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Visita de Estado do Presidente da 

Ucrânia 
 

Presidenta Dilma Rousseff celebra 120 anos 
da imigração ucraniana para o Brasil   
 Em almoço oferecido no dia 25 de outubro 
ao presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, no 
Palácio Itamaraty, a presidenta Dilma Rousseff 
destacou a cooperação bilateral, sobretudo na área 
espacial. 

PÁGINAS 16  17  18   
 

 

Vetchornestsi 2011 – 54º Edição  
 

 Na noite do dia 22 de outubro foi realizada 
no salão social da Sociedade Ucraniana do Brasil - 

SUBRAS a ―Vetchornetsi‖ - Noite Ucraniana.  
   

PÁGINA  25    
 

 

VIII – CONGRESSO DA REPRESENTAÇÃO 
CENTRAL UCRANIANO BRASILEIRA  

 

DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2011 
 

- 120 ANOS DA IMIGRAÇÃO UCRANIANO BRASILEIRA –           
1891-2011 

 

- CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE HELENA KOLODY-
2012 

 

PÁGINA  29 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Бразиліа відбулася офіційна 

церемонія зустрічі Президентів 
України та Федеративної 

Республіки Бразилія 
 

        У Бразиліа відбулася офіційна церемонія 
зустрічі Президента України Віктора Януковича 
та Президента Федеративної Республіки Бразилія 

Ділми Руссефф. 
СТОРІНКА   15  16 

 

 

Х Міжнародна наукова конференція: 

«Чин святого Василія Великого в історії 
Церкви» 

 

 6-8 жовтня 2011 р. у Волинському 
національному університеті ім. Лесі Українки (м. 
Луцьк) відбулася Х Міжнародна наукова 
конференція.  

СТОРІНКА   03  04 
 

 

Заява Української Всесвітньої 

Координаційної Ради 
у зв’язку з винесенням вироку 
Печерським судом міста Києва 

по справі Юлії Тимошенко 
 

 Події спричиненні винесенням вироку Юлі 

Тимошенко, як і сам вердикт суду викликали 
однозначно негативну реакцію в світі та серед 
українських об'єднань закордоном.  

 

СТОРІНКА   11  12 

  

 
 

  

  

 

  

http://blog.planalto.gov.br/presidenta-celebra-120-anos-da-imigracao-ucraniana-para-o-brasil/
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Календар – Calendário 

17 Листопад - novembro  
 

Святий Григорій Чудотворець 
 

 Святий 
Григорій 

Чудотворець, 
відомий теж як 

Григорій 
Неокесарійський 

ранньо-
християнський 

святий, єпископ 
Нової Кесарії 
(столиці Понту в 
Малій Азії), 
чудотворець. 

 Святий 
Григорій 

Неокесарійський 
народився у 

знатній 
поганській родині 

в місті Новій Кесарії в Малій Азії. До Христової 
віри Григорій навернувся у 238 році, а незабаром 
його висвятили на єпископа його рідного міста, і 
займав він цю посаду тридцять років. Люди у 
його єпископській столиці були дуже грішними, у 
місті було лише сімнадцять християн, тож 
Григорій з великою ревністю взявся до духовної 
праці над наверненням поган. Бог наділив 
Григорія даром чудотворення і він молитвою 
лікував недужих, водночас навертаючи їх до 
правдивої віри. Коли відновилось 
переслідування християн, владика 
переховувався в горах. У 264 році відбувся в 
Антіохії Собор, на якому Григорій разом з іншими 
єпископами засудив єретичне вчення єпископа 
Павла зі Самосати. 
 У життєписі Григорія записано, що перед 
смертю він поцікавився, скільки в місті 
залишилося поган - виявилося, що тільки 
сімнадцять. Помер Григорій Новокесарійський 
270 року. Згодом його святі мощі перенесли до 
монастиря в Калябрії в Південній Італії. 
 São Gregório Taumaturgo 
 São Gregório Taumaturgo ou Gregório, o 
Fazedor de Milagres, bispo do século III, tem um 
lugar bastante proeminente entre os bispos da Ásia 
Menor que construíram a igreja cristã e estenderam 
sua influência e fortaleceram suas instituições. 
 Nasceu em Neocesareia, atual Niksar, a 
capital da província romana de Ponto, na Ásia 
Menor (atual Turquia) no ano de 213. 
Originalmente, recebera dos seus pais o nome de 
Teodoro, que se distinguiam pela sua nobreza e 
riqueza, porém ele só foi introduzido ao cristianismo 
aos 14 anos, após a morte de seu pai e mudou o 
seu nome para Gregório. Ainda jovem trasferiu-se, 

acompanhando a irmã mais velha, para Cesareia 
Palestina, onde ingressou na famosa Escola 
Catequética de Alexandria,  cujo reitor e mestre era 
Orígenes, um prolífico escritor cristão, de grande 
erudição, teólogo, filósofo neoplatônico e um dos 
Padres gregos. Por sete anos ele se submeteu à 
disciplina mental e moral de Orígenes (de 231 até 
238). 
 Antes de deixar a Palestina, Gregório 
proferiu na presença de Orígenes uma oração de 
despedida pública na qual ele dirigiu 
agradecimentos ao ilustre mestre. Esta oração é 
valiosa por diversos pontos de vista. Como um 
excercício de retórica, ela demonstra o excelente 
treinamento dado por Orígenes e sua habilidade 
em desenvolver gosto literário e senso da 
quantidade de adulação então permitidas ao se 
dirigir a uma pessoa viva num público composto 
majoritariamente por cristãos. Ela contém, além 
disso, muita informação útil sobre a juventude de 
Gregório e o método de ensino de seu mestre. Uma 
carta de Orígenes se refere à partida de Gregório, 
nela Orígenes exorta Gregorio a trazer os tesouros 
intelectuais dos gregos para o serviço da filosofia 
cristã e, assim, imitar os judeus, que empregavam 
os vasos dourados dos egípcios para adorar o seu 
Santo dos santos - sala do Templo de Salomão. 
 Gregório foi consagrado bispo de sua 
Cesareia natal por Foedimus, bispo de Amasea e 

metropolita de Ponto quando tinha 40 anos de 
idade e liderou sua comunidade por 13 anos. 
Gregório de Nissa relata que antes de sua 
consagração episcopal, Gregório se retirou de 
Neocesareia para um período de  solidão, Gregório 
de Nissa descreve longamente os milagres que 
deram fama ao bispo de Neocesareia o título de 
Taumaturgo. 
 Gregorio Taumaturgo faleceu em 270 no 
Ponto, província romana situada no norte da Ásia 
Menor. 
 Obras de Gregório Taumaturgo: 
- Oratio Panegyrica, em honra à Orígenes, descreve em 
detalhe os métodos pedagógicos do mestre; 
- "Epístolas Cânonicas", tem grande valor tanto para os 
historiadores quanto para os canonicistas como 
evidência da organização da Igreja da Cesareia e outras 
igrejas da região do Ponto; 
- Declaração de Fé (Ekthesis tes pisteos) - documento 
teológico; 
- Paráfrase do Livro de Eclesiastes (Metaphrasis eis ton 
Ekklesiasten tou Solomontos);

 

- Uma Epistola ad Philagrium; 
- Tratado "Sobre a Alma", endereçado ao escritor e 
teólogo Tatiano. 
 

―Não existe, portanto, nada criado, nada maior ou menor 
na Trindade, nada adicionado como se não existisse 

antes, mas nada era antes sem o Filho, nem o Filho sem 
o Espírito, e esta Trindade é imutável e inalterável para 

sempre.”  
 

“Declaração de Fé” - Gregório Taumaturgo 

  

 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/238
http://uk.wikipedia.org/wiki/264
http://uk.wikipedia.org/wiki/270
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D1%96
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neocesareia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_romana
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Проща монашества УГКЦ до Гошева 

завершилася святкуванням столітнього 
ювілею сестер Згромадження 

Пресвятої Родини 
 

      23-25 
вересня 

відбулася 
проща 

монашест
ва УГКЦ 

до 
Гошева, 

яка була 
об’єднана 

із святкуванням столітнього ювілею сестер 
Згромадження Пресвятої Родини. З цієї нагоди 
відбулося перепоховання тлінних останків 
засновниці Згромадження – сестри Терези-Теклі 
Юзефів із с. Сваричів Рожнятівського району до 
монастиря сестер у с. Гошів, які супроводжувала 
піша проща Чинів і Згромаджень УГКЦ.  
 У суботу ввечері, Архиєрейську Літургію у 
монастирі Різдва Пресвятої Богородиці очолив 
Владика Володимир (Війтишин), Єпарх Івано-
Франківський. Після Святої Літургії владика 
освятив ікони, які написали сестри ЗСПР для 
храму та надбрамних каплиць. Останки сестри 
Терези Юзефів перенесли з церкви у крипту 
монастиря та помолилися панахиду.  
 Урочиста Академія з нагоди 100-річчя 
Згромадження, яку приготували сестри, 
«висвітлила хоч нелегкий шлях сестер, але 
пройдений у сильній вірі та довір’ї до Бога». 
Відтак, із духовною настановою до всіх 
богопосвячених осіб звернувся владика 
Венедикт (Алексійчук), Єпископ-помічник 
Львівської архиєпархії.  
 Нічні чування продовжились походом від 
монастиря сестер до монастиря оо. Василіян на 
Ясній Горі, де відбулася Хресна Дорога, яку 
провадив о. Корнилій Яремак, ЧСВВ. Після того 
у церкві Преображення Господнього відслужили 
Вечірню, яку очолив владика Венедикт та 
Молебен до Пресвятої Богородиці.  
 В неділю, Архиєрейську Божественну 
Літургію відслужили Владика Венедикт та 
Владика Софрон Мудрий. Владика Софрон 
звернувся до сестер та всіх присутніх зі своїм 
духовним батьківським словом.  
 «Святкування столітнього ювілею є 
нагодою до ще більшої застанови над 
покликанням до богопосвяченого життя, 
спонукає до вдячності Господеві за народження 
Згромадження, за Дар покликання кожної сестри. 
Для всіх присутніх це свято відкриває глибину 
монашого життя та заохочує до застанови над 
власним покликанням», — відзначили сестри. 
 

Прес-служба сестер 

Х Міжнародна наукова 

конференція: «Чин святого 
Василія Великого в історії 

Церкви» 
 

 6-8 жовтня 2011 р. у Волинському 
національному університеті ім. Лесі Українки (м. 
Луцьк) відбулася Х Міжнародна наукова 
конференція: «Чин святого Василія Великого в 
історії Церкви». Учасників конференції привітали 
представники влади та ректори Луцького, 
Шауляйського університетів та о. Роберт 
Лисейко ЧСВВ, ректор Василіянського Інституту 
Філософсько-Богословських Студій ім. 
Вельямина Рутського. У першій секції були 
представлені доповіді науковців з Литви про 
просвітницьку діяльність Чину у Литві. 
 У другій секції були присвячені доповіді 
виховній традиції Василіян. Доповідачі зі Львова 
представили працю Василіян на ниві освіти і 
друкованого слова у ХХ ст. Третя секція — про 
історію ченців Василіян XVI-XVIII ст., на основі 
досліджень джерел у архівах Києва, Вільнюса, 
Житомира, Львова, Луцька, Мінська та Харкова. 
Науковці відтворили мозаїку життя і праці 
Василіян у період поширення Унії на 
Правобережній Україні, Речі Посполитій та Литві. 
Було зазначено, що виразна конфесійна 
забарвленість культу Пресвятої Євхаристії, 
монаша дисципліна та високий рівень освіти 
стали запорукою успіху поширення Унії. 
 Василіянський Чин, отримавши підтримку, 
як можновладців-ктиторів з руської шляхти так і 
польського нобілітету, провадив школи та 
видавничу діяльність, яка посприяла поширенню 
освіти на теренах Литви, Правобережної України 
та Речі Посполитої. Зокрема, було відзначено 
роль Почаївської друкарні, бібліотек у Дермані 
та Дубно. У четвертій секції доповідачі звернули 
увагу на діяльність Василіян у XIX-XX ст. Було 
зазначено, що репресивна політика царської 
влади свій перший удар проти Греко-
Католицької Церкви скерувала саме проти 
Василіян. 
 Доповідачі з Польщі і Білорусії зазначили, 
що Василіяни одностайно стали в обороні Унії і 
їх вірність надихала вірних до подвигів 
мучеництва. Мученики у Пратулині – вихованці 
скасованого у цій місцевості монастиря. Було 
зазначено, що у свідомості вірних на протязі 
цілого століття жила пам'ять про науки Василіян, 
а з уст вірних лунали пісні Почаївського 
Богогласника. Остання секція містила доповіді 
науковців з Луцька, які доповіли про долю 
монастиря у Луцьку та Краснопущі, зокрема, 
було акцентовано увагу на ролі братств у житті 
монастиря.  

(продовження на стор. 04) 
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4 ХЛІБОРОБ – ЛИСТОПАД 2011 N.
o
 443 (3888) NOVEMBRO 2011 

 

Відзначено мистецьку вартість 
Краснопущанського іконостасу у розвитку 
українського бароко. 

 Після доповідей, учасникам конференції 
подякувала доктор Альдона Васіляускене, 
голова асоціації істориків Литви і України, яка 
власне і є ініціатором цього циклу міжнародних 
конференцій. Отець Роберт Лисейко, ЧСВВ 
зазначив важливість даної конференції, яка 
показала роль Чину Василіян у творені 
українського етносу у контексті розвитку народів 
Європи. Виклики часу потребують спільних 
зусиль ченців і мирян у справі поширення 
християнства у сучасному секулярному 
суспільстві. Особлива подяка належала п. 
Оксані Карліній, викладачу Волинського 
університету, яка практично самостійно 
організувала життя і побут учасників 
конференції. Дух злагоди і конструктивної 
дискусії, який панував під час конференції, 
надихнув учасників на подальшу дослідницьку 
працю, яка має увінчатися публікацією 
джерельного матеріалу, а матеріали 
конференції завдяки дбайливій опіці 
організаторів уже незабаром стануть надбанням 
ширшого кола читачів. 
 На завершення Х Міжнародної 
конференції учасники відвідали місце 
народження апостола єдности св. Свщм. 
Йосафата – Володимир-Волинський. Місцевий 
настоятель отець Терентій Довганюк, ЧСВВ 
радо вітав прибулих гостей у монастирській 
обителі отців Василіян. Після молебня на честь 
святого, отець Терентій ознайомив усіх з 
історією Волинського краю. Одночасно 
наголосив про велике значення Василіянської 
обителі у м. Володимирі-Волинському яка за 
старанням парафіян і вищих настоятелів Чину, 
сьогодні старанно відновлюється. 
 Проводжаючи гостей, отець Терентій 
запросив усіх відвідати Міжнародну прощу, що 
відбудеться 25 листопада 2011 року. в честь 
священомученика Йосафата Кунцевича. 
Урочисті богослужіння відбуватимуться в храмі 
св. Йосафата по вул. Ковельській-47. 
 

о. Полікарп Марцелюк, ЧСВВ 
о. Терентій Довганюк, ЧСВВ 

Переможниця шоу «Україна має 
талант 2» виступила у Львові 

 

 Під час 4 Екуменічного соціального 
тижня у Львові відбувся молодіжний святковий 
концерт української музики за участі 
переможниці шоу «Україна має талант» - 
незрячої полтавчанки Олени Ковтун.   
 Як повідомили ZAXID.NET організатори, 
святковий концерт став своєрідним завершенням 4 
Екуменічного соціального тижня. У ньому взяли 
участь: хор «Стрітення» Українського Католицького 
Університету, фольковий гурт з Польщі "Бур'ян", гурт 
автентичного співу "ДоСхідСонця", котрий 
спеціалізується на відтворенні і пропаганді 
автентичного фольклору західної і центральної 
України, культурно-мистецький колектив «Острів 
дитинства». 

Симпатії 
глядачів 

завоювала 
переможниця 

шоу «Україна 
має талант 2», 

полтавчанка 
Олена Ковтун, 
котра своїм 

чарівним 
співом 

зворушувала глядачів до сліз. «Сподіваюся, що мої 
пісні хоч трошки покращать світ» - сказала вона. 
 «Концерт був дуже вдалим завершенням 
нашого Форуму. Гадаю, усім сподобались гурти, що 
виступали. Мене найбільше вразили пісні, які 
виконувала Олена Ковтун», – коментує захід Ірина 
Кітура, координатор Екуменічного соціального тижня! 

Довідка: 
 4-ий Екуменічний соціальний тиждень (ЕСТ) – 
традиційний Всеукраїнський суспільний форум. Цього 
року він тривав з 27 вересня по 1 жовтня під темою 
«Реформи через довіру». У програмі Форуму 
конференції, круглі столи, виставка-ярмарок 
соціальних організацій, концерт хорового співу, 
молодіжний святковий концерт, а також День довіри 
– молитовний день для молоді, підготовлений спільно 
з екуменічною спільнотою Тезе з Франції. Участь у 
обговореннях теми форуму взяли провідні експерти з 
України, Франції, Великобританії, Німеччини, Італії, 
Канади та Литви. 
 Цьогорічний форум відбувається за підтримки 
Асоціації солідарності німецьких католиків з народами 
країн Центральної та Східної Європи – «Реновабіс». 

 

Захід.нет, 03 жовтня 2011 

Відео: 
http://megavideo.ge/video/1976/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1

%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%94-

%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82-2-

%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BD-

%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 

 

 

  

 

  

  

 

  

http://news.lvivport.com/component/usercontent/?view=usercontent&layout=blog&user=69
http://osbm.info/wp-content/uploads/2011/10/DSC_2068.jpg
http://news.lvivport.com/home/showSingleNews.do?peremozhnitsya_shou_ukrayina_maye_talant_2_vistupila_u_lvovi&objectId=1237589
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Константинопольський патріарх 

приймав Януковича на Афоні 
 

(“Корреспондент”, 8 жовтня 2011) - 

Константинопольський патріарх Варфоломій 
приймав у п'ятницю на Афоні Президента 
України Віктора Януковича. 

          
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Про це повідомило Афінське агентство 

новин. Афон -чернеча республіка, яка 
складається з 20 монастирів, що користується 
правом самоврядування в складі Грецької 

республіки, але в духовному відношенні 
підкоряється Константинопольському 
(Вселенському) патріархату.  

 Патріарх прилетів на Афон зі Стамбула, де 
розташована його кафедра, щоб прийняти 
українського лідера. Янукович перебуває в Греції 

з дводенним державним візитом.  
 Янукович наголосив на зустрічі з 
патріархом Варфоломієм про добрі відносини між 
Україною і Вселенським патріархатом і уточнив, 

що Україна покладає великі надії на підготовку 
Всеправославного собору, сподіваючись, що його 
рішення будуть мати позитивні наслідки для 

української церкви.  
 У свою чергу, патріарх 
Константинопольський заявив, що розглядає 

відносини своєї кафедри з українською церквою 
як "матері-церкви" і "люб'язної дочки". 
Варфоломій також висловив скорботу у зв'язку з 

церковними розколами в Україні, де існує 
визнана іншими помісними церквами Українська 
православна церква Московського патріархату, а 

також невизнана Українська православна церква 
Київського патріархату і невизнана Українська 
автокефальна православна церква.  

 "Мати-церква сумує і вболіває про 
страждання своїх дітей в тій країні", - сказав 
Варфоломій про церковну ситуацію в Україні. За 

його словами, він має намір відвідати Україну.  
 "Якщо я удостоюсь знову відвідати 
Україну, відповідаючи на люб'язну пропозицію 

Президента (України), це буде для зміцнення 
зв'язків між нею та матір'ю-церквою, і для того, 
щоб знову допомогти з боку матері-церкви 

усуненню розколів, які, на жаль, продовжують 

існувати в лоні українського православ'я", - 

додав патріарх Варфоломій.  
 Раніше, у березні повідомлялося, що 
Вселенський патріарх Варфоломій благословив 

всі починання уряду України.  
Біографія: 
 Архієпископ Константинополя, Нового 
Рима і Вселенський патріарх Варфоломій I 
(Деметріос Архонтоніс) народився в 1940 році в 
селі Агіої Теодорої - на острові Імврос 
(Туреччина). Навчався в Константинополі, потім 
у відомій богословській школі Халки, після 
закінчення якої став дияконом під іменем 
Варфоломій. Потім служив у турецькій армії, а в 
1963 році продовжив навчання у Папському 
Східному інституті Григоріанського римського 
університету. Тема його дисертації - канонічне 
право Православної Церкви. Згодом у 
навчальних закладах Швейцарії та Німеччини 
Варфоломій продовжив спеціалізуватися у 
церковному праві.  
 Після повернення до Константинополя 
Варфоломія призначили на посаду помічника 
декана Теологічної школи в Халки, де в 1969 
році його висвятили на священика. У 1973 році 
він став єпископом Константинопольської 
архієпископії. Невдовзі Варфоломій отримав сан 
митрополита Халкедонського і став найближчим 
помічником Вселенського патріарха Димитріоса. 
Після смерті Димитріоса у 1991 році Варфоломія 
обрали Вселенським патріархом.  
 Після обрання новий Патріарх здійснив ряд 
закордонних візитів, зустрічаючись з впливовими 
політичними діячами багатьох країн. Виступав на 
конференціях ООН, сесіях ЮНЕСКО, 
Європейського парламенту, Конгресу США, 
парламентів Греції, Польщі. Також Патріарх 
відомий своїм внеском у врегулювання 
військових конфліктів на території колишньої 
Югославії. Патріарх Варфоломій послідовно 
виступає за релігійну свободу і права людини. За 
ініціативи Патріарха проведено багато 
міжнародних конференцій, присвячених 
питанням міжцерковного і міжконфесійного 
діалогу. Патріарх Варфоломій докладає 
особистих зусиль для поліпшення відносин між 
католиками, мусульманами, іудеями і 
православними в усьому світі.  
 У діяльності Патріарха Варфоломія значне 
місце також належить питанням захисту 
навколишнього середовища.  
 Патріарх володіє грецькою, турецькою, 
італійською, французькою, німецькою, 
англійською мовами, а також латиною та 
давньогрецькою. Написав і видав багато 
друкованих праць. Є почесним доктором більше 
30 провідних університетів світу.   
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СУСПІЛЬСТВО І МОВА: 
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ 

 

 Саме з такою назвою 14-15 жовтня 2011 року в 
Запоріжжі за адресою вул. Жуковського 70б, 
відбулася Всеукраїнська науково-практична та 
громадсько-політична конференція, організаторами? 

якої стали Класичний приватний університет, 
Запорізьке обласне об'єднання Всеукраїнського 
Товариства „Просвіта" ім. Т.Г. Шевченка, Запорізький 
Січовий соціально-педагогічний комплекс – ЗССПК 
(Січове Духовне Братство – СДБ) та Приватний 
науково-освітній центр „Січова академія" (член 
ЗССПК-СДБ)  
 Учасниками конференції стали вчені, 
викладачі, студенти вітчизняних ВНЗ, так і 
представники Всеукраїнського Товариства «Просвіта» 
ім. Т.Шевченка, громадських організацій та партій з 
Києва, Черкас, Івано-Франківська, Запоріжжя та 
Запорізької області. 
 Перший день роботи конференції пройшов в 
неформальній не вимушеній атмосфері - на  острові 
Хортиця, де учасники конференції разом з іншими, 
взяли участь у святкуванні Покрови та «Дня 
українського козацтва». Неформальне спілкування, 
свіже повітря, атмосфера свята та величезна 
позитивна енергетика Хортиці додала настрою та  
позитиву.   
 Другого дня, в ході пленарного засідання та 
роботи в секціях обговорювався широкий спектр 
питань пов‘язаних з використанням, збереженням та 
розвитком української мови. Основною секцією, 
секцією якій найбільше приділили уваги учасники 
була секція «Українська мова як соціокультурний 
феномен і визначальний чинник побудови держави», 
але не менш актуальними виявилися питання секцій 
«Українсько-російський мовний діалог: одномовність, 
білінгвізм чи полілінгвізм? Суржик: субмова змішаного 
типу чи засіб зросійщення українців?», «Мовна 
ситуація в Україні в контексті процесів глобалізації», 
«Українська мова в сфері  релігійного життя 
суспільства». 
 Підсумком роботи стало заключне пленарне 
засідання, на якому були прийняті: резолюція 
конференції, заява «ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПОДОЛАННЯ 
АНТИУКРАЇНСЬКИХ МОВНИХ ШТАМПІВ ЧАСІВ 
ІМПЕРІЇ» та звернення «ДО ВСІХ УКРАЇНЦІВ, В 
УКРАЇНІ СУЩИХ»  адресовані до українців та 
безпосередньо до представників центральних органів 
влади (Прийняті документи будуть готові для 
ознайомлення з 25жовтня 2011року). Крапку 
поставили підняттям келихів з шампанським за 

успішну продуктивну роботу конференції, за розвиток 
української мови та процвітання української нації.  
 Зважаючи на гостроту мовного питання, 
учасники домовилися, рівно через рік  провести 
другий етап мовної конференції. За підсумками 
планується випуск збірки доповідей. 
 Замовлення збірки доповідей, програму 
конференції та більш детальну інформацію можна 
отримати за телефоном 098-436-23-63; 099-971-15-
36; prosvita-zp@ukr.net 
 

Відповідальний секретар оргкомітету: 
Голова ЗОО ВУТ "Просвіта" ім.Т.Г. Шевченка, 
Генеральний директор 
Запорізького Січового  
соціально-педагогічного комплексу           

О. В. Ткаченко 
  

 

ІСТОРІЯ - 
Облога Львова козацькими 

військами 
 

Цими днями виповнюється 363 роки від 
знаменитої облоги Львова військом Богдана 
Хмельницького. 

 Цими днями 
виповнюється 362 
роки від 

знаменитої облоги 
Львова військом 

Богдана 

Хмельницького. 
Передові загони 

з‘явилися біля міських мурів ще 6-го жовтня, а 9 

жовтня до міста наблизилися головні сили 
селянсько-козацького війська. Від 9 до 23 жовтня 
1648 р. штаб-квартира Богдана Хмельницького 

була на Личаківському передмісті. Полк, яким 
командував найхоробріший з полковників Б. 
Хмельницького Максим Кривоніс, зупинився на 

Тарнавці (район сучасних вулиць Богдана 
Хмельницького і Волинської), полк Павла 
Головацького стояв на горі Калічій 

(Цитадельній). 
 Загони татар, які тоді залишалися ще 
союзниками українців, отаборилися на полях 
поблизу приміських сіл Скнилова, Рясної і Зимної 

Води. 
 Більшість українського населення радо 
вітало появу селян і козаків. Люди переходили 

на їхній бік, надавали всіляку допомогу. Так, 
маляр-українець, який добре знав місцевість, 
показав козакам найвдаліший шлях для наступу 

на укріплення кармелітського монастиря - через 
будинки "схизматицьких" міщан. 
 10 жовтня здобуто ключові позиції 

зовнішнього поясу міських фортифікацій -
укріплені костьоли Лазаря, кармелітів, Марії 
Маґдалини. 14-16 жовтня полк Максима 

Кривоноса стрімким штурмом узяв фортецю 
Високий Замок. При цьому допомогли й 
передміщани, які показали військові Кривоноса 

підступи до замку. Здобуття замку, з якого 
контролювалося місто, вирішило долю Львова. 
Втім, міська верхівка ще перед штурмом 

Високого Замку зрозуміла безнадійність свого 
становища і розпочала переговори з Богданом 
Хмельницьким про сплату контрибуції. 
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Контрибуція (близько півмільйона золотих) 

призначалася для сплати татарам і була зібрана 
з заможних міщан, яким міська влада пообіцяла, 
що Річ Посполита компенсує втрати. 

 З-під Львова Богдан Хмельницький 
розіслав свої полки в навколишні міста. Разом з 
місцевими повстанцями вони визволили майже 

всю Галичину. Перебуваючи під Львовом, 
гетьман вів також дипломатичні переговори з 
послами від князя Трансільванії. 26 жовтня 

Хмельницький рушив далі на захід, дійшовши до 
Замостя, звідкіля до Вісли лишалося не більше як 
100 км. Після відходу основного війська Богдана 

Хмельницького з Галичини разом з ним пішло на 
схід багато селян і міщан із західноукраїнських 
земель, у тому зі Львова. На тій частині України, 

яка залишилася під владою козаків, 
сформувалась українська держава, очолена 
гетьманом і генеральною старшиною. 

Дух волі 
 
 

 

У Києві відбулася конференція до 70-
річчя Похідних груп  ОУН і утворення 

Української Національної Ради 
 

8 жовтня 2011 року у Києві в затишній залі 
будинку видавництва «Смолоскип» відбулася 
науково-практична конференція присвячена 70-річчя 
Похідних груп ОУН і створенню у Києві Української 
Національної Ради. Впродовж 4 годин учасники 
конференції заслухали цікаві доповіді, в основу яких 
покладено архівні матеріали про діяльність підпілля 
ОУН.  Тож, попри кількагодинну тривалість заходу, її 
учасникам не довелося нудьгувати. Адже багато 
доповідей відкривали досі невідомі сторінки з 
діяльності націоналістичного підпілля, і не лише у 
Києві. Приємно, що з-поміж учасників заходу була 
учнівська молодь із Вищого професійно-технічного 
училища, а також почесні гості – дипломований 
інженер Осип Барецький учасник Похідної групи ОУН, 
Наталія Осьмак – донька Президента УГВР Кирила 

Осьмака, екс міністр закордонних  справ Геннадій 
Удовенко, Тарас Пушкар - правнук мера Києва в 
1941-1942 рр. Володимира Багазія, координатор 
Комітету визволення політв‘язнів Микола 
Коханівський, представники Всеукраїнського 
об‘єднання ветеранів та  УПА низки патріотичних 
партій і громадських організацій.  

Конференцію відкрили  Маршем українських 
націоналістів. Вступне слово «На зов Києва» 
виголосив Голова Центрального проводу ОУН (д) 
Павло Дорожинський, згадавши початок формування 
Похідних груп ОУН, розпочате ще до німецько-
совітської війни, вже у червні 1941 року  відділами ці 
групи рушили на схід. Найбільша з Похідних груп на 
чолі з Олегом Кандибою - Ольжичем ішла на Київ, і 
практично одразу після відступу з міста червоних 
військ вивісили жовто-синій прапор. І вже за ддва 
тижнів було утворено Українську Національну Раду, 

яка перебрала на себе питання адміністрування, 
налагодження міського життя та побуту громадян 
(продовольче забезпечення, транспорт, лікарні) 
освіти, охорони порядку, налагодили вихід газет і 
роботу установ культури. Головою УНРади обрали 
професора Миколу Величківського, заступниками 
професора Корсунського і генерала Миколу 

Капустянського, а до Секретаріату увійшли Антон 
Баранівський, Іван Дубина, Осип Бойдуник і Ярослав 
Гайвас.  

У своєму слові Голова Центрального проводу 
ОУН (д) згадав іще про одну знакову подію – Злуки 
трьох Українських Національних Рад (Центральних і 
Східних Українських земель, Західноукраїнської і 
Закарпатської), яка відбулася 22 квітня 1944 року у 
Львові, в Соборі Святого Юра. Це об‘єднання очолив 
професор Величківський, першим заступником був 
обраний Митрополит Андрей Шептицький, а другим 
заступником професор Августин Штефан.  

Спогадом про тодішнього бургомістра (мера) 
Києва Володимира Багазія поділився його правнук 
Тарас Пушкар. Народний вчитель, член ОУН 
Володимир Багазій за досить короткий час багато 
зробив для відновлення життя у місті – від 
налагодження продовольчих поставок до відновлення 
роботи транспорту, комунальних служб. Важливим 
політичним моментом була прес-конференція, яку 
скликали для низки закордонних журналістів Микола 
Величківський і Володимир Багазій 13 жовтня 1941 
року, під час якої було оголошено про відновлення 
незалежності проголошеної Українською Народною 
Республікою і дії Конституції УНР. Інформація про цей 
крок набула міжнародного розголосу завдяки низці 
публікацій у закордонній пресі. 

Діяльності члена Української Національної 
Ради, а згодом Президента Української Головної 
Визвольної Ради Кирила Осьмака присвятила свій 
виступ його донька – Наталія Осьмак, показавши його 
постать в контексті доби.  

Хоча, учасники конференції за торкнули у 
своїх виступах не лише події 70-річної давнини у 
Києві. Цікаву розвідку про діяльність підпілля ОУН на 
Миколаївщині зробив дослідник Юрій Зайцев. 
Довголітній в‘язень сумління Віктор Баранов розповів 
про боротьбу ОУН на Чернігівщині впродовж 1941-
1943 рр. Більшість із цих матеріалів впродовж 
десятиріч були заховані в спец архівах. Особистими 
спогадами про діяльність підпілля ОУН на Вінниччині 
поділилася голова Дисциплінарної комісії ОУН (д), 
народна артистка України Галина Яблонська.  

Про духовну складову українських визвольних 
змагань влучно сказав у своєму виступі о. Юрій 

(Бублик), зауваживши, що гасло конференції «Бог і 
Україна для нас понад усе» має важливе значення, 
адже духовна складова – першоджерело усіх великих 
справ. Тож не даремно впродовж десятиріч  молитва 
«Боже великий єдиний» шанується на рівні 
національного гімну. 
Оскільки член Центрального Проводу ОУН (д) Микола 

Сава не зміг прибути на конференцію, його доповідь  
про учасників Буковинського куреню прочитав син – 
Ігор Сава.                                      

                     (продовження на стор. 08) 
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Справжнім підсумком тих подій став виступ члена 
Центрального Проводу ОУН (д) Віктора Світайла з 
символічною назвою: «Похідні групи ОУН – Золота 
українська сторінка в історії Другої Світової війни».  
Не оминули учасники конференції і сучасні політичні 
події. Про потребу об‘єднання патріотичних сил, щоб 
бути гідними своїх великих попередників – членів 

Похідних груп ОУН говорили у своїх виступах відомий 
політичний і громадський діяч, екс-міністр 
закордонних справ Геннадій Удовенко, голова 
Київської міської відділення Всеукраїнського 
об‘єднання ветеранів Микола Зозуля, а також члени 
ветеранського об‘єднання Олесь Гриб і Анатолій 
Малюх. 

Як влучно зауважив у вступному слові Павло 
Дорожинський, ми сьогодні вшановуємо не лише 
учасників Похідних груп, але й усіх загиблих 
учасників українських визвольних змагань. Тож наше 
завдання продовжити їх справу, щоб Українська 
держава стала європейською не лише за формою, але 
й за змістом – тією національною державою, про яку 
мріяли наші великі попередники. 

Завершили конференцію літією, яку провели 
священики УПЦ (КП) о. протоієрей Павло (Стародуб) 
з Києва і о. Юрій (Бублик) з Луганська. 

Прес- служба ОУН(д) 
 

 

У Київській області з’явився 
пам’ятник оунівцям 

 

   15 жовтня 
в місті 

Богуслав, 
що на 

Київщині, 
урочисто 
відкрили 

монумент 
«У пам’ять 

про 
підпільників 

ОУН 
Богуславськ

ого 
району». Не зважаючи на сильний дощ, в 
освяченні пам’ятного знаку взяли участь 
представники духовенства, жертводавці, 
історики, громадські діячі та пересічні городяни. 
 Місцем для вшанування видатних земляків 
богуславці обрали подвір’я Свято-
Миколаївського чоловічого монастиря 
Української Православної Церкви Київського 
Патріархату. «Монастир – це святиня Богуслава, 
видатна туристична принада та мальовнича 
місцина нашого міста. Відвідини монастиря – це 
неодмінний пункт програми будь-якого 
подорожнього. Отже, кращого місця для 
пам’ятника годі придумати!» – пояснює вибір 
один з організаторів спорудження пам’ятного 
знаку богуславець Сашко Мельник. 

 На гранітній плиті викарбувано: 

У пам’ять про підпільників ОУН Богуславського 
району 

Слава Україні! Героям слава! 
Петро Солуха — голова районного проводу ОУН 
1941—1943 рр., редактор районної газети 
«Вільна Україна»;  
Георгій Фастовець — член ОУН, з 1943 р. — 
голова районного проводу ОУН;  
Мирослава Лещенко — зв’язкова ОУН;  
Іван Любарський — член ОУН;  
Василь Коваленко — член ОУН;  
Гнат Недобитий — співробітник Служби безпеки 
ОУН; 
Іван Сарапука — керівник осередку ОУН в с. 
Медвин; 
Іван Кондратюк — «Кубанець», «Кучерявий» — 
член ОУН;  
Дмитро Гриб та його брат (ім’я невідоме) — 
члени ОУН;  
Марушевський — член осередку ОУН в с. 
Медвин; 
Мартиненко — художник, член районного 
проводу ОУН;  
Науменко — член районного проводу ОУН; 
Пантюха — член ОУН. 
 Нагадаємо, що 20 листопада 2010 року на 
подвір’ї монастиря відкрили пам’ятний знак 
козакам Армії УНР: Іванові Білецькому та 
Оверкові Бондаренку. Монумент оунівцям теж не 
стане останнім. У цьому переконані самі 
богуславці. Городяни, спільно з благодійною 
ініціативою «Героїка», мають намір продовжити 
відкриття пам’ятників борцям за незалежність 
України, на подвір’ї монастиря, які невдовзі 
утворять «Алею героїв».  
 

“Героїка”, 18.10.2011 
(Material enviado por Jose Welgacz Junior) 

  

 

       ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ 
       НАЦІОНАЛІСТІВ (державників) 

 

Заява 
 

 Міжнародна громадська організація 
«Об’єднання Українських Націоналістів 
(державників)» стривожене можливістю прокату 
в Україні фільму Андрія Малюкова «Матч», 
знятого російською студією «Рекун-Сінема»,  за  
радянським пропагандивним міфом  про 
футболістів команди «Динамо», які в 
окупованому Києві грали «матч смерті» з 
німецькими вояками. Хоча більшість зйомок 
робили в Україні, за участі українських акторів, 
однак цей фільм за суттю антиукраїнський, 
оскільки пропагує відродження російського 
патріотизму, в дусі панслов’янської ідеї 
«Русского мира».  

  

 
Освячення пам'ятного знаку богуславським 

оунівцям 

  

http://geroika.org.ua/2010/11/24/u-bohuslavi-vidkryly-pamyatnyk-na-chest-zemlyakiv-yaki-zahynuly-pid-bazarom/
http://geroika.org.ua/2011/05/20/kyjivschyna/
http://geroika.org.ua/2011/05/20/kyjivschyna/
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 Попри те, що фільм має вийти в прокат 
наступного року, його сценарій, який потрапив до 
Інтернету, викликає занепокоєння. Адже він 
спотворює історичні події тих часів, зображуючи 
українських націоналістів, у образі зрадників і 
посібників фашистам. Негативними 
персонажами у фільмі виступають не німецькі 
окупанти, а українці – члени Організації 
Українських Націоналістів, які входили до 
створеної в Києві Української Національної Ради. 
Завдяки їм в лічені місяці в місті вдалося  
відновити роботу транспорту, шкіл, лікарень, 
культурне життя, постачання продуктами, 
почали виходити друковані видання, 
непідконтрольні окупаційній владі. Саме тому 
вже в грудні 1941 року проти членів ОУН 
почалися репресії з боку Гестапо,  а більшість із 
учасників Похідних Груп ОУН невдовзі були 
розстріляні німцями.  
 На жаль, режисер фільму нав’язує свою 
«правду» про ті події. До того ж, певні персонажі 
фільму мають не вигадані, а справжні прізвища, 
зокрема якщо йдеться про  голову Київської 
міської управи з жовтня 1941 по лютий 1942 
року, члена ОУН  Володимира Багазія. Впродовж 
досить короткого часу перебування на цій посаді 
він докладав усіх зусиль до того, щоб на 
адміністративні посади в місті потрапили не 
перевертні, а національно свідомі українці, які 
дбали про населення. Та у фільмі постать цього 
великого патріота зображено «чорними 
фарбами» як зрадника і фашистського посіпаку. 
 Особливо непокоїть те, що цей, ворожий 
за духом і змістом для нашої держави фільм, 
збираються пустити в український прокат до 
чемпіонату з футболу Євро-2012. Внаслідок 
цього у закордонних гостей України, які приїдуть 
на чемпіонат, буде спотворене сприйняття історії 
нашої держави і саме уявлення про українських 
патріотів, які зображені у непривабливому 
вигляді. З огляду на це просимо Національну 
комісію України з питань захисту суспільної 
моралі дати оцінку ворожим для Української 
держави діям, а також заборонити прокат фільму 
«Матч» на території України. Тим більше, що до 
подібних кроків неодноразово вдаються  не 
лише в Російській Федерації, але й у країнах 
Західної Європи, якщо  фільми чи  друковані 
твори не відповідають загальноприйнятим 
етичним та моральним норам, паплюжать 
національну історію чи несуть загрозу 
державному суверенітету. 

 

Голова Центрального Проводу 
 

Павло Дорожинський 
  

 

 

 

Президент України вшанував 
пам'ять жертв Бабиного Яру 

 

  Президент України Віктор Янукович 
вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру. Глава 
держави поклав квіти до пам’ятника у 
Національному історико-меморіальному 
заповіднику «Бабин Яр» у Києві. 

 У церемонії також взяли участь Голова 
Верховної Ради України Володимир Литвин, 
Прем’єр-міністр Микола Азаров, Віце-прем'єр-
міністр Держави Ізраїль Авігдор Ліберман. 
 Учасники церемонії вшанували пам’ять 
жертв Бабиного Яру хвилиною мовчання.  
 

Прес-служба Президента України, 03.10.2011 
 

Відео 70 років трагедії Бабиного Яру ТСН ua: 
http://www.youtube.com/watch?v=zdst5JFFuig&feature=player
_embedded 

  

 

Українська Всесвітня Координаційна Рада 
- “УВКР” - 

 

  «03» жовтня 2011р. - Обіжний лист №6 
  № 137/11р-991 

                Вельмишановні панове! 
 

 29 вересня 2011 р. в Бабиному Яру в Києві 
відбулася  величава маніфестація  українських 
національно-демократичних сил на підтримку  давньої  
ініціативи  української інтелігенції – вшанування 
пам‗яті жертв Бабиного Яру скорботним покладання 
квітів  саме цього дня та панахидою на місці загибелі 
понад сотні тисяч людей. 
 Під рясним дощем панахиду до 70-х роковин 
початку масових розстрілів відслужив Патріарх 
Київський і всієї Руси-України Філарет у співслужінні з 
ієрархами Української Греко-Католицької Церкви та в 
супроводі багатьох архієреїв і священиків Української 
Православної Церкви Київського Патріархату. 
 Попри негоду до пам‘ятника загиблим мирним 
жителям і військовополоненим прийшли близько 
тисячі осіб. Серед присутніх – українські  громадські 
та політичні діячі, науковці, зокрема, відомі історики, 
ветерани збройних сил, учасники правозахисного 
руху, активісти громадських організацій та політичних 
партій, а також представники єврейської громади.  
 

(продовження на стор. 10) 

  

 
Участь Президента України Віктора Януковича у церемонії 

покладання квітів до пам’ятника жертвам Бабиного. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=zdst5JFFuig&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=zdst5JFFuig&feature=player_embedded
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Ведучим акції був член Президії УВКР М. Яковина, 
були присутні заступник Голови УВКР О. Кобець, 
члени Президії УВКР Є. Гірник, І. Заєць, С. Кот, 
Т.Рондзістий, О. Ушинський. 
 Учасники панахиди наочно впевнилися у 
щирості декларацій чинної влади щодо поваги до 
жертв різних спільнот, представники яких поховані 

тут у братській могилі. 29 вересня вже давно стало 
датою офіційного вшанування жертв Бабиного Яру, 
але сьогодні біля пам‘ятника загиблим мирним 
жителям і військовополоненим будівельне сміття і 
залиті водою ями і жодного вінка від керівників 
держави й міста, мовби  не було 29-30 вересня 1941 
року!  
 По завершенні панахиди Патріарх очолив ходу 
до хреста, вшанував пам‘ятні знаки ромам і жертвам 
нацизму. Скорботний захід увінчала молитва біля 
пам‘ятного хреста розстріляним членам ОУН і поетесі 
Олені Телізі, де присутні ухвалили спорудження на 
цьому місці церкви. 
 Близькі загиблих, громадськість, активісти 
політичних партій  поклали квіти та вінки до 
пам‘ятних хрестів  Олені Телізі та розстріляним 
членам ОУН, розстріляним православним 
священикам, до пам‘ятного знаку жертвам Голокосту 
євреїв «Мінора», до каменя пам‘яті ромів,  до 
монументів розстріляним дітям, жертвам Сирецького 
концтабору та інших пам‘ятних місць Бабиного Яру. 
Панахида супроводжувалася плачем природи, але по 
завершенні молитви вітер розігнав хмари, і сонце 
залило світлом усе урочище страшної трагедії. 
 Заступник голови  УВКР, 

Ольга Кобець 
Голова секретаріату  

 

 Заява 
 Громадського комітету вшанування пам‘яті 
жертв Бабиного Яру 29 вересня 2011 року 
виповнюється 70 років з початку розстрілів нацистами 
мирного населення у Бабиному Яру. Тисячі людей 
різних національностей, віросповідань і політичних 
поглядів знайшли тут свій останній спочинок - 
полонені червоноармійці та українські націоналісти, 
євреї та роми, православні священнослужителі й 
прості кияни. 
 Традиція вшанування пам‘яті жертв трагедії 
Бабиного Яру започаткована 29 вересня 1966 року - в 
25-ті роковини розстрілів у Бабиному Яру відбувся 
стихійний багатотисячний скорботний мітинг 
української інтелігенції, де, зокрема, виступили Іван 
Дзюба та Віктор Некрасов, український та російський 
письменники-дисиденти.  
 Іван Дзюба про це згодом писав так: «Темні 
людиноненависницькі сили чомусь для своїх 
моторошних злочинів прагнуть обрати благословенні 
місця природи — певно, з інстинкту наруги над духом 
життя. Так, чудова окраїна Києва — Бабин Яр — 
стала місцем, куди більшовицька влада потай скидала 
жертв Голодомору 1933 року. А через вісім років 
фашистські загарбники обрали Бабин Яр місцем 
застрашливої демонстрації своїх методів «остаточного 
вирішення єврейського питання», тобто винищення 
євреїв як нації, а водночас — і розправи з усіма своїми 

політичними противниками та з непокірними людьми 
різних національностей, не в останню чергу — 
українцями, серед яких і наша видатна поетеса Олена 
Теліга». 
 З часу відновлення Української незалежної 
держави 29 вересня стало датою офіційного 
вшанування жертв Бабиного Яру. До вироблення 
заходів та їх проведення стали залучалися 
представники різних громадських і політичних 
організацій, зберігався паритет щодо пам‘яті різних 
спільнот, представники яких поховані у братській 
могилі в Бабиному Яру. 
 На жаль, поточного року все інакше – у 
розробленому відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 491 
урядовому плані заходів до 70-х роковин трагедії 
Бабиного Яру не враховано позиції ряду громадських 
організацій.  
 Однобокість офіційного плану заходів 
породжує сумніви щодо щирості співчуття до жертв 
страшної катастрофи у Бабиному Яру. Урядовий 
Організаційний комітет з підготовки та проведення 
заходів до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру 
застосував принцип сегрегації (штучного 
відокремлення однієї групи населення від цілого), 
поділивши мучеників нацизму за походженням на 
обраних, гідних поминання і доброї пам'яті, та 
другорядних.  
 Такі дії влади негативно сприймає широка 
громадськість. Зокрема, представники громадських 
організацій ромів у заяві, розповсюдженій у ЗМІ, 
прямо говорять про План заходів до 70-річчя трагедії 
Бабиного Яру, запропонований Організаційним 
комітетом, як такий, що робиться «на кістках предків 
народу рома, ігноруючи пам`ять жертв голокосту 
розстріляних ромів у Бабиному Яру. Роми України 
вважають, що План заходів дискримінаційний і 
знищує історію народу рома для майбутніх поколінь». 
 Все це, разом узяте, спонукає, на нашу думку, 
до серйозних висновків: оскільки Бабин Яр є 
братською могилою, то діяльність Національного 
історико-меморіального комплексу «Бабин Яр» має 
будуватися на засадах мультикультурності із 
врахуванням історичної пам‘яті усіх груп населення, 
що постраждали під час гітлерівської окупації України.  
По-друге, у майбутньому Національний історико-
меморіальний комплекс «Бабин Яр» має стати 
національним центром скорботи та примирення,  де 
були б і сакральні символи різних релігій, і музей усіх 
невинно убієнних. Дорога до вшанування мучеників 
повинна бути відкрита для всіх.  
 Дотримуючись багатолітньої демократичної 
традиції, українська громадськість проведе 29 вересня 
2011 року о 12 годині скорботне покладання квітів до 
пам‘ятних знаків Меморіалу «Бабин Яр» і панахиду. 
Закликаємо всіх людей доброї волі, незалежно від 
їхнього походження та політичних поглядів, взяти з 
нами участь у вшануванні пам‘яті невинно убієнних 
синів та дочок української землі.  
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ЗАЯВА 
Української Всесвітньої Координаційної 
Ради з проводу рішення районного суду  
м. Москви про ліквідацію «Об’єднання 

Українців Росії» 
 

Українська Всесвітня Координаційна Рада 

розглядає ухвалу Замоскворецького суду  
м. Москви, щодо ліквідації єдиної всеросійської 
федеральної організації українців – «Об‘єднання 
Українців Росії» (ОУР) – як продовження політики 
порушення громадянських, культурних, духовних  й 
мовних прав найбільшої української громади за 
межами України. 

Рішення районного суду Москви є ланкою єдиної 
політики – тотального знищення українського 
громадського життя в Російській Федерації, що 
здійснює теперішнє керівництво Росії. Ця політика, 
всупереч взятих на себе Росією міжнародних 
зобов‘язань, передбачає закриття протягом року вже 
другої української федеральної організації, брутальне 
поводження з колективом й читачами Бібліотеки 
української літератури в Москві, відсутність в 
Російській Федерації українських шкіл, церков, газет, 
тощо. 

Не дивно, що після таких кроків міністр освіти РФ 
п. Фурсенко заявляє, що українці не спішать вимагати 
відкриття школи, де українська викладалась хоча б 
декілька разів на тиждень поряд з російською, 
англійською чи іншими мовами.  

Рішення суду розвінчує сподівання частини 
української громадськості, що влада в Росії готова 
схаменутись і перестати притісняти громадян своєї 
держави за національною ознакою. 

Нагадаємо, що після зауважень Міністерства 
юстиції РФ – українці Росії скликали  
6-ий Надзвичайний з‘їзд ОУР, де внесли зміни до 

Статуту ОУР згідно зауважень мінюсту Росії й обрали 
нове керівництво Об‘єднання. Здавалось перешкоди 
для діяльності українського національного об‘єднання 
Росії усунуто. 

Але ж ні. Суд  все ж вважає, що виступ 
колишнього співголови ОУР – Валерія Семененка в 
ефірі програми «Свобода думки» ( sic!) на «5-му 

каналі» (Санкт-Петербург) та  радіо «Свобода», 
начебто порушує припис Міністерства юстиції РФ про 
призупинення діяльності ОУР. 

Юристи, експерти й фахівці в один голос 
зазначають, що в російському Законі «Про громадські 
об‘єднання» чітко вказано, що саме не мають права 
роботи організації в період призупинення їхньої 

діяльності. Це, зокрема, стосується тільки організації і 
проведення публічних заходів та реєстрації ЗМІ. 
Нічого такого ОУР не здійснювало, однак рішення про 
ліквідацію організації все одно приймається. 

Підтекст такого рішення зрозумілий – українці 
Росії повинні зректись своєї національної 
ідентичності – відмовитися від свого роду й 
стати «русскімі» - так їм буде безпечніше і 
спокійніше. 

В ситуації, що склалась: УВКР висловлює свій 
рішучий протест проти переслідування в Росії 
активістів української громади й закриття ОУР.  

УВКР звертається до вищого керівництва 
держави України стати на захист законних прав 
закордонних українців, які проживають у Росії, прав, 
які гарантуються українській етнічній меншості РФ 

міжнародним правом й двосторонніми угодами, 
підписаними між Україною і Росією. 

 УВКР закликає світове українство до акцій 
солідарності з українцями Росії й підтримки ОУР як 
єдиного легітимного органу української діаспори Росії. 

 

Михайло Ратушний 
Голова 

* * * 

«13» жовтня 2011 р. 

Заява Української Всесвітньої 

Координаційної Ради 
у зв’язку з винесенням вироку 

Печерським судом міста Києва 
по справі Юлії Тимошенко 

 

 Події спричиненні винесенням вироку Юлі 
Тимошенко, як і сам вердикт суду викликали 
однозначно негативну реакцію в світі та серед 
українських об'єднань закордоном.  
 Більшість сходиться на думці, що сам суд 
відбувався з порушенням норм об’єктивності й 
неупередженості, а його рішення було політично 
вмотивованим.  
 Українська Всесвітня Координаційна Рада 
(УВКР) вважає, що такими діями Україна в очах 
цивілізованого світу перестала ототожнюватися 
з державою, де панує демократія, незалежне 
судочинство, свобода мирних зібрань, і не 
переслідують за політичну позицію. УВКР 
однозначно засуджує таку практику і закликає 
владу прислухатися до думки світової й 
української громадськості.  
 Під сумнів поставлено питання тіснішої 
інтеграції України в європейський цивілізаційно-
правовий простір, підписання Угоди між 
Євросоюзом і нашою державою про асоціацію.  
Такі дії можуть призвести до того, що Україна 
опиниться в цілковитій ізоляції, а мільйони 
наших громадян й закордонних українців будуть 
почувати себе ізгоями й представниками 
держави, де порушується базові цінності й 
свободи людини.  
 Разом з тим, навіть серед деяких 
патріотично налаштованих сил, подекуди 
лунають вимоги боротися проти влади всіма 
методами, аж до того, щоб протидіяти 
ратифікації будь-якої асоціації України з 
Європейським Союзом в 2011 році, головуванню 
України в ОБСЄ в 2013 тощо. Саме цього 
прагнуть вороги української незалежності.  
 

(продовження на стор. 12) 
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 Втрата Україною й українцями 
європейської перспективи призведе до її 
тіснішого втягування в «євроазійський союз» - 
проект, що зараз активно нав’язується нашому 
народу через енергетичну залежність, митний 
союз, духовну й фінансову експансію.  
 Вважаємо, що влада в Україні своїми 
діями не повинна допустити до такого розвитку 
подій,  
Демократія, свободи громадянина й особистості, 
перспектива повної інтеграції України в 
Європейський Союз з дотримання його правових 
норм і соціальних стандартів – є достатньо 
гідною метою, якої прагнуть, як свідчать численні 
соціологічні опитування, уже більшість українців.  
 І вона не може бути втраченою в боротьбі 
з політичними опонентами.  
 

Михайло Ратушний 
Голова  

 

 

«Смолоскип» нагородив молодих 

краєзнавців Союзу Українок 
 

16 вересня у Львові відбулося 
нагородження переможців Міжнародного 
конкурсу учнівської та студентської молоді «Мій 

рідний край - 2011», який проводить Союз 
Українок за підтримки видавництва 
«Смолоскип». Як зізналася багаторічна 
натхненниця та організатор конкурсу пані 

Ростислава Федак, у цьому році конкурс не 
отримав державного фінансування, тож 
смолоскипівські нагороди – книжки і 17 

стипендій – стали основними призами, якими 
заслужено відзначено молодих краєзнавців з 
різних регіонів України. 

Церемонія нагородження відбулася в 
урочистій атмосфері, з багатьма промовами, у 
великій сесійній залі Львівської міської ради 

(Львівська ратуша). Участь у нагородженні взяв 
львівський міський голова Андрій Садовий, 

голова Союзу українок, народний депутат 

України Лілія Григорович, народний депутат 
України Володимир В‘язівський, директор 
Міжнародного інституту освіти, культури та 

зв`язків з діаспорою Національного університету 
"Львівська політехніка" Ірина Ключковська, 
професор Львівської національної академії 

мистецтв, доктор історичних наук Оксана 
Маланчук-Рибак, заступник голови Організації 
українських жінок у Великій Британії Анна Ройко, 

директорка центру «Жіночі перпективи» та 
центру «Зонта» Любов Максимович, президент 
Львівського крайового товариства «Рідна школа» 

Петро Сікорський, поетеси Антоніна Листопад та 
Анна Канич, народна майстриня Ольга Возниця, 
голова оргкомітету конкурсу Ореслава Хомик, а 

також учнівська та студентська молодь, їхні 
батьки й наставники. «Смолоскип» представляла 
директор книгарні Ольга Погинайко. 

Андрій Садовий привітав юних дослідників 
та їхніх учителів з перемогою, та, звертаючись 
до вчителів, наголосив, що передусім кожному з 

нас слід спитати себе, що особисто я зробив для 
того, щоб Україна була сильною: чи подаю своїм 
дітям добрий приклад у навчанні, спорті, 

громадському житті. Він також додав, що Львів – 
найбільше українськомовне місто світу, тож 
кожен українець повинен його відвідати. 

Голова Союзу українок Лілія Григорович 

відзначила, що конкурс «Мій рідний край» 
передусім виховує в дітях справжніх громадян, а 
також дослідників, адже за кожним твором 

переможця видно велику роботу учасників та 
їхніх педагогів. 

Нагороджуючи переможців стипендіями та 

книжками, Ольга Погинайко передала 
привітання від голови видавництва «Смолоскип» 
Осипа Зінкевича та його дружини пані Надії. 

Вона наголосила, що видавництво постійно 
співпрацює з ініціативною та обдарованою 
молоддю, проводячи щорічні Семінари творчої 

молоді та літературний конкурс, переможці якого 
мають можливість видати у «Смолоскипі» 
книжку. Не вперше видавництво підтримує і 

конкурс «Мій рідний край», надаючи книжки, а 
також стипендії для переможців. «Мені дуже 
приємно також і те, що вже другий рік поспіль 

серед переможців конкурсу є представники й 
моєї рідної Калуської гімназії», - додала вона. 
 Після багатьох виступів і вручення нагород 

учасники конкурсу мали нагоду відвідати 
визначні місця Львова та Форум видавців, котрий 
проходив тими днями.  
 

Ольга Янишівська 
 

 

  

 Переможці й учасники конкурсу Союзу Українок «Мій рідний край» 

під час вручення нагород. 
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У Національній опері нагородили 

кращих жінок тисячоліття 
  

 Всеукраїнська премія «Жінка III 
тисячоліття» - єдина нагорода, яка відзначає 
видатні заслуги представниць прекрасної статі. 
Адже навіть у найважчі часи вони дбають про 
побут, турбуються про дітей, чоловіків і батьків, 
захоплюють і зачаровують. 

 Ця премія створена для того, щоб 
нагадати про очевидне: світ без жінки 
неможливий. Тому не випадково до Вищої 
представницької ради, яка щорічно обирає 
переможців премії, традиційно входять лише 
чоловіки. Хто ще може гідно оцінити заслуги 
жінок?  
 Представниць прекрасної статі традиційно 
відзначали у трьох номінаціях: «Знакова 
постать», «Рейтинг» та «Перспектива».  
 Провели церемонію нагородження народні 
артисти України Василь Ілащук, Олексій 
Богданович та заслужений артист України Євген 
Нищук. На адресу Премії надійшли вітальні 
листи від президента України Віктора Януковича, 
міністра культури України Михайла Кулиняка, 
голови КМДА Олександра Попова та секретаря 
Київради Галини Гереги. Нагороджувати жінок 
цього року виходили відомі чоловіки - 
представник президента України у Верховній 
Раді, народний депутат Юрій Мірошниченко, 
перший заступник міністра соціальної політики 
Василь Надрага, народні депутати Максим 
Луцький, Валерій Коновалюк, уповноважений 
президента України з прав дітей Юрій Павленко, 
народний артист України, професор, композитор 
Олександр Злотник. 
 Своїми виступами привітали жінок Євгенія 
Власова (до речі, відтепер теж Жінка III 
тисячоліття), Катерина Бужинська (володарка 
цієї Премії), переможці дитячого фестивалю 
«Світ талантів», Віталій Козловський, Василь 
Бондарчук, Джанго, Владислав Ситник. Зал був 
щедрим на овації - глядачі щиро зустрічали 
відомих діячів, таких, як Олександра Кужель і 
Клара Новикова, стоячи аплодували хореографу 
Олені Чинці, яка не залишила улюбленої справи, 
навіть втративши ноги, і мамі-виховательці 

дитячого будинку сімейного типу Любові 
Панченко, яку вийшли вітати на сцену 32 її 
вихованця, діти і онуки.  
 Нагадаємо, що всі переможниці 
Всеукраїнської премії стають членами 
Міжнародної громадської організації «Жінка III 
тисячоліття», основними завданнями якої є 
досягнення соціальної рівності жінок у 
суспільстві, поліпшення ситуації в галузі охорони 
здоров'я, підтримка театрального мистецтва, 
допомога талановитим дітям-сиротам та 
підтримка обдарованих дітей з усієї України. 
Зараз більше 200 жінок активно беруть участь в 
проектах МГО «Жінка III тисячоліття». 
 

За матеріалами Izvestia.com.ua – 17.10.2011 
 

 

Меморіал Голодомору потребує 
розширення 

 

(Центр досліджень визвольного руху, 05.10.2011) 

Подаровану відомим художником колекцію 
картин «Розгойдані дзвони пам’яті» 
Національний меморіал Голодомору не має 
можливості експонувати в повному обсязі. 
На третьому році роботи Меморіалу постала 
нагальна потреба його розширення як 
загальнонаціонального меморіального, 
мистецького і наукового центру.   

Напередодні   
78-х роковин 
Голодомору-

геноциду 
1932—1933 

років 
Національни

й музей 
«Меморіал 

пам‘яті 
жертв 

голодоморів 
в Україні» 

відкриває виставку картин із циклу «Розгойдані 
дзвони пам‘яті». Ці твори — спроба Заслуженого 
художника України, лауреата Національної премії 
України ім. Тараса Шевченка Валерія Франчука 
передати трагічні сторінки голоду мовою мистецтва.  
 Цикл «Розгойдані дзвони пам‘яті» 
представлений 126 творами, над якими автор 
працював близько 13 років. Основні образи картин 
змальовані з розповідей матері художника, Марії 
Броніславівни, яка пережила лихоліття голодоморів в 
Україні. Сьогодні експонуються 68 картин. 
 Вітаючи присутніх, директор Меморіалу Віктор 
Діденко підкреслив потребу розвитку музею 
Голодомору, адже представлена сьогодні мистецька 
колекція, документи та реліквії, які сюди приносять 
люди, мають бути показані відвідувачам, а це 
неможливо зробити в нинішньому приміщенні 
Меморіалу.  

(продовження на стор. 14) 
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Художник Валерій Франчук: «Своїми творами я хочу 
показати молоді наслідки того жаху, який пережила 
українська нація, адже з цією пам‘яттю ми повинні 
йти в майбутнє. Я хочу, щоб цей цикл став постійною 
експозицією Меморіалу, хоча сьогодні музей просто 
не має місця, де його повністю експонувати». 
 Співголова Громадського комітету із 

вшанування пам‘яті жертв Голодомору-геноциду 
1932—1933 років в Україні, Іван Васюник відзначив: 
«Цей Меморіал постав нашими спільними зусиллями і 
вже сьогодні ми бачимо, як він перетворюється на 
загальнонаціональний освітній, культурний, 
дослідницький центр. Але, щоб він повною мірою міг 
виконувати поставлені завдання, — Національний 
меморіал пам‘яті жертв Голодоморів потребує 
належного розширення, як і було заплановано в 
другій черзі будівництва. Тобто мова йде не тільки 
про Меморіальну залу пам‘яті, де ми зараз 
відкриваємо виставку, але й про приміщення музею, 
яке могло б розмістити повноцінну експозицію і 
створити умови для праці дослідників та зберігання 
фондів. Ми бачимо, що Меморіал сьогодні не зміг 
виставити для експонування всю колекцію чудових 
картин Валерія Франчука, що гостро засвідчило 
потребу в додаткових приміщеннях».  
 Нагадаємо, що громадськість продовжує 
традицію належного вшанування пам‘яті жертв 
Голодомору. 26 листопада кияни знову прийдуть 
сюди, до Національного меморіалу Голодомору, 
мільйони українців України та світу зберуться разом у 
своїх містах та селах, у родинах, щоб вшанувати 
пам‘ять жертв геноциду 1932—1933 років, та 
запалять свічки пам‘яті.  
 Відкриття виставки відвідали відомі громадські, 
політичні та мистецькі діячі України, серед них 
Президент України 2005—2010 років Віктор Ющенко, 
а також представники посольств десяти держав: 
Німеччини, Польщі, Канади, Угорщини, Словаччини, 
Ватикану, Литви, Латвії, Болгарії і Румунії. 
 

 ( www.cdvr.org.ua) 
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СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ ОБУРЕНИЙ  
ЗАСУДЖЕННЯМ ЛІДЕРА ОПОЗИЦІЇ ЮЛІЇ 

ТИМОШЕНКО 
 

 Світовий Конґрес Українців висловлює 

обурення сьогоднішнім рішенням Печерського 
районного суду Києва про засудження лідера 
опозиції в Україні Юлії Тимошенко після судового 

процесу, який не відповідав міжнародним 
стандартам справедливоcті, прозорості й 
незалежності.  

 Владні структури України покликались на 
застаріле законодавство радянського типу у 
веденні судової справи проти попереднього 

Прем‘єр-міністра України Юлії Тимошенко 

відносно її політичних рішень. 
 ―За винятком нинішніх владних структур 
України, більшість спостерігачів, експертів і 
лідерів, у тому числі й Світовий Конґрес 
Українців, скритикували судовий процес проти 
опозиційного лідера Юлії Тимошенко як 
політично вмотивований. Світовий Конґрес 
Українців буде продовжувати моніторинг 
апеляційного процесу засудження пані 
Тимошенко аж до Європейського Суду з прав 
людини," – заявив президент Світового Конґресу 
Українців Евген Чолій. 
 

* * * 
ПРЕЗИДЕНТ СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ 

УКРАЇНЦІВ ЗУСТРІВСЯ З 
ВИСОКОПOСAДОВЦЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ПАРЛАМЕНТУ У СТРАСБУРЗІ 
  

 27 вересня 2011 р. президент Світового 
Конґресу Українців (СКУ) Евген Чолій мав ряд 

зустрічей у Європейському Парламенті у 
Страсбурзі, Франція. Основна увага під час 
зустрічей була зосереджена на двох важливих 

питаннях, що стосуються інтеграції України до 
Європейського Союзу та порушень людських 
прав у Росії та в Україні.  
 Президент СКУ зустрівся з такими 

високопосадовцями Європейського Парламенту, 
як: член Європейського Парламенту, нещодавно 
обрана голова Підкомітету з питань прав людини 

Барбара Лочбіглер, члени Європейського 
Парламенту Ян Козловскі і Тунне Келам, радник 
Президента Європейського Парламенту 

Арнольдас Пранкевичус, адміністратор Комітету 
із закордонних справ Міріам Ґойнард та 
адміністратор відділу людських прав Головної 

дирекції у справах внутрішньої політики 
Емма Ачіллі. 
 Упродовж цих зустрічей президент СКУ 

наголосив на важливості для Європи і України 
завершення до кінця 2011 р. праці над 
підписанням Угоди про асоціацію ЄС-Україна. 

 Евген Чолій також привернув увагу 
високопосадовців до сучасної тривожної ситуації 
щодо стану людських прав у Росії та в Україні. 

Він акцентував на намаганнях владних стуктур 
Росії ліквідувати українські неурядові організації, 
Федеральну національно-культурну автономію 

українців Росії та Об‘єднання українців Росії. 
Щодо України президент СКУ наголосив на 
продовженні переслідувань політичних 

опонентів, зокрема на невиправданому арешті та 
утриманні в слідчому ізоляторі ключових 
опозиційних фігур - Юлії Тимошенко та Юрія 

Луценка. 
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У Бразиліа відбулася офіційна 

церемонія зустрічі Президентів 
України та Федеративної 

Республіки Бразилія 
 

 У Бразиліа відбулася офіційна церемонія 
зустрічі Президента України Віктора Януковича 
та Президента Федеративної Республіки 
Бразилія Ділми Руссефф. 
 Ділма Руссефф та Міністр закордонних 
справ Бразилії Антоніу Патріота зустріли Віктора 
Януковича на ганку Палацу Планалто. 
Військовий оркестр виконав Гімни обох країн, 
було піднято Державний Прапор України. 
Пролунав традиційний для візитів зі статусом 
державних Салют націй - 21 артилерійський 
залп, який за старовинною традицією символізує 
дружність намірів сторін. 
 Після цього відбулося представлення 
офіційних делегацій України та Бразилії. 
Наприкінці церемонії воїни Почесної варти 
пройшли урочистим маршем перед Главами 
держав. 
 По завершенні церемонії розпочалася 
зустріч Глав держав. За підсумками переговорів 
відбудеться підписання низки двосторонніх 
документів. 

* * * 

Президенти України і Бразилії 

виступають за наповнення 
стратегічного партнерства наших 

держав конкретним змістом 
 

 Стратегічне партнерство України та 
Бразилії має бути наповнене конкретним 
змістом. Про це йшлося під час сьогоднішньої 
зустрічі Президента України Віктора Януковича 
та Президента Бразилії Ділми Руссефф. 
 Сторони обговорили перспективи 
українсько-бразильської міждержавної співпраці 
в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН, 
а також співробітництва в різних секторах 
економіки. Йшлося зокрема про розвиток 
співробітництва в космічній, авіаційній, 
енергетичній, військово-технічній сферах, 
авіабудуванні та фармацевтиці. 
 Говорячи зокрема про співпрацю в 
космічній галузі, Глави держав звернули увагу на 
велике значення проекту «Циклон-4 - 
Алкантара». 
 Д. Руссефф погодилася з В.Януковичем 
щодо важливості налагодження ефективної 
співпраці між регіонами наших країн. Президенти 
також висловилися за доцільність активізації 
зв’язків між владою та бізнесом - у тому числі на 
міжрегіональному рівні. У цьому контексті 
співрозмовники звернули увагу на корисність 
проведення спільних заходів, бізнес-форумів 

тощо за участю підприємців та представників 
влади. 
 Президент України, крім того, високо 
оцінив увагу бразильської влади до потреб 
української громади, що проживає у Бразилії. 
 Під час зустрічі Глави держав також 
обговорили низку питань міжнародної 
проблематики, зокрема економічну ситуацію у 
світі. 

* * * 

Президент запросив українську 
громаду Бразилії частіше відвідувати 

Україну 
 

 Президент України Віктор Янукович 
запросив представників української громади 
Бразилії частіше відвідувати Україну. Про це 
Глава держави сказав під час зустрічі з 
представниками української громади Бразилії в 
місті Сан-Паулу. 

 Президент України зокрема акцентував 
увагу присутніх на тих реформах, що нині 
активно здійснюються у країні. «Зараз ми 
намагаємося знайти таку можливість розвитку 
економіки, яка дасть державі позитивний 
поштовх», - сказав він, запропонувавши 
українцям, які проживають у Бразилії, 
повертатися в Україну. 
 Віктор Янукович високо оцінив ту роль, яку 
відводить влада Бразилії українській діаспорі та 
її участі в суспільно-політичному житті країни. 
«Поважають вас – значить поважають Україну. І 
це ваша заслуга, що ви знайшли своє місце в цій 
країні, голосно заявили про себе», - підкреслив 
Президент. 
 Глава Української держави привітав 
українців, які проживають у Бразилії, з 20-річчям 
незалежності України. Він також привітав 
присутніх із 120-ю річницею від початку 
української імміграції до Бразилії. 
 Зі свого боку представники української 
громади Бразилії наголосили, що дуже 
зацікавлені у розширенні своїх зв’язків з 
Україною. «Ми бачимо своє майбутнє в тому, 
щоб розвивати відносини з Україною», - сказав 
голова правління Українсько-Бразильської 
центральної репрезентації Вітторіо Соротюк.  
             (продовження на стор. 16) 
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 Президент України передав у подарунок 
громаді вишиванки, українські музичні 
інструменти та книги. Представники української 
громади Бразилії подарували Віктору Януковичу 
альбом бразильського художника українського 
походження Мігеля Бакуна. 
ДОВІДКА  

 У Бразилії проживають близько 500 тисяч 
етнічних українців. У 2011 році відзначається 
120-та річниця від початку української імміграції 
в цю країну. 19 січня 2010 року Президент 
Бразилії підписав Закон, згідно з яким 24 серпня 
проголошено у Бразилії Національним днем 
української громади та внесено до офіційного 
календаря свят.  
 Перші громадські організації українців у 
Бразилії з’явилися наприкінці XIX ст. У 1985 році 
було створено Українсько-Бразильську 
центральну репрезентацію як представницький 
орган українських організацій Бразилії при 
Всесвітній організації українців. 
 

Прес-служба Президента України, 24.10.2011 
 

Відео: 
http://www.youtube.com/watch?v=77cLmRzkiQA&feature=youtu.be 
 

http://www.youtube.com/watch?v=jDfYM9nqZqg&feature=relmfu 
 

 

Visita de Estado do Presidente da 

Ucrânia 
 

Presidenta Dilma Rousseff celebra 120 anos 
da imigração ucraniana para o Brasil   

 

 Em almoço oferecido no dia 25 de outubro 
ao presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, no 
Palácio Itamaraty, a presidenta Dilma Rousseff 
destacou a cooperação bilateral, sobretudo na área 
espacial. E reiterou o interesse do governo federal 
em enviar estudantes brasileiros a universidades 
ucranianas, especialmente no campo das 
engenharias e ciências exatas, por meio do 
programa Ciência sem Fronteiras. 

        Dilma Rousseff afirmou que ―recebe com 
alegria um amigo do Brasil‖, e lembrou os quase 
500 mil descendentes de imigrantes ucranianos 

―que aqui encontraram uma nova pátria e ajudam 
com determinação a construir o país‖. O Brasil 
abriga a terceira maior comunidade de ucranianos 
no mundo. 
 ―Eu, como filha de imigrante búlgaro, sei bem 
o valor dessas contribuições étnicas e culturais 
para a formação de nossa nacionalidade‖, disse. 
 Outro aspecto evidenciado por ela foi o 
crescente potencial do comércio bilateral ―ainda 
nos anos que antecederam a crise financeira‖. 
Atualmente, as trocas comerciais entre os dois 
países são quatro vezes maiores do que em 2003. 
―Em breve, superaremos os níveis recordes de 
2008‖, complementou. 
 Ao se despedir, Dilma Rousseff disse que 
torce para que a seleção de futebol da Ucrânia se 
classifique para a Copa do Mundo de 2014 e frisou 
estar certa de que atletas e torcedores ucranianos 
serão recebidos de braços abertos nos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. 
 ―Senhor presidente, sua visita é um grande 
passo para aprofundar uma relação que 
valorizamos muito e que servirá de catalisador para 
impulsionar a partir de agora, cada vez mais, nossa 
aliança e nossa parceria estratégica. No seu 
retorno a Kyiv, peço que leve a mensagem de 
amizade, carinho e respeito do povo brasileiro pelo 
povo ucraniano.‖ 

“blog.planalto”, 25.10.2011 
 

* * * 

Representação Central Ucraniano 
Brasileira e o Presidente da Ucrânia  

mantiveram diálogo em São Paulo 
 

 No dia 24 de outubro realizou-se em São 
Paulo o encontro entre a Representação Central 
Ucraniano Brasileira – RCUB e o Presidente da 
Ucrânia Victor Yanukovich.  

        Da comunidade brasileira estiveram presentes 
o Dr. Vitório Sorotiuk, Presidente da RCUB, Jorge 
Rybka, Vice-Presidente, Mariano Czaikowski Vice-
Presidente, os Prefeitos Municipais José Baka Fiho 
de Paranaguá e Sergio Stoklos de Irati; a artista de 
teatro Denise Stoklos; Luiz Eduardo Rizo Guerra 
ex-Presidente e Diretor da AJUB, Anna Maria 
Guerra Rizo do Comitê Feminino da Sociedade 

  

 Foto: Roberto Stuckert Filho/PR 
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Unificação e Boghdan Czujko da Sociedade 
Unificação. O Presidente da Ucrânia estava 
acompanhado do Chefe do Cerimonial da 
Presidência, do Embaixador da Ucrânia no Brasil 
Ihor Hrushko e do Conselheiro Presidencial para 
assuntos internacionais Andriy Ivanovich 
Hontcharuk e a assessoria de imprensa da 
Presidência. 
 O Presidente da Representação Central 
Ucraniano Brasileiro expôs sobre a imigração e a 
inserção dos ucranianos na vida econômica, social 
e cultural brasileira; a manutenção da cultura 
ucraniana no Brasil através de múltiplas atividades: 
religiosas, das sociedades, dos grupos folclóricos, 
dos bordados, da arte da pessanka, da culinária e 
outros. Informou que o Brasil é um país multiétnico 
e multicultural e que a cultura ucraniana trazida 
pelos imigrantes hoje faz parte da cultura brasileira. 
Que a nossa comunidade tem mais de um século 
de presença no Brasil e temos interesse em manter 
relação de cooperação e apoio mutuo com o 
governo da Ucrânia, suas instituições, e instituições 
privadas para a manutenção e desenvolvimento da 
cultura ucraniana no Brasil. Informamos o nosso 
interesse no campo educacional para Bolsas de 
Estudos para graduação e pós graduação na 
Ucrânia em geral para os brasileiros e específico 
para a comunidade ucraniana com programa de 
bolsas integrais, bem como a participação em de 
cursos de coreografia, regentes de músicas e 
outras atividades culturais no Brasil e levando os 
principais agentes culturais da manutenção da 
cultura ucraniana no Brasil para cursos na Ucrânia. 
Foi sugerida a criação de uma agencia especial, 
com orçamento próprio para tratar da relação com 
a Diáspora. Foi sugerido o uso do ensino da língua 
ucraniana via online. É nosso interesse que as 
relações entre o Brasil e Ucrânia se desenvolvam 
em todas as esferas, pois isso contribuirá para o 
fortalecimento da independência da Ucrânia e para 
a aproximação de nossa comunidade com o povo 
ucraniano. Foram entregues os livros sobre a 
Pêssanka de Eduardo Sganzerla, dos poemas de 
Helena Kolody e o livro sobre as pinturas de Miguel 
Bakun. 
 O Presidente Victor Yanukovich expôs a sua 
satisfação em encontrar-se com a comunidade 
ucraniana brasileira no momento do 20º aniversário 
da Independência da Ucrânia e nas comemorações 
dos 120 anos da Imigração Ucraniana para o 
Brasil. O Presidente da Ucrânia relatou as 
dificuldades econômicas enfrentadas pela crise e 
que seu governo estava procedendo a uma série 
de reformas globais. Destacou a reforma do código 
de processo penal que data de 1962, do judiciário, 
da previdência, tributário e outras mostrando a 
necessidade da Ucrânia adequar-se às normas 
internacionais. Por outro lado mostrou que é 
necessário que a Ucrânia busque dar valor 
agregado aos seus produtos pois vem exportando 

significativamente matérias primas. Apresentou 
dados indicativos que a Ucrânia entrará em ritmo 
de crescimento mesmo dentro do cenário de crise 
na Europa. Por fim disse que pretende que a 
declaração de parceria estratégica entre o Brasil e 
a Ucrânia se transforme em realidade e para isso 
havia vindo ao Brasil.  
 O encontro terminou com a entrega de 
presentes do governo da Ucrânia à comunidade: 
um ―Tsimbale‖, ―baian‖, livros e ―rushneks‖ e uma 
despedida amigável e uma provável futura visita à 
comunidade ucraniana no Paraná.  

RCUB, 25.10.2011 

* * * 

FIESP recebe presidente da Ucrânia e 
propõe rodadas de negócios setorizadas 

 

Em visita à Fiesp, Viktor Yanukovytch 
demonstrou interesse em ampliar comércio 
com empresas brasileiras em diversos setores 

        Paulo Skaf, presidente da Fiesp, recebeu dia 

24 de outubro, o presidente da Ucrânia, Viktor 
Yanukovytch. Acompanhado por uma comitiva de 
empresários ucranianos, a reunião foi pautada pelo 

interesse de se fortalecer a relação comercial entre 
os países.  
 O chefe de Estado frisou que a Ucrânia tem 

projetos focados em geração de energia alternativa 
e na construção de um terminal marítimo, e 
convidou os empresários brasileiros a estabelecer 

uma parceria estratégica.  
 ―O volume de comércio entre Brasil e Ucrânia 
aumentou três vezes nos últimos nove meses, em 

relação ao mesmo período do ano passado, e pode 
aumentar ainda mais. No campo tecnológico, nosso 
país é mais flexível que o restante da Europa e 

Estados Unidos‖, afirmou Yanukovytch. Ele ainda se 
mostrou disposto a constituir diálogo com as 
empresas brasileiras de todos os portes.  

Rodada de negócios em 2012  
 O presidente da Fiesp se mostrou receptivo 
perante as oportunidades comerciais existentes 
entre os países também em outros setores. ―Vejo 

que a Ucrânia tem tecnologia para trens de alta 
velocidade. Precisamos organizar uma missão 
focada em áreas interessantes para empresas 

brasileiras e ucranianas, com visitas recíprocas 
entre os países‖, antecipou.  
 Skaf sugeriu que as rodadas de negócios 

sejam realizadas ano que vem nos dois países; no 
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Brasil em março e na Ucrânia em junho.  

 Viktor Yanukovytch aceitou a proposta e 
retribuiu o convite. ―Este trabalho vai trazer sinergia 
para ambos os países, desta maneira podemos 

aperfeiçoar nossas relações‖, completou o 
presidente ucraniano.  
Parcerias setorizadas  

 Embaixador da Ucrânia no Brasil, Ihor 
Hrusko, salientou que a relação cresceu 
significativamente com a realização de um acordo 

operacional de Defesa e o desenvolvimento de 
projetos na área de fármacos e medicamentos 
(produção de insulina), com possibilidade de 

instalação de fábricas.  
 ―Temos um enorme potencial de outras 
oportunidades a serem exploradas nas áreas de 

tecnologia, defesa e outros segmentos como 
metalmecânica e metalurgia, e expressamos a grata 
satisfação ao ver que as iniciativas que temos 

trabalhado vêm dando resultado‖, garantiu Hrusko.  
 O embaixador destacou o acordo operacional 
entre o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e o Banco de 
Investimentos da Ucrânia, que permitirá o 
financiamento das operações comerciais.  

 Além disso, sublinhou a construção em 
andamento de um cosmódromo na região de 
Alcântara, no Estado do Maranhão, com lançamento 
de satélites a partir de 2013, marcando o 

desenvolvimento de tecnologia conjunta das nações 
no setor aeroespacial.  
Agrobusiness 

 Representantes da Fiesp nos setores de 
agronegócio e saúde afirmaram que o comércio 
com a Ucrânia tem crescido, mas está aquém das 

possibilidades de intercâmbio.  
 ―Estamos partindo para a terceira geração de 
tecnologia no setor sucroalcooleiro. Começamos 

produzindo açúcar, depois etanol e energia elétrica 
a partir da biomassa, e hoje estamos com 
agroquímicos, produzindo plástico a partir da cana 

de açúcar, lubrificantes, querosene de aviação e 
fertilizantes‖, explicou João de Almeida Sampaio 
Filho, presidente do Conselho de Agronegócio da 

Fiesp (Cosag).   
              Edgar Marcel  

 Agência Indusnet Fiesp, 24.10.2011 

* * * 

Brasil e Ucrânia firmam acordos 
agrícolas 

 

 Ministério da Agricultura e Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) fortalecem parceria com país da 
Europa Oriental nas áreas animal, 
fitossanitária, agroenergia e capacitação 

 Representantes do governo brasileiro e 

ucraniano assinaram, no dia 25 de outubro, no 
Palácio do Planalto, em Brasília, dois acordos de 
cooperação na área agrícola. O objetivo dos 

protocolos de intenção assinados é fortalecer a 
pesquisa agropecuária na Ucrânia e incentivar a 
cooperação bilateral na área agrícola. Da parte 

brasileira, participaram do encontro a presidente da 
República, Dilma Rousseff, o presidente da Empresa 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Pedro Arraes, 

e o secretário executivo do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Carlos 
Vaz, que responde interinamente pela pasta. 

 O memorando de entendimento entre os 
ministérios da Agricultura do Brasil e da Ucrânia 
prevê a promoção de um fórum consultivo para 

facilitar as relações bilaterais em agricultura entre 
os países. A parceria pretende aumentar a 
discussão de assuntos relacionados à defesa animal 

e produtos de origem animal, temas fitossanitários, 
capacitação técnica e produção de biocombustíveis. 
A participação de representantes de entidades 

privadas, universidades, centros de pesquisa, 
agências governamentais e associações de ambos 
os países será incentivada para criar mais canais de 

debate. 
 A Embrapa e a Academia Nacional Ucraniana 
de Ciências Agrárias (Naas) protocolaram o outro 
acordo de cooperação para o intercâmbio nas áreas 

de pesquisa agrária e tecnologia e ampliação de 
programas cooperativos estão previstos no 
memorando. A intenção da proposta é fortalecer as 

relações bilaterais entre ambos os países, 
principalmente, nas áreas de desenvolvimento 
agrário, pecuária, pesquisa e economia de recursos 

naturais. 
Comércio 
 No ano passado, as exportações brasileiras 

de produtos agropecuários para a Ucrânia 
totalizaram US$ 226,7 milhões. A pauta do 
comércio com o país da Europa Oriental está 

concentrada, principalmente, em carne suína in 
natura (US$ 105,2 milhões), café solúvel (US$ 44,5 
milhões), carne bovina (US$ 38,8 milhões) e fumo 

(US$ 30,2 milhões). 
 No mesmo período, as importações 
brasileiras de produtos agropecuários ucranianos 

totalizaram US$ 392,7 mil. A pauta está 
concentrada, principalmente, em couro (US$ 172,5 
mil), fibras e produtos têxteis (US$ 134,1 mil) e 

fumo (US$ 57,4 mil). 
Sophia Gebrim, 25.10.2011 

 

Vídeos disponíveis: 
http://www.youtube.com/watch?v=77cLmRzkiQA&feature=youtu.be 

 
http://www.youtube.com/watch?v=jDfYM9nqZqg&feature=relmfu 
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Повідомлення в редакцію: 
 

30 вересня 2011 

 Шановний пане Павле Сташира! 
  
 З великим задоволенням прочитала Вашу 
газету за вересень 2011. 
 Вітаю з 120-літтям української іміграції в 
Бразилії! 
 Хочемо помістити в нашому журналі 
статтю про цю визначну дату. 
 Дуже прошу прислати жовтневе число 
газети. 
  
 З повагою і найкращими побажаннями, 

 Ліда Слиж, редактор. 
Газети  "Nashe Zhyttia" USA 

* * * 
2 жовтня 2011 

 Доброго дня, пане Павле! 
 

 Рада Старійшин організацій Українського 
Козацтва щиро дякує редакційній колегії за 
розміщення у новім числі Вашої газети 
матеріалів про намагання приватизації 
Української Землі нинішньою владою. 
 З повагою 
 

писар Ради Старійшин організацій Українського 
Козацтва 

Олекса Трачук 
kolo-ra@i.com.ua 

* * * 
2 жовтня 2011 

 Шановна Управо та співпрацівники 
Українського Товариства в Бразилії сердечно 
дякуємо за пересилку матеріалу "O Lavrador" - 
Прийміть наше признання за активну та жваву 
діяльність Українсько-Бразилійської Громади. 
 З пошаною 

Юрій Данилишин 
Заступник Голови Управи УКТ ПРОСВІТА 

* * * 
25 жовтня 2011 

 Моє вітання, шановному товариству! 
 

 Я був причетним до обговорення і 
прийняття Основних  норм Звичаєвого права У 
Жовтих Водах, Покровському на Нікопольщині 
та Дніпропетровську і всім серцем сприймаю їх 
суть,  можу поділитися деякими своїми 
думками. Україна знаходиться на порозі Великої 
Революції. Оскільки жодна із існуючих нині 
партій -- від крайніх лівих до крайніх правих - не 
спроможна дати хід нормальному розвитку 
держави, то хто це зможе? Якась інша нова 
партія? Аж ніяк, бо  суть партій у самій назві, 
що в перекладі з іноземної означає частина. 
Тобто, будь-яка партія відображає не 
загальнонародні інтереси, а лише інтереси тієї 
чи іншої частини суспільства, що претендує на 
владу. Будь-яка програма партії писана 

окремими людьми і в інтересах тих же окремих 
людей, а не всього народу. Зовсім інше - 
Основні норми Звичаєвого права, що 
створювалися народом протягом століть, а 
то й більше. Тобто, вони випробовані часом, а 
не  сьогоденним інтересом якоїсь хай і най-най-
най партії. Революція – а не бунти, чи 
тимчасовий спротив тих чи інших груп 
громадян  невідворотна, як прихід ясного дня 
після темної ночі. Вже світає. 
 Якщо на початку ХХ століття 
український народ був малоосвіченим, 
приниженим, покаліченим духовно внаслідок 
колонізації нашими сусідами, то через 20 років 
т.з.Незалежності ми вже прозріли і знайшли 
правильний вихід народом повинні керувати не 
якісь партії, а ми повинні жити за тими 
принципами, що виникли саме на нашій землі і  
притаманні саме нашому народу за Звичаєм. 
Водночас мене турбує інше: вважаю, що 
основні норми Звичаю повинні доведені до  
кожного українця, громадянина України, а не 
бути надбанням лише козацьких звичаєвих 
організацій. Козаки без підтримки народу ніщо.  
 Це ми вже проходили, у тому числі і в 
часи Хмельниччини, коли вирішувалися, 
насамперед, козацькі проблеми та старшини, а 
не всього  українського люду. Сьогодні, 
можливо, як ніколи у сучасній історії, потрібно 
вручити народу надійну зброю. Сильнішої ж 
зброї, як ідеологія, не було, немає і ніколи не 
буде. Коли в Україні знову відновиться Звичай, 
то ніякі зайди, чи агресори нам не страшні. 
 На основі Звичаю ми здійснимо Велику 
Українську Революцію, а це значить, що 
змінимо нинішній лад і зафіксуємо його власною 
Конституцією.  
 Беріться за "зброю", мої українці, щедро 
діліться нею один з одним.  
 Тоді переможемо без жодного пострілу. 
Відлік часу стартував! 

Борис КОВТОНЮК, 
журналіст, письменник, краєзнавець. 

м. Дніпропетровськ - Україна 
* * * 

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2011 
 

 Com as celebrações dos 120 anos da 
imigração ucraniana, fiquei lembrando que sou 
descendente da primeira leva de imigrantes. Meu 
bisavô materno; Kutchma, que veio a convite de 
Dom Pedro II, quando este visitou o Império Austro-
Húngaro, ao qual parte da Ucrânia estava anexada, 
chegou ao Brasil com a nacionalidade 
austríaca.  Aqui não encontraram recepção pois 
havia sido proclamada a República. Foram para 
Dorizon-PR. Os Kotchergenko chegaram em 1909 
fugidos da perseguição do Tzar Nicolau II aos 
nacionalistas ucranianos.  
 Muito obrigado ao jornal.   

Engenheiro Ihor Kotchergenko 

mailto:kolo-ra@i.com.ua
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Ucrânia - Exposição de chapéus 
femininos  

 

        As pinturas 
que retratam os 

diversos modelos 
de chapéus das 

mulheres 

ucranianas são 
de autoria da 
pintora Nadia 

Martynenko 
(Надія 

Мартиненко), 
que é membro 

da União 
Nacional dos 
Artistas da 

Ucrânia.  
 No total são 36 trabalhos da artista que 
destacam a beleza e a feminilidade das mulheres 

ucranianas unidas pelo tema chapéus, usados em 
diferentes regiões da Ucrânia e em vários séculos, 
desde os períodos da Rus de Kyiv. 

 De acordo com 
a historiadora de artes 
Nina Petrys‘ovoy, as 

imagens da artista 
Nadia Martynenko 
descrevem um estilo 

de pintura moderna 
onde uma sofisticada 
combinação de cores 

e contornos de linhas 
transmitem 

claramente a natureza 

sensual e a ternura 
feminina. 
     Nadia é nascida no 

ano de 1956 em Chernihiv e formou-se no Colégio 
de Artes de Simferopol. Em 2010 foi homenageada 
pelo ministério da Cultura da Ucrânia. 

Da Redação 
 

 

Herói da Ucrânia 
 

 Levko Lukyanenko (Левко Григорович 

Лук'яненко) – Figura pública, Deputado do Povo, 
ex-prisioneiro da União Soviética e Escritor. Pela 
sua indomável coragem cívica e dedicação na 
defesa dos ideais de liberdade e democracia  e 
pela  contribuição pessoal para o desenvolvimento 
do Estado independente ucraniano recebeu o título 
de Herói da Ucrânia (Герой України) em 19 abril de 
2005,decretado pelo presidente Victor Yushchenko.  
Levko é membro do Bloco Político da Yulia 
Timoshenko desde 2002; membro da Comissão de 

Segurança Nacional e Conselho de Defesa, desde 
junho de 2002; membro  Especial do Conselho 
"Iniciativa Pública‖ do  Fórum de Salvação Nacional 
desde 2001; Coordenador da Associação 
Ucraniana de Pesquisadores da Fome na Ucrânia 
desde 1998;  Membro do comitê editorial; 
representante do Comitê Cívico de Defesa da 
Constituição da Ucrânia. 
 Nascido em 24 de agosto de 1927 na aldeia. 
Hrypivka (Хрипівка) distrito de Gorodnya (Городня), 
região Chernihiv. Em 1958, formou-se no curso de 
Direito pela Universidade Estatal de Moscou. A 
partir de 1944 ingressou no exército soviético, em 
1945 esteve na Áustria, nos anos de 1949-1953 foi 
comandante de pelotão de moto na cidade de 
Nakhchivan, Azerbaijão. Em 1953  graduou-se na 
Escola de Oficiais. 

          No 
ano de 1959 
organizou o 
partido político -  
União Ucraniana 
de Operários e 

Camponeses. 
No mês de 
janeiro de 1961 
foi preso e 
condenado por 
"atividades de 
traição e de 

organização" 
contra o regime 

soviético. 
Confinado no acampamento em Moldovia, regime 
ZHH 385/7, na prisão de Vladimir  VS-389/36 
(s.Kuchyno, distrito de Chusovoi, Reg. Perm.). 
Libertado em 1976 estabeleceu-se em Chernigov, 
trabalhou como eletricista no hospital Infantil. Em 
novembro de 1976 participou da  fundação dos 
Grupos de Comunidade Ucraniana para promover 
a implementação dos Acordos de Helsinki. Foi 
preso novamente em dezenbro de 1977 sob a 
acusação de "agitação e propaganda anti-
soviética", condenado há 10 anos no Campo de 
Regime Especial e 5 anos de exílio. Em dezembro 
de 1987 deixou a prisão e foi enviado para a exílio 
na região Tomsk. Retornou  para a Ucrânia em abril 
de 1990 no congresso de fundação do PSA e foi 
eleito presidente do partido.  De maio de 1992 
até novembro de 1993 foi  Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário da Ucrânia, no 
Canadá. Em desacordo com a política do Governo 
da Ucrânia pediu demissão e voltou para a Ucrânia. 
Em novembro de 1994 foi eleito deputado do povo 
representando a  região de Volyn.  

Prêmios e títulos 

 Levko Lukyanenko foi agraciado com a 
Medalha de São Vladimir, "Lutadores pela 
Liberdade da Ucrânia" – ano de 1991; Presidente 
de Honra da Ucrânia - 1992; Ordem de Yaroslav o 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F


N.
o
 443 (3888) NOVEMBRO 2011 ХЛІБОРОБ – ЛИСТОПАД 2011 21 

 

Sábio grau V – 2007; Co-autor da Declaração 
sobre a Soberania do Estado e autor da Lei de 
Independência da Ucrânia; Doutor Honorário de 
Direito da Universidade de Alberta no Canadá - 
1993. Autor dos Livros: "Сповідь у камері 
смертників"-1991, "За Україну, за її волю..." - 
1991, "Вірю в Бога і Україну" - 1991, "Не дам 
загинуть Україні" - 1994, "Народження нової 
ери" - 1997, "На землі кленового листу" - 1998, 
"Коляска Іван Васильович"- 1998, "Маршал 
Жуков і українці в II світовій війні" - 2000.  
 

O vídeo com o discurso de Levko Lukyanenko proferido 
no 22 de janeiro de 2011 por ocasião do Dia da Ucrânia 
―День Соборності України‖ está disponível no endereço: 
http://www.youtube.com/watch?v=YNhIk3tTpMc 

 
 

 

F á b u l a  
 

 Hryhory Skovoroda 
(03.12.1722 – 09.11.1794) 

 

 Em torno de 1770, numa aldeia perto de 
Kharkiw, vagando pelos bosques e apiários, lendo 
a Bíblia sagrada e meditando, Skorovodá escreveu 
suas fábulas: 

 

AS RODAS DO RELÓGIO 
 

Uma Roda de Engrenagem do relógio  
perguntou à outra: 

- Dize-me, porque te movimentas não como nós 
outras, e sim em direção oposta? 

- A mim, - respondeu a Primeira, - fez assim meu 
mestre, e com isso eu não apenas não vos 

perturbo, como até ajudo, para que nosso relógio 
ande segundo a ordem da órbita solar. 

 
Moral: 
 As pessoas de diferentes inclinações 
naturais têm outros caminhos na vida. Porém todas 
têm por finalidade a virtude, a paz, o amor. 

 

(Do Livro: Skorovoda Fábulas – Wira Selanski -1978) 
 

Hryhory Savych 
Skovoroda (Григорій 
Савич Сковорода) 

nasceu há 289 anos 
na Ucrânia, aldeia de 
Chornukhy, região de 
Poltava no período 
em que a Ucrânia 
estava sob o domínio 
do Império Russo, 
     Poeta, professor, 
tradutor e filósofo, 
Hryhory estudou na 
Academia  Petro 
Mohylade em Kyiv, 

completando seus estudos na Hungria. Hhyhory 
tornou-se o maior filósofo ucraniano de todos os 
tempos. Nas suas idéias filosóficas revelava-se 
partidário de um certo ascetismo interno, enaltecia 
o platonismo antigo e o misticismo moderno, em 
bases do cristianismo. Skovoroda oferece um tipo 
especial de filosofia, uma filosofia que não só é 
intelectualmente estimulante, mas também 
espiritualmente e moralmente esclarecedora. 

 
Da Redação 

 

 

Helena Kolody 
A padroeira da poesia paranaense 

 

- YURI AL’HANATI 

Celebração do centenário da poeta Helena 
Kolody no Shopping Palladium reúne uma 
antologia da artista e músicas dedicadas a ela 

        As 
comemorações 
do centenário 
de nascimento 
da poeta 

paranaense 
Helena Kolody 
(1912 – 2004), 
que acontece 
de fato em 
outubro do ano 
que vem, 
começaram dia 
18 de outubro 

no Shopping Palladium. É lá que foi lançada a 
antologia Infinita Sinfonia, com todos os livros de 
poemas da escritora – à exceção, portanto, da obra 
em prosa Memórias de Nhá Mariquinha – reunida e 
organizada pela também poeta Adélia Maria 
Woellner. O lançamento coincide com o grande 
momento que vive a obra da autora – Helena 
receberá, por meio de sua família, no próximo 
dia 09 de novembro no Theatro Santa Izabel em 
Recife, com a presença da presidente Dilma 
Rousseff, a Ordem do Mérito Cultural, uma das 
maiores homenagens da literatura brasileira. 
 Adélia, que conviveu durante muito tempo 
com a autora, conta como reuniu a antologia: ―Eu 
sabia também que a obra dela já estava esgotada 
nas livrarias, e como sabia que as escolas não 
teriam muito recurso para fazer a comemoração do 
centenário, resolvi fazer esse livro. Mas se me 
perguntar o porquê, não vou saber responder, foi 
por impulso!‖, conta, rindo. 
 Organizado em ordem cronológica inversa, 
ou seja, começando pelo último livro de haicais 
Reika (1993) e terminando com Paisagem Interior 
(1941), além  de  outros  poemas  avulsos, Infinita   
               

             continua 

  

 

  

  

 
Helena Kolody recita poema e canta em duas 

faixas do álbum que acompanha sua nova 
antologia 
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Sinfonia acompanha também um CD, com músicas 
de diversos compositores dedicadas à poeta. Além 
de nomes como Isso Fischer, Sérgio Justen e Beto 
Capeletto, as duas primeiras faixas do álbum 
contam com nada menos que a voz da própria 
Helena Kolody: cantando a música ―Ramona‖, na 
abertura do curta-metragem A Babel da Luz, do 
diretor Sylvio Back, e recitando o poema ―Saga‖, 
numa gravação rara cedida pela TV Educativa do 
Paraná. De acordo com Adélia, tudo foi arranjado 
entre seus amigos. ―Não busquei qualquer recurso 
público para produzir a antologia. A impressão, o 
pagamento de direitos autorais, o projeto gráfico, 
tudo foi arranjado graças a outras pessoas, que 
também admiravam a obra da Helena. Quanto aos 
músicos, nenhum exigiu qualquer retribuição pela 
divulgação das composições. Um chamou o outro e 
conseguimos reunir um excelente material de 
homenagem e registro histórico dessa grande 
artista paranaense‖. 
Evento 
 A diretora de eventos do Shopping 
Palladium, Lylian Vargas, é a responsável pela 
organização da comemoração ao centenário da 
poeta que acontece no espaço comercial. A 
programação foi aberta com um vídeo sobre a vida 
da artista produzido pela RPC TV, seguido de 
palavras dos representantes das instituições 
responsáveis pelo evento e músicas do disco 
executadas por alguns dos compositores  
presentes. ―Ao final, teve uma apresentação de 
música e dança do Grupo Folclórico Ucraniano 
Soloveiko de São Jose dos Pinhais, para 
homenagear a ascendência ucraniana da autora a 
aproveitar o momento das comemorações da 
imigração ucraniana no Brasil [que completam 120 

anos neste ano]‖, comenta Lylian. 
 

Gazeta do Povo,  
18.10.2011 

 

 

Comemoração da independência da 

Ucrânia em Curitiba 
 

Karla Losse Mendes  
 

 Uma festa realizada no dia 2 de outubro, em 
Curitiba, comemorou a independência da Ucrânia, 

conquistada em 24 de agosto de 1991. A festa 
ocorre anualmente no Memorial da Imigração 
Ucraniana no mês da independência, mas este ano 

precisou ser adiada em função da finalização do  
palco utilizado nas apresentações artísticas.   

 O evento serve como forma de manter a 

identificação dos descendentes com o país de 
origem dos pais, avós e bisavós. De acordo com o 
presidente da Representação Central Ucraniano-

Brasileira, Vitório Sorotiuk, estima-se que pelo 
menos 5% da população de Curitiba e região 

metropolitana tenha alguma ascendência ucraniana. 

Isso ocorre por causa da forte imigração da 
população, que chegou ao país desde 1891. 
"Segundo o registro, vilas foram esvaziadas pela 

metade na Ucrânia, famílias inteiras mudaram-se 
para o Brasil", conta. Ele afirma que 80% dos 
imigrantes escolheram o Paraná como nova 

moradia. Hoje, a população de descendentes é de 
cerca de 400 mil pessoas. 

        Aqui, eles estabeleceram em localidades   

como Prudentópolis que mantém viva sua cultura 
de origem. Sorotiuk conta que em 80 cidades 
brasileiras, a maioria no Paraná, tradições milenares 
ucranianas como a pintura das pêssankas - ovos 

pintados a mão com símbolos milenares com vários 
significados - são ensinadas na escola.  
 Sorotiuk narra também a verdadeira aventura 

que era a viagem dos primeiros grupos. Em 23 de 
agosto de 1891, eles chegaram ao Rio de Janeiro 
após uma viagem de navio que demorava meses. 

 Após o desembarque eles permaneciam por 
45 dias na Ilha das Flores, em quarentena. Apenas 
depois deste período era liberada a continuação da 

viagem, também pelo mar, para o Porto de 
Paranaguá. 
 Os primeiros imigrantes vinham ao Brasil 

como parte de uma política brasileira para colonizar 
os estados da região Sul, principalmente para atuar 
na agricultura. Boa parte deles não possuía terra no 

país de origem e fugiu de situações de miséria ou 
da guerra.  
Cultura 

 Hoje, a cultura ucraniana está refletida na 
arquitetura e culinária local, com pratos típicos 
como vareneke ou perohê - pastel cozido, e o 

embutido conhecido como krakóvia. A presença 
ucraniana também é percebida nos bordados feitos 
em almofadas, panos de pratos, toalhas e nas 

roupas das famílias do grupo étnico. 
  

 Paranáonline,  
02.10.2011 

 
 
 

  

 
foto: Divulgação Lucila 
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Katna Baran - katnabaran@gmail.com 

 Previt 
 Correria com os últimos detalhes do traje, 
recados para os velhos amigos, longos ensaios, 
acertos na dança, ansiedade batendo forte. Tem 
gente que chega até a sonhar com a coreografia. É 
mais um Festival chegando. O 18º Festival 
Nacional de Danças Ucranianas que este ano tem 
como anfitrião o Folclore Ucraniano Sonhachnek, 
de Cascavel. Serão 15 grupos folclóricos de todo 
Brasil reunidos nessa grande festa de 
demonstração da cultura ucraniana através da 
dança.  
 Foi em 1993 que a diretoria da Associação 
da Juventude Ucraíno Brasileira (AJUB), na época 
sediada em União da Vitória juntamente com o 
Folclore Ucraniano Kalena, idealizou o encontro de 
grupos folclóricos para apresentar o melhor da 
dança ucraniana. Na ocasião, a reunião foi 
chamada de Festival Nacional de Hopak e os 
participantes apresentavam sua coreografia desta 
dança que é a mais tradicional da cultura 
ucraniana, presente em todas as festas. 
 Com o passar dos anos, os grupos decidiram 
que o Festival deveria trazer coreografias e trajes 
de todas as regiões da Ucrânia em um único 
evento, já que o repertório de danças típicas do 
país é enorme. Assim, a partir de 2002, o encontro 
passou a ser chamado de Festival Nacional de 
Danças Ucranianas.  
 Em 2011, em especial, o Festival está 
atrelado às comemorações dos 25 anos do Folclore 
Ucraniano Sonhachnek e dos 120 anos da 
imigração ucraniana para o Brasil. Como em todos 
os eventos, os grupos aguardam várias surpresas, 
uma delas, já confirmada, é a presença do Grupo 
Prolissok, da Ucrânia. 
 Nos palcos 

 Como todos os anos, o Festival é promovido 
pela AJUB e a organização é de responsabilidade 
do grupo folclórico que leva o evento para sua 
cidade. E que trabalho tem esse grupo! 
Alimentação, alojamento, decoração, inscrições, 
som, luzes, palco, patrocínios...  
 Várias cidades já receberam o encontro: 
Curitiba, Prudentópolis, São José dos Pinhais, 
União da Vitória, Mallet, Roncador, Maringá, Rio 
Azul, Porto Alegre, entre outras. Apesar de todo 
trabalho exaustivo, a maioria dos grupos que já 
promoveu um Festival tem a sensação que depois 
do evento ficaram ainda mais unidos, mais 
fortalecidos. O grupo folclórico anfitrião também é 
responsável pela abertura e encerramento da festa. 
Ao ouvir os primeiros acordes tocando e ver o pão 
e sal do Previt saudando os convidados, se pode 
sentir a verdadeira essência do Festival. Ao 
término, o Hopak geralmente é acompanhado com 
palmas do início ao fim e anima ainda mais os 
dançarinos para o baile tradicional de integração 
dos grupos que acontece depois do evento. 

Nos bastidores 

 Cada dançarino guarda uma história de 
Festival. Uma dança perfeita, uma amizade, um 
tropeço, um traje novo, um amor... Histórias: cada 
um guarda a sua e a leva para outros Festivais. 
Mas existem algumas que são famosas: 
A chuva marcou presença em várias edições. Em 
1998, em Mafra, ela fez com que quase não se 
ouvisse o som da música nas apresentações. Em 
Porto Alegre e Maringá, o temporal atrapalhou a 
programação dos grupos no domingo. Em 2003, o 
festival aconteceu em Mallet e a abertura atrasou 
em quase uma hora porque o orador esqueceu o 
compromisso. O ginásio de esportes, onde os 
meninos tomavam banho, também ficou sem água 
e os dançarinos tiveram o maior trabalho para 
consertar tudo. Já em Rio Azul, em 2006, o Grupo 
Folclórico Ucraniano Dunay entrou no palco com 
uma música errada do Previt e os dançarinos se 
atrapalharam um pouco. Ônibus estragado é o que 
não falta... Na ida para Roncador, em 2007, o do 
Grupo Spomen ficou na estrada e os dançarinos 
fizeram uma roda de kolomeyka no asfalto. O agito 
chamou atenção de um Chevette ―pau velho‖ que 
socorreu os dançarinos que chegaram a salvo no 
destino. 
 A cada ano, além do festival, sempre 
acontece um imprevisto diferente que rende boas 
histórias. Na última hora alguém esquece o colar, a 
camisa não fecha, o zíper da bota emperra. É 
aquela correria. Mas tudo dá sempre certo no final. 
 Hopak 

 O Festival cresceu, atingiu sua maioridade. 
Várias coreografias, trajes, músicas e histórias de 
dançarinos e grupos já subiram ao palco ou 
rondaram os bastidores desses 18 anos de evento. 
E a cada ano ele se renova com novos e velhos 
grupos surpreendendo, outras gerações chegando 
e mostrando que a emoção de subir ao palco de 
um Festival não se apaga e é única. O frio na 
barriga é diferente de todos já que a platéia é mais 
do que especial: são colegas, amigos, todos 
reunidos em prol da tradição ucraniana. Ali, você 
está representando não só uma coreografia, está 
demonstrando tudo que seu grupo fez durante todo 
ano em nome da nação ucraniana que aqui fincou 
suas raízes. 
 Os participantes do Festival ainda têm a 
oportunidade de trocar experiências e 
conhecimento sobre a cultura, assim como as 
músicas, idéias para novos trajes, coreografias, 
enfim, esse encontro vai muito além dos palcos. 
Também é lugar de matar a saudade de um ano 
inteiro, a hora de tomar umas e outras no baile - 
como todo bom ―nachilhude‖ - e dançar uma 
kolomeyka com seu par. Isso é Festival! 
 Então, no próximo dia 05 de novembro, 
ajude a construir mais um capítulo dessa história de 
amor e tradição à cultura ucraniana. Aproveite e até 
lá! 
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Cônsul da Ucrânia recebe 
homenagem 

 

 A cônsul da Ucrânia em Curitiba, Larysa 
Myronenko recebeu uma homenagem do Ministério 
das Relações Exteriores da Ucrânia.   

      
 A medalha 
de Condecoração 
foi entregue no dia 
19 de outubro na 
sede do consulado 
em Curitiba pelo 
Embaixador e 
Diretor para as 
Américas do 
Ministério das 

Relações 
Exteriores da 
Ucrânia Rotislav 
Tronenko.  
 

(Tradução não oficial) 

Decreto do Ministério dos Negócios Exteriores da 
Ucrânia  № 1608-oc de 18 de agosto de 2011. 
 

“Pela contribuição no desenvolvimento da 
diplomacia da Ucrânia, por um trabalho eficiente e 
com os êxitos alcançados, por ocasião do Dia de 
Independência da Ucrânia Sra. Larysa Myronenko, 
Cônsul-Chefe do Consulado da Ucrânia de 

Curitiba, foi condecorada com a insígnia 
“Condecoração de Honra do Ministério dos 
Negócios Exteriores da Ucrânia” de III grau.”   

        Currículo 

 Ensino superior – formada pela Universidade 
Taras Shevchenko de Kyiv.  
 Depois de estudar na universidade por 10 
anos trabalhou no Comitê de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e Turismo da URSS.  
 De 1988 a 1992 trabalhou na embaixada 
soviética em Angola.  
 Desde 1992 - no serviço diplomático do 
Estado ucraniano. Especialisou-se na diplomacia 
multilateral. Foi responsável pela questão da 
adesão da Ucrânia ao Conselho da Europa e da 
Organização para a Segurança e Cooperação na 
Europa. 
 No período de 1994-1995 estudou no 
Instituto Europeu de Relações Internacionais em 
Nice (França).  
 De 1996 a 1999 trabalhou na Missão 
Permanente da Ucrânia para o Conselho da 
Europa (Estrasburgo, França).  
 De 2002 a 2006 atuou como Representante 
Permanente Adjunto da Ucrânia à UNESCO (Paris, 
França).  
 Desde setembro de 2008 atua como Chefe 
do Consulado da Ucrânia em Curitiba. 
 Fala além do idioma ucraniano, o francês, 
russo, português e inglês.  
Лариса Миколаївна Мироненко 

Консул-керівник установи - 
 Освіта вища – закінчила Київський 
державний університет імені Т.Г.Шевченка. 
 Після навчання в університеті протягом 
десяти років працювала у Державному комітеті з 
іноземного туризму УРСР. 
 З 1988 по 1992 рр. працювала в 
Посольстві СРСР в Анголі. 
 З 1992 року – на дипломатичній службі 
Української держави. Є фахівцем 
багатосторонньої дипломатії – відповідала за 
питання вступу України до Ради Європи, за 
співробітництво України з Радою Європи та 
Організацією з питань безпеки та 
співробітництва в Європі. 
 В 1994-1995 р. навчалась в 
Європейському інституті міжнародних відносин в 
м. Ніцца (Франція). 
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 З 1996 по 1999 рр. працювала у 
Постійному представництві України при Раді 
Європи (м.Страсбург, Франція). 
 З 2002 по 2006 рр. обіймала посаду 
Заступника Постійного представника України при 
ЮНЕСКО (м.Париж, Франція).  
 З вересня 2008 р. по теперішній час 
очолює Консульство України в місті Курітіба 
(Федеративна Республіка Бразилія). 
 Володіє українською, французькою, 
англійською, португальською та російською 
мовами. 

Da Redação 
 

 

Vetchornestsi 2011– 54º Edição  
 

 Na noite do dia 22 de outubro foi realizada 

no salão social da Sociedade Ucraniana do Brasil - 
SUBRAS a ―Vetchornetsi‖ - Noite Ucraniana.      

 O evento é coordenado pelo Departamento 
da Organização Feminina, liderada pela Diretora-
Presidente Antonia Sessak que tem na tesouraria as 

diretoras Vera Niedzieluk e Olga Melnyk Costin.  

Folclore Barvinok 

 Após o jantar preparado pelo Buffet ―Koisas 
da Vovó‖ composto com pratos típicos ucranianos, 
e que na cerimônia inicial, receberam a benção do 

pároco da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, Padre 
Elias Marinhuk, teve início a parte cultural. 

 Como primeira atração da noite a 

apresentação do Folclore Ucraniano Barvinok com a 
participação do coral Haidamake, sob a regência do 
maestro Lauro César Preima e acompanhamento 

musical de Felipe Oresten no seu acordeom. A noite 
da Vetchornetsi teve também as apresentações de 
canções ucranianas pelas graçiosas crianças da 

Subotna Chkola ―Lessia Ukrainka‖ junto a Sociedade 
Ucraniana do Brasil, acompanhadas das professoras 
Larissa malhovano Sanchez, Katia Mazepa Baran, 

Ana Luciu Hryckiu, Ana Gaudeda Deneka e Daniel 
Kozechen no acordeom.   

         Encerradas as danças folclóricas teve início o 
baile com animação do conjunto musical Soloveiko. 
 

Da Redação 
 

 

XX Noite Ucraniana em Canoas  
 

O Folclore Ucraniano Solovey será a grande 
atração cultural da noite. 
 

 O evento será realizado no dia 19 de 
novembro com início às 21 horas no Ginásio do 
Colégio Concórdia, situado na rua Capistrano de 
Abreu nº 229, no município de Canoas - Rio 
Grande do Sul.  
 Os ingressos para a XX Noite Ucraniana que 
além das apresentações de folclore, terá o jantar 
típico ucraniano, podem ser adquiridos através do 
telefone: (51) 8115-1580. 

Da Redação 
 

 

  

 
Padre Elias Marinhuk, Presidente Roberto Oresten e a Diretora-

Presidente Antonia Sessak 
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Ex-premiê ucraniana é condenada a 
sete anos de prisão 

 

 A ex-primeira-ministra e líder opositora 
ucraniana Yulia Tymoshenko foi condenada a sete 
anos de prisão, dia 11 de outubro, por um tribunal 
de Kyiv por abuso de poder durante seu mandato, 
anunciou o juiz Rodion Kireev.  
 "O tribunal decidiu considerar Yulia 
Volodymirovna Tymoshenko culpada e condená-la 
a sete anos de prisão", disse ele. A ex-premiê 
anunciou que vai entrar com apelação na Justiça 
européia.  
 O juiz declarou que Tymoshenko, 
excedendo-se em suas faculdades, deu instruções 
para a assinatura, em 2009, de acordos para a 
compra de gás da Rússia que supuseram para a 
ucraniana Naftogaz perdas de 1,5 bilhão de grivnas 
(US$ 188 milhões na atual taxa de câmbio).  
 "Esta sentença não mudará em nada a 
minha vida, a minha luta", disse a ex-primeira-
ministra à imprensa antes do início da audiência.  
 O atual Governo ucraniano assegura que o 
cumprimento dos contratos assinados em 2009 
suporia para o país a perda de US$ 80 bilhões em 
seus dez anos de vigência.  
 Segundo o vice-primeiro-ministro e titular de 
Indústrias da Ucrânia, Boris Kolésnikov, devido a 
esses acordos a Ucrânia paga por cada 1 mil 
metros cúbicos de gás natural russo US$ 200 mais 
que a Alemanha e outros países europeus.  
 Do banco dos réus, a ex-primeira-ministra 
denunciou que a perseguição judicial contra ela foi 
orquestrada pelo atual presidente do país, Viktor 
Yanukovych, por motivos estritamente políticos. 
 

DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS, 11.10.2011  
 

 

Eugenio Hetrob - revelação do Boxe 
ucraniano 

 

Das seis vitórias no Campeonto Mundial, três 
foram por nocaute. 

       Além de 
ter conquistado 

a medalha de 
ouro nos jogos 

mundiais, 

Eugenio Hetrob 
(Євген Хитров)  
foi  considerado 

a grande 
revelação do 
Boxe ucraniano 

dos últimos tempos e também do campeonato. 
 Eugenio ganhou a medalha de ouro, 
categoria 75 kilos, no Campeonato Mundial de Boxe 

realizado no mês de outubro na cidade de Baku no 

Azerbaijão. A luta final foi disputada contra o 

boxeador do Japão, Ryota Matura. 
 Na entrevista, ainda no aeroporto de Kyiv, 
Eugenio declarou que deve esta conquista  ―a ajuda 

de Deus‖ – ("Перемогти на чемпіонаті світу мені 

допоміг Бог"). O jovem boxeador já está classificado 
para representar a Ucrânia nas Olimpíadas de 

Londres em 2012. 
Da Redação 

 

 

Bukvar na internet 
 

Cartilha para aprendizado da língua 
ucraniana 
  

(Por Wolodymyr Galat - gawoandra@hotmail.com) 

 Um dos maiores problemas da comunidade 
ucraniana no Brasil é a aprendizagem do idioma 

ucraniano. Muitos descendentes falam ucraniano, 
apreendido com seus avós ou pais, mas os jovens e 
as crianças de hoje, que vivem no meio brasileiro, 

tem maiores dificuldades neste sentido, apesar de 
existirem cursos de ucraniano, mantidos pelas 
paróquias, irmãs catequistas e algumas sociedades, 

ainda não é o suficiente. Por isso, a nossa grande 
preocupação é estimular todas as atividades 
didáticas o máximo possível. O assunto já foi 

discutido no Ministério de Cultura da Ucrânia pelo 
presidente da RCUB Vitório Serotiuk, recebendo a 
promessa de ajuda.  

 A partir de 1º de agosto, ano 2009, foi 
lançado na internet, pela iniciativa da Sociedade 
dos Amigos da Cultura Ucraniano-TPUK e pela 

Representação Central Ucraniano-Brasileira, um 
curso de alfabetização em ucraniano, que pode ser 

estudado sem auxilio de professor, tanto para 
adultos, como para jovens e crianças. O curso é 
gratuito: todos os textos em ucraniano e os 
respectivos verbetes são sonorizados, visando a 

facilidade de pronuncia.  
 Os autores do curso, cuja elaboração levou 
quase um ano, foram  Wolodymyr Galat, Rafael 

Julik Yokoyama e Marilia M. Herreros Sorotiuk.       
  

Vamos aproveitar! Não custa nada! Vamos 
aprender o idioma ucraniano! 

  

 Site: www.bukvar.com.br 
  

 Estatística de acessos ao site até o mês de 
setembro: 

 Brasil.................... 3.615 
 Argentina...............   110 
 Portugal.................    72 

 USA .....................    41 
 Outros países ........    98 

 

 

 

  

 
 

  

http://www.bukvar.com.br/
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Museu em Kyiv lembra os horrores da 
Grande Fome de 1932 e 1933 

 

Por Haroldo Castro 

 A simples menção Holodomor simboliza uma faca 
na alma de qualquer ucraniano. A palavra  significa 
―morte por fome‖ e remete a um dos períodos mais 
sombrios da história do país. Hoje, a Ucrânia considera 
que a fome ocorrida em 1932 e 1933 na então República 
Socialista Soviética Ucraniana foi provocada pela mãos 
dos soviéticos. O número de fatalidades varia entre 2,5 e 
7,5 milhões de ucranianos, dependendo de quem faz as 
contas.  
 Em novembro de 2006, o presidente Viktor 
Yushchenko (no poder entre 2005 e 2010) assinou uma 
lei que considera a fome de 1932-1933 como ―genocídio 
contra o povo ucraniano‖ e qualifica qualquer negação 
pública como ilegal. O decreto também estipulou que um 
memorial do Holodomor deveria ser erguido em Kyiv. A 
decisão governamental foi rapidamente implementada: 
em novembro de 2008 o Memorial às Vítimas da Fome 
na Ucrânia foi inaugurado, coincidindo com o 75º 
aniversário da tragédia. 
 O memorial está em um dos lugares mais belos 
de Kyiv. Descemos na estação de metrô Arsenal e 
caminhamos por um parque arborizado com uma vista 
aberta para o rio Dnieper, 50 metros abaixo. Um alto e 
esguio monumento octogonal chama minha atenção. No 
topo, esculturas douradas formam uma chama simbólica. 
Sim, o obelisco branco pretende ser uma gigantesca 
vela. É o memorial que buscávamos. Antes de chegar até 
ele, nos deparamos com uma estátua em bronze de uma 
menina raquítica, guardando cinco espigas de trigo em 
suas mãos. Seu nome: Memória Triste da Infância 

Abaixo da 

Vela da 

Memória, 

um imenso 

recipiente 

transparente  

guarda 

centenas de 

quilos de 

cereais. 

  A Vela da Memória tem 32 metros de altura  foi 
criada pelo artista ucraniano Anatoliy Gaidamaka. As 
decorações dos oito lados pretendem lembrar os 
desenhos dos bordados típicos do país. Na base do 
monumento, existem cinco cegonhas de bronze. Todas 
as aves douradas estão presas, uma no granito negro, 

outra em uma jaula, uma terceira enrolada em uma 
armadilha. Apenas a cegonha que está mais alta 
consegue se libertar. Este vôo rumo ao céu simbolizaria 
a força do renascimento da nação ucraniana, a firmeza 
de seu povo e, no plano espiritual, a vida eterna. 
 Damos uma volta completa ao redor da base do 
monumento e encontramos um paredão de granito 

preto. Nele estão escritos os nomes dos 12 mil vilarejos 
que sofreram a fome. Uma rampa nos leva até o 
subsolo, exatamente sob a gigantesca vela. É o Hall da 
Memória, construído para servir como museu e 

exposição permanente. O ambiente é sóbrio, com uma 
atmosfera de angústia criada por uma iluminação 
dramática e uma música que realça a tristeza do povo 
ucraniano. 
 Assistimos a um documentário em ucraniano, 
legendado em inglês. O vídeo, projetado em uma tela de 
360 graus, é baseado em fotos originais da tragédia: 

flagelados esquálidos caminham sem rumo, corpos no 
chão jazem sem vida ou mortos empilhados esperam por 
uma cova coletiva. Cada foto inspira uma cena 
reconstituída (regravada com atores) para explicar o 
horror vivido durante o Holodomor.  
 A tragédia toma uma dimensão ainda mais 
mórbida quando escuto depoimentos de indivíduos que 
conseguiram sobreviver ao martírio revelando que 
práticas de canibalismo foram a única opção para não 
morrer de inanição. 
 No vídeo, documentos buscam comprovar que o 
governo soviético teria usado a fome como arma para 
eliminar uma crescente resistência nacionalista 
ucraniana; que uma intenção adicional de Moscou teria 
sido extinguir os ucranianos e substituir a população 
local por colonos russos; que o confisco da produção de 
grãos teria funcionado como uma represália direta aos 
camponeses que não quiseram aderir à coletivação da 
agricultura nos anos anteriores; que a quantidade de 
grãos produzidos na Ucrânia – mas que foram retirados 
à força do país – teria sido suficiente para alimentar toda 
a população e que poderia ter evitado a fome. Atrás de 
cada crime, sempre o mesmo cérebro, o de Josef Stalin. 
 Nos intervalos entre um vídeo e outro, o telão 
circular recebe projeções de centenas de nomes que 
vagam pelo fundo escuro da sala – quase como 
fantasmas. Mesmo se escritos em alfabeto cirílico, 
consigo identificar nomes como Maria ou Anton. 
Colocados em podiums ao redor, estão 19 livros, 
divididos por regiões, que contem mais de um milhão de 
nomes de pessoas que pereceram durante a fome de 
1932-1933. 
 Ainda no subsolo, o local mais emocionante é o 
centro do museu, colocado estrategicamente sob a Vela 
da Memória. Um recipiente octogonal, refletindo a 
mesma forma geométrica do gigantesco monumento, 
guarda em seu interior centenas de quilos de grãos de 
trigo. Os visitantes são estimulados a tocar os grãos e a 
sentir em suas mãos o quanto o alimento é vital para os 
seres vivos. 

 Haroldo Castro  
 Possui três paixões: contar 
estórias com fotos e crônicas, 
estar na natureza e viajar 
intensamente. Criou o conceito 
de Viajologia, que reconhece a 
viagem como uma escola 
dinâmica. Tem mais de 30 anos 
de experiência como fotógrafo, 
jornalista, diretor de 

documentários e estrategista de comunicação. Morou no 

Brasil, na França e nos Estados Unidos; trabalha em 
quatro. 

“Colunas.epoca.globo”, 04.10.2011 
 

       O vídeo sobre o Museu está disponível no endereço: 
http://www.youtube.com/watch?v=gauyjmV7cVg 

  

 

  

  

 

  

http://colunas.epoca.globo.com/viajologia/2011/10/04/museu-em-kiev/
http://colunas.epoca.globo.com/viajologia/2011/10/04/museu-em-kiev/
http://colunas.epoca.globo.com/viajologia/2011/10/04/museu-em-kiev/kiev-477-web61/
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AMIGOS DA SUBRAS, ASSOCIADOS E 
SIMPATIZANTES 

 

 Como já divulgado em edições do Jornal "O 
LAVRADOR", detectou-se a urgente necessidade 
de reformas na sede central da Sociedade 
Ucraniana do Brasil - SUBRAS -, sita a Rua 
Augusto Stellfeld, 795, sobretudo na pintura 
externa, pois a última manutenção deste quesito foi 
em 1988, na gestão do presidente Alexandre 
Raulik, pelo que nos foi informado, portanto há 
vinte e três anos.  

 Foto: Dir. Patrimônio – J. A. Piaceski 

 Outras obras são necessárias, tais como: 
reforma da parte elétrica com mudança do quadro 
de entrada, troca de fiação, novos pontos de 
energia, aumento de carga para algumas 
dependências, pintura interna, correção de 
infiltração no hall de entrada, dentre outras que 
iremos realizando com o tempo. As obras da 
pintura e recuperação da parte externa iniciaram-se 
no dia 10 deste mês, com o fechamento de 
contrato para a execução, com a empresa SERTEC 
ENGENHARIA LTDA.(vencedora na cotação de 
preços), que fornecerá mão de obra, dos serviços 
assim contratados: Lavagem das fachadas da parte 
externa com máquina de alta pressão, correção 
com massa corrida nas partes danificadas, 
aplicação de selador sobre reboco, pintura em 
grafiato em todas paredes externa do prédio, 
substituição das soleiras das janelas do prédio.O 
custo desta mão de obra é de R$ 39.953,00 com 
pagamento de 30% na contratação e o restante 
durante a consecução dos serviços. O material será 
fornecido pela SUBRAS, que adquirirá com cotação 
de preços. 
 Muito tem-se feito para conservação do 
prédio, mas muito tem ainda a se fazer.  
 A sede da Sociedade Ucraniana do Brasil, 
amigo simpatizante e associado é sua casa, 
importante conservá-la e mantê-la.  
 Reiteramos o pedido de sua contribuição, 
qualquer valor que seja.  

 Para tanto pedimos depositar seu donativo 
na Caixa Econômica Federal -  Agência: 0368 Op.: 
013  Conta: 125602-9, informando sua contribuição 
pelos Fones: 3076-8103/9996-1861 (Oreste-
Tesoureiro), email: orestevendas@gmail.com ou 
Fone: 3224-5597 (Paulo-Secretário) e-mail 
subras@sociedadeucraniana.com.br - para que 
possamos identificá-lo e registrá-lo. 
 A este seu gesto a SUBRAS, agradece.  
 

Doações Recebidas: 

Centro Lítero Esportivo Mocidade - CLEM – (Ala 
Jovem da SUBRAS .............................. R$ 1.000,00 
Oles Ivan Sysak....................................  R$   500,00 
Oreste Basem ......................................  R$   500,00 
Vera A. Piaceski...................................   R$   500,00 
Emilio Kudla ...........................................R$     50,00 
Valéria Teixeira ....................................  R$     20,00 
  

DIRETORIA DA SOCIEDADE UCRANIANA DO BRASIL 

Gestão 2010/2012 
 

 

C o n v i t e    
  

O Instituto 

ArquiBrasil 

e  a Comunidade 

da Serra do Tigre 

convidam 

para a cerimônia 

de conclusão das 

obras de 

restauração da 

Igreja São Miguel 

Arcanjo 

Dia:  06 de novembro de 2011  
Local:  Igreja São Miguel Arcanjo – Mallet – PR. 
 Programação 
09h Recepção de Dom Volodemer Koubetch 
 (OSBM) e autoridades. 
09h30 Divina Liturgia, com participação do Coral 
 São João Batista. 
11h Solenidade de Inauguração e lançamento do 
 livro ―Igreja São Miguel Arcanjo – 
 Restauração Arquitetônica‖. 
11h30 Apresentação Folclórica. 
12h Início do Almoço. 
14h30 Apresentações Culturais e Artísticas. 
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VIII – CONGRESSO DA REPRESENTAÇÃO 
CENTRAL UCRANIANO BRASILEIRA  

 

26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2011 
 

LOCAL: UNIVERSIDADE TUIUTI PARANÁ 

Rua Sydnei Rangel, 238 – Curitiba 
  

120 ANOS DA IMIGRAÇÃO UCRANIANO 
BRASILEIRA – 1891-2011 

 

CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE HELENA 
KOLODY-2012 

 

DIA 26  
ABERTURA 9:00 – 10-30 horas –– Presença de 
autoridades  
10:30 – 12:00  –  Eugen Czolij Presidente do 
Congresso Mundial dos Ucranianos – Os 
ucranianos no mundo.  OS UCRANIANOS NO 
BRASIL – Lançamento do livro. – PALESTRA DE 
MARINA HRYMYCH – Doutora em Ciências 
Históricas – Pesquisadora Senior do Instituto 
Nacional de Ciências e Pesquisas de Estudos 
Ucranianos -  Kyiv.  
12:00- 12:30 horas – O PROJETO DE 
ATIVIDADES 2012-2014 -    Centenário (2012) do 
Nascimento de Helena Kolody - 2013 – IV  
Congresso Internacional de Cultura Ucraniana  
Lviv-Ucrânia  -  2014 – O Bicentenário de 
Nascimento de Taras Chevtchenko.  
 

ALMOÇO 12:30 ás 13:30 HORAS  
(O almoço será no Buffet no mesmo local do evento 
– Cantina da Universidade) 
 

GRUPOS DE TRABALHO: 
PROJETOS E FINANÇAS; LINGUA UCRANIANA; 100 
ANOS DE HELENA KOLODY; JUVENTUDE E ESTUDOS NA 
UCRÂNIA; COMISSÃO NACIONAL DAS MULHERES 
UCRANIANAS; ASSEMBLÉIA GERAL RCUB; 
ORGANIZAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS. 
 

JANTAR - (POR ADESÃO) DOS 120 ANOS – 
COMEMORAÇÃO DA VIAGEM Á UCRÂNIA. 
 

DIA 27 – DOMINGO 

9:00 – 9:30 horas  ―PANAHEDA‖ HOLODOMOR  
9:30 – 10:30 horas Relatórios dos Grupos e Filme 
do Guto Pasko -  Encerramento 
Almoço (Por adesão) 
 

INSCRIÇÕES:   
Email: rcucranianobrasileira@gmail.com  
Valor: R$ 40,00 (quarenta reais). 
 

Vitorio Sorotiuk 
Presidente  

 

 

Exibição de Filmes Ucranianos 
 

 Os eventos em comemoração aos 120 Anos 
da Imigração Ucraniana para o Brasil continuam no 

mês de novembro na Cinemateca de Curitiba que 
estará exibindo filmes ucranianos nos dias 25, 26 e 
27, em horário a ser definido. 

 A Cinemateca de Curitiba está localizada na 
rua Carlos Cavalcanti, 1174 – Fone: 3321-3270. 

 

 

 

 

A G E N D A  
 

Dia 06/11 – II Festa do Perohê 
Igreja Divino Espírito Santo 

Rua Rio Negro, 1216 – Fazenda Rio Grande 
 

Dia 13/11 – Festa do Padroeiro 
Catedral Ortodoxa Ucraniana São Demétrio 
Rua Candido Hatamann, 1310 – Fone: 3335-5142 
 

Dia 13/11 – Festa do Padroeiro 
Igreja São Josafat 
Rua Jose M. Higgins, 3454 - Boqueirão 
 

Dia 20/11 Festa do Padroeiro 
Paróquia Ortodoxa Ucraniana São Miguel Arcanjo 

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

Dia 03/12 – ”Sviatei Vetchir” e  Encontro 

de Corais 
Sociedade Ucraniana do Brasil 
Al. Augusto Stelffeld, 795 - Fone: 3224-5597 
 

Dia 04/12 – Festa de São Nicolau 
Memorial Ucraniano  

Parque Tinguí – Fone: 3338-2909 
 

 
 
 

 "Tudo o que somos é o resultado do que 

temos pensado.  

 Se uma pessoa fala ou age com 

pensamento ruim, a dor a segue, tal como a 

roda segue a pata do cavalo que puxa a 

carroça...  

 Se uma pessoa fala ou age com um 

pensamento puro, a felicidade a segue, como 

uma sombra que nunca a abandona."  

Pensamento Oriental  
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Doações para “O LAVRADOR” 
 

 Curitiba 

J. Mauricio Cimbaluk       R$ 200,00 
 Porto Alegre 
Estephania Iurtchencko       R$  70,00 
Micolaj 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 ” 
 Novembro de 1985 
 

CLEM SE PREPARA PARA REALIZAR O CONGRESSO 
 DA JUVENTUDE UCRÂINO-BRASILEIRA DE 1987 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    

 
                              ARTE  E  SABOR 

 

Pêssankas - Bordados - Porcelanas - Ícones. 

Cartões - Livros - Lenços - Artesanatos em madeira. 

Produtos tradicionais para seu presente original. 

Chás Aromáticos e Chocolates da Ucrânia. 

Material para confecção das Pêssankas. 
 

Rua Padre Anchieta, 2177 - loja 3 

(41)  3335-2249 

 

 
 

 

 
  

 De acordo com o que foi decidido no último Congresso da Juventude 
Ucraíno-Brasileira, realizado em fevereiro deste ano na cidade de Ivaí, o 
Congresso de 1987 deverá ser realizado pela juventude da União Agrícola 
Instrutiva, congregada no CLEM. Tendo isto em mente, uma grande delegação 
de Clemistas está se preparando para ir ao Congresso de 1986, a ser realizado 
nos dia 1 e 2 de fevereiro em Campo Mourão. O Objetivo principal é tomar 
conhecimento concreto de como organizar um congresso da juventude ucraíno-
brasileira, observar a realização do mesmo, e assim se preparar para melhor 
realizar o congresso seguinte. Com este mesmo objetivo, o CLEM está 
entrando em acordo com o grupo de jovens da Paróquia N. S. Auxiliadora, no 
sentido de que ambas as organizações de jovens realizem o Congresso em 
conjunto. 

OLES BERDNYK 

 Acaba de ser publicado na América, em tradução para o inglês, o livro 
de contos do escritor ucraniano Oles Berdnyk, considerado por muitos como o 
primeiro escritor ucraniano de ficção científica. 
 O livro recebeu o título de um de seus contos – ―O apóstolo da 
eternidade‖. A primeira coletânea de histórias curtas denominadas ―Poza 
tchasom i prostorm‖ (Além do tempo e do espaço) foi publicada em 1959.   
 
 

  

  
 

 

ADVOCACIA 
 

CARLOS POLUCHA 
OAB/PR 6141 

 

EDISON L. VASCONCELOS 
OAB/PR 10131 

 

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

Inventários, Cobranças, Dano Moral. 
 

Rua José Bernardino Bormann, 1212 

Bigorrilho - Curitiba - PR 

(41) 3336-8720 


