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Encontro de Corais 
 

 A Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em 
Curitiba, foi a anfitriã do Encontro de Corais de 

2010, realizado no dia 11 de dezembro. 
 

Coral da Paróquia N. Senhora Auxiliadora 

 

PÁGINA  17 

 

 

Grupo Folclórico Vesselka  

na posse da presidenta Dilma 
Rousseff   

 

 Na manhã do sábado, primeiro de janeiro, na 
programação cultural da posse da presidenta Dilma 

Rousseff e do novo Governo Federal, foram 
realizadas diversas apresentações.  

PÁGINA  18 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вітання Президента України 
В.Ф.Януковича з Новим 2011 роком 
 

Дорогі мої 
співвітчизники! 
 Ми разом 

пережили 
непростий, але 
щасливий 2010 
рік. 
      І нам вдалося 
основне – 

переламати 
ситуацію, 

перебороти 
безнадію. 
Тепер нас чекає 
наступний 2011 
рік – рік 20-річчя 

Незалежності України. 
СТОРІНКА 14 

 

 

100-ЛІТТЯ ВІД ПРИЇЗДУ СЕСТЕР 
СЛУЖЕБНИЦЬ ДО БРАЗИЛІЇ 

 

Урочисті Ювілейні святкування з нагоди 100-
ліття від приїзду Сестер Служебниць до Бразилії 
проходять у цій країні.  

СТОРІНКА 03 

 

 

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ ПОСТІЙНОЇ 
КОНФЕPЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ 

ПРАВОСЛАВНИХ ЄПИСКОПІВ ПОЗА МЕЖАМИ 
УКРАЇНИ 

 

Всечесному Духовенству і Всім Вірним 
дітям по вірі у Діаспорі і в Україні! 

 

СТОРІНКА   04 
 

 

120-річчя від початку імміграції українців 
до Бразилії 

 На сьогодні вважається, що у Бразилії 
українців, уключно з народженими у змішаних 
шлюбах, близько 500 тисяч, в тому числі в штаті 
Парана близько 400 тисяч осіб.  

СТОРІНКА 13 
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Календар – Calendário 

02 cічень - janeiro 
 

Святий Григорій Богослов 
 

Святий Григорій 
Богослов 

народився 329 

року в Аріянзі у 
Малій Азії. 

Покинувши 

блискучу кар'єру 
юриста, він разом 
зі св. Василієм 

Великим декілька 
років вів у 

понтійській 

пустелі життя у 
молитві, пості та 

роздумах над Святим Письмом. Потім батько 

Григорія, св. Григорій Старший, який був 
єпископом Назіянза, висвятив його на 
священика. Згодом  Григорій став єпископом 

у м. Сазимі. У 375 році він пішов у Ісаврійську 
Селевкію, де провів п'ять років аскетичного 
життя. 381 року Григорій став царгородським 

патріархом. У той час він виголосив свої славні 
проповіді про Пресвяту Трійцю, за які 
Халкідонський Собор назвав його Богословом.  

 На II Вселенському Соборі у Царгороді 381 
року Григорій став його головою. Незабаром він 
зрікся патріаршого престолу й головування на 
Соборі і виїхав до Назіянза, де управляв 

батьківською єпархією. Помер Григорій Богослов 
389 року в Аріянзі. Його мощі спочивають на 
вівтарі базиліки св. Петра у Ватикані 

 São Gregório Nazianzeno 
 São Gregório Nazianzeno também conhecido 
como Gregório, O Teólogo - ilustre orador, filósofo e 
defensor da fé cristã, foi célebre pela sua eloquência, e 
teve também, como poeta, uma alma requintada e 
sensível.   
 Gregório nasceu em 329 de uma família nobre.  
Depois da primeira educação familiar com o tio 
Anfilóquio, frequentou as mais célebres escolas da sua 
época: primeiro foi a Cesareia da Capadócia, onde 
estreitou amizade com Basílio, futuro Bispo daquela 
cidade, na posteridade São Basílio Magno. Deteve-se em 
seguida noutras metrópoles do mundo antigo, como 
Alexandria do Egito e sobretudo Atenas, onde estudou 
com os famosos retóricos Himério de Prusa e Proarésio. 
Ao terminar sua educação, lecionou em Atenas por um 
breve período, e, onde encontrou de novo Basílio. 
Revocando a sua amizade, Gregório escreverá mais 
tarde:  
"Então não só eu me sentia cheio de veneração pelo 
meu grande Basílio devido à seriedade dos seus 
costumes e à maturidade e sabedoria dos seus discursos, 
mas induzia a fazer o mesmo também a outros, que 

ainda não o conheciam... Guiava-nos a mesma 
ansiedade de saber... Esta era a nossa competição: não 
quem era o primeiro, mas quem permitisse ao outro de o 
ser. Parecia que tínhamos uma só alma em dois corpos" 
 Tendo regressado a casa, Gregório recebeu o 
Batismo e orientou-se para uma vida monástica: a 
solidão, a meditação filosófica e espiritual fascinavam-no. 

Ele mesmo escreverá:  
"Nada me parece maior do que isto: fazer calar os 
próprios sentidos, sair da carne do mundo, recolher-se 
em si mesmo, não se ocupar mais das coisas humanas, a 
não ser das que são estritamente necessárias; falar 
consigo mesmo e com Deus, levar uma vida que 
transcende as coisas visíveis; levar na alma imagens 
divinas sempre puras, sem misturar formas terrenas e 
errôneas; ser verdadeiramente um espelho imaculado de 
Deus e das coisas divinas, e tornar-se tal cada vez mais, 
tirando luz da luz...; gozar, na esperança presente, o 
bem futuro, e conversar com os anjos; ter já deixado a 
terra, mesmo estando na terra, transportado para o alto 
com o espírito".   
 Como escreve na sua autobiografia, recebeu a 
ordenação presbiteral com uma certa resistência, porque 
sabia que depois teria que ser Pastor, ocupar-se dos 
outros, das suas coisas, e portanto já não podia 
recolher-se só na meditação. Contudo aceitou depois 
esta vocação e assumiu o ministério pastoral em total 
obediência, aceitando, como com frequência lhe 
aconteceu na sua vida, ser guiado pela Providência 
aonde não queria ir. Em 371 o seu amigo Basílio, Bispo 
de Cesareia, contra o desejo do próprio Gregório, quis 
consagrá-lo Bispo de Sasima, uma cidade extremamente 
importante da Capadócia. Mas ele, devido a várias 
dificuldades, nunca tomou posse dela e permaneceu na 
cidade de Nazianzo.   
 Por volta de 379, Gregório foi chamado a 
Constantinopla, a capital do império bizantino, para 
participar do Concílio de Niceia. No Concilio predominava 
os adeptos do “arianismo”, que era "politicamente 
correto" e considerado pelos imperadores útil sob o 
ponto de vista político. Deste modo ele encontrou-se em 
condições de minoria, circundado por hostilidades.  Na 
pequena igreja de Anastasis pronunciou cinco Discursos 
teológicos (Orationes 27-31: SC 250, 70-343) 
precisamente para defender e tornar também inteligível 
a fé trinitária, a habilidade do raciocínio, que faz 
compreender realmente que esta é a lógica divina. 
Gregório recebeu, devido a estes discursos, o apelativo 
de "teólogo".  E isto porque para ele a teologia não é 
uma reflexão meramente humana, ou muito menos 
apenas o fruto de especulações complicadas, mas deriva 
de uma vida de oração e de santidade, de um diálogo 

assíduo com Deus. E precisamente assim mostra à nossa 
razão a realidade de Deus, o mistério trinitário. No 
silêncio contemplativo, imbuído de admiração diante das 
maravilhas do mistério revelado, a alma acolhe a beleza 
e a glória divina.   
 Enquanto participava no segundo Concílio 
Ecuménico de 381, Gregório foi eleito Bispo de 

Constantinopla, e assumiu a presidência do Concílio. Mas 
desencadeou-se imediatamente contra ele uma grande 
oposição, e a situação tornou-se insustentável. Para uma 
alma tão sensível estas inimizades eram insuportáveis. 

  

 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Him%C3%A9rio_de_Prusa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Proar%C3%A9sio&action=edit&redlink=1
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Repetia-se o que Gregório já tinha lamentado 
anteriormente com palavras ardentes: 
"Dividimos Cristo, nós que tanto amávamos Deus e 
Cristo! Mentimos uns aos outros devido à Verdade, 
alimentamos sentimentos de ódio devido ao Amor, 
dividimo-nos uns dos outros!". Chega-se assim, num 
clima de tensão, à sua demissão. Na catedral apinhada 

Gregório pronunciou um discurso de despedida com 
grande afeto e dignidade. Concluía a sua fervorosa 
intervenção com estas palavras:  
"Adeus, grande cidade, amada por Cristo... Meus filhos, 
suplico-vos, guardai o depósito [da fé] que vos foi 
confiado, recordai-vos dos meus sofrimentos. Que a 
graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos 
vós". Regressou a Nazianzo, e por cerca de dois anos 
dedicou-se ao cuidado pastoral daquela comunidade 
cristã. Depois retirou-se definitivamente em solidão na 
vizinha Arianzo, a sua terra natal, dedicando-se ao 
estudo e à vida ascética. Nesse período compôs a maior 
parte da sua obra poética, sobretudo autobiográfica: o 
De vita sua, uma releitura em versos do próprio caminho 
humano e espiritual, um caminho exemplar de um 
cristão sofredor, de um homem de grande interioridade 
num mundo cheio de conflitos. É um homem que nos faz 
sentir a primazia de Deus e por isso fala também a nós, 
a este nosso mundo: sem Deus o homem perde a sua 
grandeza, sem Deus não há verdadeiro humanismo. 
Numa das suas poesias escrevera, dirigindo-se a Deus: 
"Sê benigno, Tu, o Além de tudo".  
 E em 390 Deus acolheu nos seus braços este 
servo fiel, que com inteligência perspicaz tinha defendido 
nos escritos, e com tanto amor o tinha cantado nas suas 
poesias. 
 No ano de 1568 o Papa Pio V declara São 
Gregorio Nazianzeno Doutor da Igreja. 

 

”Nós Te bem dizemos, Pai da Luz, 
Cristo, Verbo de Deus, Esplendor do Pai, 

Luz da Luz, e fonte de Luz, 
Espírito de fogo, sopro do Filho e do Pai 

 

Trindade Santa, Luz indivisa, 
Tu dissipaste as trevas para criar 

Um mundo luminoso, de ordem e beleza, 
Feito à Tua semelhança. 

 

De razão e de sabedoria iluminaste o homem, 
Iluminaste-o com o selo da Tua Imagem, 

De modo que, na Tua luz, veja a luz, 
E todo ele se torne luz. 

 

Fizeste brilhar no céu inúmeras estrelas, 
Ordenaste ao dia e à noite 

que se entendessem e partilhassem o tempo 
Alternadamente, pacificamente. 

 

A noite põe termo ao trabalho do corpo cansado, 
O dia chama às obras que Te agradam, 

Ensina-nos a fugir das trevas, a apressar-nos 
Para esse dia que não terá ocaso.” 

 

“Hino 32”  

 São Gregório Nazianzeno 
 

100-ЛІТТЯ ВІД ПРИЇЗДУ СЕСТЕР 
СЛУЖЕБНИЦЬ ДО БРАЗИЛІЇ  

  

  

 Урочисті Ювілейні святкування з нагоди 

100-ліття від приїзду Сестер Служебниць до 
Бразилії проходять у цій країні. 11 квітня 1911 
року, на запрошення церковної влади та 

тодішніх українских емігрантів, 7 сестер 
місіонерок прибули до Бразилії, щоб працювати 
для свого народу у країні Південного Хреста: с. 

Володимира Пеньоньжек, с. Анатолія Боднар, с. 
Евмелія Клапоущак, с. Софія Рамач, с. Ольга 
Лукач, с. Елена Кучер, с. Саломія Ковалишин. 

Торжества розпочалися 5 листопада в м. 
Прудентополіс святковою академією, під назвою 
“Любити і служити”, яку приготували Сестри 

Служебниці з учнями шкіл під їх проводом. На 
початку академії Преосвященний Владика Мирон 
Мазур єпископ-помічник Куритибський 

поблагословив відкриття ювілейних 
урочистостей. На початку церемонії відкриття зі 
словом привітання до присутніх звернулася с. 

Дженес Солюк, Головна Настоятелька 
Згромадження, с. Еґідія Пастух Провінційна 
Настоятелька у Бразилії та п. Лариса Мироненко, 

Консул України у штаті Парана. 

  У 18-и частинах спектаклю понад 900 учнів 
яскраво представили історію сестер Служебниць 

у Бразилії показуючи вияв Божої любові з якою 
Він створив світ і людину з унікальним 
покликанням – любити і служити. Боже 

Провидіння натхнуло і покликало сестер-
піонерок з України до країни Святого Хреста. 
Глядачі побачили Україну – країну людей 

великого серця і життєвої простоти, братерської 
любови й мужності. Частини спектаклю 
повернули глядачів у далеку 100-літню історію і 
дозволили пережити періоди важкої праці 

нашого народу. Сестри Служебниці прибувають 
до цієї країни щоб підтримати свій народ 
відповідаючи на заклик Господній та харизму 

Блаженної Йосафати. Завдяки їх жертві            
та посвяті   зроджуються   нові   покликання   і  
 

                                     (продовження на стор. 04) 
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Згромадження поповнюється яскравими 

постатями – с. Рафаїлою Римкевич, с. Арсенією 
Дацишин та с. Серафиною Копніцькою. 
Бразилійська земля дає Згромадженню Слугинь 

Божих – с. Анатолію Боднар та с. Амбросію 
Сабатович. 
 Яскраві образи, музика, танці, колорит 

відобразили історію сестер Служeбниць у 
Бразилії.  
 В суботу, 6 листопада, відбулося 

посвячення історичного музею сестер 
Служебниць в Бразилії. 
 А в неділю, 7 листопада, урочистості 

продовжилися Божественною Літургією. Перед 
Богослужінням біля церкви св. Священомученика 
Йосафата зібралася громада українців та 

бразильців привітати своїх сестер, які були і є з 
ними у всіх хвилинах життя. Цього дня, як і 100 
років тому, 4-х сестер, які прибули до м. 

Прудентополіс - с. Володимиру Пеньоньжек, с. 
Анатолію Боднар, с. Евмелію Клапоущак, с. 
Софію Рамач зустрічали 12 вершників на конях. 

Діти вийшли назустріч сестрам, даруючи їм квіти. 
Ця прекрасна інсценізація – відтворення приїзду 
перших сестер до Бразилії, показала наскільки 

важливою і необхідною була їх присутність серед 
українських еміґрантів. Відтак у приміщенні 
спортивної гімназії Жілмар Ажіберт Архиєрейську 
Божественну Літургію відслужили Владика 

Мирон (МАЗУР) і Владика Даниїл (КОЗЛІНСЬКИЙ) 
Єпископи-помічники Куритибської єпархії та 
Владика Єфрем (КРИВИЙ), Єпископ-емерит у 

співслужінні численних священиків. У 
Богослужінні взяли участь с. Дженес Солюк, 
Головна Настоятелька, члени Головної Управи, 

Провінційні Настоятельки, Настоятелька 
Делегатури та понад 200 сестер служебниць 
Провінції у Бразилії, представники 

богопосвячених спільнот та світських інститутів, 
представники місцевої влади. Після 
Божественної Літургії с. Дженес Солюк, Головна 

Настоятелька доручила с. Еґідії Пастух, 
Провінційній Настоятельці в Бразилії Папське 
благословення та звернулася зі словом 

привітання. 
 В рамках святкування сестри здійснили 
паломництво до національного санктуарію 

Апаресіда, складаючи подяку Господеві та 
Пресвятій Богородиці за провід упродовж 100-
літнього служіння у країні Святого Хреста. 

 Сестри Служебниці складають щиру 
подяку Всевишньому та просять його 
подальшого проводу у друге століття. 
 

Написав Administrator      
Понеділок, 15 листопада 2010 

Сестри Служебниці НДМ 

 РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ ПОСТІЙНОЇ 
КОНФЕPЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ 

ПРАВОСЛАВНИХ ЄПИСКОПІВ ПОЗА МЕЖАМИ 
УКРАЇНИ 

 

Всечесному Духовенству і Всім Вірним 
дітям по вірі у Діаспорі і в Україні! 

 

“ Різдво Твоє, Христе  Боже, наш звістило 
світові світло розуму, 

в нім бо ті, що зіркам служили, зірки навчилися 
поклонятися 

Тобі Сонцю правди, івизнавати Тебе, що Ти є 
Схід з висоти. Господи, слава Тобі.” 

( тропар Різдва Христового). 
Улюблені y Господі  священнослужителі! 

Боголюбиві брати і сестри! 
 

Христос Рождається! 

   В цю святу ніч Христового Різдва прийміть 
наше сердечне привітання з цим великим і радісним 
 Святом Народженням Господа нашого Ісуса Христа 
.Дякуємо Господу Богу,що Він дав нам можливість 
увійти з вами в святочне єднання і побажати вам щоб 
святочна благодать торкнулася сердець  ваших 
силою віри,надії і любові на перемогу добра над 
злом.  
 По волі Божій ми знову сподобилися зустріти 
цей урочистий день, коли Небо і земля разом 
прославляють народженого в бідному 
Вифлеємському вертепі Богомладенця Христа. Про 
це велике дійство сповістив Ангел: «Я сповіщаю  вам 
велику радість, яка буде всім  людям: бо нині 
народився вам в місті Давидовім Спаситель, Котрий є 
Христос Господь» (Ів. 11,4-5).  
   Це Божественне Світло прийшло до нас понад 
дві тисячі років тому. Христос  прийшов до грішного 
люду, котрий до нині лежить в темряві гріха і 
Боговідступництва. «Прийшов до своїх, а свої Його не 
прийняли, - описує св. Апостол Іван Богослов, - а тим, 
що прийняли Його, віруючим в ім‟я Його, дав владу 
називатись дітьми Божими». (Івана 1,11-12)  
  Тайну Вифлеємського Боговоплочення ніколи 
не зрозуміє людський розум. Ця тайна вимагає 
твердої віри і смиренної любови, започаткованих не 
на користолюбивих  розрахунках, а на живому відгуку 
людського серця на Євангельську вістку про 
Спасителя.  
 Дійсно, як можна зрозуміти розумом, що 
Творець цього світу, видимого і не видимого, Сам 
приходить на землю в людському тілі? Як зрозуміти, 
що Той, Хто обіймає  всю Вселенну і слова Котрого 
не може вмістити цілий світ – оселюється в 
маленьких яслах – убогому Вифлеємському вертепі і 
народжується від земної Діви?  
 Направду, як говорить святитель Григорій 
Богослов, тайну Різдва Христового неможливо 
обійняти розумом, тому що вона вища від законів 
природи. Але те, що неможливе розуму – можливе 
серцю; і те в що не змогли спочатку повірити мудреці, 
в простоті відкрилося неписьменним пастухам.  
 Бог воплотився на землі для того, щоб ми 
обожнювались з Ним через Його благодать. Ця 
дорога єднання людини з Богом починається з 
смиренного прийняття радісної новини про 
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Народження Христа, з покаяння за всі свої гріхи 
прожитого нами життя і з твердою рішучістю почати 
нове життя зберігаючи і виконуючи  всі заповіді Божі.   
 Для цього, дорогі браття і сестри, наш малий 
труд, який ми приносимо Богу на протязі свого 
земного життя, не можна порівняти з тим багатством 
радості, світла і тепла, яке дає Господь Своїм 
послідовникам тут на землі і стократно воздасть у 
Свойому Небесному Царстві.  
  Возлюблені в Господі!  
   Різдво Христове співпадає з початком Нового 
Року і тому вступаючи в Нове літо Благості  
Господньої, постараймося підвести всі необхідні 
підсумки минулого 2010 року. Нехай кожний з нас 
признає свої минулорічні помилки і гріхи, виправить 
їх, покається  і твердо обіцяє  їх більше не повторяти. 
Підходячи сьогодні до ясел Богомладенця Христа 
залишімо біля Його ніг всі свої турботи і неправди і 
почнімо нове життя, таке – ради котрого народився 
Ісус .  
 Джерелом нашої духовної радості і запорукою 
нашого вічного життя є віра в народження Господа 
нашого Ісуса Х риста.Віра якою жили і втішалися наші 
батьки,діди і прадіди.Віра давала їм,дає нам і буде 
давати нашому поколінню,радість в житті , радість в 
покаянні,радість в молитві і радість в добрих ділах.   
 Зустрічаючи і святкуючи свято Різдва 
Христового і вступаючи в Новий Рік Благості Божої 
 сердечно вітаємо всечеснійших отців духовних і 
нашу українську діаспору по всьому світу.Щедре 
благословіння Боже нехай спочиває над усіма 
нами,нехай успішною і багатоплідною буде праця 
наша для щастя й добра нашого народу.Нехай 
наступаючий Новий Рік буде для всіх нас"літом 
Господнього змилування "літом доброго здоров"я, 
духовної радості ,родинного щастя і Богом 
благословенної доброї волі і долі для нашого 
Українського народу і церкви в Україні і в Діаспорі.  
 Єднайтеся між собою і Бог миру і любові буде між 
вами.  

Христос Рождається! Славімо Його! 
Різдво Христове  2010/2011 

    

З архипастирським благословенням 
 

+КОНСТАНТИН, 
Митрополит Української Православної Церкви в США і 

Діаспорі; 
+ЮРІЙ, 

Митрополит Української Православної Церкви в Канаді 
+ІВАН, 

Митрополит-Емерит Української Православної Церкви в 
Канаді 

+АНТОНІЙ, 
Архиєпископ Української Православної Церкви в США 

+IOAН, 
Архиєпископ Української Православної Церкви в Діаспорі 

+ЄРЕМІЯ, 
Архиєпископ Південно-Американської Єпархії Української 

Православної Церкви в США 
+ІЛАРІОН, 

Єпископ Української Православної Церкви в Канаді 
+АНДРІЙ, 

Єпископ Української Православної Церкви в Канаді 
+ДАНИЇЛ, 

Єпископ Української Православної Церкви в США 
 

 

«Щедрик» ХХІ сторіччя: Олег 

Скрипка приймає естафету у 
Миколи Леонтовича 

 

    Минулої 
п’ятниці 

лідер гурту 

«ВВ» Олег 
Скрипка 
вперше 

з’явився на 
сцені разом 
із камерним 
симфонічни

м оркестром «New Era Orchestra».  Новорічний 
концерт під назвою «Різдвяні мелодії» пройшов у 
великій залі Київського Культурно-освітнього 

центру «Майстер-Клас». 
 Разом із шедеврами світової класики – 
творами Моцарта, Баха, Стравінського та 

Генделя – у святковій програмі також 
прозвучали відомі українські різдвяні мелодії. 
Головною подією вечора стало виконання 

Олегом Скрипкою разом з оркестром власної 
академічної версії колядки «Щедрик» – 
найвідомішої в світі української новорічної пісні. 

 «Майже сторіччя «Щедрик» подорожує 
світом у насправді фантастичній обробці 
геніального українського композитора і 

диригента Миколи Леонтовича, – розповідає 
Олег Скрипка. – Проте, не слід забувати, що вік 
самої щедрівки нараховує вже не одну тисячу 

років, і кожне покоління виконавців наповнює її 
енергією та пульсаціями свого часу. Сьогодні 
настала наша черга збагатити безсмертний твір 

сучасними музичними вібраціями. Саме в цьому 
контексті «Щедрик» є для мене символом 
своєрідної спадкоємності поколінь, символом 

невмирущої духовної традиції нашого народу». 
 До речі, існує і рок-варіація «Щедрика» від 
Олега Скрипки, записана співаком разом із 

друзями – Тарасом і Олею Чубай та музикантами 
«Ле Гранд Оркестру». Її незабаром можна буде 
послухати та подивитись на нашому сайті, а 
також на каналі М1, де скоро відбудеться 

телепрем’єра музичного відео на вищезгадану 
пісню. Нагадаємо, що новорічний міні-фільм за 
сценарієм казкаря Сашка Лірника був знятий у 

Києві режисером-аніматором Степаном Ковалем 
та оператором Вадимом Ільковим в жанрі 
пластилінової 3D-анімації. 
 

“Країна Мрій”  

13 грудня 2010 
 

 

  

 
Фото – Сергій Волков 
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У Києві відкрито виставку 

бразильського художника 
українського походження Мігела 

Бакуна 
 

 (Ukrinform) - В 

Київській міській 
галереї мистецтв 
"Лавра" сьогодні 

відбулося урочисте 
відкриття виставки 

бразильського 

художника 
українського походження Мігела Бакуна 
"Повернення до витоків".  

 Історичною подією назвав цей захід 
заступник міністра культури і туризму України 
Тимофій Кохан. "В наступному році Україна і 

Бразилія відзначатимуть 120-річчя початку 
української імміграції до Бразилії. Відкриття 
виставки Мігела Бакуна - один з мистецьких 

проектів, запланованих на відзначення цієї дати 
в 2010-2011 роках", - сказав він.  
 "Вперше за багато років ми в Україні 

бачимо бразильський живопис такого видатного 
художника, як Мігел Бакун", - підкреслив 
заступник міністра. Т.Кохан наголосив: ми маємо 

не забувати, що дуже велика українська діаспора 
проживає в Бразилії і своєю працею, своїм 
талантом розвиває ту країну, яка стала їй 
батьківщиною.  

 Він подякував українській громаді та уряду 
штату Парана, де народився і жив художник, за 
фінансову підтримку проекту, Мінкультури 

України та Посольству Бразилії в Україні - за 
участь у його організації.  
 "Це виставка одного з найвидатніших 

митців штату Парана. Мігел Бакун першим 
відкрив для світу мистецтво нашого штату", - 
підкреслила державний секретар культури уряду 

штату Парана Вера Муссі. Вона зазначила, що 
чимало митців українського роду здобули 
визнання у Бразилії.  

 Як ішлося на відкритті, Мігел Бакун 
вважається одним з піонерів сучасного 
образотворчого мистецтва в Бразилії, його 

роботи зберігаються в колекціях багатьох музеїв 
світу, зокрема в славетному Музеї Оскара 
Німейєра.  

 "В штаті Парана проживає близько 500 
тисяч дітей і онуків вихідців з України, які 
роблять вагомий внесок в розвиток його 

економіки і культури", - підкреслив перший 
секретар посольства Федеративної Республіки 
Бразилія Емерсон Майер Симоес. Він висловив 

сподівання, що спільне відзначення 120-річчя 

української імміграції до ФРБ зміцнить зв'язки між 

двома народами.  
 Як зазначив президент Українсько-
Бразильської центральної репрезентації Віторіо 

Соротюк, офіційна дата 120-річчя - 23 серпня 
2011 року. Але вже 13 листопала цього року в 
Бразилії почали відзначення цього ювілею - за 

участі посла  України в Бразилії, депутатів 
парламенту ФРБ, членів уряду штату Парана та 
представників українських громад. "Святкування 

триватиме цілий рік. У серпні 2011-го наша 
українська громада побуває в Україні - у Києві, 
Полтаві, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, 

Тернополі і Золочеві. Саме чотири родини із 
Золочева першими поїхали до Бразилії", - сказав 
Віторіо Соротюк.  

Валентина Пащенко, 29 листопада 2010 р.  
  (матеріал подала Марина Бондаренко) 

 

  Мігел Бакун, 
бразильський 

художник, 
народився в м. 
Маллет, на 
півдні Штату 

Парана, 
Бразилія, 27 
жовтня 1909 р.  
Його батьки 
Петро Бакун та 

Юлія 
Максимович 

були 
українського 
походження, 

емігранти з 
Львівської oбласті (з села Вільбів, біля Сокалю та з 
села Ріпнів, біля Камянки Буської) 
 Із схильністю до мистецтва, вже з молодості 
виявив свою здібність до малярства. З початку 
пробував заробляти гроші як фотограф в м. Курітіба, 
місто, де мешкав і почав пізнавати багатьох 
художників. Ця близькість з митцями сприяла тому, 
щоб Бакун захопився художнім  малярством, хоча він 
не мав академічної освіти та мало володів 
знаннямитехніки. 
 У 1940 р. заснував своє ательє та почав 
широку творчість. Це місце почало притягувати 
багатьох художників, що його щораз більше 
заохочувало до мистецької роботи. Брав участь у 
виставках та салонах і отримав різні призи. 
Віддавався до праці, черпаючи натхнення в природі. 
В 50-х роках Бакун мав найпродуктивніший період 
своєї творчості. У 60-х роках почався його містичний 
період, коли кризи депресії доводили Бакуна  до 
прогресивного виснаження нервів. 14 лютого 1963 р., 
в депресії, помер.  
 Своє малярство він переживає емоційно. Не 
вживає креслення, а  малярську матерію, щедру, 
чутливу у масі та рельєфі, без будь якого граничного 
обмеження.                                
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Його твори визнані в Бразилії та представлені в 
колекціях солідних музеїв та культурних установ.  

Картини на виставці 
“Пейзаж з персиковим деревом” 
1962 р. - Олія на полотні - 54x54cm 
Колекція Музею Сучасного Мистецтва Штату Парана 
“Пейзаж з сосною” 

1947 р. – Олія на полотні  - 54 х 44 см 
Колекція Музею Сучасного Мистецтва Штату Парана 
“Пейзаж з Голубим Деревом” 
1962 р. – Олія на полотні 48 х 35 см 
Колекція Музею Сучасного Мистецтва Штату Парана 
“Пейзаж поля з сосною” 
1963 р. – Олія на полотні 44,5 х 55 см 
Колекція Музею Сучасного Мистецтва Штату Парана 
“Квіти” 
без дати - Олія на полотні - 34,8x28,6cm 
Колекція Музею Сучасного Мистецтва Штату Парана 
“Сосни та засохлі дерева” 
1948 р. - Олія на полотні - 46x56cm 
Колекція Музею Сучасного Мистецтва Штату Парана 
“Збірка Малюнків” 
Різні дати та техніки 
Колекція Ольги до Росіо Міранда Маріуцці 
“Рух, пересування” 
 1948 р. - Малюнок,туш на папері 
Колекція Ольги до Росіо Міранда Маріуцці 
“Хата рибалки” 
без дати - Олія надерев’яні пластині - 21,5x16,5cm 
Колекція Ольги до Росіо Міранда Маріуцці 
“Пейзаж з дорогою” 
без дати - Олія на дерев’яні пластині - 16,5x21,5cm 
Колекція Ольги до Росіо Міранда Маріуцці 
“Пан Петро (Ватько Бакуна)” 
без дати - Олія на полотні - 57x46cm 
Колекція Ольги до Росіо Міранда Маріуцці 
“Автопортрет” 
1944 р. - Олія на полотні - 34x28cm 
Колекція Макса Конрадта Жуніор 
“Пейзаж з рожевим деревом” 
без дати - Олія на полотні - 56,5x47cm 
Колекція Макса Конрадта Жуніор 
“Пейзаж” 
без дати - Олія на полотні і на дерев’яні пластині 
27x32,5cm - Колекція Вісенте Жаір Мендес 
“Пейзаж” 
1951 р. - Олія на полотні - 55,5x45cm 
Колекція Марії Амелії Муссі  
“Квіти персикового дерева” 
1958 р. - Олія на полотні - 45x36cm 
КолекціяЛурдес де Міранда Фігейра 
“Сосни” 

без дати - Олія на полотні 
67x91cm - КолекціяЛурдес де Міранда Фігейра 
“Крик про незалежність” 
Коло 1960 р. - Олія на полотні - 80x100cm 
КолекціяГізлей де Міранда Фігейра 
“Портрет Гізлей” 
1960 р. - Олія на полотні 

48x36cm - КолекціяГізлей де Міранда Фігейра 
“Сосни” 
1951 р. - Олія на полотні - 100x81cm 
Колекція Палацу Ігуасу, Уряд Штату Парана 

“A apresentação das obras do expressionista 
paranaense Miguel Bakun ao público de Kyiv, 
Ucrânia - constitui um momento extraordinário na 
divulgação das pinturas do artista e um marco no 
fortalecimento dos laços culturais que, desde as 
primeiras imigrações eslavas ao final século XIX, 
unem brasileiros e ucranianos.   

Bakun destacou-se na terra em que nasceu 
como um dos mais fecundos artistas plásticos de 
sua geração. Sua expressividade, seu talento e seu 
legado artístico e cultural são hoje reconhecidos e 
admirados nacionalmente. 
       Os entendimentos sobre a importância da 
exposição “Bakun: retorno às origens” tiveram 
início com as comemorações dos cem anos de 
nascimento de Miguel Bakun completados em 2009. 
Daí nasceu uma importante parceria que leva as 
obras do artista para além das fronteiras locais e 
nacionais, tornando-o conhecido também no país 
de onde emigraram seus antepassados para 
compartilhar valores com o povo do Paraná.”  
 

Vera Maria Haj Mussi Augusto 
Secretária de Estado da Cultura do Paraná 

 
 Miguel Bakun, artista plástico brasileiro, nasceu 
da cidade de Mallet, no sul do Estado do Paraná, em 27 

de outubro de 1909. Seus pais Pedro Bakun e Júlia 
Maksymowicz, eram de nacionalidade ucraniana, 
imigrantes da região de Lviv (da vila de Bibliv, perto de 
Sokal e da vila de Rípniv, perto de Kamianka Bus’ka). 
 Com aptidões para a arte revelou desde cedo seu 
dom para a pintura. Inicialmente, tentou ganhar a vida 
como fotógrafo em Curitiba, cidade em que fixou 
residência e passou a conhecer muitos artistas. Esse 
convívio fez com que Bakun se dedicasse à pintura, 
mesmo sem formação acadêmica e o pouco 
conhecimento técnico, que possuía. 
 Em 1940 instalou seu Atelier e iniciou uma vasta 
produção. O local passou a aglutinar um grande número 
de artistas, o que veio a incentivá-lo cada vez mais na 
carreira artística. Participou de exposições e salões, 
recebendo várias premiações.  
 Dedicou-se a trabalhos inspirados na natureza. Na 
década de 1950, Bakun teve o período mais produtivo de 
sua carreira. Nos anos 1960, iniciou sua fase mística, um 
período em que as crises de melancolia o levaram a um 
progressivo esgotamento nervoso. Em 14 de fevereiro de 
1963, depressivo, veio a falecer.  
 Suas pinturas são vividas emocionalmente. Não 
usa desenho, mas sim a matéria pictórica, generosa, 
sensual em massa e relevo, sem qualquer delimitação 
gráfica. 
 Hoje sua obra é reconhecida no Brasil e está 
representada em acervos de importantes museus e 
entidades culturais. 
 

(Material enviado por Mariano Czaikowski) 
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 “Вітаємо Вас і всіх українських жінок 
Бразилії з новорічними святами, що 
наближаються! Бажаємо Вам благополуччя, 
душевного тепла, особистого щастя, 
визнання і життєвих успіхів! 
 Ми - жінки-науковці, психологи, що 
працюють в Інституті соціальної та 
політичної психології Національної академії 
педагогічних наук України. Нас хвилює доля 
наших жінок, те як складається життя в нових 
умовах іншої країни, як це впливає на дітей та 
молодь. В новому році ми плануємо 
започаткувати проект, спрямований на 
підтримку українців за кордоном тими 
можливостями, які ми маємо. Це насамперед, 
активізація співпраці, створення спільними 
зусиллями наукових видань, які об'єктивно 
розкривали б стан і перспективи життя 
діаспори, ті психологічні проблеми і досягнення, 
які мають українські жінки за кордоном. 
Можливо серед членів вашої громади є також 
психологи або педагоги, які могли б 
долучитися до такого проекту.  
Будемо вам дуже вдячні за відповідь і зворотний 
зв'язок щодо нашого задуму. Чи він відповідає 
вашим інтересам? Чим іще можна було б 
наповнити наше співробітництво, на вашу 
думку?  
 З великою повагою і щирими вітаннями з 
Києва,  

Любов Найдьонова 
заступник директора з наукової роботи Інституту 
соціальної та політичної психології НАПН України 

naydonova_la@meta.ua 
Про інститут: www.ispp.org.ua 

 

 

Різдвяне привітання 
Світової Федерації Українських 

Жіночих Організацій 
 

 Світова Федерація Українських Жіночих 

Організацій вітає Український народ в Україні та в 

діаспорі, Ієрархів Українських Церков, 

священослужителів, мирян, провідників українських 

організацій та їх членство з Різдвом Христовим, 

Новим 2011 роком і Святим Йорданом! 
 Українська жінка упродовж віків стояла на 

сторожі збереження своєї віри та традицій. В дусі 
збереження українських традицій виховувала 
українську молодь так, щоб зберегти у їх серцях 
любов до Батьківщини, до української мови, 
історії – це ті наймогутніші елементи, що 
об’єднують окремих людей в один народ, в одну 
націю. Без рідної мови нема народності, без 
рідної мови нема своєї держави. СФУЖО 
переконана в тому, що наша сила в єдності – в 
єдності демократичних сил України, в єдності 
народу України та діаспори, тільки тоді ми 

зможемо подолати труднощі і досягти значних 
успіхів на благо Великого Українського народу. 
Закликаємо українців усього світу до єдності в 
ім’я кращого майбутнього Українського народу, в 
ім’я розквіту Держави - Україна. 

 В цей святковий час Різдва Христового 
СФУЖО бажає усім Божого Благословення, 
здійснення багатовічних мрій Українського 
народу, радості та щастя у наступаючому Новому 
2011 році. 

По всій Україні пісня гомоніє, 
Христос народився весь народ радіє, 

І вся Україна Христа прославляє 
Слава Україні – Христос ся Рождає! 

 

За Світову Федерацію Українських Жіночих 
Організацій: 

Марія Шкамбара, голова 
 

 

- ІСТОРІЯ – 

Історична місія українства 
(Продовження з попередньої питання) 

 

(Станіслав Нестор – “ДУХ ВОЛІ”) 
     ...Тепер вже цілком 
зрозуміло, що стовбуром 
того величезного і 

розкішного слов'янського 
дерева, яке виросло на 
протязі останніх 28 
століть може бути і є саме 
український народ. З 
цього безперечного 
факту поки що не варто 
надто тішитися, т.я. 
поряд з позитивними 
рисами, центральне місце 
у слов'янському етногезі 
має також і безліч 

негативних та навіть загрозливих рис. Лише цьому 
етносу притаманною є багатовекторність розвитку, 
тобто одночасно і на захід, і на схід, що впливає на 
своєрідність характеру і менталітету представників 
кожного з цих напрямів (усі дослідники не можуть 
пройти повз факту поділу українців на "східняків" та 
"западенців", на що в середовищі росіян, білорусів, 
словаків, чехів і навіть поляків, історична доля яких 
була надзвичайно схожою з долею українців (століття 
поділу етносу між різними державами) немає навіть 
натяку).  
     Щодо українців, то поряд із східним у них існував 
потужний західний вектор розвитку, який був 
представлений Празько-Корчаківською культурою і 
який доходив мало не до Карлових Вар. Наразі в 
етнічному плані ми маємо якісну перевагу заходу і 
разом з тим кількісну асиметрію на користь сходу. 
Величезна розпорошеність на просторі від Праги і до 

Фінляндії не надто сприяла консолідації та утворенню 
спільної держави, тим більше, що ця територія була 
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фактично поділена навпіл Карпатським хребтом. Тому 
ми знаємо переважно історію Київської Русі (не 
даючи, однак, собі звіт у тому, що до 1478р. історія 
Новгородської землі була складовою частиною саме 
української історії) і практично нічого не знаємо про 
не менш цікаву і бурхливу історію імперії Одоакра і 
Самослава, Великої Хорватії, князівства Прибини та 

Коцеля, діяльність Кирила і Мефодія, які хрестили 
західну частину Давньої Русі ще за сто років до 
хрещення Київської Русі.  
     Надто тривалий час перебування в 
індоєвропейському архетипі, коли предки українців 
мимоволі пройшли усі етапи зародження і 
становлення усіх інших племен і народів, привів їх до 
своєрідного космополітизму, надто великої терпимості 
до інородців та навіть етнічного хамелеонства - 
вмінню практично повністю розчинятися в іншому 
мовному і культурному середовищі, яке, однак, вони 
не вважають чужим для себе.   
В той час як для українця усі народи брати, сили 
етнічного заперечення у своєму власному середовищі 
є ще настільки відчутними, що їм притаманна 
вражаюча уяву для інших народів асолідарність, 
патологічний індивідуалізм (там де два українця - три 
гетьмани), внутрішня анархія і невміння об'єднатися, 
життя за принципом "моя хата скраю". Усе це разом 
узяте настільки ускладнює нам і без того важке 
історичне минуле та сучасність, що в світі українець 
сприймається переважно як меланхолійний тип, 
закоханий не у свою велич, а, насамперед, поразки і 
втрати.  
     Разом з тим, ми ще не уявляємо собі, наскільки 
природа ретельно попрацювала над генотипом 
українця і заклала в нього безліч позитивних рис, про 
які тепер він навіть і не здогадується (усі вони стануть 
найбільш очевидними лише тоді, коли розвиток через 
етнічне заперечення зміниться на свою 
протилежність, тобто перейде у позитивну фазу - 
фазу збирання розсіяного по усьому світу нашого 
етнічного каміння).   
     По-перше, більш тривалий у порівнянні з іншими 
етносами час перебування в індоєвропейському 
архетипі привів до його найбільш досконалої 
генетики, оптимального фізичного стану, що знайшло 
свій вираз у високих показниках брахікефалії 
українців та на диво граціальних формах їх жінок (не 
дивно, що українки є визнані в усьому світі красуні, а 
чоловіки вирізняються не тільки своїм інтелектом, а й 
величезною фізичною силою, про що свідчить, 
зокрема, не тільки приклад Піддубного, братів 
Кличків або Верастюка, а й, незважаючи на складні 
матеріальні проблеми, постійне 10 місце серед 200 

інших держав на Олімпійських іграх).   
     Фізична досконалість українського народу поза 
усяким сумнівом сприяла становленню та розвитку 
його військового таланту, неймовірній стійкості і 
мужності. В Європі немає жодного іншого етносу крім 
українського, представники якого брали би участь в 
усіх найбільших і найкривавіших битвах на 

континенті, а саме - на Каталаунських полях, в штурмі 
Риму, під Унгостом, під Банхідою, Легніцею, на річці 
Калці, Солоній, Ворсклі, Синіх Водах, під 
Грюнвальдом, Варною, Оршою, Москвою, Хотином, 

Конотопом, Пилявцями, Батогом, Берестечком, 
Мохачем, Віднем, Парканами, Аустерліцем, Бородіно, 
Ляйпцігом, Ватерлоо, Ізмаїлом, Севастополем, на 
Шипці, практично в усіх битвах І і ІІ світової війни. В 
результаті були розгромлені найбільші і найпотужніші 
імперії в світі - Римська і Гунська, Аварський каганат, 
Хазарський каганат, імперія Чингізхана, Османська 

імперія, свій величезний внесок зробили українці в 
розгром ІІІ Рейху та імперіалістичної Японії. Ведучу 
роль відіграли українці також і в розвалі Червоної 
імперії, але усе тепер свідчить про те, що цей 
постмонгольський монстр знову відроджується і 
починає щирити на Україну свої ікла.   
     Тим не менш, увесь попередній історичний досвід 
переконує нас у тому, що жодних виключень із цієї 
закономірності вже бути не може і Російська імперія 
неминуче кане в лету як і усі попередні, а Україна-
Русь була, є і буде. Безумовно, витримати такі 
навали, криваві битви та окупації було нелегко і 
українці зазнали величезних демографічних та 
матеріальних втрат, в результаті чого наша економіка 
і тепер знаходиться далеко не в найкращому стані. За 
підрахунками вчених лише за період XV-XX ст. 
людські втрати українства оцінюються в 100 млн. чол. 
і, крім того, була втрачена більша половина наших 
етнічних та історичних земель як на заході, так і на 
сході. Тим не менш, свої найбільш родючі землі 
українці таки потрафили зберегти за собою, а т.я. 
найціннішим на цій планеті є не золото, діаманти чи, 
тим більше, звичайні папірці, які називаються гроші, а 
земля, яка здатна прогодувати народ і забезпечити 
йому майбутнє, то підсумок цієї відчайдушної 
боротьби за виживання та розвиток є далеко не 
найгіршим. 
     Найбільш болючими, безумовно, є не тільки 
демографічні, а й генетичні втрати українства. Адже 
крім того, що 100 млн. українців загинули у 
численних війнах, концтаборах та голодоморах, 
українство на протязі багатьох століть було постійно 
зайняте охороною європейської цивілізації від 
азійських орд і не змогло допомогти та захистити від 
денаціоналізації своїх братів на заході і північному 
сході, наївно вважаючи, що християнські держави 
надто великої кривди їм не зроблять. 
 Однак, в кінцевому результаті, не тільки 
Велика Хорватія і Новгородська земля були загарбані 
і поділені між нашими сусідами, а й поступово 
денаціоналізовані такі давньоукраїнські племена як 
в'ятичі, радимичі, новгородські словени, бужани, 
частково дуліби і білі хорвати, які стали складовою 
частиною чехів, словаків, поляків, угорців, румун і 
росіян. Якби Господь не поставив українців з ключами 

в руках у воріт європейської цивілізації і вирішив 
розмістити їх не в епіцентрі усіх воєн та історичних 
заворушень, а, скажімо, на Британських островах, то 
їх чисельність на сьогоднішній день мала би 
становити як мінімум 170 млн. і жодних запитань з 
приводу того, який індоєвропейський етнос є 
стовбурним вже не було.   

 
(Tриває в наступному випуску) 
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ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ 

(державників) 

Реєстраційне свідоцтво Міністерства юстиції 
 України  № 2439 

06.12.2010  №168 E-mail: p_doroshynsky@ukrpost.net 

 

Президенту України України 
 Віктору Януковичу 

 

З в е р н е н н я 
 

Центрального Проводу  Міжнародної 

організації: «Об’єднання Українських 
Націоналістів (державників)»  з 
приводу ліквідації московськими імпер-

шовіністами Федеральної національної 
автономії українців Росії. 

 

Центральний Провід Міжнародної 
Організації : «Об’єднання Українських 
Націоналістів (державників)» обурений 

несправедливим рішенням Верховного Суду 
Російської Федерації, котрий 24 листопада 2010 
р. ухвалив рішення щодо ліквідації Федеральної 

національної автономії українців, котрі мешкають 
на теренах Росії. 
 Як відомо, на теренах РФ мешкають від 3-х 

до 6-ти мільйонів  українців, котрі є 
повнокровними громадянами Росії.  
Вищезазначене політичне рішення Верховного 

Суду РФ призведе до краху  культурних прав 
етнічних українців, що проживають на теренах 
РФ, український рух у Росії буде ліквідовано, 

буде унеможливлене   прагнення  етнічних 
українців до створення  українських  шкіл, 
парафій української церкви, самодіяльних 

хорових та драматичних  колективів, осередків 
шанувальників української мови, пригальмоване  
прагнення українців вшановувати жертв 

Голодомору -  Геноциду українського народу. 
 Вищезазначене рішення Верховного Суду  
непаритетне й несправедливе  тому, що в Україні  

на сьогодні створені найкращі на 
пострадянському просторі  умови для розвитку  
російської культури, мови, театрального 

мистецтва, УПЦ МП, продукування 
російськомовної преси, розвитку 
російськомовних телеканалів, різноманітних 

осередків прихильників російської мови й 
культури. За рахунок українських платників 
податків в Україні функціонують сотні російських 
бібліотек, парафій УПЦ МП, десятки російських 

театрів, хорових колективів, загальноосвітніх 
середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, де навчальний 
процес здійснюється   російською мовою. І 

навпаки, у Російській Федерації  школи, 
українські бібліотеки, театри не отримують  
фінансової підтримки  від держави й існують за 

рахунок благодійних внесків  членів українських 

громад.  Рішення Верховного Суду РФ 
несправедливе тому, що  у Росії вільно 
функціонують десятки національних автономій 

для національних меншин, але на сьогодні 
чомусь ліквідована лише одна із них – 
українська.   

 Центральний Провід ОУН(д) обурює 
несправедливе рішення Верховного Суду РФ 
щодо обмеження культурних прав українців Росії, 

що  оприлюднене у період, коли Президент 
Російської Федерації Дмитро Медведєв та 
Президент України Віктор Янукович  майже 

щомісяця проводять особисті зустрічі й 
промовисто  заявляють  про значне поліпшення 
українсько-російських  стосунків. 

 У цивілізованому світі давно утвердилася 
така добра традиція: кожна держава виступає 
опікуном та захисником  прав своєї діаспори у 

країнах її помешкання.  
У цьому зв’язку, Центральний Провід 

ОУН(д) пропонує Президенту України Віктору 

Януковичу направити офіційні запити до 
Президента Росії з приводу судового рішення про 
обмеження культурних прав та свобод українців, 

котрі мешкають у Російській Федерації. 
 Просимо Президента України Віктора 
Януковича, у відповідності до статті 18-ї Закону 
України  «Про звернення громадян», 

поінформувати Центральний Провід ОУН(д) 
щодо вжитих заходів. 
 

Слава Україні!                                                           
 

   Павло Дорожинський 
Голова Міжнародної Організації 

« Об’єднання Українських 
Націоналістів(державників)» 

 

Відбулася нарада Управи Українського 
Жіночого Об’єднання імені Ольги 

Басараб 
 

 25 листопада 2010 року у Києві відбулося 

засідання управи Українського Жіночого 
Об’єднання імені Ольги Басараб. У нараді взяв 
участь Голова Центрального проводу ОУН (д) 

Павло Дорожинський. 
 Наталія Недошитко, Голова УЖО ім. Ольги 
Басараб, розповіла учасникам наради про 36 - й 
крайовий з’їзд Українського Національного 

Об’єднання Канади і братніх організацій, з-поміж 
яких і Організацію Українок Канади (ОУК).  
Голова Центрального проводу ОУН (д) доповнив 

виступ інформацією про діяльність ОУК ім. Ольги 
Басараб – одну з найпотужніших українських 
жіночих організацій, які діють в діаспорі. 

Зокрема, вони опікуються патріотичним 

mailto:p_doroshynsky@ukrpost.net
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вихованням молоді, організовують недільні 

школи, видають журнал «Жіночий світ» і 
книжки.  
 Голова УЖО ім. Ольги Басараб повідомила 

про можливість створення кількох нових 
осередків Об’єднання, а також поінформувала  
про ситуацією із побудовою храму УГКЦ в 

Броварах.  
 Оскільки в грудні цього року виповнюється 
90 років з дня народження Варвари 

Соколовської, учасниці наради одноголосно 
підтримали пропозицію обрати її почесною 
членкинею УЖО ім. Ольги Басараб. Крім того, 

прийняті рішення налагодити тісну співпрацю із 
ОУК ім. Ольги Басараб, і почати розробку 
символіки та посвідчень Українського Жіночого 

Об’єднання імені Ольги Басараб.  
 

Прес – служба УЖО ім. О. Басараб 
 

 

З Різдвом Христовим і Новим 2011 
роком! 

 

 Надсилаємо найщиріші вітання Ієрархам і 
духовенству українських національних традиційних 
церков, українському народові, управам і членству 
крайових патріотичних громадських організацій, 
керівництву та членству Ідеологічно Споріднених 
Націоналістичних Організацій, членам та 
прихильникам наших організацій в Україні і за 
кордоном. 
 У ці радісні святкові дні бажаємо нашим 
членам, прихильникам і їх родинам,  міцного здоров’я, 
чистих помислів, добра і злагоди. Хай Ісус Христос і 
Божа Мати щодня наповнюють Ваші душі і серця 
світлою вірою і великою Божою любов’ю! 
Попри усі труднощі, і випробування, які приніс 
минулий рік, бажаємо не втрачати віри і надії на 
перемогу добра над злом. Адже саме ця світла віра 
зміцнювала серця українців впродовж віків боротьби з 
окупантами. У цей, непростий для нашої держави час, 
ми віримо у постання тієї справедливої Української 
національної держави, за яку віддали життя наші 
великі попередники, і щодня докладатимемо усіх 
можливих зусиль до справи реалізації цих величних 
задумів –  одвічної мрії українських патріотів-
державників. 

 

Христос Народився! 
Славімо Його! 

 
Об’єднання Українських Націоналістів 

(державників) 
Українська Стрілецька громада в Україні 

Українське Жіноче Об’єднання ім. Ольги Басараб 
в Україні 

 Молодіжне крило ОУН(д) 
 
 
 

Редакторові та співробітникам  

газети «Хлібороб» 
Курітіба, Бразилія 

 
Шановні пані і панове! 

 
З наближаючими святами Різдва 

Христового та Нового 2011 року пересилаю Вам, 
Вашим родина та всім читачам газети 
«Хлібороб» найщиріші вітання та побажання, 

зокрема доброго здоров’я, сили, наснаги, 
невтомної праці, успіхів у Вашій благородній 
праці на добро українського народу.  

Від часів проголошення і відновлення 
української державності ми зараз переживаємо 
не найкращі часи. Однак в нас українських 

патріотів є незламна віра і переконання, що 
усяке зло в нашій державі ми переборемо, що 
утвердимо справді українську національну 

самостійну соборну державу. 
 

Христос Народився! 

Славімо Його! 
 

Павло Дорожинський 
 

 
 

HOMENAGEM 
 

 Nesse período em que principiamos as 
comemorações dos 120 anos do início da imigração 
ucraniana no Brasil, gostaria de fazer eco às vozes 
de milhares de humildes imigrantes, cuja voz talvez 
nunca foi ouvida, mas cujo suor e até sangue 
irrigaram as terras férteis do Brasil – principalmente 
aqui do Paraná.  
 Desde o longínquo 1891, por muitos anos e 
décadas eles colonizaram significativa parte do 
nosso Estado. Partiram da sua pátria - Ucrânia sem 
grandes recursos materiais, mas com valioso 
cabedal de cultura, com muita fé e inabalável 
esperança e souberam conquistar para si, mas 
principalmente para sua posteridade uma nova 
Pátria – Brasil, que hoje, juntamente com a Ucrânia 
os reverencia e lhes quer prestar merecida 
homenagem.  
 Com esse propósito e nesse espírito sejam 
pautadas nossas ações de todo o ano de 2011 – em 
comemoração dos 120 anos do início da imigração 
ucraniana no Brasil. 
  
Dezembro de 2010. 
 

Boas Festas, Feliz Natal  
e Próspero Ano Novo 

  

Mariano Czaikowski 
Cônsul Honorário da Ucrânia em Paranaguá 
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120 ANOS DE IMIGRAÇÃO  

 

OS UCRANIANOS NO BRASIL 
  

 Os descendentes de ucranianos no Brasil 
constituem hoje uma comunidade de mais de 500 
mil pessoas e estão localizados em sua maioria – 
cerca 80%, ou seja, acima de 400 mil –, no Paraná 
e os demais principalmente ao norte de Santa 
Catarina, mas também no Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Rondônia, Brasília, Minas Gerais e demais 
Estados. No Paraná a maior concentração de 
ucranianos encontra-se em Curitiba, com aprox. 
55.000 pessoas (cerca de 3% da população local), 
mas o maior percentual local ocorre no Município 
de Prudentópolis, onde numa população de acima 
de 50 mil, os habitantes de origem ucraniana 
somam mais de 38 mil, ou seja cerca de 75% da 
população local, seguido de Mallet, onde o 
percentual de descendentes de ucranianos gira em 
torno de 60%, Paulo Frontin – aprox. 55 %, Ivaí  e 
Antônio Olinto – aprox. 45%, Rio Azul e Roncador – 
aprox. 30%, União da Vitória e Paula Freitas – 
aprox. 25%, Cruz Machado e Pitanga – aprox. 
20%, Irati – aprox. 12%; em outras cidades o 
percentual é abaixo de 10%. 
 A organização civil e religiosa da 
comunidade ucraniana no Brasil é mutuamente 
integrada e interdependente.   
 Na organização civil destaca-se a 
Representação Central Ucraniano-Brasileira, que 
em sua forma atual foi constituída em 1985. Ela 
congrega e representa diante dos órgãos 
governamentais e entidades civis nacionais e 
estrangeiras as principais entidades constituídas na 
comunidade e suas organizações: Sociedade 
Ucraniana do Brasil, Sociedade dos Amigos da 
Cultura Ucraniana, Sociedade Unificação, 
Associação da Juventude Ucraíno-Brasileira, Igreja 
Ucraniana Católica no Brasil e Igreja Ortodoxa 
Ucraniana no Brasil. 
 A Igreja Ucraniana Católica no Brasil é a 
maior organização comunitária de cunho religioso e 
cultural entre os ucranianos no Brasil. Está 
presente aqui, junto aos ucranianos e seus 
descendentes, desde 1896. Atualmente a sua 
hierarquia é composta pelo bispo eparca e 2 bispos 
auxiliares. Sua estrutura é composta de 25 
paróquias, 236 igrejas, com 21 padres diocesanos 
e 62 padres da Ordem de São Basílio Magno 
atuando no Brasil e 13 no exterior. Convém 
ressaltar a presença de um bispo emérito, bem 
como de outro, que hoje atua no exterior. A 
destacar também há 5 congregações religiosas 
femininas: Servas de Maria Imaculada, Irmãs 
Catequistas de Sant‟Ana (congregação fundada no 
Brasil, em Vera Guarani, Município de Paulo 
Frontin-PR), Irmãs Basilianas, Irmãs de São José e 

Instituto Secular do Sagrado Coração (fundado no 
Brasil, em Prudentópolis-PR). Essas instituições 
possuem centenas de membros, atuando na 
pastoral junto às Igrejas (atendendo crianças, 
jovens e adultos em sua formação religiosa e 
cultural), bem como em escolas, particulares e 
públicas, como também na direção de hospitais, 
centros de saúde, orfanatos e casas de apoio aos 
idosos. 
 A Igreja Ortodoxa Ucraniana no Brasil, sob a 
jurisdição do Patriarcado Ecumênico de 
Constantinopla, tem 1 arcebispo, 2 protopresbíteros 
mitrados e 8 padres, 4 subdiáconos, 18 igrejas e 2 
padres atuando fora do Brasil. 
 Nas diversas comunidades locais atuam 
Grupos Folclóricos – atualmente 24, sendo os mais 
antigos o Barvinok (Curitiba-1930), Vesselka 
(Prudentópolis-1958), Kalena (União da Vitória-
1969), Poltava (Curitiba-1985). 
IMIGRAÇÃO DOS UCRANIANOS NO BRASIL 

 Num quadro organizado a partir do livro 
História do Paraná, de Balhana, Pinheiro Machado 

& Westphalen (Curitiba, Grafipar, 1969), constam 
duas colônias oficiais criadas em 1891: Colônia 
Santa Bárbara – no município de Palmeira, 
povoada por poloneses, ucranianos e italianos e 
Colônia Rio Claro – no atual Município de Mallet, 
colonizada por poloneses e ucranianos. 
 As informações documentadas que temos 
sobre os imigrantes ucranianos encaixam-se 
exatamente nessas datas:  
 Temos o testemunho pessoal de Ivan 
Pasevich, que em suas memórias – publicadas 
inicialmente no Jornal “Pracia” de Prudentópolis no 
dia 12/12/1951 – escreve que saiu da Ucrânia, da 
vila Serveriv, Município de Zolocziv, no mês de 
maio de 1891, junto com seus pais Teodoro e Sofia 
e mais três irmãos, ou sejam 6 pessoas, que  se 
estabeleceram na Colônia Rio Claro. Informa 
também, que junto com eles chegaram ao Brasil, 
até Paranaguá, mais 3 famílias ucranianas.  
 Está documentada também a chegada de 
outras 6  famílias, num total de  32 pessoas, que 
em 1891 se estabeleceram na Colônia Santa 
Bárbara, no Município de Palmeira-PR, vindas 
também de aldeias da Ucrânia ocidental, da região 
de Zolocziv: Trostanetch Malyi, Kotliv. Alguns 
cognomes desses emigrantes: Harasym, 
Borchakowskyi, Stecz, Paschitchnyi, Moskalevskyi. 
Esse foi o começo, modesto, mas documentado. 
Por isso em 1991 comemoramos o Centenário do 
início da imigração ucraniana no Brasil e em 2011 
comemoraremos os 120 anos.  
 Naturalmente o fluxo imigratório se 
intensificou nos anos seguintes e em 1895 tomou 
proporções muito grandes (fala-se na vinda de mais 
de 5 mil famílias) e continuou muito intenso até 
pelo menos 1911.  Houve também um modesto 
fluxo imigratório após a 1ª guerra mundial e outro 
após a 2ª guerra mundial. 
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 Após a independência da Ucrânia (a partir de 
1991) registra-se a vinda ao Brasil de algumas 
dezenas de ucranianos que aqui fixaram residência 
permanente. Trata-se – em sua maioria – de 
profissionais altamente qualificados, que aqui 
encontraram meios de vida estável. Outros, que 
aqui chegaram por razões diversas, obtiveram a 
permanência em virtude de casamento com 
brasileiros ou por anistia.  
 Há que destacar-se a importante 
contribuição dos ucranianos na colonização e 
desenvolvimento da agricultura no centro-sul do 
Paraná e no centro-norte de Santa Catarina, no 
início do plantio de centeio e trigo e outros cereais, 
na implantação do sistema de cooperativas, enfim, 
no desbravamento e desenvolvimento dessa 
região. Dos filhos, netos e bisnetos dos valentes 
emigrantes formaram-se empresários, profissionais 
liberais como engenheiros, médicos, advogados, 
dentistas, e outros, como também professores, 
líderes comunitários, políticos, enfim cidadãos 
atuantes, que ajudaram em muito a promover o 
progresso da região sul e de todo o Brasil. Na 
cultura destacaram-se dois nomes – merecedores 
de todo o respeito e admiração: o pintor Miguel 
Bakun, nascido em Mallet-PR, filho de emigrantes 
ucranianos, conhecido pelas suas obras de arte 
como o „Van-Gogh‟ do Paraná e cujo centenário de 
nascimento foi oficialmente comemorado no Estado 
do Paraná em 27/10/2009; e o outro nome ilustre é 
o da poeta maior do Paraná, Helena Kolody, 
também filha de emigrantes ucranianos, nascida 
em Cruz Machado-PR em 12/10/1912, cuja obra 
poética é merecedora da mais alta admiração.   
 Por essas personalidades, e tantas outras, 
em sua maioria anônimas, mas atuantes e 
merecedoras de admiração e reconhecimento, 
continua essa linda história de 120 anos, que 
engrandece os ucranianos e seus descendentes, 
nesse país que os acolheu, vindos de uma pátria 
distante, hoje livre e soberana. 

 Mariano Czaikowski,  
Cônsul Honorário da Ucrânia em Paranaguá. 

 

120-річчя від початку імміграції українців до 
Бразилії 
 На сьогодні вважається, що у Бразилії 
українців, уключно з народженими у змішаних 
шлюбах, близько 500 тисяч, в тому числі в штаті 
Парана близько 400 тисяч осіб. Вони інтегровані 
у соціально-економічне і політичне життя 
Бразилії як повноправні громадяни. Деякі вже 
втратили свою українську ідентичність. Водночас 
ще багато з них, в основному в місцях 
компактного проживання, тримаються свого 
коріння, цікавляться рідною культурою і мовою. 
Святкування 100-річчя від початку  імміграції 
відбулися досить скромно, оскільки в 1991 р. 
Україна щойно проголосила свою незалежність, 
а українська громада Бразилії не могла 

сподіватися на солідну підтримку ні від уряду 
України, ані від офіційних кіл Бразилії. Втім з 
нагоди цієї ювілейної події українська громада 
прийняла 15 жовтня 1991 р. урядову делегацію 
на чолі з Прем‟єр-міністром України Вітольдом 
Фокіним, який взяв участь в офіційних заходах 
святкування. На той час було докладено великих 
зусиль, спрямованих головним чином на 
інформування про історію імміграції та на 
відновлення і збереження історичної пам‟яті. 
Тоді були зібрані та частково видані окремі 
тексти про початки імміграції, які і досі 
становлять інтерес.   
 Упродовж 2011 р. українська громада 
Бразилії святкуватиме 120-річчя від початку 
імміграції українців до Бразилії. Програма 
відзначення цього ювілею досить насичена. 
Громада вже змобілізована та через свої 
організації здійснює й планує провести численні 
заходи. Рівень відзначення дуже високий: 
передбачається участь офіційних чиновників та 
підтримка з боку урядів, як бразильського, так і 
українського. Незалежна українська держава 
наближається до 20-ї річниці своєї незалежності. 
Зв‟язки між Україною і Бразилією досить близькі 
та інтенсивні, тому 120-річчя перших українських 
поселень в Бразилії є знаковою датою  для обох 
держав, які визнають вагому роль та активність 
української громади на бразильській землі. В 
ході офіційного візиту в Україну 2-3 грудня 2009 
р. Президент Бразилії Луіз Інасіо Лула да Сілва 
та Президент України Віктор Ющенко серед 
інших численних документів підписали також 
домовленість про підтримку на державному рівні 
відзначення ювілейної дати початку  імміграції 
українців до Бразилії. 
 У Бразилії урочистий початок святкування 
відбувся 13 листопада 2010 р. в м.Куритиба, в 
приміщенні державного театру “Гуаїра“. На 
заході були присутні близько двох тисяч осіб, 
представники бразильського федерального 
уряду та уряду штату Парана, Посол України в 
Бразилії Ігор Грушко, консул України в 
м.Куритиба Лариса Мироненко, Почесний консул 
України в м.Паранагуа Маріано Чайковський, 
Голова Українсько-бразилійської центральної 
репрезентації Віторіо Сиротюк, Владики 
українських церков в Бразилії, Генеральна 
Настоятелька сестер-служебниць згромадження 
Непорочної Діви Марії та представники 
організацій української громади. Перед усіма 
ними виступило 16 українських  фольклорних 
ансамблів Бразилії, які виступали також у 
відзначення 80-ття ансамблю “Барвінок“.  
 В Україні  відзначення розпочалося 29 
листопада 2010 р., коли у Києві відбулася 
офіційна інаугурація виставки визначного 
бразильського художника-експресіоніста 
українського походження Міґеля Бакуна 
(народився в м. Маллет, штат Парана  в родині 
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українських іммігрантів). Ця подія стала можлива 
дякуючи фінансуванню уряду штату Парана та 
підтримці Міністерства культури та туризму 
України. У відкритті виставки взяли участь 
заступник міністра культури і туризму України, 
міністр культури штату Парана, голова 
Українсько-Бразилійської Центральної 
Репрезентації, представники Посольства 
Бразилії в Україні та преставники міністерства 
закордонних справ України та інших урядових 
органів. Одночасно з відзначенням 120-ї річниці 
перших українських поселень в Бразилії сестри-
служебниці Згромадження Непорочної Діви Марії 
розпочали 5-7 листопада 2010 р. в 
м.Прудентополіс відзначення 100-річчя  від 
початку місії сестер в Бразилії.   

  м. Курітиба, грудень 2010 р.  
 

Маріано Чайковський,  
Почесний Консул України в м. Паранагуа 

 

 

Вітання Президента України 
В.Ф.Януковича з Новим 2011 роком 
 

 Дорогі мої співвітчизники! 
 Ми разом пережили непростий, але 
щасливий 2010 рік. 
 І нам вдалося основне – переламати 
ситуацію, перебороти безнадію. 
 Тепер нас чекає наступний 2011 рік – рік 
20-річчя Незалежності України. 
 Це буде період, коли ми збудуємо міцний 
фундамент усіх тих змін і перетворень, які ми 
разом задумали. Яких ми чекали і яких 
добивалися, йдучи до нашої спільної перемоги. 
 Ми закладемо в році, що надходить, 
основу благополуччя для кожної сім‟ї і для 
кожної людини в Україні. 
 2011-тий стане важливим кроком до 
добробуту. Бо наші чесні і працьовиті люди 
заслужили гідного життя. Бо наші діти варті мати 
щасливе дитинство і радісне майбутнє. Бо наші 
батьки, старші друзі, які будували Незалежність, 
створювали багатства нашої країни, мають 
право на те, щоб осінь і зиму свого життя 
провести в атмосфері тепла, поваги, достатку. 
 А тому наступний рік ми усі разом будемо 
багато працювати, щоб так сталося. 
 Я хотів би, щоб усе було просто і швидко. 
Але навіть у новорічну ніч не маю права 
розповідати казку – скажу як є. Буде у нас багато 
роботи. Але у нас є і багато енергії. Ми маємо 
багато віри в нашу державу. Ми маємо багато 
надій в свої сили і  в Божу допомогу. 
 І з цим ми йдемо в новий рік. І з цим ми 
знову переможемо. І будемо щасливі. 
 Здоров‟я, добра, щастя усім людям в 
Україні і в усьому світі. 
 З Новим роком, співвітчизники! 

(Прес-служба Президента України, 31.12.2010) 

Дорогий пане Павло! 
 

 Щиро дякуємо Вам за розміщення нашої 
інформації у газеті та за надсилання її нам. 

 Дуже приємно дізнатися про таку активну 
діяльність української громади та готовність 
допомогти. 

 Можливо, були читачі, які зацікавилися 
статтею і висловив бажання посприяти члену 
нашої організації. 

 Бажаємо плідної роботи та вдалого тижня 
 З повагою, 
 

Марина Коробова 
Адміністративний асистент 

Пласт - Національна скаутська організація 
України 

 

 

Poeta Wira Selanski 
 

 A redação do jornal O Lavrador agradece a 

poeta Wira Wowk pelo recebimento com dedicatória 
dos seus livros: 
 

Напис на скарабею  
 

 
 
 

 
  
  

 

 

 

 
 

 

 

Tотем скальних соколів 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

  

  

    

 

 Curitiba, 10 dezembro de 2010 
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Arcebispos e Bispos da CNBB 

Regional Sul II em 
Visita ad limina apostolorum 

 

     O bispo da 
Eparquia de São João 

Batista dos Ucranianos 
Católicos no Brasil 
Dom Volodemer 

Koubetch, OSBM - 
esteve em Roma no 
período de 03 e 13 de 

novembro de 2010 
durante a Visita ad 
limina apostolorum 
dos Arcebispos e 
Bispos da Regional Sul 
II da Conferência 

Nacional dos Bispos do 
Brasil – CNBB. 
 Na agenda de 
Dom Volodemer teve o 

discurso proferido na 
Congregação para as 
Igrejas Orientais; visita 

à embaixada brasileira junto à Santa Sé; Missa na 
Basílica São Paulo; Missa na Basílica Santa Maria 
Maggiore; Missa na Basílica São João de Latrão; 

visita ao Pontifício Colégio Pio Brasileiro; encontros 
ucranianos em Roma e Rieti; Comunidade das 
Irmãs Catequistas de Santa Ana em Roma e com 

destaque o encontro com o Santo Padre Bento XVI. 
 Histórico 

 Visita ad limina apostolorum - é uma obrigação 

dos bispos diocesanos e outros prelados da Igreja 
Católica, de a cada 5 anos se encontrarem com o Papa, 
visitando os túmulos dos apóstolos São Pedro e São 
Paulo, em Roma)  

Da Redação 
 

 

Assembléia da Associação de Tradutores 
Públicos no Paraná 

 

 Em Assembléia Geral Ordinária da 
Associação de Tradutores Públicos no Paraná – 

ATPP, realizada no dia 22 de novembro em 
Curitiba-PR, Dr. Mariano Czaikowski foi reeleito 
presidente. 

 Mariano Czaikowski, advogado, cônsul 
Honorário da Ucrânia em Paranaguá, é Tradutor 
Público e Intérprete Comercial de latim e ucraniano 
desde 22 de novembro de 1988. É o primeiro de 

origem ucraniana a exercer esse Ofício para o 
idioma ucraniano no Brasil. Czaikowski exerce o 
mesmo Ofício também para os idiomas alemão e 

italiano, desde 19 de junho de 1978. 
Da Redação     

MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DA 

UCRÂNIA 
 

Cumprimentos à comunidade ucraniana na 
ocasião do Natal e Ano Novo 2011 

 

Prezados Ucranianos! 

 Cumprimento-os cordialmente por ocasião 

das festas de Natal e Ano Novo!  
 Desejo-lhes saúde, felicidade e bem-estar, 
ânimo elevado, fé indestrutível e confiança em si.  

 Que o Natal de Jesus os ilumine com 
felicidade e amor, preencha com inspiração 
espiritual para as novas boas iniciativas.  
 Que cumpram todos seus bons desejos, 

domine a harmonia no lar familiar, e a vida seja 
cheia de eventos agradáveis  
 Creio que no ano que vem a nossa 

cooperação junta continua de favorecer 
efetivamente a afirmação dos interesses dos 
ucranianos no mundo e fortalecimento da posição 

da Ucrânia na arena internacional.  
 Desejo a todos boas festas!  
  

 Feliz Natal!  
 Sucessos no Ano Novo! 
 Respeitosamente 
    

Kostyantyn GRYSHCHENKO 
 

(Enviado pelo consulado da Ucânia em Curitiba, 
29.12.2010)  

 

 

Apucarana: morre o padre 
Valdemiro Haraczuck  

 

 O padre Valdemiro Haraczuck, de 81 anos, 

durante décadas foi pároco da Igreja Ortodoxa 

Ucraniana Autocefálica de Apucarana.  

O corpo foi 

sepultado no 

domingo, dia 

02 de janeiro, 

no cemitério 

da Colônia 

Nova 

Ucrânia, área 

rural do 

município. 

 V. Haraczuck lutava contra enfermidade há 

mais de um ano. O velório aconteceu na Paróquia 

Proteção da Santíssima Trindade em Apucarana. 

 Deixa viúva e um filho. 

 

                               TNonline,  02.01.2011  

 

  

 
Foto: Boletim Eparquial 

  

  

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bispo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diocese
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prelado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAmulo_de_S%C3%A3o_Pedro
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
http://tnonline.com.br/noticias/regiao/32,63864,02,01,apucarana:-morre-o-padre-valdemiro-haraczuck-da-igreja-ortodoxa-.shtml
http://tnonline.com.br/noticias/regiao/32,63864,02,01,apucarana:-morre-o-padre-valdemiro-haraczuck-da-igreja-ortodoxa-.shtml
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A UCRAÍNA POÉTICA 
 

 Conferência 
proferida pelo 
jornalista escritor 
ucraíno Ossep 

Stefanovetch 
Chpetkô (nascido 
em Howyliw, 
Ucraína em 03 de 
março de 1869, 
falecido em 
Curitiba no dia 25 
de março de 1942. 
A conferencia 
ocorreu no mês 
maio de 1940, a 
convite da 

Associação 
Paulista de 
Imprensa. 

PARTE VI 
... A luta religiosa forneceu também muitos escritores, 
escrevendo uns pró união com Roma e outros contra. O 
mais interessante dessa luta é que, entre os escritores 
defensores do grego-catolicismo, de um lado, e os 
contrários de outro, a diferença, a respeito de questões 
como: a política, a moral, a vida social, etc., era, já 
então, tão acentuada e irreconciliável que o próprio povo 

ucraíno exprimiu isso em canção, dizendo: “Enquanto os 
rios ucraínos não convergirem num só rio, o coração do 
kozako jamais irá de encontro ao do polonês”. 
 Essa nação que nunca sequer pensou em 
estender a mão para se apossar do que não fosse seu, 
amou apaixonadamente a sua terra, a liberdade a 
natureza e sempre viveu do seu  próprio trabalho. 
Portando, também a sua literatura era, já então, 
essencialmente pacífica e humana. Os escritores como, 
por exemplo, Klemovsjkei, conhecido na história como 
hetjman Ivan Mazepa, o padre Nekrachevetch, para não 
citar mais, além de poemas históricos, eróticos e leigos, 
em geral, escreviam canções de crítica, verberando a 
vida dos poderosos e pintando em cores vivas a desdita 
dos desprotegidos da sorte. 
 De todas as poesias ucraìnas que desde então, 
chegaram em nossas mãos, sopra o espírito 
verdadeiramente democrático. Os poetas escreviam para 
serem compreendidos por todas as camadas sociais, 
imitando, não raras vezes, até o estilo e a fraseologia 
genuinamente populares. 
 De como pensava, naqueles tempos, o povo 
trabalhador ucraíno, pode-se bem verificar pela canção 
popular sobre a Mentira e Verdade, registrada nos 
meados do século XVII. Ei-lá: 
 “Oh como é difícil viver hoje neste mundo, 
 em que não se pensa na morte, nem em Deus! 
         Quando a gente está bem, todos lhe querem bem, 
 mas, quando na desgraça, até a família foge!... 
 Oh, pois hoje a moda estranha nos veio, 
 tal qual por toda a parte só se vê mentira. 
 Hoje a verdade atrás da porta espera, 
 e a mentira – esta se põe a mesa farta. 

 Hoje riem da verdade, cospem nela, 
 e a mentira – agradam-na com vinho! 
 Hoje a verdade na cova escura chora, 
 e a mentira - nos salões dos ricos dança! 
 Sim, bêbeda, zomba e dança como louca, 
 enquanto a verdade, nua, geme crucificada! ...” 
 Ou esta sentença política do já mencionado 
escritor Klemóvsjkei: 
 “ Todos os governos à paz pura aspiram, 
 porém, nem todos o ar puro respiram” 
 A literatura dramática que veio para a Ucraína do 
ocidente, encontrou ali um solo muito fecundo, tendo o 
seu princípio, como, aliás, o tinha toda a Europa, os 
mistérios religiosos. Apareceram, no dia de Natal, os 
chamados “Vértepe” em que os atores – a gurizada 
aldeã – andando de casa em casa, mostrava a história 
de Jesus; a “Zjvizdá” (estrela) que tinha orientado os três 
reis do Oriente na sua viagem para Belém – tudo isso 
com representações adequadas e cânticos, chamados 
colhade, etc. Um pouco mais tarde, apareceram dramas 
mais modernos e sérias em que se exaltavam as 
qualidades boas do homem, como: Verdade, Fé em 
Deus, Esperança, Heroísmo, etc., e se ridicularizavam 
as más, como: Pecado, Glutoneria, Vingança, Ciúme, 
etc. A mais antiga comédia que nos chegou, é de Jacob 
Gavatovetch, escrita, ao que parece, em 1610 e que fora 
representada na feira pública em Kaminka Strumilova 
(Galícia Oriental) em 1619 – comédia em que o autor 
ridiculariza um ricaço ávido que comprou um gato num 
saco. 
 Também a ciência tinha o seu expoente na 
pessoa de Gregório Skóvoroda. Este sábio filósofo 
nasceu em 1722 duma família dos kozakos de 
Zaporógene, em Poltava; ele não se contentava apenas 
com o escrever, mas andava, depois de passar a pé 
toda a Europa, de cidade para cidade, de vila para vila, 
ensinando aos seus patrícios não só a pura ciência, 
mas, em geral, a vida honesta, o amor ao próximo e ao 
trabalho, etc. “O homem – escreveu ele – antes de tudo 
deve conhecer a si próprio e, conhecendo-se, detestar 
tudo aquilo que não coadune com o belo humano, só 
praticando atos nobres e elevados”. 
 Pérolas análogas de humanismo já as 
semeavam, entre o povo, os guias espirituais nos 
tempos remotíssimos e por isso, não é de admirar que 
esse povo, sendo – como mencionei em cima – já por 
sua natureza pacífico, bom e amante apaixonado da 
Beleza, abstraindo da autodefesa, nunca praticou atos 
tão desumanos, como os praticavam os seus vizinhos 
assaltadores, nem tampouco perdeu o amor a poesia. 
Muito pelo contrário; quando mais o apertavam os 
grilhões do cativeiro, com a maior paixão inclinava-se ele 
para a poesia, como que quisesse procurar nela um 
alívio às dores que lhe apertavam a alma. 

 Começaram, então, a aparecer, uma após outra, 
Dúme – poemas em versão tão belos quão apaixonados 
– canções essas em que se exaltavam atos heróicos dos 
kozakos de Zaporoge que morriam sorrindo em defesa 
da Ucraína amada, dos fuzilados, dos assados pelos 
polacos em grandes caldeirões de cobre ou enganchados 
vivos por enormes croques de ferro, balançando em 
galhos de árvores à moda de animais abatidos nos 
açougues . . .  

 

(continua na próxima edição) 
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Encontro de Corais 
 

 A Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em 
Curitiba, foi a anfitriã do Encontro de Corais de 

2010, realizado no dia 11 de dezembro. 
     Inicialmente 
foi celebrada a 

Santa Liturgia 
pelo padre Elias 
Marinhuk. 

 Antes das 
apresentações 

dos corais, os 

aniversariantes 
do mês de 
dezembro, em 

especial o Bispo 
Emérito Dom 
Efrain Krevey,  

receberam a 
homenagem 

com a 

tradicional 
canção “Mhno 

Haia Lita”. 

 A mestre de cerimônia  Silvana Dubezkyj 
registrou a presença da cônsul da Ucrânia, Larysa 
Myronenko; do Presidente da Representação 
Central Ucraniano-Brasileira, Vitório Sorotiuk; 

Presidente da Sociedade Ucraniana no Brasil, 
Roberto Oresten; Presidente da Sociedade dos 
Amigos da Cultura Ucraniana, Marcos Nogas e do 

Vice-Presidente do Clube Poltava, Laertes Filipak. 
 Com o coral da Capela de Banduristas Fialka 
deu-se inicio as apresentações da noite, regência 

da maestrina Izabel Krevey. O troféu de 
participação do Encontro foi entregue pelo 
presidente do Conselho Administrativo Paroquial, 

Vitório Haliski. 
 

 A segunda apresentação foi do coral do 

Folclore Ucraniano Barvinok com as canções “A v 

Ierussalêmi ráno zadzvonêle”  e  “Svitáia Varvára”. 

  

 O maestro Lauro Cesar Preima recebeu o 

troféu de participação da Relações Públicas da 

Paróquia, Eugênia Haliski 

 As crianças da “Subótna Schkóla” Lécia 

Ukraínka da SUBRAS, dirigidas pela profª. Kátia 

Mazepa Baran e o profº. Cléber Marchiori, com 

acompanhamento no acordeom de Felipe Melnik 

Oresten, apresentaram as canções natalinas “Nébo i 

zémlia” e “Bóh ciá rajdáie”. Ralf Maske, 1° 

Secretário, fez a entrega do troféu ao Coral. 

 O coral da Catedral Ucraíno-Católica de São 

João Batista sob a regência do maestro Leonardo 

Davebida, interpretou as canções natalinas “Z náme 

Bóh”, “Dêvnaia novena” e “Na rojdestvó”. 

 O quinto coral da noite foi do Folclore 

Ucraniano Poltava, que interpretou as canções 

natalinas “Po usiómu svítu stála novêna”, e  

“Iasklêknule Ián.hole”. Com regência e teclado do 

maestro Paulo Ignatovich, acompanhamento na 

flauta, Marcelo Rudek e violino de Jose Sitko. O vice 

presidente do Conselho Administrativo, Jose Pyrich 

fez a entrega do troféu ao coral do Poltava. 

 Encerrando o Encontro, o coral da Paróquia 
Nossa Senhora Auxiliadora sob a regência do 
maestro Mário Tkátchuk, apresentou as canções 

natalinas “Zémliu iudéisku” e “Vstánh Davêde”, o 
coralista Wolodymyr Galat leu a “віншування”- 
saudação de Natal. 
 A entrega do troféu de participação ao coral 

da Paróquia N. Senhora Auxiliadora, por Hália 

Mazepa Baran, foi um momento que emocionou os 

coralistas e familiares do maestro Adão Baran, 

falecido em fevereiro deste ano, regente do coral 

da Paróquia por várias décadas.  

 O Padre Elias Marinhuk proferiu algumas 

palavras de agradecimento a todos os participantes 

do Encontro e convidou a dirigir-se ao salão 

paroquial, onde foi servido o jantar de Natal. 
 

Da Redação 

  

 
Pároco Elias Marinhuk 

  

  

 
Coral do Folclore Barvinok 

  

  

 
Coral da “Subótna Schkóla” 
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Ceias à européia 
 

       Tradições eslavas 
 

     A ceia  
ucraniana é 

composta 

por 12 
pratos, doces 
e salgados, 

que 
representam 

os apóstolos. 

Como 
entrada, é 

servido o Kutia – trigo cozido e preparado com 

nozes, castanhas e mel. Entre os pratos salgados, 
destaque para os peixes e preparos feitos com 
legumes.  

 Descendentes de ucranianos, Helena e José 
Groxko, destacam a sopa de repolho e o bolo de 
mel entre os pratos servidos no Natal. Com os filhos 

reunidos, a festa tem muita dança. Ela lembra que 
o trigo é elemento fundamental por representar a 
prosperidade e a fartura. “No Natal dos ucranianos 

é muito comum espalhar feno e palha de trigo pelo 
chão e até na mesa”, destaca. Até o pinheirinho é 
feito com feixe de trigo.  

 
Bolo de mel (medeunêk) 

Ingredientes 

 3 copos de farinha de trigo 
 1 copo de mel 
 1 copo de café forte sem açúcar 
 1 copo de achocolatado em pó 
 1 copo de açúcar 
 1 copo de manteiga 
 1 colher de fermento em pó 
 3 ovos 
Cobertura 

 1 xícara de açúcar 
 1 xícara de achocolatado em pó 
 Nozes e cerejas 
Preparo 

 Bata as 3 claras em neve. Bata a manteiga, 
as gemas, o açúcar e o mel. Junte o café, o 
achocolatado em pó, o trigo, o fermento em pó, e 
as claras em neve. Deixe no forno por 20 minutos. 
Cobertura 

 Misture 1 colher de água fervendo, 
achocolatado em pó e açúcar. Cubra o bolo ainda 
quente. Decore com nozes e cerejas. 
 

Vitor Geron – Gazeta do Povo,  
16.12.2010 

  
 

 

 

Grupo Folclórico Vesselka  

na posse da presidenta Dilma 
Rousseff   

 

 Na manhã do sábado, primeiro de janeiro, na 
programação cultural da posse da presidenta Dilma 
Rousseff e do novo Governo Federal, foram 

realizadas diversas apresentações da diversidade 
cultural brasileira, divididas em quatro tendas 
montadas na Esplanada em Brasília, que 

homenageiam as regiões Norte, Nordeste, Sudeste 
e Sul do Brasil. 
 

  

 Para o público, a novidade foi a apresentação 
do Grupo de Danças Ucranianas Vesselka, de 
Prudentópolis (PR), na tenda da Região Sul. Para o 

estudante Ricardo Lima, do Recife (PE), a dança 
ucraniana é diferente das outras danças. “Isso 
demonstra realmente a nossa diversidade cultural”. 
 

MinC, 01.01.2011 
 

 

Internet -  Rede social eslava 
 

 Na internet além de Facebook, Twitter e 

Orkut há o irmão “isolado” menos famoso no 
mundo afora. A rede social que faz sucesso em 
terras estrangeiras,  e que promete reunir 

multidões nos próximos anos.  
 Fique atento, daqui a pouco tempo você 
pode ter um perfil neste site! 

 
 
 

 
 V Kontakte é a rede social de maior sucesso 
nos países de língua eslava, como a Rússia e 

Ucrânia. Reúne mais de 100 milhões de usuários, 
apesar de ter recebido duras críticas de apresentar 
muitas semelhanças com o Facebook. Permite o 

compartilhamento de músicas, dada uma bem 
sucedida integração com o serviço Pandora, e até 
mesmo trocas de presentes virtuais. 
 

Da Redação 

 
 
 

  

 
Bolo de mel e sopa de repolho são pratos 

indispensáveis na mesa de José e Helena Groxko 
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Ações de Assistência Social 
 

 O Setor de Assistência Social da 
Organização Feminina junto a Sociedade 
Ucraniana do Brasil – SUBRAS, promoveu mais 
uma visita as comunidades ucranianas do interior 
do Paraná.  

Nos dias 17 e 18 de julho de 2010 a comitiva 
composta por Neuza Storoz, Julio Storoz, Ana 
Piaceski, João Alexandre Piaceski, Tetianna 
Bachtzen e Dionizia Portela estiveram nas colônias 
do município de Cruz Machado. 

 As doações distribuídas nas localidades 
visitadas: roupas, agasalhos, calçados, utensílios 
domésticos, brinquedos, livros e material escolar 
entre outros, foram recebidas pela Assistência 
Social através de campanhas de arrecadação.  
 Em Cruz Machado a comitiva foi recebida da 
Sede da União Agrícola Instrutiva, onde foram 
atendidas 104 pessoas adultas e 44 crianças. 

Na colônia da 
L. Antonina, 
após o 
cadastramento 

foram 
distribuídas  

as doações 
para 87 

pessoas 
adultas e 18 
crianças. 

 Já na sede da Linha Vitória reuniram-se 

também, a comunidade da Quinta Vicinal, num total 
de 134 adultos e 42 crianças. 

Na mesma 
localidade foi 
visitado o 
Colégio São 
José das 

Irmãs 
Ucranianas 

com oito 
crianças 

internas, que 
receberam 

roupas, agasalhos e material escolar. 
 No domingo, dia 18, a comitiva seguiu para a 
comunidade de Charqueada, sendo atendidas 110 
adultas e 28 crianças. 
 E concluindo, a Linha Palmital foi visitada já 
no período da tarde, foram distribuídas as doações 
para 86 pessoas adultas e 14 crianças.    
 Agradecimentos 

 Nossos agradecimentos a Osni Prates 
Pacheco diretor da Cotrans Transporte e Locação 
de Veículos, que pela segunda vez cedeu um 
veículo Kombi; ao prefeito Euclides Pasa do 
município de Cruz Machado e ao diretor de 
Transporte Osvaldo Kovaltchuk que enviaram o 
caminhão para o transporte das doações. Ao 
deputado estadual Felipe Lucas pela doação de 
R$500,00; a empresa Ricsen Ltda. por intermédio 
de Vera Piaceski pela doação de pantufas e 
chinelos. Aos coralistas e componentes do Folclore  
Ucraniano Barvinok. Agradecemos as doações de 
balas, doces e biscoitos feitas por Lidia 
Paludzyszyn, Sonia Olijnyk, Maria Voloschtchuk, 
Juliana e Tetianna Bachtzen e Luzia de Jesus 
Fonseca pela doação de material escolar. A 
diretoria da União agrícola Instrutiva de Cruz 
Machado pelo almoço de sábado e ao casal Lucia 
e Osvaldo Kovaltchuk pelo almoço oferecido no 
domingo. Nossos agradecimentos aos diretores da 
SUBRAS Julio Storoz e João Alexandre Piaceski 
que sempre acompanham e colaboram nas viagens 
da Assistência Social. 

Da Redação 
 (Informações extraídas do relatório preparado pela 

diretora Neuza Storoz) 
 

No hospital Erasto Gaertner 
 A Diretora Presidente da Org. Feminina, 
Antonia Sessak e a 3º Tesoureira, Olga Melnyk 
Costin repassaram, no último dia 16 de dezembro, 
para a presidente Walkyria Gaertner Boz da Rede 
Feminina de Combate ao Câncer do hospital Erasto 
Gaertner em Curitiba, 97 toalhas de banho, 
arrecadadas entre as associadas e colaboradores.  

  

 
(D) João Alexandre Piaceski, Ana Piaceski, Dionizia Portela, 

Tetianna Bachtzen, Neuza Storoz, Julio Storoz e o motorista.  

  

  

 
Linha Antonina 

  

  

 
Linha Vitória 

  

  

 
(Da Direita) Antonia Sessak, Walkyria Gaertner Boz, Olga Melnyk 

Costin e voluntários do hospital. 
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Na Fundação Pró Renal 
 No mesmo dia as diretoras visitaram a 
Fundação Pró Renal e repassaram a coordenadora 
de Ação Social, Claudia Melo 50 peças de roupas 

usadas, para a realização de Bazar do Pró Renal.  

 Devido a precariedade de tempo deixamos 
de contatar algumas de nossas associadas, pelo 
que pedimos desculpas. A Diretoria da Organização 

Feminina agradece a todas as associadas e 
colaboradores e informa que a partir do mês de 
janeiro inicia a campanha para angariar brinquedos, 

novos ou usados, para serem entregues no Hospital 
Erasto Guetner, por ocasião da Páscoa. 

 

Da Redação 
 

 

Diretoria da Organização Feminina 
Biênio 2010/2012 

 

Diretora-Presidente: Antonia Sessak  
1ª Vice: Lhuba Hrebinnik  

2ª Vice: Odessa Volochtchuk Fucci  
SFUJO: Oksana Boruszenko   

Secretárias: Kátia Mazepa Baran  
                     Claudia Juliana Marchiori do      

    Nascimento 
Secretária em Ucraniano: Ana Nauroski Kovaliuk 

Tesoureiras: Vera Niedzieluk  
                       Iracilda Preima  

                       Olga Melnyk Costin (mensalidades) 
 Museu: Nadia Mazepa Gonçalves  

             Ana Luciw Hryckiw  
              Paulina Kuczynski  

             Eliana Herreros Sorotiuk  
Eventos Sociais, Culturais e Assistenciais:  

 Olga Melnyk Costin  
 Nomezea Ferreira Redede  
 Elizabeth Kaled Zarur Guetter  

 Halia Mazepa Baran  
 Hala Chechaluk  
 Lili Raulik Cyrino  

Escolinha Léssia Ukrainka:  
 Marilene Sanches  
 Elizabete Araújo  
 Andrea Dubezkyj  

 Anélia Borsuk Czarny  
 Ana Luciw Hryckiw  
 Irene Hlatchuk  
 Silvana Dubezkyj  

 Larissa Malhovano Sanches  
 Amanda Maria Scupinari  

 Lourdes Mazepa  
 Maria Pech  

 Marta Koltun Rebutini  
 Ana Claudia S. Costin  
Colaboradoras (Barvinok):  

 Sônia Maria Preima Sysak  
 Solange Maria Melnyk Oresten  

 Vera Alice Piaceski 
 

 

Dia Internacional das Migrações 

 

A Ucrânia é o quarto país com maior número de 
emigrantes. 

Dia 18 de 
dezembro é 
comemorado 
o Dia 
internacional 

das 
Migrações, 

instituído em 
2000 pela 
Organização 
das Nações 

Unidas 
(ONU). 

 A questão da migração diz respeito a todos 
os países, quer se trate de países de origem, de 
trânsito ou de destino, quer de uma combinação 
dos três. 

  A migração pode ser uma experiência 
positiva e enriquecedora, não só para os próprios 
migrantes, mas também para as sociedades de 
origem e de acolhimento. 

  Contudo, para demasiados migrantes a 
realidade é bem diferente: são confrontados com 
situações de discriminação, exploração e violência. 
São, frequentemente, vítimas de discursos que 
incitam ao ódio, de assédio e de violência. 

 A Organização Mundial das Migrações (OIM) 
calculava, em 2001, que existiam em todo o mundo 
cerca de 30 milhões de imigrantes em situação 
ilegal. A única certeza que se tem é que o seu 
número não pára de aumentar.  Em todo o mundo 
existem 175 milhões de emigrantes (3 por cento da 
população mundial).  

 Os países com mais emigrantes são os EUA 
(35 milhões), a Federação Russa (13,3 milhões),  
seguidos da Alemanha (7,3 m.), Ucrânia (6,9 m.), 
França e India (6,3 m.), Canadá (5,8m.), Arábia 
Saudita (5,3 m.), Austrália (4,7 m.). 
 

 Agência AngolaPress, 04.01.2011 

  

 
Antonia, Claudia Melo (ao centro) e Olga 

  

  

 
A 18 de Dezembro de 1990 a ONU aprovou 

a Convenção Internacional para a Proteção 

dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes 
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Katna Baran  -  katnabaran@gmail.com 

Louise Possobon - louisepossobon@gmail.com 
 

Na coluna deste mês, vamos continuar a 
explanação sobre as particularidades dos 
trajes típicos de cada região da Ucrânia. Esse 
estudo faz parte da fundamentação teórica do 
projeto “RÁZ, DVÁ, TRY: Os passos da 
Ucrânia”. 

Como foi abordado na edição anterior, 
nos Montes Cárpatos da Ucrânia os trajes 
típicos são confeccionados com matérias-
primas abundantes nessa região, como lã de 
carneiro, couro, peles, feltro e linho. O couro é 
utilizado na manufatura de calçados, bolsas, 
coletes, casacos, calças, etc., que são 
bordados com fio de lã ou de linho, ou então 
pintados, lembrando um pouco a arte asteca. 
Os trajes também variam muito de aldeia para 
aldeia, podendo ser encontradas 
diferenciações consideráveis entre vilas com 
menos de 10 km de distância uma da outra. 
Objetos de trabalho, como machados e bolsas 
de mantimentos, são utilizados nas 
coreografias. Os bordados dessas localidades 
são simétricos, nas cores vermelho e preto e, 
em alguns motivos, são ligeiramente 
pontilhados de azul, verde e amarelo. 

As principais variações nos trajes dos 
habitantes dos Montes Cárpatos ocorrem entre 
as três maiores regiões: em Hustsulschyna, os 
homens usam calças mais estreitas, com cores 
escuras, um largo cinto de couro e uma camisa 
comprida que chega próximo dos joelhos. 
Devido ao intenso frio da região, é comum o 
uso de colete de pele de animal e casaco de lã. 
Os homens também utilizam chapéus 
ricamente decorados com lã e penas de aves. 
Já as mulheres usam meias vermelhas, 
sapatilhas, chamadas de “postoly”, saia, colete 
e casaco nos dias frios. Os mais variados 
enfeites são confeccionados para o cabelo, 
sendo o principal o “kozá”, uma trança larga de 
lã nas cores vermelho, verde e amarelo. Os 
trajes típicos do povo Hutzúly são utilizados até 
hoje pelos montanheses que vivem na Ucrânia. 

Em Bukovyna, os trajes sofreram grande 
influência do povo romeno. A indumentária 
masculina é confeccionada em tecido claro, 
geralmente algodão cru, as camisas são 
longas como as do povo Hutzúly e a cabeça é 
coberta por um chapéu ou uma touca, 
chamada de “tchapka”. Coletes de lã ou couro 
também são utilizados nos dias frios. As 
mulheres usam uma espécie de “saia 

envelope”, sempre em cores escuras, com uma 
pequena dobra na lateral, para que fique 
exposto o bordado da anágua. Os chapéus que 
as mulheres utilizam são ornamentados com 
penas ou ramos de trigo e possuem entre 20 e 
50 cm de altura. Nessa região, os bordados 
são muito coloridos e simétricos, 
predominando as cores vermelho, preto, 
marrom, verde, amarelo, bronze, e muito azul. 

Já na localidade de Zakarpattia, os trajes 
são inteiramente brancos, pois os habitantes 
são exímios caçadores e essa cor ajuda o povo 
a se camuflar na neve. As mulheres usam 
saias rodadas e flores na cabeça e os homens 
utilizam calças e camisas brancas com punhos 
extremamente largos. 

Na região de Volyn-Polissia, a variação 
de trajes encontrados é tão grande e rica 
quanto à dos Cárpatos. No geral, as 
vestimentas masculinas são simples, com 
destaque para o enorme casaco de veludo. As 
saias femininas são longas e rodadas, 
predominando as cores vermelho, azul, verde e 
amarelo e, no cabelo, elas utilizam lenços 
coloridos, bordados ou pintados a mão, 
enquanto os homens usam boinas e chapéus. 

Hoje, os grupos folclóricos ucranianos do 
Brasil confeccionam os trajes típicos em suas 
próprias cidades, com base nas indumentárias 
dos séculos XV e XIX, que são utilizadas até 
hoje em festas típicas das terras ucranianas. 
Geralmente, os grupos se baseiam em 
pesquisa de livros e relatos e utilizam modelos 
trazidos da Ucrânia. Outros também se 
inspiram no figurino de grandes companhias de 
dança ucraniana como “Virsky” e “Veriovka”. 
Os bordados em ponto cruz são passados de 
uma geração a outra e ainda hoje são os 
dançarinos que bordam suas camisas. 

Os grupos folclóricos ucranianos do 
Brasil, geralmente, iniciam confeccionando o 
traje de Poltava, da Ucrânia Central, por ser 
considerado o traje nacional ucraniano, e, 
depois, passam a preparar as vestimentas de 
outras regiões. Quanto maior o número de 
trajes, maior a possibilidade de o grupo 
apresentar coreografias distintas. 

 
Bibliografia: 
CHOMA, Andreiv. Dança Ucraniana. 
[mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
agchoma@yahoo.com.br em 10 jun. 2009. 
HANEIKO, Valdomiro. Uma centelha de luz. 

Curitiba-PR: Kindra, 1985. 
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Ucrânia fecha 2010 em trigésimo 
quarto no ranking da FIFA 

 

 A última atualização do ranking em 2010 foi 
divulgada dia 15 de dezembro pela FIFA, e reflete o 
resultado da última Copa do Mundo em suas três 
primeiras posições. A principal ascensão foi da 
Alemanha, que tomou a terceira posição do Brasil. 
 A FIFA explicou que, para elaborar a última 
classificação do ranking de 2010, levou em conta os 
resultados de 111 partidas internacionais de nível “A”, 
além de 97 amistosos e 14 jogos de classificação 
continental na Europa, Caribe e África. 
 A Espanha conseguiu em 2010 o título de “Equipe 
do Ano” da FIFA, pela terceira vez consecutiva 
terminando a temporada como líder do ranking. Já o 
Brasil perdeu uma posição e encerrou o ano em quarto 
lugar, atrás ainda de Alemanha e Holanda, a Ucrânia 
subiu duas posições em comparação a novembro, 
ficando na 34º posição. 
 A próxima atualização do ranking da FIFA será 
publicada só no dia 12 de janeiro de 2011. 

1º-       Espanha 
2º-       Holanda 
3º  -     Alemanha 
4º-       Brasil 

... 
34º-     Ucrânia 
... 
203º-   Papua-Nova Guiné 
 

O ranking completo esta disponível no endereço: 
http://pt.fifa.com/worldfootball/ranking/lastranking/gender=m/fullranking.
html#confederation=0&rank=199 

Da Redação 
 

 

Ucrânia projeta construção de 
circuito de Fórmula 1 

 

 Com a expansão da Fórmula 1 para novos pólos 
nos últimos anos, a Ucrânia mostrou estar disposta a 
receber uma prova da categoria nos próximos anos. Em 
entrevista coletiva, representantes da capital Kiev 

anunciaram que a cidade tem planos para a construção 
de um circuito internacional muito em breve.  
 O chefe de governo municipal Anatoliy 
Prysiazhniuk revelou um ambicioso plano de construir 
um autódromo que custaria US$ 1 bilhão (R$ 1,7 bilhão), 
em uma região próxima à cidade.  
 "Iremos construir uma pista de nível internacional 
nos distritos de Polissia e Ivankiv para receber 
competições de suporte mundial", afirmou Prysiazhniuk, 
em entrevista ao diário ucraniano Kyiv Post.  
 O dirigente afirmou que o investidor necessário 
para o aporte financeiro já foi encontrado, com o projeto 
prevendo a construção de hotéis e instalações de lazer a 
serem levantadas ao redor da pista que terá 5,2 
quilômetros de comprimento.  
 "Eu vi o projeto, e especialistas da Europa 
avaliaram. O projeto foi elaborado por uma pessoa na 
Dinamarca que construiu a pista dos Emirados Árabes, 

Cingapura e outros países. O circuito irá atender a todos 
os requisitos modernos", garantiu.  
 Prysiazhniuk afirmou esperar pessoalmente que 
as obras sejam iniciadas já em 2011. O circuito 
ucraniano, no entanto, poderá ter que brigar pela 
preferência de recebimento de uma prova da F-1 com a 
vizinha Rússia, que provavelmente terá sua inauguração 

na temporada 2014.  
Gazeta Esportiva, 23.12.2010 

 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLÉIA GERAL 

 

  O Presidente da Representação 
Central Ucraniano-Brasileira - RCUB, atendendo 

o disposto nos artigo 12 e 13 dos Estatutos, 
convoca as entidades associadas para a 
Assembléia Geral, a realizar-se no dia 29 de 
Janeiro de 2011, sábado, com inicio às 9:00 horas, 
à Rua Augusto Stellfeld, 797, com a seguinte 
Ordem-do-Dia: 
 a) Relatório da presidência; 
 b) Apreciação das contas e balanço anual: 
 c) eleição da nova diretoria e conselho fiscal; 
 d) plano de trabalho para o biênio 
 2011/2012; 
 e) Comemoração dos 120 anos da Imigração 
 Ucraniana para o Brasil em 2001 – Relatório 
 e planejamento das atividades; 
 f) Campanha financeira e contribuição dos 
 sócios; 
 g) Outros assuntos. 
  

 De acordo com o artigo 12 dos Estatutos as 
entidades associadas têm direito a se representar 
com 3 (três ) delegados. 
   Curitiba, 27 de dezembro de 2010. 
  

                                VITORIO SOROTIUK 

                                       Presidente 

 

 
 

 

Venda de Varéneke 
 

 Associação Beneficente Santa Ana junto a 
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora informa 

que os interessados em adquirir varéneke, 
podem fazer os pedidos através da secretaria 
da Paróquia fone: 3222-4873. 

 Preço: R$ 8,00 à dúzia. 
 

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora 

Rua Martin Afonso, 413 

Curitiba – PR. 
 

  

http://pt.fifa.com/associations/association=esp/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=ned/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=ger/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=bra/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=ukr/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=png/ranking/gender=m/index.html
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Comandante-geral da Polícia Militar do 

Paraná será o coronel Scheremeta 
 

     O governador eleito 
Beto Richa (PSDB) 
anunciou no último dia 
18, o nome do novo 
comandante da Polícia 
Militar, coronel Marcos 
Teodoro Scheremeta, 
atual comandante do 1.º 
Comando Regional da 
Polícia Militar. 
 O Coronel QOPM 
Marcos T. Scheremeta é 
natural de Curitiba, filho 

de Oles Scheremeta e Eugênia Melnyk 
Scheremeta. Casado e possui três filhos. Oriundo 
do Colégio da Polícia Militar, ingressou na Escola 
de Formação de Oficiais em 1980. 
 Na infância Marcos Scheremeta freqüentou a 
“Subotna Schkola” junto a Sociedade Ucraniana do 
Brasil e na juventude dançou no Folclore Ucraniano 
Barvinok. 

Currículum 
Curso de Graduação:  
- Bacharelado em Direito – PUC 
Cursos de Especialização: 
- Administração Policial;  
- Política Estratégica e Policiamento;  
- Superior de Polícia;  
- Racionalização do Trabalho;  
- Metodologia de Pesquisa Aplicadas a Serviços;  
- Técnica de Ensino;  
- Controle de Tumultos e Distúrbios Civis;  
- Polícia Judiciária Militar;  
- Aperfeiçoamento para o Ingresso na Carreira do 
Ministério Público;  
- Operações e Técnicas de Patrulhamento;  
- Política Estratégica e Planejamento;  
- Curso Nacional de Multiplicador de Polícia         
Comunitária. 
Funções exercidas como Oficial Superior: 
- Subcomandante do 14º Batalhão de Polícia Militar de 
Foz do Iguaçu;  
- Chefe da Seção de Planejamento Estratégico do 
Comando do Policiamento da Capital;  
- Chefe da Seção de Planejamento Estratégico da 
Corporação; 
- Chefe de Gabinete do Comandante Geral;  
- Comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar de São 
José dos Pinhais;  
- Ajudante Geral da Polícia Militar. 
Condecorações: 
- Medalha de Mérito Escolar Coronel Dulcídio, categoria 
Bronze; 
- Medalha Policial Militar, categorias Bronze, Prata e 
Ouro; 
- Medalha de Mérito Escolar General Carneiro, categoria 
Ouro. 

Da Redação 

Bayer adquire programas de 

melhoramento de trigo na Ucrânia 
 

 A Bayer CropScience, unidade agrícola da 
farmacêutica alemã, informou, dia 21 de dezembro, 
que adquiriu programas de melhoramento de trigo 

de duas companhias da Ucrânia, a Sort e a 
Eurosort, com sede em Mironivka, perto da capital 
ucraniana. Os detalhes financeiros da transação não 

foram revelados. 
 Com este acordo, a Bayer CropScience terá 
acesso a variedades de trigo com excelente 
resistência ao inverno e tolerância às condições de 

seca. A companhia alemã já estabeleceu programas 
de melhoramento do cereal nas instalações do 
Instituto de Mironivka.  
 

Agencia Estado, 22.12.2010 
 

 

UPA e a II Guerra Mundial 
 

A luta do Exército Insurgente da Ucrânia 
(UPA) contra dois impérios totalitários: 

Alemanha Nazista e União Soviética; uma das 
páginas pouco conhecidas da história da II 
Guerra Mundial  

Usando a 
linguagem 

estritamente 
documental, 

os relatórios 
secretos dos 

partisanes 

soviéticos, 
enviado para 

o Moscou em 1943: 
   ABSOLUTAMENTE SECRETO  
RESUMO 
Do relatório de inteligência do estado – maior da 
guerrilha da região de Kamianets-Podilskyi № 7 
1 de Junho de 1943. Mapa de 1:100 000, fazenda 
Horohoviy - Cidade de Slavuta  
 

 Nas florestas dos distritos de Ostroh, 
Shumsky e Mizochski os nacionalistas intensificam 
as suas ações contra os alemães. Até 60-70 
carroças saem às emboscadas e diferentes 
operações. Bombardeiam os partisanes (soviéticos) 
e fazem as emboscadas. Decorre o treino militar 
dos ucranianos mobilizados, até com as canções. 
 Em aldeias maiores se realizam os comícios a 
propaganda, direcionada para a luta contra os 
alemães e (contra) o poder soviético, obrigam 
organizar os postos sanitários.  
 A polícia polaca, ao serviço dos alemães, foi 
provocada para se manifestar contra os 
nacionalistas. Nas aldeias Khoriv, Verkhiv, Rozvazh 

  

 

  

  

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Kamianets-Podilskyi
http://en.wikipedia.org/wiki/Slavuta
http://en.wikipedia.org/wiki/Ostroh
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é observado o movimento (dos nacionalistas) para 
o Leste, foi invadido o centro distrital de Lyahovtsy 
e bombardeado Puzhne. Os nacionalistas penetram 
na floresta de Slavuta. Na região de Ostroh (na 
área da antiga fronteira soviética) estão 
estacionadas 2 – 3 grupos (kurin) dos nacionalistas. 
 Nas aldeias Dorohoscha, Yalvonyn do distrito 
de Pluzhske, bem como Strihany e outros vilarejos 
no distrito de Slavuta foram colados os folhetos 
nacionalistas. 
 

CDAGOU (Arquivo Central Estadual de Organizações 
Públicas da Ucrânia): Depósito (Ф). 62.- Inventário (Оп.) 
1.- Processo (Спр.) 253. - Página (Арк.) 73. 
 

(Enviado por Dmytro Yatsyuk) 
 

 

Ucrânia é 67º em ranking mundial 

de democracia 
  

 O país está em uma posição inferior ao 

ranking de 2008 (53º posição) retrocedeu seis 
posições no Índice da Democracia 2010, que foi 
divulgado dia 17 de dezembro, pela Economist 

Intelligence Unit, o braço de pesquisas da 
respeitada revista britânica "The Economist".  
 Dos 167 países ranqueados; os primeiros 26 

estão classificados como “Democracia Plena”, 
países entre a 27º até a 79º estão na categoria 
“Democracia Imperfeita”, 80º até 111º “Regimes 

Híbridos” e os países posicionados da 112º a 167º 
são classificados como “Regimes Autoritários”. 
 Ranking 

 1º - Noruega; 2º - Islândia; 3º - Dinamarca; 
... 
 47º - Brasil; ... 

 67º  - Ucrânia; ... 
 107º- Rússia; ... 
 167º- Correia do Norte 
  

 O ranking completo desta disponível no site 
da revista:  http://www.eiu.com 
http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf 
 

Da Redação 

 

 

Festival da Música Ucraniana no 
Brasil 

 A data programada é 14 de maio de 2011 
para a realização do 1º Festival da Música 
Ucraniana no Brasil nas cidades gêmeas de União 
da Vitória-PR e Porto União-SC. 
 O evento, que integra as festividades 
alusivas aos 120 Anos da Imigração Ucraniana no 
Brasil, será aberto para todos os gêneros de 
música ucraniana, executada por grupos musicais, 
corais, grupos de banduristas, instrumentistas e 

cantores, o objetivo é o incentivo à continuidade e 
desenvolvimento da música ucraniana no Brasil.  
  A organização do evento é baseada nos 
seguintes princípios: 
- Valorizar a música ucraniana em todas as suas 
modalidades estilos, ritmos e influências; 
- Reafirmar, através da música, a importância do 
trabalho desenvolvido pelos artistas da comunidade 
ucraniana;  
- Promover e intensificar o turismo de eventos 
culturais e projetar a Comunidade Ucraniana no 
cenário cultural paranaense, catarinense e 
brasileiro;  
- Criar espaço para a manifestação da expressão 
da arte, desenvolvimento de novos talentos, 
oferecendo um espetáculo cultural qualificado e 
acessível ao público;  
- Incentivar os participantes, para o 
desenvolvimento do trabalho musical da 
comunidade ucraniana, despertando o interesse 
pelas tradições culturais manifestadas pela música.  
 Em breve estaremos oficializando os 
convites aos nossos artistas da música ucraniana e 
contamos também com o apoio de toda a 
comunidade, informando e incentivando nossos 
artistas da música para fazerem parte deste novo 
marco da cultura ucraniana no Brasil! 
  

Vilson José Kotviski 
Equipe de Organização 

União da Vitória-PR / Porto União-SC 
vilson@univisao.com.br 

 

 

A Diretoria da Sociedade Ucraniana 
do Brasil agradece as mensagens 
de Boas Festas e Feliz Ano Novo: 

 

- Antonio Komarchenski Sobº, Curitiba 

- Julio Storoz, Curitiba 

- Wira Wowk,  Rio de Janeiro 

- Nádia & Antonio Bohatch, Curitiba 

- Voldimir Mirão Maistrovicz, Apucarana 

- Eugenio Czmyr, Curitiba 

- Tâmara Bondarchuk,  Curitiba 

- Міжнародного інституту освіти, культури та 

зв’язків з діаспорою, Ucrânia 

- Representação Central Ucraniano-Brasileira - 

Curitiba 

- Oksana Bilozir,  Ucrânia 

- Lauro Bogodar Kuczynski & Família, Curitiba  

Rádio Ukraine, Ucrânia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kurin
http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php?ca02
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38º Congresso da Juventude Ucraíno-
Brasileira 

 

Local: 
Comunidade Ucraniana Nossa Senhora da Glória e 
Comunidade Ucraniana Exaltação da Santa Cruz, 
Rio das Antas - Município de Cruz Machado – PR. 

     

 
Dias:  

05 e 06 de 
fevereiro  
de 2011  

 
Inscrições: 
Até o dia 28 
de janeiro de 

2011 

 
 
 

Paróquia Exaltação da Santa Cruz 
Cx. Postal, 55 

84.620-000 Cruz Machado – PR 
F.: (42) 3554-1462 – 8818-5852 –  Paróquia 
9978-0189 - Jocasta - 8833-0418 – Felipe 

e-mail: congresso2011@hotmail.com 
 Pe. Ireneu Vaselkoski - Pároco 

Felipe J. Narineczki - Presidente 
 Jocasta Lerner - 1ª Secretária 

 

 

A G E N D A  
 

Dia 06/01 – Jantar de Natal - СВЯТИЙ ВЕЧІР  
Paróquia Ortodoxa Ucraniana S. Miguel Arcanjo 

Rua Paraíba, 2969 – Vila Guaíra – Fone: 3329-4652 
 

Dia 30/01 – Festa do Trigo 
Igreja Santíssima Trindade 
Colônia Marcelino – São José dos Pinhais 
 

 

FELIZ LIVRO NOVO 
 

Encerra-se mais um ano em sua vida... 
Quando este ano começou, ele era todo seu. 
Foi colocado em suas mãos... 
Você podia fazer dele o que quisesse... 
Era como um livro em branco e nele você podia ter um 
poema, um pesadelo, uma blasfêmia,uma oração. 
Podia... 

Hoje não pode mais, já não é mais seu. 
É um livro já escrito... 
Já quase concluído... 
Como um livro que tivesse sido escrito por você, ele um 
dia lhe será lido, com todos os detalhes e você não 
poderá corrigi-lo. 
Está fora do seu alcance. 
Portanto... 
Antes que termine este ano, reflita, tome seu velho livro 
e folheie com cuidado... 
Deixe passar cada uma das páginas pelas mãos e pela 
consciência. 
Faça o exercício de ler a você mesmo. 
Leia TUDO... 
Aprecie aquelas páginas de sua vida em que usou seu 
melhor estilo. 
Leia também as páginas que gostaria de nunca ter 
escrito. 
Não... 
Não tente arrancá-las. 
Seria inútil... 
Já estão escritas. 
Mas você pode tê-las enquanto escreve o novo livro que 
lhe será entregue.  
Assim, poderá repetir as boas coisas que escreveu e 
evitar repetir as ruins. 
Para escrever o seu novo livro, você contará novamente 
com o instrumento do livre arbítrio e terá para preencher 
toda a imensa superfície do seu mundo. 
Se tiver vontade de beijar seu velho livro, beije. 

Se tiver vontade de chorar, chore sobre ele e a seguir, 
coloque-o nas mãos de Deus. 
Não importa como esteja. 
Ainda que tenha páginas obscuras, entregue e diga 
apenas duas palavras: obrigado e desculpe-me! 
E, quando o novo ano chegar, lhe será entregue outro 
livro, novo, limpo, branco, todo seu, no qual você irá 

escrever o que desejar. 
FELIZ LIVRO NOVO! 

FELICIDADES HOJE E SEMPRE!  
(Colaboração Antonio Bohatch)  
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Doações para “O LAVRADOR” 

 

Curitiba 
Mariano Czaikowski        R$ 150,00 

Tetianna Bachtzen                   R$  70,00 

 

 

Irmandade Feminina Ortodoxa Santa   
Olga, Vila Guaíra – Curitiba        R$  50,00 

 Porto Alegre-RS. 
Mikolaj Gluszczuk               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 1997 

II Festival do Cancioneiro Ucraniano  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Anuncie aqui 

 
Informações: 

3224-5597 
ou 
 

subras@sociedadeucraniana.com.br 

 

 
 

 

 
  

I EXPOSIÇÃO DE PÊSSANKAS 
 

 Realizado no dia 23 de março o II Festival do Cancioneiro Ucraniano, e 
inaugurada a I Exposição de Pessankas, no teatro do Palácio Avenida do Banco 
Bamerindus, em Curitiba. Estes dois eventos organizados pela Representação Central 
Ucraniano-Brasileira, movimentaram a cidade. (....) 
 Após a inauguração da I Exposição de Pessankas, teve lugar o II Festival do 
Cancioneiro Ucraniano, que levou o público encher o auditório do Palácio Avenida do 
Bamerindus. A performace dos artistas foi incrível e arrancou aplausos entusiasmados 
da platéia. Apresentaram-se uma dupla de Irati, o Trio Yavir que exibiu uma performace 
insuperável, os solistas Jeroslau Voloschtchuk, Rafael Senchechen Filho, Alexandre 
Czeczko, Maria Aparecida Pankievocz, Sonia Syssak e Lauro Cesar Preima, foram 
soberbos nas suas apresentações. O coral Master Barvinok e o coral do Grupo Foclórico 
Barvinok conduzidos respectivamente pelos maestros Lauro Cesar Preima e Adão 
Baran, representaram com desenvoltura a arte do canto ucraniano. A meiguice e doçura 
de futuros e atuais mantenedores de nossas tradições foi bem representada pelas 
crianças e jovens da capela de banduristas do Poltava, regidas pela maestrina Isabel 
Krevey. Os grupos folclóricos Poltava e Barvinok, mais uma vez mostraram que são 
inigualáveis na arte da dança. E não poderíamos deixar de mencionar a nossa 
concertista profissional Larissa Boruszenko, que exibiu uma “outstanding performace”, à 
altura das melhores apresentações internacionais. Ao final do Festival a diretoria da 
Representação Central homenageou seu presidente, Jose Welgacz Junior.  

  

 


