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MONASTÉRIO ORTODOXO NO PARAGUAI 
 

Visita pastoral de Sua Eminência Reverendíssima 
Dom Jeremias e consagração do monastério 

ortodoxo ucraniano no Paraguai 

     
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 PÁGINAS 06  07 

 

 

 Subotna Chkola Lessia Ukrainka 
reinicia as aulas 

 

 A Subotna Chkola Lessia Ukrainka (Escola 
dos Sábados), junto a Sociedade Ucraniana do 
Brasil-SUBRAS, reiniciou seus trabalhos, após o 
período de férias, no dia 23 de fevereiro de 2013. 

 

PÁGINA 29 
 

 

Futebol 

Ucrânia vence a seleção da Noruega 
 

 Com dois gols no primeiro tempo, seleção 
ucraniana venceu a Noruega, em jogo amistoso. 
 

PÁGINA 30    
 

 

IX CONGRESSO DA REPRESENTAÇÃO  
CENTRAL UCRANIANO BRASILEIRA 

 

Dia 09 de março de 2013 
Local: Faculdade São Basílio Magno 

 Curitiba – PR 

PÁGINA 35 

Міжнародний день рідної мови 
 

 Міжнародний день рідної мови – день, 
який відзначають щороку 21 лютого починаючи 
з 2000-го. Про «підтримку мовного та 
культурного різноманіття та багатомовності» 
було оголошено на ХХХ сесії Генеральної 
конференції ЮНЕСКО. 

СТОРІНКА   14 

 

 

 Московскоє православіє 
 

 Вас ніколи не дивувало те, що регресивна 
паства московського патріархату та комуністи 
доволі часто провадять спільні антиукраїнські 
мітинги?  
 

СТОРІНКА   16 
 

 

Володимир Вернадський 
150 років від дня народження 

 

 12 березня 2013 року відзначається 150 
років від дня народження Володимира 
Вернадського, українського філософа, 
природознавця, мислителя, засновника геохімії, 
біогеохімії та радіогеології. 
 

СТОРІНКА   23 

  

 

  

  

 

  



2 ХЛІБОРОБ – БЕРЕЗЕНЬ 2013 N.o 459 (3904) MARÇO 2013 

 

Календар – Calendário 

21 Березень - março 
 

 Святий Теофілакт 
 

 Святий Теофілакт походив з Малої Азії, 
жив у IX ст. Юнаком прибув до Царгорода, де св. 
патріарх Тарасій дав йому ґрунтовну 
богословську освіту. Потім Теофілакт вступив до 
монастиря над Босфором. Через декілька років 
св. Тарасій висвятив його на єпископа Нікомидії. 
Теофілакт опікувався убогими, вдовами, 
сиротами і божевільними. У його життєписі 
сказано, що він ходив з рушником, щоб обмивати 
та перев'язувати рани недужих. 

 У той час 
імператор Лев 

відновив 
іконоборчу 

єресь, тож 
наступник св. 
Тарасія на 

патріаршому 
престолі св. 

Никифор 
скликав Собор, 

що відбувся у Царгороді 815 року. Теофілакт та 
інші єпископи переконливо пояснювали 
слушність вшановування святих образів, але 
імператор залишався непохитним у своїх 
єретичних поглядах. Імператор покарав 
Теофілакта 30-літнім вигнанням у Карію. 
Теофілакт уснув на засланні у 845 році. 
São Teófilato 
 São Teófilato (Theophylaktos), monge e bispo 
de Nicomédia no período do Império Bizantino. 
 Nasceu no final do século VII, ainda jovem 
chegou a Constantinopla e tornou-se um discípulo 
talentoso do Patriarca Tarasius, a quem foi 
responsável pela sua educação completa e 
teológica. 
 Depois de um período de vida recluso em um 
mosteiro na costa do Mar Negro foi proclamado 
bispo de Nicomédia (hoje Izmit, Turquia). 
 Teófilato ficou bem conhecido por ter 
construído igrejas, asilos e casas para os 
andarilhos. Ele generosamente distribuía esmolas, 
era o guardião de órfãos, viúvas e doentes, e 
cuidava das pessoas que encontrava nas ruas com 
a doença da lepra, não hesitando em lavar suas 
feridas.  
 Durante o governo do imperador Leão, o 
iconoclasta Armênio (813-820), Teófilato foi 
mandado para o exílio por entrar em desacordo 
com o imperador que era contra o o uso da arte 
dos ícones na Igreja. Teófilato permaneceu no 
exílio até a sua morte no ano de 845 em Caria. 

Por que a Rússia? 
(Parte final) 

 

Por: Dom Lourenço Fleichman – OSB 
        Dom Lourenço Fleichman 
nasceu em 10 de agosto de 1958, no 
Rio de Janeiro. Seu pai, Julio 
Fleichman (1928-2005), era 
descendente de uma família de 
judeus ucranianos, de Podilia 
(Поділля) ,tendo se convertido ao 
catolicismo em 1952, por influência 
direta do escritor Gustavo Corção, de 
quem foi colaborador e com quem 
fundou o movimento Permanência. 

Dom Lourenço fez seus estudos secundários no Colégio São 
Bento, no Rio. Interrompeu a faculdade de Geologia para 
ingressar no Mosteiro Santa Madalena, de beneditinos 
tradicionais do sul da França, onde fez sua formação 
monástica. Foi ordenado padre em 1985, por Mons. Marcel 
Lefebvre. Vive na Capela Nossa Senhora da Conceição, em 
Niterói (RJ), é o atual presidente do Centro Cultural Editora 
Permanência. 
 

 Antes de prosseguirmos é necessário um 
parêntese: a Ucrânia 

 Os historiadores mostram, com certa freqüência, 
que o surgimento dessa nova Rússia, ainda sob o jugo 

mongol, é um fenômeno de ruptura com o passado. A 

Rússia de Kiev, que conhecemos sob a denominação de 
Rus, fora conduzida ao cisma e à separação da Igreja, 

para depois ser destruída pelos invasores. A retomada de 
certo vigor político no norte dará origem a uma nova 

Rússia, que despreza a Rus. Pode parecer um detalhe, 

mas os dois termos não se confundem. Em um artigo 
importante escrito na Revista Itinéraires em 1988, Hervé 

de Saint-Méen mostra que a Rus, como era chamada a 
nação fundada por Rurik, Oleg e Olga, e convertida ao 

catolicismo por São Vladimir, não é a mesma Rússia 
fundada por Ivan, no início do século XIV. Segundo o 

autor, o termo Rus, em russo, se diz Roussia, e a nova 

nação se diz Rossia. “O fato é que a Roussia e a Rossia 
representam duas épocas históricas diferentes. Os dois 

termos designam dois países diferentes, pertencem à 
história de duas nações diferentes... Até o século XI, o 

termo Roussia não se aplicava nem aos habitantes de 

Novgorod (norte), nem aos habitantes de Vladimir-
Suzdal”.   

 O artigo em questão tem por objetivo mostrar 
que a Rússia católica, a Rússia de Kiev, permaneceu no 

que hoje é a Ucrânia. Este dado é muito importante para 

nós, visto que a Ucrânia conseguiu atravessar o domínio 
comunista e recuperar sua condição de país 

independente após a queda da União Soviética. Apesar 
de o cisma ortodoxo ser predominante, o catolicismo 

está presente na Ucrânia, sofrendo menos perseguição 
do que na Rússia. 

 O fato é que a Rússia fundada por Ivan, neto de 

Alexandr Névski, em Moscou, não é mais a Rus de Kiev. 
Apesar disso, ela também fará seu caminho religioso, 

graças à chegada de um monge — Sérgio, canonizado 
pela Igreja Ortodoxa — que se instalou nos bosques 

próximos a Moscou e teve grande importância na 

recuperação da independência da Rússia diante dos 
mongóis. Ele construiu a famosa igreja da Santíssima 
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Trindade, que receberia mais tarde o afresco de Andrei 
Rublev. A Igreja Ortodoxa Russa considera São Sérgio 

padroeiro da Rússia. 

A queda de Constantinopla 
 Em 1453 aconteceu o grande desastre da tomada 

de Constantinopla pelos turcos otomanos. Era o fim do 
sonho da “Segunda Roma”. Antes da queda, houve uma 

tentativa de aproximação de Bizâncio com Roma: o 

imperador João VIII Paleólogo e o patriarca 
compreenderam tarde demais que um retorno à 

obediência a Roma poderia salvar o Império Bizantino. 
Apesar das desconfianças do clero, Bizâncio reatou com 

Roma no Concílio de Ferrara-Florença (1438-1439).  

 Mas já era tarde. O imperador de Bizâncio, 
Constantino XI Paleólogo, filho de João VIII, morreu com 

as armas na mão, em batalha contra os turcos que 
tomaram Constantinopla. Não deixara filhos, tendo 

apenas dois sobrinhos e uma sobrinha, chamada Zoé. Os 
três foram para Roma, acolhidos pelo Papa Pio II. 

Veremos adiante que Zoé será pivô de uma situação 

política extremamente grave, quando o papa aceitar que 
ela se case com Ivan III. 

 A Igreja Católica esforçara-se para pôr fim ao 
grande cisma. No Concílio de Ferrara-Florença 

destacaram-se grandes bispos, como Basílio Bessarião  e 

Isidoro, tendo sido este nomeado Metropolita de 
Moscou, em 1437. Após o Concílio, Isidoro percorreu a 

Ucrânia e a Bielorrússia, pregando a união com Roma. 
Chegou a Moscou em 1441. Todos ali ignoravam as 

decisões do Concílio e a reunificação. Quando, na 
Catedral, Isidoro fez as orações pelo Papa e leu as 

declarações de Florença, o imperador levantou-se 

indignado, encerrando o ofício e prendendo Isidoro num 
mosteiro. Este grande bispo conseguirá fugir e voltar a 

Roma. Em 1443 o Papa Eugênio IV o fará cardeal, e em 
1459, Pio II o nomeará Patriarca de Constantinopla. Ele 

virá a morrer em 1462. 

 Morria com ele a esperança da reunificação com 
Roma. Os russos consideraram que Bizâncio era culpada 

de apostasia, e a tomada da cidade pelos turcos foi vista 
como um castigo de Deus. A oportunidade de criar um 

Patriarcado em Moscou, independente de 

Constantinopla, surgiu quando o Papa nomeou um 
Metropolita de Moscou, a pedido do rei da Polônia, 

Casimiro; e designou o bispo Gregório, que tinha sido o 
secretário de Isidoro no Concílio de Florença. Porém, um 

concílio reunido em Moscou, em 1459, declarou-se 
independente do Patriarcado de Constantinopla. 

“Declaramos e aceitamos como Metropolita legítimo de 

Kiev e de toda a Rússia, ao Arcebispo de Moscou, Jonas, 
e rechaçamos a Gregório da Lituânia, como herege, 

enviado pelo Papa Romano.” Uma nova era começava 
para a Rússia.  

 Os bispos da Lituânia, Ucrânia e oeste da Rússia 

rechaçaram tal decisão, mas no restante da Rússia a 
adesão foi completa. 

 Nessa época, governava a Rússia de Moscou Ivan 
III (1440-1505), chamado o Grande, por ter feito a 

unificação da Rússia e vencido o jugo mongol. Ivan se 
recusou a pagar os impostos e os mongóis, já então 

divididos, não se atreveram a atacá-lo. Na verdade, era 

um homem político, capaz de vencer e matar seus 
próprios irmãos. Assim, tornou-se o grande governante 

de toda a Rússia. Lutou contra o império polaco-lituano, 
então de grande importância, império católico governado 

por Casimiro IV. Nessa ocasião, venceu e anexou o 

principado de Novgorod que tinha então um acordo de 
colaboração com os lituanos. Em seguida, em 1500 e 

1503, voltou a atacar a Lituânia, avançando até a Polônia 
e anexando várias cidades ao domínio russo. O 

imperador lituano Alexandre reconhecerá Ivan como 

senhor de toda a Rússia. 
 Mas Ivan III considerava-se mais do que isso. Já 

tinha fundado o Patriarcado de Moscou, faltava apenas 
tornar-se o novo imperador do Império Romano. Quando 

Constantinopla caiu, Ivan percebeu que o momento 

tinha chegado. Data dessa época a frase dita por um 
monge da corte de Ivan: “Ouça, Czar bendito: duas 

Romas caíram, a terceira existe e não haverá uma 
quarta. Teu reino cristão não passará a nenhum outro.”  

Ivan III assumirá o papel de imperador, ou seja, 
sucessor do imperador romano, quando casar-se com 

Zoé, que vimos em Roma após a morte do seu tio 

Constantino XI, último imperador bizantino. Ao deixar 
Roma para casar-se com o rei Ivan III, Zoé recebeu o 

nome de Sofia, e o novo imperador assumiu sem 
maiores escrúpulos o símbolo da águia bicéfala que os 

imperadores bizantinos adotaram depois da queda da 

primeira Roma. 
 A Rússia de Moscou considerou-se a si mesma 

como a nova defensora do império, num sentido muito 
particular e de difícil compreensão para os homens 

modernos. Deus estabeleceu no mundo o domínio 
político com representantes seus, detentores de uma 

autoridade divina, encarregados de manter a paz e a 

ordem dentro de um mundo dirigido no sentido da vida 
eterna, favorecendo a Igreja e o papa. Apenas, no caso 

de Moscou, essa Igreja era a cismática Ortodoxia, aquela 
que rechaçara o retorno da união com Roma e que via 

no mundo dois inimigos mortais: o império turco 

muçulmano e o ocidente católico.  
 Apesar da usurpação de um título que não lhe 

pertencia, a noção de governo divino entrará nos 
corações dos russos de um modo profundo, criando 

raízes religiosas que suportarão todo tipo de ataque e de 

decadência. A nação russa passará ainda por diversas 
mudanças, por gloriosas conquistas e por sofrimentos 

imensos, mas não perderá jamais a noção de ter em 
Deus o fundamento da sua autoridade. Este fato está 

intimamente ligado aos acontecimentos de Fátima e 
serve como pista para a resposta que procuramos nessa 

pesquisa. De alguma forma a Rússia foi preservada, ou 

melhor, alguma coisa misteriosa foi preservada nesse 
povo e nessa nação, mesmo após os reinos europeus 

perderem para sempre o sentido religioso de sua missão.  
Ivan, o terrível 

 Depois de Ivan III, terá destaque o governo do 

seu neto, Ivan IV (1533 – 1584), conhecido como “o 
Terrível”. Foi grande guerreiro e conquistador, tendo 

expandido o império pela Ásia. Ao mesmo tempo, 
dizimou toda a classe dos nobres russos, herdeiros dos 

antigos boiardos, da Rus de Kiev. Típico governante 
populista que assassina seus opositores e agrada ao 

povo simples. Sua política sanguinária fará surgir na 

Rússia uma nova classe de privilegiados, homens de 
serviço, das cidades, burgueses.  
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 Nos seus excessos e fúrias, Ivan chegou ao 
cúmulo de assassinar seu próprio filho, o sucessor ao 

trono. Este fato acarretou o fim da dinastia dos Ivans, 

após a morte de Ivan IV.  
 Não me parece útil para o nosso artigo os 

detalhes complexos dos anos que se seguiram à morte 
de Ivan, o Terrível. O que importa é que, depois de 28 

anos de guerras civis, falsos descendentes de Ivan, 

domínio polonês e nova guerra civil, em 1613 é 
proclamado Czar um nobre de família de boiardos do 

séc. XVI, chamado Miguel. Como o pai de Miguel 
chamava-se Romano, a dinastia recebeu o nome de 

Romanov. 

Pedro, o Grande 
 Após alguns anos em que o sucessor do trono 

preferiu deixar o governo a sua mãe, Natália, Pedro 
assumiu o governo em 1694. Fez logo uma longa viagem 

pela Europa, com o objetivo de conhecer melhor as 
técnicas modernas, a vida militar e a navegação. De 

volta a Moscou, preocupou-se em modernizar o império, 

obrigando o povo a cortar as ancestrais barbas e a 
vestir-se à moda ocidental. Na verdade, estas coisas 

foram impostas do trono, sem nenhum laço mais 
profundo, sem nenhuma cultura verdadeira, sem 

tradição. Além disso, o novo imperador da Rússia 

abraçava as idéias modernas de um cientificismo que 
logo será transformado no espírito da Enciclopédia, dos 

filósofos iluministas. 
Não satisfeito com as transformações da vida russa, 

Pedro concebeu a construção de uma nova cidade, mais 
ao norte, que seria projetada nos moldes do Ocidente, e 

que serviria de porto para todo o comércio com os países 

europeus. É o nascimento da nova capital, São 
Petersburgo. 

 Infelizmente essa sede de vida européia não 
incluía um olhar para a Igreja Católica. Ao contrário, 

Pedro o Grande terá interesses políticos que o levarão a 

negociar uma colaboração com o papa, mas apenas 
como proteção contra os perigos otomanos. Uma vez 

alcançados seus interesses, não hesitará em romper seus 
acordos com os aliados europeus. 

 O Pe. Saens emite este juízo: “Abriu-se ao 

Ocidente do seu tempo, sem levar em conta a tirania 
que implicava a introdução de tais reformas, realizadas 

ao preço de imensa violência imposta à alma russa, às 
suas crenças e tradições mais arraigadas.”  Daí teria 

nascido, segundo o mesmo autor, o espírito apocalíptico 
do povo russo; diziam do imperador: “Foi Pedro e voltou 

Anticristo”. De alguma forma, Pedro foi o primeiro 

tecnocrata, misturando ao título de Czar a ação de um 
ditador e tirano. Sua política externa foi sempre um mar 

revolto, com grandes viradas de posição, alianças que se 
tornavam ódios, matanças de religiosos inocentes e 

tratados de colaboração rompidos por qualquer motivo. 

Catarina II 
 Nascida Sofia, na Germânia, em 1729, era de 

família da pequena nobreza e deu-se por muito satisfeita 
em ser eleita para desposar Pedro III, da Rússia. À sua 

chegada na corte oriental, recebeu da imperatriz o nome 
de Catarina. Não se sabe ao certo se Catarina esteve 

envolvida na morte do seu próprio marido. O fato é que 

ela se tornou imperatriz e governou a Rússia até 1796. 

 Catarina vai levar adiante a modernização do 
império começada por Pedro I, assim como a conquista 

de muitos reinos, estendendo o império à Sibéria, à 

Ucrânia, à parte da Suécia e outras regiões. Enquanto a 
Europa marcha resolutamente num caminho perigoso, 

longe da sua fé católica, Catarina faz amizade com os 
principais representantes do Iluminismo; é discípula de 

Montesquieu, correspondente de Voltaire, protetora de 

Diderot. Também durante o seu reinado a Maçonaria 
surgirá na Rússia, penetrando na nobreza. 

 Apesar dos governantes já terem esquecido os 
princípios religiosos que formaram a Rússia, este povo 

guardava algum segredo em sua alma que atuará de 

forma decisiva na conservação de certa presença divina 
na alma russa. Assim é que a própria Catarina tomará 

distância dos seus amigos filósofos quando a Revolução 
Francesa assassinar o Rei e cobrir a França de sangue. 

Ela chegará mesmo a perseguir todos em quem perceba 
algum traço de “jacobinismo”. Quando ela se dá conta 

de que as lojas são o centro da Revolução, proíbe aos 

nobres o ingresso nelas e trabalha para que vigore na 
Rússia a fórmula “uma Pátria, uma Fé, um Rei”.  

 Mas tudo isso no contexto dos equívocos da igreja 
ortodoxa. Na prática, atacou duramente aos católicos, 

sobretudo aos ucranianos. Em um único ano, os uniatas 

perderam 2300 igrejas. Em 1796, cem anos depois de 
Pedro I, das mais de cinco mil igrejas católicas do sul, 

restavam cerca de duzentas. Muitos dos gestos de 
Catarina, que pareceriam em favor dos católicos, na 

verdade tinham por objetivo irritar ao papa, em Roma. O 
melhor exemplo disso foi a recepção dos jesuítas, após a 

extinção da ordem. 

 O filho de Catarina, Paulo I (1754-1801), precisou 
tomar certos cuidados para poder governar após a morte 

de Catarina em 1796. A imperatriz havia retirado seu 
filho da sucessão por testamento. Porém, o que mais 

impressiona na vida desse Czar é seu esforço constante 

em lutar pela restauração das monarquias tradicionais 
nos países europeus. Fez todo tipo de acordo e tratado 

com a Áustria e a Inglaterra, no sentido de derrubar 
Napoleão Bonaparte. Chegou mesmo a aceitar um 

acordo com o próprio general francês quando este 

restaurou a monarquia, tornando-se imperador. Dentro 
desse contexto, trabalhou ativamente para proteger a 

Ordem de Malta, tendo sido, curiosamente, eleito Grão 
Mestre, o que não foi aceito por Roma, por razões 

evidentes. O fato é que o governo do filho de Catarina a 
Grande significa uma reaproximação da Rússia com o 

catolicismo. 

 Em 1801, Paulo I enviou ao papa uma 
mensagem, por meio do seu confidente, o padre jesuíta 

Gruber, que dizia: “Se o papa tiver necessidade de um 
asilo seguro, eu o receberia como ao meu próprio pai; 

todas as minhas forças serão empregadas em sua 

defesa, e não acontecerá como no caso de outros 
príncipes, os quais, ao prometerem ajuda, não queriam 

outra coisa senão exilá-lo e fazê-lo perder suas melhores 
províncias”. O imperador dissera a este mesmo padre, 

em diversas ocasiões: “Eu sou católico de coração; trate 
de persuadir os bispos”.  

 O Pe. Saens, que cita o livro de G. de Reynolds, O 

mundo Russo , afirma que os dois sonhavam com a 
reunificação religiosa do Oriente com Roma, assim como 
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o Metropolita Ambrosio. O assassinato de Paulo I 
impediu que o sonho se realizasse. 

Alexandre II 

 Apesar de Nicolau I ter adotado a política de 
Catarina, perseguindo a Igreja Católica, as coisas 

voltaram a melhorar sob o império de Alexandre II  
(1818-1881). Apesar da mente  atormentada e inquieta, 

foi ele quem conseguiu vencer Napoleão. Homem 

religioso, era capaz de dizer a seus soldados, após a 
vitória: “Quem não reconhece que tais vitórias venham 

do alto, não merece ser chamado homem”. Na verdade, 
a vitória sobre Napoleão mudou completamente o 

comportamento e a política do imperador. Tornou-se 

mais religioso, sempre ocupado com a oração. 
Compreendeu que não pode existir Europa sem o 

cristianismo, e concebeu a idéia da Santa Aliança. O Czar 
imaginou um acordo entre os príncipes cristãos, contra a 

Revolução crescente, onde se escreveria: “Jesus Cristo 
Nosso Senhor e Nosso Salvador, Verbo Eterno, Esplendor 

do Pai e tesouro de Amor”... E Joseph de Maistre, que 

cita essas palavras, afirma que o redator da Aliança era o 
próprio imperador. Evidentemente tais pensamentos o 

aproximaram de Roma. Em resposta a uma carta do 
próprio papa, escreveu: “Rogo a Vossa Santidade que se 

deixe persuadir de que os súditos católicos terão da 

minha parte, no exercício do seu culto, a mais constante 
proteção. A Religião que professam gozará 

invariavelmente, na Rússia e na Polônia, dos salutares 
efeitos da minha mais fraternal solicitude. Ficaria grato 

de poder desfrutar, algum dia, do convite com que Vossa 
Santidade termina sua carta; e se as circunstâncias me 

aproximarem novamente da Itália, terei o maior 

empenho em ir assegurar pessoalmente a Vossa 
Santidade a verdadeira afeição que alimento por sua 

pessoa. Encomendo-me às orações e à bênção de Vossa 
Santidade” . 

 Alguns autores acreditam que Alexandre II 

morreu católico, visto ter enviado um embaixador 
extraordinário junto ao papa, na pessoa do general 

Michaud de Beauretour. O Czar morreu assassinado em 
1825. 

O fim dos Romanov 

 Qual foi o papel do último Czar nessa 
aproximação com Roma? Alguns autores acreditam que 

Nicolau II manteve algumas relações com a Sé de Pedro 
e que teria mesmo alguns traços de vida religiosa. Não é 

o que pensa o Pe. Saenz, que vê nos dois últimos 
Romanovs um afastamento. 

 Para nós, o que importa é saber que até o último 

momento a alma russa guardou duas coisas de muita 
importância para uma possível restauração da vida 

católica: por um lado, os governantes nunca perderam a 
noção de que a autoridade real era um dom de Deus, 

sendo o Czar escolhido por Ele para governar em seu 

lugar (até mesmo um Pedro o Grande, quando errava, 
seguia nessa direção, e atribuía a si um excesso de 

autoridade religiosa, no espírito do césaro-papismo); por 
outro lado, o homem do campo, o russo comum, 

guardou sempre seu espírito religioso. Vejam o que 
escreveu Solzhenitsyn: “O povo russo acolheu o 

cristianismo de um modo tão profundo e total que é 

muito difícil se imaginar e exprimir. O russo que vivia da 
terra chamava a si mesmo de Krestjanin, que significa: o 

que carrega a cruz. O jejum era respeitado com toda 
liberdade e rigor por todos os camponeses, mesmo nos 

lugares de trabalho mais duro. Em suas classes mais 

baixas, nosso povo se guiava pelo calendário da Igreja... 
toda a vida, as reflexões, as decisões, eram orientadas 

segundo esses tempos, segundo os nomes dos santos... 
Na época em que Dostoievski escrevia, tudo isso ainda 

se conservava em grande parte”  

 Se compararmos estes dados com o que 
aconteceu em toda a Europa ou mesmo nas Américas, 

veremos que as velhas nações católicas achavam-se, no 
início do século XX, contaminadas por duzentos ou 

trezentos anos de humanismo, de reforma protestante; 

sobretudo contaminadas pelo Liberalismo que começou 
derrubando a noção da monarquia católica, inspirada por 

Deus para a defesa da sua Igreja.  
 Ao longo dos séculos, percebemos com dor as 

diversas encruzilhadas, quando os acontecimentos 
tomaram rumos equivocados, causando catástrofes e 

perda da fé. Imaginem o que poderia ter acontecido ao 

mundo se Constantino XI não tivesse caído nas mãos 
dos turcos, em 1453. A reunificação de todo o Oriente 

sob um único pastor devolveria a grandeza da Fé e da 
Revelação a todo o mundo.  

 Do mesmo modo, como não sentir uma pontada 

de emoção ao imaginar um Alexandre II convertendo-se 
e conduzindo milagrosamente seu povo a voltar para a 

verdadeira Fé! Tudo isso estava presente no Coração de 
Nossa Senhora quando ela apareceu a três pobres 

crianças, num país católico, num país onde tais verdades 
poderiam ser difundidas, apesar do governo da época 

ser contra a Igreja. Apareceu em meio aos camponeses 

para a salvação do mundo, para a salvação dos 
camponeses pobres da Rússia.  

 Nessa época, havia na Europa católica, nos restos 
de catolicismo, um vivo esforço para que a Rússia se 

convertesse. Os papas incentivavam orações e obras 

pela conversão dos cismáticos. Exemplo disso é a obra 
do Pe. Emmanuel-André, já conhecido dos nossos 

leitores. Além de ser pároco do Mesnil-de-St-Loup, na 
França e abade do Mosteiro beneditino do ramo 

Olivetano, além da Obra de Nossa Senhora da Santa 

Esperança, que editava uma revista com mais de 
200.000 assinantes, o Pe. Emmanuel lançou também a 

Revue de l´Eglise grecque-unie, que pretendia ser um 
órgão de união entre católicos e ortodoxos desejosos de 

ver as duas igrejas juntas novamente. 
 Em 1917, sabendo o quanto a Revolução podia 

espalhar-se em razão dos erros da Rússia, que já havia 

perdido diversas oportunidades de retornar à casa 
Materna, Nossa Senhora pede a conversão do único 

império ainda subsistente na Europa; o único país que 
guardara uma noção anti-liberal do governo divino sobre 

os povos e nações. Que terrível drama viveu o século XX, 

e que oportunidade disperdiçada!. 
 A leitura do artigo citado sobre o pedido de 

consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria torna 
o drama ainda mais doloroso para a alma católica. Como 

não tremer diante da responsabilidade dos papas que 
fecharam seus ouvidos a este pedido do Céu? Pedido 

insistente, maternal e tão simples de ser realizado! Se o 

fizeram tantas vezes, por que não respeitaram o pedido 
de Nossa Senhora? E veio o comunismo, muitas nações 
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foram dizimadas; a fome, a guerra, e a peste do 
comunismo se espalharam, castigando a humanidade 

apóstata. E permanece profundamente enraizado no 

coração do homem moderno. 
 Hoje assistimos impotentes à ascensão 

vertiginosa do islamismo, tomando conta da Europa 
apodrecida, laica e vazia de tudo. E a Rússia não está lá 

para barrá-lo, para lutar, para vencê-lo. Mais uma vez só 

encontraremos repouso em Deus Nosso Senhor, só 
teremos recurso na oração e na devoção sincera e 

constante ao Imaculado Coração de Maria. 
 

 (Texto publicado na Revista Permanência  

nº 265, tempo da Quaresma de 2012) 
 

 

Declaração do Patriarca Ecumênico 
Bartolomeu I sobre a renúncia do Papa 

Bento XVI 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Com tristeza recebemos a notícia da 
decisão de Sua Santidade o Papa Bento XVI de 
renunciar a Sé de Roma, já que poderia, com a sua 
sabedoria e experiência, fazer ainda muito para a 
Igreja e para o mundo. 
 O Papa Bento XVI deixa uma marca 
indelével na vida e na história da Igreja Católica, 
não só com o seu breve pontificado, mas também 
graças à sua grande contribuição como teólogo e 
máximo sacerdote da Igreja, e do seu 
reconhecimento a nível mundial. Sobre os seus 
escritos se falará por muito tempo, pois 
testemunham o seu profundo conhecimento 
teológico, o conhecimento dos Pais da Igreja e o 
seu contato com o mundo moderno e o seu vivo 
interesse pelos problemas do homem. 
 Nós ortodoxos iremos sempre honrá-lo como 
querido e fiel amigo da nossa Igreja e fiel servidor 
da causa sagrada da união de todos. Com grande 
e fraterna alegria nos manteremos sempre 
informados sobre a sua boa saúde e sobre o seu 
produtivo trabalho teológico. 
 Pessoalmente, vamos nos lembrar com 
carinho de sua visita à sede do Patriarcado 
Ecumênico, há mais de seis anos; com os muitos 
encontros com ele e com a boa colaboração que 
tivemos durante o seu pontificado. 

 De nossa sede do Fanar, rezamos para que 
Nosso Senhor nos conceda um digno sucessor 
como chefe da Igreja irmã de Roma, para 
prosseguir com ela o nosso caminho comum em 
direção do ‘ut unun sint’ (ser uma só coisa).” 

† Bartolomeu I 
Constantinopla, 11 de fevereiro de 2013. 

 

“ecclesia.com” 
 

 

MONASTÉRIO ORTODOXO NO PARAGUAI 
 

Visita pastoral de Sua Eminência Reverendíssima 
Dom Jeremias e consagração do monastério 

ortodoxo ucraniano no Paraguai 

      O Arcebispo Jeremias Ferens realizou uma visita 
Pastoral no Decanato do Paraguay da Igreja Ortodoxa 

Ucraniana entre os dias 14 e 17 de fevereiro. 

 No dia 14, o Arcebispo surpreendeu os fiéis da 
Paróquia Dormicão da Mãe de Deus na Colônia Santo 

Domingo, com sua inesperada presença. Grande foi a 
emoção dos fiéis quando viram que o Arcebispo 

acompanhava o Padre Jorge para a celebração das 20:00 
hs. O Rev.mo Pe.Jorge Chainiuk celebrou o Ofício Solene 

de Vésperas e Dom Jeremias oficiou a Artoclassia e 

bênção solene de velas. 
 Dia 15, festa da Apresentação do Senhor no 

Templo, às 9:00 hs da manhã, no pórtico da Igreja São 
Miguel Arcanjo em Capitán Miranda, Dom Jeremias foi 

saudado pelo presidente da Comunidade, pela presidente 

da Comissão de Damas, jovens, crianças e calorosas 
palavras de boas vindas pelo pároco Pe. Jorge Chainiuk. 

No início da Solene Liturgia Pontifical concelebrada pelo 
Pároco Pe. Jorge Chainiuk, Administrador da Igreja 

Ortodoxa Ucraniana no Paraguai Arcipreste Pablo 

Lisnichuk e pelo Higúmeno do Monastério do Encontro 
Rev.mo Pe. Demétrio Castilhos de Oliveira Dom Jeremias 

conferiu as ordens menores a cinco novos subdiáconos, 
sendo da Paróquia São Miguel de Capitán Miranda os 

jovens Marcelo Chichik Kugler e Carlos Javier Presdeski 
Stolaruk; da paróquia Santíssima Trindade de 

Urusapucaí, o senhor Daniel Ivasniky Rebruk; da Basílica 

Epifania do Senhor de Fram, o jovem Richard Vieira 
Semeniuk e o senhor Miguel Babak; todos filhos de 

descendente de ucranianos no Paraguai, orientados e 
preparados por um longo tempo pelo Higúmeno 

Demétrio. A Liturgia foi abrilhantada pelo coral local sob 

a regência do Maestro Ruslan. Ainda após a Liturgia Dom 
Jeremias oficiou a bênção solene de velas e as 12:00 hs 

a Comissão Diretiva da Paróquia São Miguel preparou um 
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almoço festivo para comemorar a Visita Pastoral do 
Arcebispo Jeremias e a consagração dos hipodiáconos. 

Foi servido um saboroso almoço de confraternização no 

salão poliesportivo da paróquia São Miguel com grande 
número de participantes. 

      No dia 16, Dom Jeremias foi recepcionado à noite 

na Paróquia Exaltação da Santa Cruz da Colônia Alvorada 

II de Capitán Miranda, na qual foi celebrado um Molében 
– Ofício de Ação de Graças, nas intenções de todos os 

paroquianos e bênção solene de Velas. Após o oficio 
religioso, se serviu um jantar no salão paroquial durante 

o qual Dom Jeremias, paroquianos e visitantes foram 
agraciados com uma linda apresentação folclórica com 

mais de 30 dançarinos preparados pela Matushka – 

Presbitéra Sibele Chainiuk. 
 Domingo dia 17 após a chegada ao Monastério do 

Encontro em Urusapucaí – Itapua, após as saudações de 
praxe e paramentarão, Dom Jeremias iniciou o Rito 

Sagrado da montagem, lavação com água, vinho, azeite, 

aromas, Santo Míron , incrustação das Santas Relíquias, 
consagração e vestição do Santo Altar para celebrar a 

Eucaristia. Durante a Liturgia Pontifical concelebrada 
pelo Higúmeno Demétrio, Pe.Jorge e Arcipreste Pablo, 

Dom Jeremias conferiu o Sacramento da Ordem do 
Diaconato ao subdiácono Miguel Babak, de Fram. Após a 

Liturgia Dom Jeremias oficiou a bênção solene de velas 

aos fiéis e romeiros. A Liturgia foi solenemente cantada 
pelo majestoso coral composto de membros de todas as 

nossas paróquias do Paraguai sob a regência do 
incansável maestro Ruslan. 

 Após as solenidades religiosas foi servido um 

delicioso almoço de confraternização para mais de 400 
pessoas nos jardins do Monastério preparado pelas 

comunidades ortodoxas ucranianas do Paraguai. 
 Prestigiaram-nos com suas presenças neste tão 

importante evento, o Rev.mo Pe. Anatólio Yarenko com 

sua esposa da paróquia São Jorge Patriarcado de Kiev 
em Encarnação; o Rev.mo Pe. Igor da Igreja Ortodoxa 

Russa de Assunção; o Rev.mo Pe. Francisco pároco da 
Catedral Católica Romana da Cidade Del Este, monges 

do Monastério católico Romano do Estado de Misiones do 
Paraguay, visitantes da Argentina, Brasil e Cuba como 

Também deputados Federais, Estaduais, vereadores e o 

Prefeito de Encarnação. 
 A Igreja Ortodoxa Ucraniana manifesta seus 

sinceros agradecimentos ao nosso Arcebispo Dom 
Jeremias pelo Decreto de Criação do Monastério do 

Encontro; ao Clero do Paraguai; ao maior benfeitor do 

Monastério, Sr. Andrés Trociuk – Cônsul Honorário 
Ucraniano no Paraguay; ao governo do Estado de 

Itapua; a Prefeitura e Junta municipal de Encarnação e a 

todos os nosso colaboradores, fiéis e simpatizantes da 
Igreja Ortodoxa que, de uma ou outra forma, tanto 

contribuíram para a construção desta obra para a maior 

Glória de Deus na Santíssima Trindade, salvação e 
consolo para nossas almas e para a grandeza da 

Ortodoxia. 
Pe. Jorge Chainiuk - Pároco 

Paróquia São Miguel Arcanjo em Capitan Miranda 
“ecclesia.com”, 25.02.2013 

 

 

Паломництво на Всесвітній день молоді 
у Ріо 

 

Паломницький центр «Рафаїл» спільно з 
часописом CREDO запрошують на Всесвітній 
день молоді у Ріо-де-Жанейро 15 липня - 30 
липня. 

         1 день: Виліт з Києва. Зустріч групи в 

Аеропорту Бориспіль . У подорожі 20 годин.  
 2 день: Приліт до Ріо. Переїзд до Campos, 290 

км від Ріо. Розселення. Відпочинок з 
дороги. Місіонерський Тиждень.   

3 день: Екскурсія містом, Свята Меса, початок 
реколекцій і підготовки до ВДМ у Ріо.  

4-5 день: Програма місіонерського тижня.  

6 день: Закінчення реколекцій на парафії Campos.     
7 день: Виїзд до Ріо. Розселення. Остання ніч перед 

початком ВДМ.  
8 день: Початок ВДМ.  

13 день: (28.07): Закінчення ВДМ. Офіційне 

закриття.  
14 день: Виліт до Києва.  

15 день: Приліт до аеропорту Бориспіль.  
 Всесвітній День Молоді (ВДМ) - це подія 

міжнародного значення, організована Католицькою 
Церквою. Ця зустріч об'єднує молодь усього світу: 

католицьку та інших віросповідань. Всесвітній День 

Молоді очолюється  Папою Римським і святкується 
кожні два або три роки.  

 Рух ВДМ зародилося у 1984 році, а саме у 
Вербну неділю. Папа Йоан Павло II закликав молодь 

Рима відсвяткувати разом з ним Рік Покути. 

Святкування ВДМ ставить своєю метою спонукати 
молодих людей звертатися до Церкви, розділяти свою 

віру і розмірковувати над глибоким змістом послання, 
яке Папа Римський вибирає для кожного такого 

форуму.  
Підтримати CREDO: 

www.credo-ua.org/2013/02/76209 
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Монаший театр «В каптурах» у 
гостях в Сестер Милосердя 

 

 10 лютого відбулося прощання з колядою 
у храмі святого Йосифа, обручника Пречистої 
діви Марії (м. Львів, вул. Залізняка), яким 
опікуються Сестри Милосердя святого Вінкентія, 
ЗСМСВ. 

На 
запрошення 
настоятеля 

храму, 
ієромонаха 

Петра 
Барана, ЧНІ, 
до сестер і 
молільників 

храму завітали актори монашого театру отців 
василіан ЧСВВ «В каптурах» з неординарною 
постановкою вистави «Людина-коробка». Після 
завершення цікавої пантоміми відбулося жваве 
обговорення, яким вправно керував ієромонах 
Йосафат Хаймик, ЧСВВ. Таким чином, будь-хто 
із глядачів мав можливість долучитись до цієї 
частини святкового заходу.  
 Насамкінець мистецького виступу, 
настоятелька монастиря, с. Петра, ЗСМСВ, 
щиро подякувала акторам за майстерність, 
наголосивши, що вистава є одним з дієвих 
методів «нової євангелізації» у справі голошення 
Євангелії Господа нашого Ісуса Христа. 
 Опісля невеличкої перерви, під час якої 
усіх присутніх сестри частували смачними 
пампушками й узваром, святкування 
продовжилось прославою Бога чудовими 
колядками та віншуваннями з музичним 
супроводом отців василіан ЧСВВ. 

Віра Ценглевич 
Львівська Архиєпархія УГКЦ 

 

 

ВІДХІД  ВЕЛИКОЇ  ПАТРІОТКИ 
 

 Львівська Ліга Українських Жінок глибоко 

сумує з приводу смерті своєї членкині й щирої 
духовної наставниці, а також члена багатьох інших 

патріотичних організацій, надзвичайно відданої 

патріотки України і вельми чуйної людини Ярослави 
Менкуш-Заневчик.  

Пані Ярослава Заневчик померла 9 грудня після 
тривалої важкої хвороби на 89 році життя. У лютому 
2013 року їй мало б виповнитися 90 літ. Ми планувати 
відзначити її ювілей у рамках щорічного Свята 
Героїнь, оскільки вона всім своїм життям вповні 
заслужила звання української героїні. 
Однак Господь забрав цю світлу душу до себе, а нам 

велить згадати і ніколи не забувати, якою була пані 

Ярослава.     

 Народилася вона 16 лютого 1923 року в  

м.Пустомити під Львовом у національно свідомій 

селянській родині Михайла Менкуша та Катерини. 

Батько працював бухгалтером в кооперативі і був, за 

спогадами самої п.Ярослави, чи не єдиною, після 

священика, освіченою особою в селі. 

Він дуже 
хотів, щоб дочка 

вчилася. Отож 

Ярослава чотири 
роки вчилася в 

"Рідній Школі" 
ім.Грінченка у 

Львові, а потім 

батько порадив 
піти в 

професійну 
школу "Труд". 

Розумів, що коли 
б і скінчила 

гімназію, то 

мала надія, щоб 
поляки дали 

якусь відповідну 
працю українці. 

(Такі були реалії 

в умовах польської держави). А добрий фах може 
забезпечити незалежне існування. Отак і освоїла 

професію кравчині. Хоч і не лежало серце до шиття. 
Українська фахова школа "Труд" помимо 

ґрунтовного кравецького та моднярського ремесла, 
давала і солідну загальну освіту, зокрема вивчалося 

українську мову, релігію, історію рідного краю, 

промисловий рахунок, бухгалтерію, німецьку мову та 
професійний рисунок. 

У молодої Ярослави завжди був потяг до 
організаторської праці, до творчості й мистецтва. 

Приїжджаючи зі Львова в рідні Пустомити, вона 

організовувала різні гуртки при читальні "Просвіти", 
одного разу навіть поставила з сільськими дівчатами 

балет . 
У 1943 році Ярослава стає членом ОУН. В 1944 

році одружилася з повстанцем УПА Іваном Білим.  

Іван Білий, на псевдо "Омелян", виконуючи 
організаційні завдання ОУН, працював військовим 

референтом у Городоцькому повітовому Проводі, 
проводив організацію і вишколи хлопців, які вступали 

в ряди УПА. А двадцятилітня, тендітна Ярослава 
Менкуш була повітовою провідницею жіночої сітки 

ОУН-УПА  в Городоцькому повіті. Обоє понад усе 

любили Україну і всі свої вчинки підпорядковували 
цьому високому почуттю. Досить лише згадати такий 

факт, що всі гроші, які отримали від рідних і друзів на 
своє повстанське весілля, вони загорнули в хустину і 

віддали на потреби організації ОУН. Та недовго 

тривало їхнє сімейне щастя. Іван Білий 17 вересня 
1944 року загинув у бою в селі Сайкові 

Миколаївського району Львівської області. Там 
учасники наради повітового Проводу, внаслідок 

зради, були оточені великими силами військ НКВД. 
Полягли геройською смертю. А молоденька Ярослава, 

яка чекала дитину, залишилася вдовою. 

Коли через вагітність праця підпільниці стала 

для неї вже неможлива, Провід порадив їй їхати до 

Львова, бо у великому місті легше сховатися від 
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кагебистських очей. Приїхавши до Львова, 

поселилася в тітки і незабаром народила дівчинку. 

Назвала її Галиною, це було її підпільне псевдо, і така 

була в них з чоловіком домовленість: якщо 

народиться хлопчик, буде Омелян, а якщо дівчинка – 

Галина. 

Хоча Ярослава Менкуш мала ще довоєнний 
совєтський паспорт, вона не насмілювалася кудись з 

ним податися і жила в тітки, фактично, на 
нелегальному становищі. Тітка не мала своїх дітей і 

обожнювала маленьку Галю, яка їх обох називала 

мамою.  
Але незабаром Ярославі довелося сховатися в 

інших людей, бо довідалася, що за нею вже шукали 
"органи". Приходили до батьків у Пустомитах: "Де 

ваша донька?" – "Не знаємо. Вийшла заміж і поїхала з 

чоловіком, ніякої вістки від неї не маємо". Приходили 
до тітки у Львові: "Де ваша племінниця?" – "Не знаю, 

подалася кудись за чоловіком". Питалися і в 
маленької Галі: "Де твоя мама?" – "Ось!" – показувала 

пальчиком на тітку, котру вважала своєю мамою. 

Лише коли дочка підросла і пішла до школи, мати 
наважилася показатися їй, але назвалася "тіткою 

Марусею". 
Впродовж дванадцяти років жила нелегально, 

переховуючись по добрих людях. Бог дарував їй 
оточення порядних людей, не знайшлося жодного 

юди, який би доніс владі про неї. Тут їй добре 

придався кравецький фах, завдяки йому могла 
заробити собі на прожиття. Тітка збирала для неї 

замовлення, мовляв, маю в іншому місті знайому, яка 
добре шиє. Навряд, чи вірили люди в цю наївну 

легенду, та й багато хто знав її "статус", але ніхто не 

видав.  
Лише в час "хрущовської відлиги" зважилася 

Ярослава Менкуш вийти зі свого підпілля. 
Леґалізується і відкриває дочці Галі правду її 

походження. Великим було її щастя, коли дитяче 
личко засвітилося радістю і Галя сказала: "А я все 

відчувала, що ви для мене найрідніша на світі". 

З часом життя пані Ярослави, здавалося, 
унормувалося: вже прописалася у Львові, 

влаштувалася на роботу в Будинок мод, спочатку 
швачкою, потім виросла до модельєра. Галинка – при 

ній, росте, вчиться в музичній школі, далі поступає в 

консерваторію, бо в неї – і голос, і врода, і талант. 
Працюючи у Львівському будинку моделей, 

Ярослава Заневчик захопилася виготовленням 
народного одягу, співпрацює із киянкою Людмилою 

Семикіною, розробляє власні моделі і композиції, бере 
участь у виставках, розвиває українські народні 

традиції. Одночасно шукає способів прислужитися 

Україні, тісно контактує з українськими дисидентами. 
Найбільше посвячується друкуванню підпільної 

літератури. 
25 серпня 1965 року пані Ярослава була 

заарештована за те, що передрукувала на просьбу 

Івана Геля підпільно поширювані між людьми 
матеріали "З приводу процесу над Погружальським" 

(написані, як тепер усім відомо, Євгеном 
Сверстюком), та ще деякі подібні статті. За це 

отримала два з половиною роки ув'язнення, а Іван 

Гель – три. Потім Верховний суд зменшив Ярославі 
Менкуш покарання до одного року, так що поки її 

довезли етапом у Мордовію, то вже небагато 

залишалося до кінця цього терміну. 
Після відбуття терміну її випустили на волю, але 

ніде не хотіли прописувати, а без прописки вона не 
може влаштуватися на роботу. А коли не працюєш, 

можуть посадити за "тунеядство" (такі закони тоді 

були). Не прописують ні у рідних Пустомитах, ні у 
Львові, на роботу ніде не беруть. Лише возити тачки 

на будівництві запропонував якийсь "доброзичливий" 
начальник, до якого звернулася зі скаргою. Знову 

виручало вміння шити…  

Та щастя нарешті посміхнулося їй. Знайшовся 
чоловік, який став їй опорою і вірним другом. Це – 

вдівець Антон Заневчик, теж самовідданий патріот 
України. Він носив їй в тюрму передачі, чекав її з 

табору і запропонував поєднати долі. Одружилися в 
1967 році, і стала вона Ярославою Заневчик. 

Відбувши ув'язнення, винісши всі труднощі й 

переслідування, пані Ярослава не змінила своїх 
поглядів і принципів, не нарікала на долю і не 

пробувала її змінювати. Продовжувала знайомства з 
патріотично налаштованими і нескореними людьми, 

не зважаючи, що були вони під "недремним оком" 

кагебистів.  Оксана Мешко, Алла Горська, Вячеслав 
Чорновіл, Іван Кандиба – це були її друзі-однодумці. 

Енергійно й безстрашно вишукувала шляхи передачі 
за кордон різних нелегальних матеріалів та інформації 

про безчинства совєтської влади.  
Разом з тим поринула у творчу працю 

виготовлення художнього народного одягу. У 70-ті 

роки минулого століття стрімко й яскраво розквітнув 
мистецький талант Ярослави Заневчик. Вона починає 

конструювати моделі пошиття свит, сердаків, 
кептарів, вишитих сорочок, що входять у моду в 

1970-х роках. Виробляє свій стиль одягу, де 

поєднуються давні народні традиції та сучасні 
тенденції моди.  

Ярослава Заневчик була учасницею ряду 
виставок у Києві, Львові, Донецьку, Луцьку, 

Бережанах, Москві, Варшаві. 

У 1990 році вона разом зі своїм чоловіком, який 
долучився до роботи над свитами, а також 

художницею Оленою Стахурською їде до Канади, де 
спеціально для них було організовано 26 виставок 

одягу та вишивки. 
У 1991 – 2005 рр. Ярослава Заневчик організує 

персональні виставки в Стрию, Дрогобичі, Трускавці, 

Дубно, Бориславі та інших містах. Серед нагород 
художниці – численні грамоти, дипломи, подяки. 

Прийшло загальне визнання її хисту, їй присвоєно 
звання "Народної майстрині".  

З початком українського відродження Ярослава 

Заневчик активно включилася у громадське життя. У 

Союзі Українок, у Спілці політв'язнів, Братстві вояків 

УПА, у "Рідній школі" – всюди вона бажаний і 

авторитетний діяч. 

Як співініціатор і творець Ліги Українських 
Жінок п.Ярослава Заневчик незмінно була членом 

Управ Всеукраїнської та Львівської обласної Ліги 

Українських Жінок. Вона була натхненницею багатьох 
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вагомих починань Ліги Українських Жінок: 
міжрегіональних курсів пошиття народного одягу, 

організації численних виставок, конференцій, 

культурно-просвітницьких академій тощо.  
Завжди привітна й усміхнена, ця білява жінка з 

лагідною усмішкою володіла якимсь особливим 

вмінням гуртувати навколо себе широке коло 

однодумців і навіть цілих організацій. Для всіх вона 

знаходила щире слово, посмішку, всіх старалася 

підбадьорити. Дивлячись на неї, можна було 

подумати, що ця жінка належить до тих, кому доля 

дарувала безтурботне життя. Але ж бачимо – життя 

їй випало, ой, як не легке… 

Благодатним Божим дарунком для Ярослави 

Заневчик була її донька– Галина Менкуш – відома 
бандуристка, народна артистка України, яка проживає 

в Києві, виступає сама та щедро плекає юні музичні 
таланти України.  

Складаючи щирі співчуття родині Галини 

Менкуш, всі ми вболіваємо над втратою палкої 
патріотки і невтомної трудівниці Ярослави Заневчик, 

здатної на перше місце у своєму житті ставити любов 
до України. Нагадуємо, що Її основним, улюбленим 

закликом було "Треба трудитися для України!" 
Тож пом'янімо Ярославу Заневчик у своїх 

молитвах та сповняймо Її заклик! 
Лідія Купчик 

голова Львівської міської організації  
Всеукраїнської Ліги Українських Жінок 

 

 

Глава держави нагородив чемпіонку 
світу з шахів Анну Ушеніну орденом 

княгині Ольги 
 

 Президент України Віктор Янукович 
привітав Анну Ушеніну з перемогою на 
чемпіонаті світу з шахів серед жінок 2012 року та 
нагородив її орденом княгині Ольги ІІ ступеня.  

        «Дуже 
приємно, що 
в нашій 

державі 
народилася 

така видатна 
постать. 

Хотів би 
побажати 

Вам, щоб це 
була не 

остання 
Ваша 

нагорода», - сказав Глава держави під час 
зустрічі з Анною Ушеніною. 
 За словами Віктора Януковича, ця 
перемога є особливою. Спортсменка стала не 
лише 14-ю чемпіонкою світу з шахів, а й першою 
українкою, яка здобула цей титул з часу 
проголошення Незалежності України. На зустрічі 
також були присутні президент Міжнародної 
федерації шахів (ФІДЕ) Кірсан Ілюмжинов і 

Голова Державної служби молоді та спорту 
України Равіль Сафіуллін. 
 ДОВІДКА - У грудні 2012 році у м. Ханти-
Мансійськ (Російська Федерація) відбувся  
чемпіонат світу з шахів. У фіналі українка Анна 
Ушеніна перемогла екс-чемпіонку світу болгарку 
Антоанету Стефанову. 
 

Прес-служба Президента України, 30.01.2013  
(Подано Консульством України в Курітибі) 

 

 

Її пам’ятає Україна 
 

 На світі хазяйнує зима. Позасипала снігом 

стежки-доріжки. Порядкує. Глянеш у вікно — не 
хочеться йти на вулицю. Холодно. Незатишно.  

 Чим же душу зігріти? Гортаю підшивку 
«Сільських вістей». Скільки себе пам’ятаю — у нашій 

сім’ї ця газета завжди була в пошані. «Бо вона людям 

каже правду», — говорив мій покійний тато. 
        Ось «Сільські 

вісті» від 28 січня 2003 
року. На першій сторінці 

— портрет жінки: легка 

усмішка, лагідний 
погляд. Така 

доброзичливість, 
привітність довірливо 

впадає в очі. Під 
портретом заголовок — 

«Берегиня краси і 

совісті». От тільки фото 
у чорному обрамленні. 

Це — про Ларису 
Шахову, якій доля 

відміряла лише 73. 

 Десять років минуло... Пам’ятаю 
«Вербиченьку» Лариси Якимівни, її теплі розповіді 

про жіночі долі, ненав’язливі настанови вміти 
прощати одне одному у цьому житті. З цих статей-

розповідей виростала, ширшала дорога до людської 

душі. Ця дорога до читача була завжди рівною. І 
навіть найлютіша зима не змогла б замести, 

заморозити її. Бо це була стежина самої Лариси 
Шахової, зігріта її любов’ю до Людини! 

 А в рік перед відходом у Вічність Лариса 
Якимівна надіслала мені вітальну листівку з Новим 

роком. Побажала щастя, здоров’я, а внизу акуратним 

почерком написала: «Ваша збірочка така гарна, що 
не хочеться її із рук випускати». І дала дорогу моїм 

оповіданням у «Вербиченьці»… 
 Моя пам’ять свято береже ім’я рідкісної 

Берегині краси, совісті, чуйності, доброти, порядності. 

Та хіба тільки моя — знаю, що пам’ять про 
неповторну українську чарівницю пера Ларису 

Якимівну Шахову живе в душах представників 
багатьох поколінь читачів газети «Сільські вісті». 

 

Жанна ЮЗВА (ЯСЬКІВ) 

смт Підволочиськ, Тернопільської області 
“Сільські Вісті”, 5 лютого 2013 року 
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Дорога до книги 
 

    Читання є унікальним феноменом. Воно 

задовольняє і освітянські, і інформаційні потреби. 
Зниження інтересу до нього викликає тривогу не 

лише у фахівців книжкової і бібліотечної справи, а й у 

широкої громадськості.  
    Усвідомлення «кризи читання» підлітків примушує 

шукати нові підходи до подолання цієї проблеми. 
Колектив Миколаївської обласної бібліотеки для 

юнацтва постійно знаходиться у пошуках  ефективних 

форм роботи з молоддю для того, щоб повернути її до 
друкованого слова. 

     В 
результаті 

спільної 
зацікавле

ності 

Миколаївс
ької 

обласної 
бібліотеки 

для 

юнацтва 
та 

письменника Віри Марущак було впроваджено 
авторський проект під назвою «Читаємо разом». Його 

мета - вивчити потреби молоді в сучасній літературі, 

залучити різні категорії юнацтва до читання, 
популяризувати книги місцевих авторів, посилити 

роль біблотеки як центру розвитку читання. 
 Віра Іванівна 

Марущак письменник-
бібліотекар, співробітник 

ОБЮ, з-під пера якої 

вийшло три прозові 
книги для юнацтва  - 

«Вікнами до сонця», 
«Батько з Португалії», 

«Цезар, Галка і Новий 

рік». В них виведено 
безліч героїв – наших 

сучасників, що живуть і 
діють на Миколаївській 

землі.  
    Інтереси у досягненні 

мети і працівників бібліотеки, і письменника співпали. 

Крім того у нагоді став ораторський талант автора, 
який уміє і любить спілкуватися з молодіжною 

аудиторією і пише саме для неї. Часто її 
співрозмовники стають героями її оповідань.  

    Завдання проекту - в організації зустрічей молоді з 

письменником, голосні читання, обговорення 
прочитаного, висловлення слухачами власних думок, 

а також надання фахових консультацій юриста і 
психолога, видання збірок авторського проекту, 

розповсюдження серед учасників проекту.   
    Проект має кілька спрямувань. Перший -  робота з 

непідготовленою аудиторією. Це підлітки з 

девіантною поведінкою, які потрапили до Школи 
соціальної реабілітації. Дехто з них лише навчився 

писати та читати. Для них автор прочитала 
оповідання «Жора», головна думка якого актуальна 

для цієї читацької аудиторії– боротьба з наркоманією, 
але через образ маленької тварини – кота. 

Письменниця запропонувала  учням не лише 

обговорити оповідання, висловити своє ставлення до 
прочитаного письмово, а й створити малюнки з своїм 

баченням прочитаного, цим спонукаючи прочитати 
оповідання кілька разів і перепустити образи та події 

через дитячі душі, розвинути в собі просторову уяву, 

фантазію. Здається, це вдалося. Висновок зроблено з 
дитячих творчих доробок та малюнків.. Коли 

письменник і бібліотекарі знайомилися з влучними  
творами підлітків, то стало ясно, що юнаки не хочуть 

долі головного героя – Дмитра, який став 

наркоманом, та вболівають за збереження сім’ї. Саме 
таких результатів очікувала авторка. В юнацькі душі 

засіяно зерно добра, співчуття, осмислення власної 
поведінки. Про це говорять і малюнки, де хлопчики 

висловлюють свою потаємну мрію – мати власну 
добропорядну сім’ю, бути милосердними, відповідати 

за свої вчинки.   

    До роботи з підлітками залучаються волонтери 
молодіжного обласного благодійного фонду «Індиго», 

читачі бібліотеки. Вони організували збір літератури 
для бібліотеки Школи соціальної реабілітації. 

Цікавими виявились і рольові ігри, запропоновані 

волонтерами, які за віком майже однолітки з 
вихованцями цього навчального закладу, але уже 

міцно стоять на власних ногах та чітко орієнтуються у 
життєвих ситуаціях.  

    Оповідання “Наука”стало наступним, з яким Віра 
Іванівна прийшла до вихованців Школи соціальної 

реабілітації . У ньому йдеться про долю двох братів. 

Старший пішов хибною дорогою — за крадіжки 
потрапив до в'язниці, менший теж міг піти за ним 

слідом, але від цього кроку його застеріг саме 
старший брат, зрозумівши життєву помилку. Збірка, 

видана за результатами цього заходу, також 

ілюстрована малюнками вихованців, має коментар 
юриста, який нагадує про кримінальну 

відповідальність за крадіжки. 
    Коли співробітники бібліотеки вручали ці збірки, 

можна було побачити блиск у очах хлопців, які 

вперше у своєму житті стали співавторами книги. 
Вони запевняли, що збережуть їх на все своє життя. 

     Друге спрямування авторського проекту «Читаємо 
разом» – робота з  учнями загальноосвітніх шкіл.  

Учням-старшокласникам Миколаївського морського 
ліцею ім. М. Александрова і Першої української 

гімназії ім. М. Аркаса були запропоновані для 

обговорення оповідання про війну,   
    Незважаючи на те, що уже третє покоління людей 

живе під мирним небом, проте молодим людям 
потрібно пам'ятати про свою історію, про тих, кому 

повинні завдячувати за тишу і спокій. Зосередженно і 

уважно слухали юнаки оповідання “Комендантські 
сторожі”, “Шматочок цукру”, “Чужі.” Ніхто не 

залишився байдужим. 
Листи-відгуки та малюнки юнаків та дівчат стали 

пам'яттю про загиблих і шаною для живих. 
Бібліотечне видання “Війна...А більше слів не треба...” 

доповнено методичною розробкою уроку-дослідження 

з краєзнавчої  літератури вчителя ЗОШ № 33 Любові 
Петрівни Трощенко.   
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    Готується до видання збірка «Кришталь людської 
душі», присвячена оповіданню «Ікона». Автор 

спонукала учнів Першої української гімназії імені М. 

Аркаса висловити свої думки про значення духовності 
як стрижня, фундаменту внутрішнього світу   кожної 

людини.  
    Третє спрямування – робота із студентами вищих 

навчальних закладів. Студентам Чорноморського 

державного університету ім. П. Могили було 
запропоновано  оповідання «Рушник» і «Сухарик». 

Вони  розповідають про голодомор та про людську 
доброту. Голосні читання творів  самим автором 

подвигнула слухачів молодіжної аудиторії до 

мислення, до аналізу тих думок, які закладено у 
творах. Як результат вийшов збірник під назвою 

«Поспішай робити добро, бо життя дуже коротке».   
    Студенти Державного університету ім. В. 

Сухомлинського глибоко і проникливо відгукнулися на 
оповідання «Шоколад» та «Фальшивий король», 

темою яких є розуміння дитиною дорослих проблем 

та людської гідності. Зараз готується збірка під 
назвою «Посієш характер — пожнеш долю».  

    Допомагаючи  вчителям удосконалювати уроки 
літератури рідного краю, проводяться творчі зустрічі-

уроки у телефонному режимі, наприклад,  з учнями 

Первомайської загальноосвітньої школи № 19. 
Завдяки програмі «Скайп» залучаємо до читання не 

лише міську, а й сільську молодь. 
    Впровадивши проект «Читаємо разом», 

спостерігаємо як зростає популярність письменника. Її 
творчість вивчають у школах області, самі вчителі 

готують методичні розробки. Кілька з них були 

опубліковані у всеукраїнській газеті «Українська мова 
і література».  

    Дякуючи обласній програмі «Про підтримку 
місцевого книговидавництва» за кошти обласного 

бюджету вийшло три книги Віри Марущак: «Цезар, 

Галка і Нвоий рік», «Пригоди Нюмочки», «Джмелик-
Мандрівник».  Але цього замало, щоб задовольнити 

потреби читачів. Тому на сайті бібліотеки 
розміщуються її оповідання  у форматі PDF. 

    Минулого  року в містах та районах області 

Управлінням  у справах преси та інформації 
Миколаївської облдержадміністрації організовано 

регіональну пересувну виставку «Миколаївщина 
інформаційна», в рамках якої відбулися «круглі 

столи» з актуальних питань розвитку інформаційної 
та видавничої сфер Миколаївської області, 

презентовано книги місцевих авторів, проведено  

зустрічі з видавцями та письменниками. Особисто 
Віра Марущак відвідала  майже 10 районів, провела 

зустрічі з учителями, бібліотекарями, учнями. На 
рахунку письменника-бібліотекаря більше 50 заходів, 

проведених за 2012 рік. На кожному з них вона 

пропагує і свою творчість, і можливості сучасної 
бібліотеки, в конкретному випадку, Миколаївської 

обласної бібліотеки для юнацтва.  
    Ось так, завдяки наполегливій праці, спрацьовує 

ланцюжок: письменник, бібліотека, читач.  
Н.Ткаченко, директор обласної  

Бібліотеки  для юнацтва, 
Віра Марущак,  бібліотекар, член Національної 

спілки письменників України. 

Прийди, весно, красна! Прийди, 
весно, ясна! 

 

Український народний календар 
 

Важко відшукати більш поетичні обряди у 

повсякденному побуті наших пращурів, як зустріч 
весни. Люди, засумувавши протягом довгої зими за 

весною, радо готувалися її зустрічати. Наші пращури 
уявляли весну цілком реальною особою. Це струнка, 

весела, одягнена у різнокольоровий одяг, з віночком 

на голові й співучої вдачі  дівчина. Образ весни у 
давнину був суголосний з богинею Ладою як 

покровителькою любові, кохання, одруження й 
багатьох інших щедрот. У дохристиянській міфології 

був також і Ладо – бог духів-предків. Можна 
припустити, що між Ладо і Ладою існували якісь 

спільні взаємини, адже в них спільний корінь. Що б 

там не було, Лада символізувала насамперед весну:  
 

Благослови, мати, 
Ой Лада, мати, 

Весну закликати, 
Зиму проводжати! 

Закликання весни пов»язане, насамперед, із 

птахами. Люди вважали, що саме пернаті приносять 
на своїх крилах з вирію – країни сонця – ключі від 

тепла. У піснях прославляється ластівка, яка 
подарувала господарям звістку про весну; зозуля, яка 

розвеселила: 
 

Ти, зозуленько, сива, 
Ти нас розвеселила, 
Як почала кувати –  
Повиходили з хати… 
Якщо ластівка приносила весну в дім, то 

жайвір дарував  теплом нивам, зозуля й соловейко  

кружляли над  садами та гаями, горлиця – над 
лісами…З цієї нагоди жінки випікали печиво у вигляді 

птахів. Узявши у матерів «жайворонків» та 
«голубків», діти виносили їх у садки і підвішували до 

дерев, а потім йшли за село, закликаючии: 
 

Пташок викликаю 
З теплого краю: 
- Летіть, соловейки, 
На нашу земельку! 
Закликавши перших провісників – птахів, 

невдовзі молодь та діти готувалися до зустрічі весни. 
У кожній області України були свої ознаки її приходу. 

На півдні України таку новину подавав ховрашок; 

почувши його посвист, люди казали: 
- То вже весняний голос чується! 

На Полтавщині і південних районах Київщини 
першими віщунами були вівсянки – найперші птахи, 

що закликали весну своїми трелями. Їхні голоси 

нагадували селянам: «Кидай сани, бери віз!» На 
Поділлі за прихід тепла вважалася поява диків гусей 

та буслів. На решті ж території подібним символом 
правили перші кущі рясту та сон-трави. Люди 

поспішали на левади і, роззувшись, топтали його під 

супровід скоромовки: 
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Топчу, топчу ряст, ряст, 
Дай, Боже, топтати 
І того року діждати! 
Вважалося, що хто це зробить, то при 

здоров»ї обов»язково дочекається наступної весни, а 

ні, то нагадували відомий вислів: «Йому вже не 
топтати рясту…» 

У багатьох областях весну зустріли в такий 

спосіб: дівчатка до схід сонця вибігали на пагорби чи 
вилазили на ворота, а хлопчики видиралися на клуні 

й приспівували: 
 

Прийди, весно, прийди, 
Прийди, весно, красна, 
Принеси нам збіжжя, 
Принеси нам краски! 
В обідню пору, закінчивши ткати полотно, 

молодиці виходили з обрусами в поле, ставали 
обличчям до сходу сонця, оповідаючи: 

- Ось тобі, мати – весно, нова обнова! 

Після цього розстеляли по землі, клали на неї 
пиріг і верталися додому, вважаючи, що весні 

зроблено подарунок, за що вона має нагородити 
гарними сходами льону та конопель. Надвечір юнки 

виходили на леваду й водили хороводи, співали 
веснянок. 

Весна, отже, щедро обдаровувала усіх сущих, 

а тому її прихід вважався великим святом. Люди – і 
про це вже мовилося – чітко розмежовували 

закликання весни та її зустріч. Для цього були 
спеціальні календарні свята. Найпершим святом, коли 

весна зустрічається із зимою, є Стрітення (14 лютого); 

вдруге подібна зустріч відбувається на Обертання 
(9березня), коли «птиця повертається до гнізда, а 

чоловік до жінки та роботи». Ці два свята, котрі за 
старим календарем припадають на лютий, 

безпосередньо стосуються лише закликань птахів і 
тепла. Наступні свята вже символізували прихід 

весни. Це, насамперед, Явдохи (14 березня) – «коли 

байбак уже тричі свисне». Через тиждень наступає 
свято Сорок Великомучеників (22 березня); але ці 

святі, як вважали селяни, «ще можуть сорок лопат 
снігу викинути». Та найбільше сподівань покладали 

та Теплого Олексу (30 березня): «На Олекси кидай 

сани, бери воза». Утім, залежно від кліматичних умов, 
не всюди так траплялося. І тоді обряд переносили на 

Благовіщення (7 квітня): «На Благовіщення весна 
благословляє землю, дає їй силу простору й цвіту». 

Цього дня було за обов’язок розпочати веснянки, 

насамперед «Кривого танцю», котрим й 
започатковувалися усі хороводи: 

 

Ми кривого танцю йдемо, 
Ми в нім кінця ані ладу – 
Не впізнає, котра ззаду. 
Цей танок свідчив про те, що весна вже 

прийшла в село як повноправна господиня. Дівчата 

хотіли зустріти весну-красу і зверталися до матерів: 

«Пусти, мати, весну закликати!» 
 

Наталія Осипчук, письменниця, член НСПУ 
 

 

До Львова привезли Україну ХVІ-ХХ 
століть 

 

Понад 50 унікальних старовинних карт 
українських земель від сьогодні, 8 лютого, 
представлені на виставці у Національному музеї. 
Виставка триватиме до 20 березня. 

 «Україна на мапах ХVІ-ХХ століть» – 
перший із низки запланованих спільних проектів 
Музею книги і друкарства України (Київ) та 
Національного музею у Львові ім. А. 
Шептицького. На виставці експонується близько 
сотні карт і картографічних видань із шести 
державних та приватних колекцій.  
 «Ця виставка є, як мовиться, провокацією 
на те, щоби звернути увагу на ті матеріали, які 
ще, можливо, не експонувалися, більше їх 
дослідити, а також попрацювати над ними у 
плані реставрації. Під час підготовки виставки 
було реставровано близько 45 мап з архіву 
Львівського національного музею», – зазначила 
під час відкриття виставки директор Музею книги 
і друкарства України Бучковська Валентина 
 В експозиції представлені особливо цінні 
стародавні карти українських земель середини 
XVI – кінця XVIII ст. знаних картографів 
минулого: Клавдія Пголемея, Герарда 
Меркатора, Себастьяна Мюнстера, Йодока 
Гондія, Віллема Блау, Джованні Антоніо Маджіні, 
Йоганна Гонтера, Гійома JI. де Боплана, Томаша 
Маковського, Ріпні Дзанноні, Матеуса Зонтера, 
Тобіаса Лоттера.  
 «Зображення території України на 
стародавніх картах відповідало тогочасним 
уявленням західноєвропейських картографів про 
наш край. Тож не дивно, що на деяких із цих мап 
ті чи ті елементи географічної основи 
відображено з неточностями й помилками», – 
розповідають організатори. 
 Досі нерозв’язаною загадкою залишаються 
представлені на окремих картах Амадоцькі гори 
й Амадоцьке озеро, яких насправді не існує. 
Однак, попри всі похибки, на цих мапах подано 
важливу топонімічну інформацію.  
 Відео: 
www.youtube.com/watch?v=NmDURQoKdtw&feature=player_embedded 

 

Західна інформаційна корпорація, 08.02.2013 
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Міжнародний день рідної мови 
святкують у світі 21 лютого 

 

 (unian.uа, 21.02.2013) Міжнародний день рідної 
мови світова громадськість відзначає 21 лютого. 
Цей день започаткувала ЮНЕСКО 2000 року. Його 
мета - привернути увагу до підтримки мовного й 
культурного розмаїття. 

      ЮНЕСКО 

тлумачить 
поняття 

«мова» не 
лише як 

засіб для 

спілкування, 
але також як 

культурну 
спадщину й 

вираз культурної ідентичності. 

 Загалом у світі говорять приблизно шістьма 
тисячами різних мов, стверджують дослідники 

ЮНЕСКО, але половині усіх мов загрожує зникнення. 
 Також за даними ЮНЕСКО, в Україні 

нараховується 15 мов, які можуть зникнути. Серед 
них – караїмська, кримськотатарська, урумська, 

русинська. Разом зі зникненням мови, зазначають 

дослідники, втрачається й культурне надбання: 
забуваються поетичні твори, легенди, приказки та 

жарти. Серед причин зникнення мов експерти 
ЮНЕСКО називають війни, депортації, міграцію, а 

також мовне змішання. Крім того, сучасні технології 

сприяють посиленому домінуванню окремих великих 
мов, наприклад, англійської. 

Марафон «Рідною мовою» 
 (zaxid.net) 21 лютого, у День рідної мови, у 

Львові стартував Всеукраїнський письменницький 

марафон «Рідною мовою». Марафон, під час якого 
звучатиме прозове та поетичне слово, поєднається 

спів та мелодія від письменників, поетів та музикантів 
з усієї України, триватиме шість годин. 

  Організатори марафону: Мар’яна Савка, Уляна 
Гнідець, Маріанна Кіяновська, Роман Іваничук, Галина 

Вдовиченко. 

 «Ми не сподівалися, що в суспільстві цей 
читацький марафон викличе резонанс. Нам, 

письменникам України, треба об’єднатися на 
підтримку української мови. У День рідної мови, ми, 

українські письменники, оприлюднили звернення до 

співгромадян, у якому багато болючих питань. За 
один день під цим зверненням підписалося 120 

письменників», - зазначила Мар’яна Савка. 
 За її словами у марафоні візьмуть участь понад 

50 громадських діячів, музикантів, поетів з різних міст 

України.  
 Як зазначила Галина Вдовиченко, як тільки 

оголосили про марафон до Львова приєднався із 
підтримкою Кривий Ріг та Дніпропетровськ. «На 

Рівненщині у містечку Радивилів, де започаткували 
свій форум (як Форум видавців у Львові), 

організатори запевнили, що також у них відбудеться 

свій марафон: люди прийдуть зі своїми улюбленими 
книжками і зачитуватимуть уривки. У тернопільських 

бібліотеках також буде подібне до львівського 

марафону. Так що Львів сьогодні не один», - 
зазначила Галина Вдовиченко. 

 «Для нас рідна мова – українська. Нас 

турбують стан і небезпеки, що загрожують нам. Нашу 
мову треба захищати – не тільки розмовляти 

українською. Натиск щодня йде на обмеження прав 
української мови. Міністерство освіти очолює 

українофоб Табачник, що дозволяє захищати 

дисертації не українською мовою. Батьки учнів зі 
школи у Донецьку заявляють про самоспалення, якщо 

зберігатиметься тенденція до закриття української 
школи, - зазначив український письменник Роман 

Іваничук. - Скільки можна терпіти? Звільніть Україну 

від Табачника та «табачників». Скільки можна 
терпіти? Скільки можна про це говорити?.. Потрібно 

всіма можливими заходами боротися за українську 
мову». 
 Відео: 
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?u_lvovi_na_aktsiyu_zahistu_movi_

prinesli_slovnik_azarova&objectId=1278481 

 

 

ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ 

НАЦІОНАЛІСТІВ (державників) 

E-mail: p_doroshynsky@ukrpost.net 
 

«04» лютого 2013 р. № 11  
 

Пані Юлії Тимошенко, лідеру ВО «Батьківщина»,  
Пану Арсенію Яценюку, голові депутатської фракції 

ВО «Батьківщина», народному депутату України  

Пану Віталію Кличку, голові політичної партії 
«Удар», народному депутату України  

Пану Олегу Тягнибоку, голові ВО «Свобода» , 
народному депутату України 

Позафракційним народним депутатам України: пп. 
Олесю Донію, Сергію Міщенку, Петру 

Порошенку  

Копії: Українським Церквам, громадським та 
неурядовим організаціям, позапарламентським 

партіям.  

З в е р н е н н я 
Центрального проводу Міжнародної 
організації «Об’єднання Українських 
Націоналістів (державників)» до лідерів 
опозиційних фракцій ВР України з 
пропозицією скликання Українського 
Національного Конгресу та налагодження 
системної співпраці народних депутатів з 
громадянським суспільством 
 

 Центральний провід Міжнародної організації: 
«Об’єднання Українських Націоналістів 

(державників)» констатує, що українське суспільство 
визначилося з своїм цивілізаційним вибором, який 

базується на засадах європейських цінностей, про що 

чітко затверджено результатами парламентських 
виборів 2002 р. Кожні наступні вибори засвідчили 

кількісне зростання прибічників такого 
цивілізаційного вибору. Але в наслідок певних 

обставин в країні відбувається гальмування 

становлення громадянського суспільства. Вважаємо, 
що подальше зволікання з реалізацією прагнень 

  

 

  

http://zaxid.net/newsua/2011/2/19/142045/
http://zaxid.net/newsua/2011/2/21/91256/
http://zaxid.net/newsua/2011/2/21/91256/
http://zaxid.net/newsua/2011/2/17/102423/
http://zaxid.net/newsua/2011/2/17/102423/
http://zaxid.net/newsua/2011/2/17/102423/
http://zaxid.net/newsua/2011/2/19/161817/
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суспільства несе реальну загрозу існуванню 
Української Держави. Виходом з ситуації, що сьогодні 

склалася в Україні, на нашу думку, може стати 

скликання Українського Національного Конгресу 
(УНК), на якому будуть затверджені принципи 

об’єднання широкого спектру проукраїнських 
політичних сил і громадських організацій.  

 Вважаємо, що метою УНК мусить стати 

напрацювання алгоритму системних змін у державі і 
суспільстві, які б сприяли ліквідації комуно-

олігархічної системи правління, унеможливили 
сповзання країни у бік тоталітаризму та повернення її 

у сферу впливу Росії. 

 Першим кроком у цьому напрямку може стати 
виведення проблемних питань подальшого розвитку 

України з політичних дискусій у Верховній Раді 
України в громадський публічний простір.  

 Враховуючи роз’єднаність проукраїнського 
спектру громадянського суспільства, відсутність 

єдиного координаційного центру, звертаємося до вас 

з пропозицією активно долучитися до скликання УНК і 
просимо за можливістю як найшвидше визначити з 

числа помічників народних депутатів України від 
опозиційних фракцій осіб, які могли б спільно з 

керівниками громадських організацій та 

позапарламентських політичних партій, надавати 
організаційну допомогу у збиранні інформації щодо 

формування персонального складу Оргкомітету 
«Українського Національного Конгресу» та 

конкретних ініціатив зацікавлених сторін. 
Просимо лідерів опозиційних парламентських фракцій 

поінформувати нас щодо ухваленого з цього приводу 

рішення. 
Слава Україні! 

 

З повагою Голова Міжнародної організації  

«Об’єднання Українських Націоналістів(державників)»
                                    Павло Дорожинський 

* * * 

Перспективи політичного сьогодення 
очима столичних націоналістів 

 14 лютого 2013 року  відбулися збори 

Київського міського осередку ОУН (д). З огляду на те, 
що у лютому виповнюється 71 рік з часу трагічної 

загибелі у Бабиному Яру українських націоналістів, які 

відновлювали у Києві українське національне життя, 
із доповіддю про представників Закарпаття у 

Похідних Групах ОУН в Києві в 1941-1942 роках 
виступив адвокат Любомир Цебрик. 

 Розповівши про Похідну Групу ОУН, до якої 

входили представники Закарпаття, які працювали в 
Києві з осені 1941 р. аж до трагічної загибелі в 

лютому 1942 р., доповідач детально зупинився на 
постатях члена Проводу Центральних земель України, 

активного захисника Закарпатської України та 
Карпатської Січі, команди  "Карпатської Січі", 

колишнього секретаря Президента Закарпаття о. 

Августина Волошина, редактора газети "Українське 
Слово" в 1941 р. у Києві Івана Рогача, а також про 

талановитого поета, редактора літературного додатку 
до "Українського Слова" - "Літаври", секретаря Спілки 

письменників України в 1941-1942 рр. Івана 

Ірлявського (справжнє прізвище Рошко). 

 У своєму виступі доповідач зумів докладно 
розповісти про характер та людські якості цих 

визначник представників Срібної Землі. Особливу 

увагу він приділив короткому Київському періодові 
праці Рогача та Ірлявського, і незламну мужність, з 

якою вони йшли на смерть. 
 Доповнили виступ члени Центрального 

Проводу ОУН (д) Сергій Авдєєв, Микола Сава і Голова 

Центрального Проводу ОУН (д) Павло Дорожинський.  
 За словами Павла Дорожинського, члени 

Проводу Українських Націоналістів ще до війни добре 
усвідомлювали те, що від німців не варто чекати 

нічого доброго. В той же час, вони розуміли потребу 

йти на звільнені від більшовицької окупації землі, щоб 
пробуджувати національну самосвідомість і 

налагоджувати життя на звільнених від більшовицької 
окупації землях. При цьому Голова Центрального 

Проводу ОУН (д) нагадав, що крім Закарпатців з-
поміж учасників Похідних Груп ОУН були 

представники Буковини, Волині, Галичини, Кубані, 

Полісся – практично усіх Українських земель. Чимало 
їх назавжди залишилося в Київській землі, і покояться 

у Бабиному Яру. 
 Учасники зборів обговорили політичну 

ситуацію в державі. Зокрема щодо політичного 

протистояння у Верховній Раді, законопроектів про 
вищу освіту, які мають найближчим часом розглянути 

у парламенті, ситуацію з історичними пам’ятками та 
низку інших актуальних питань. У обговоренні взяли 

участь члени Центрального Проводу ОУН (д) Валерій 
Бублик і Віталій Матяш, референт Центрального 

Проводу ОУН (д) Василь Руденко, член Громадсько-

політичної  ради ОУН (д) Анатолій Доценко. 
Завершуючи обговорення Голова Центрального 

Проводу ОУН (д) Павло Дорожинський нагадав 
учасникам зборів про те, що наприкінці весни, або, 

найпізніше, на початку літа цього року мають пройти 

вибори Київської міської ради і міського голови. Так 
само, як нам було дуже важливо досягти політичних 

змін під час парламентських виборів, дуже важливо 
обрати в столиці владу, яка б дбала про добробут 

українців і берегла історичні пам’ятки. Уже зараз, до 

призначення Верховною Радою виборів у столиці, 
говориться про декілька кандидатів на мера. Було б 

дуже добре, якщо б опозиційні сили зуміли висунути 
єдиного, узгодженого кандидата, бо лише він зміг би 

перемогти представника влади. Найкраще, якщо б 
ним став Віталій Кличко. Ми також маємо долучитися 

до столичних виборів, допомагаючи обранню 

патріотичного кандидата.  
 Не менш важливою, за словами Павла 

Дорожинського, є ініціатива, з якою вийшов 
Центральний Провід ОУН (д), щодо створення 

Українського Національного Конгресу, який би зміг 

об’єднати більшість патріотичних та націоналістичних 
партій і громадських організацій. 

 Крім того Голова Центрального Проводу 
поінформував про підготовку круглого столу 

Молодіжного крила ОУН (д) спільно з Європейською 
партією України. 

 Гість зборів, науковець Андрій Школа 

поінформував про намагання Росії надати наукове 
обґрунтування концепції російського націоналізму, 
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про що свідчить публікація у Віснику Російської 
академії наук статті Юрія Граніна. На переконання 

пана Андрія, з огляду на шовіністську позицію, 

притаманну російському націоналізму, ми не повинні 
легковажити цією загрозою. 

 Іще один гість зборів, столичний науковець 
Михайло Василик поінформував щодо пропозицій 

виходу України з кризи, розроблені Київською 

ініціативною групою. 
Прес-служба ОУН (д) 

 

 

СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ 
UKRAINIAN WORLD CONGRESS 

Site: ukrainianworldcongress.org 
 

Світовий Конґрес Українців закликав 
Президента України до конкретних 

кроків у сприянні євроінтеграції України 
 

 Світовий Конґрес Українців (СКУ) закликав 

Президента України Віктора Януковича вжити 
конкретних кроків у сприянні євроінтеграції України. 

 У листі від 12 лютого 2013 р. президент СКУ 
Евген Чолій зазначив, що позитивним кроком у 

просуванні євроінтеграції України стало парафування 30 

березня 2012 р. Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.  
“Основною умовою для того, щоб тепер підписати Угоду 

про асоціацію між ЄС і Україною, є дотримання 
владними структурами України основних європейських 

цінностей, які необхідні для майбутнього розвитку 

українського суспільства, – сказав Евген Чолій. – Ці 
кроки включають проведення потрібних реформ, 

зокрема у правовій і судовій системі, та припинення 
застосування вибіркового правосуддя на всіх рівнях 

влади”. 
 Було відзначено, що євроінтеграція України 

дозволить українському народу: жити в гармонії з 

європейською спільнотою, яка поділяє його цінності; 
мати доступ до найбільшої в світі економіки; одержати 

підтримку в енергетичному секторі для його 
модернізації; долучитися до європейських економічних і 

соціальних програм; прискорити відповідні реформи у 

сферах освіти і охорони здоров`я; вільно пересуватися 
територіями країн ЄС та встановити більш збалансовані 

стосунки з Росією. 
 Закликавши припинити рух до будь-якого 

членства України в домінованому Росією Митному союзі, 
СКУ привернув увагу до заяви Стефана Фюле, 

Єврокомісара з питань розширення та політики 

сусідства, під час його недавнього візиту до України. 
Говорячи про питання Митного союзу, Єврокомісар 

наголосив, що членство в цьому союзі віднімає у 
держави члена її суверенне право у сфері 

зовнішньоторговельної політики та що ЄС не може взяти 

зобов'язання у рамках угоди про асоціацію з країною, 
яка не має такого права.  

 17 січня 2013 р. президент СКУ направив лист до 
провідників Європейського Союзу з закликом 

прискорити євроінтеграцію України та підписати Угоду 

про асоціацію між ЄС і Україною. До сьогодні цей заклик 
вже підтримали 25 українських організацій із 18 країн. 
 

 

- ІСТОРІЯ – 

Московскоє православіє 
 

Віталій Романченко 

       (Віталій Романченко, 
заступник голови 
Бердянського міської 
організації ВО "Свобода", 
Член ВТ "Просвіта" ім. Т. 
Г. Шевченка) 
 

Вас ніколи не дивувало 
те, що регресивна паства 

московського патріархату та комуністи доволі часто 
провадять спільні антиукраїнські мітинги? - 
 Незаконне народження. Аби послабити 

політичну й релігійну вагу Києва під час політичної 
кризи на Русі, суздальський князь Андрій 

Боголюбський у 1169 році пограбував та спалив Київ. 

Цей рік, на думку історика В. Ключевського, є роком 
народження Московської імперії, котра існує і нині (як 

я зазначав вище – у якості "Третього Рейху"). Саме з 
цього року Київ втрачає статус столиці Київської Русі, 

а окраїнне Суздальське князівство отримує політичну 

незалежність. До цього часу всі руські князі 
намагались оволодіти Києвом як столицею 

слов'янської держави й правити там, але каральний 
похід Боголюбського мав інший сенс – стерти стару 

столицю для нової – північної. В часи татаро-
монгольської навали московитські "святі отці" 

відверто перейшли на бік ворога: у церквах молились 

за здоров'я ординських ханів, наказували вірянам не 
бунтувати, бо монголи є "справедливою Божою карою 

за гріхи людей" і т.п. Але бартер є бартер: азійські 
загарбники звільнили церкву від податків, що 

неабияк підсилило колаборантські настрої 

духівництва Північно-Східної Русі – Московії, що 
народжувалась. Власне, князі Північно-Східної Русі – 

Московії (окраїни України-Русі) – масово переходили 
до співпраці з татаро-монголами, тому й церква 

трималась "генеральної лінії". Змішані шлюби (чого не 

було в Україні) московитів і татар, схвалені церквою, 
створили нові якісні умови народження російської 

держави як спадкоємиці Золотої Орди. Аристократія 
Московії – бояри – у XVI ст. були поголовно 

татарського походження, включно і з царем Борисом 
Годуновим. Та й землі Золотої Орди з її населенням 

майже у повному складі стали частиною Московського 

царства. 
 Незаангажовану людину дивує факт: Русь була 

хрещена у Києві – з нього християнство поширилось 
давньослов'янською державою. Київська митрополія 

була підпорядкована канонічному Вселенському 

патріархатові (Константинополь). Звідки ж взявся 
патріархат Московський? Першу спробу реалізувати 

релігійний сепаратизм Московія здійснила у 1448 
році: без погодження з константинопольським 

патріархом, князь Васілій II, за підтримки московських 
єпископів, призначив митрополитом Іону. 

Вселенський патріархат та інші церкви засудили дане 

незаконне призначення й не визнали Іону 
митрополитом. Російські історики пояснюють дане 

злочинне діяння так: 1.) ніби Москва стала 
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правонаступницею Константинополя – мовляв, 
колиску православ'я захопили турки, а тому 

московити мали право на проголошення незалежної 

церкви. Але Іону призначили у 1448 році – за п'ять 
років до падіння Константинополя; 2.) московські 

попи не бажали визнавати Флорентійську унію 1439 
року щодо об'єднання Східної та Західної церков. Унія 

була схвалена Вселенським Собором майже 

одноголосно, але так і не реалізована. Хотілось би 
запитати московських істориків: якщо причиною 

релігійного сепаратизму була унія, то чому ж 
московити чекали 9 (!) років? Якась надто запізніла 

реакція: документ давно відійшов у небуття, про 

нього вже всі забули, – а ось у Москві тільки-но 
дізнались… Заднім числом прихильники 

неканонічного Московського патріархату верзуть 
дурниці, більше того – й після падіння 

Константинополя, Вселенський патріархат 
продовжував своє існування. Туркам і на думку не 

спадало нищити авторитетну, канонічну церкву. 

Патріархат розвивається і в XXI столітті (лише у 
Туреччині має 5 єпархій, 10 монастирів та 30 

духовних шкіл; більшість православного українського 
духовенства США та Канади підпорядковано 

Константинополю – Стамбулу) – якщо пам'ятаєте, 

влітку 2008 року Вселенський патріарх Варфоломій 
офіційно відвідав Київ. Політична брехня Московії з 

1448 року й донині заважає Російській Православній 
Церкві (РПЦ) мати статус дійсно канонічної, бо вона є 

просто злочинно самопроголошеною. Але тут же РПЦ 
постійно звинувачує Українську Православну Церкву 

Київського Патріархату у неканонічності! Як кажуть – 

"Чиє б нявчало, а твоє б мовчало". 
 Поки московської церкви були на законних 

підставах підпорядковані Константинополю, всі 
єпископи клялись не визнавати митрополитом нікого, 

крім призначеного Вселенським патріархом (у 1448 р. 

московські священики зрадили своїй клятві), але вже 
з 1458 року до присяги додали слова "…і по вєлєнію 

государя", а з 1495 р. з тексту присяги вилучили й 
слова про Вселенського патріарха… Всі московські 

царі та імператори коронувались за участі попів-

самозванців. РПЦ – неканонічне збіговисько 
політичних лакеїв у рясах. Іншого визначення, по 

правді, неможливо знайти. 
 Історія на цьому не закінчилась. Московська 

церква була де-факто незалежною, але ще не де-
юре. Проголосити свій патріархат Москва могла лише 

через Вселенський Собор. І тут цар Фьодор у 1586 р. 

пропонує антіохійському патріархові Іокимові 
ініціювати скликання Собору. Ясна річ, не обійшлось 

без "фінансової складової": Іокимові надали чималі 
кошти й обіцяли дати ще більше після Собору. Але 

інші патріархи відмовились створювати Московський 

патріархат. Пройшло два роки, і у 1588 році до 
Москви по грошову допомогу приїхав сам 

Вселенський патріарх Єремія II (хоч турки й не чіпали 
константинопольське духовенство, але й не 

субсидіювало його). Москалі (тоді ще не росіяни – так 
вони стануть офіційно іменувати себе з 1721-го – року 

створення Російської імперії) почали й від нього 

вимагати скликати Собор; коли ж Єремія II 
відмовився – запропонували нову авантюру: 

залишитись у Москві й очолити Московський 
патріархат. Коли й від цієї ахінеї голова канонічної 

Константинопольської церкви відмовився – 

московити, як стверджує у своєму фундаментальному 
дослідженні український історик П. Штепа, посадили 

його під домашній арешт і півроку тримали у 
фактичному ув'язненні! Однак Московський 

патріархат все ж було юридично створено – з 

порушенням всіх релігійних норм та відвертою 
фальсифікацією: 26 січня 1589 року ухвалено 

"Уложенную грамоту", у котрій було просто вигадано, 
за П. Штепою, історію про Вселенський Собор, що 

ніби відбувся того року у Москві за участі 

православного духовенства світу. Даний 
"фантастичний роман" у статусі офіційного документа 

і став основою народження Московського патріархату 
на чолі з патріархом Іовом. Під примусом (погрозою 

втопити) Єремія II все ж підписав грамоту й утік 
додому – у Константинополь. "Уложенную грамоту" 

визнавали фальшивкою сучасники подій – 

митрополит Ієротей та митрополит Макарій. 
Новгородське єпископство одразу ж не визнало 

створення Московського патріархату. Однак за 
підтримки держави московська церква стала панівною 

у Росії, проте, до самого падіння 1917 року влада і 

церква Росії марили завоюванням Константинополя. 
Без нього легітимність Росії як центру світового 

православ'я здавалась нісенітницею. У 1686-1688 
роках Київську митрополію, що зберігала вірність 

канонічному Вселенському патріархатові і боролась 
проти московської церкви 32 роки, було фактично 

ліквідовано й приєднано до Московського 

патріархату. Так, образно кажучи, 
"незаконнонароджена донька вбила матір…". 

 У ролі міністерства пропаганди Царської Росії. 
Московська та турецька церкви – єдині у світі, що 

були підпорядковані державі. Турецька церква стала 

незалежною після Першої світової війни, московська – 
залишається де-факто державною. У 1721 році Петро 

I заснував "Святейший Правітельствующій Сінод", що 
діяв як звичайне міністерство з питань управління 

церквою, підзвітне особисто імператорові. До 1918 

року Московський патріархат мав статус державного 
інституту, але після жовтневого перевороту 1917 року 

лєнінський Совнарком розпочав репресії проти 
священиків. Що ж вчинила московська церква? У 

1927 році митрополит Сергій визнав Совєцьку владу й 
закликав духівництво до лояльності атеїстичному 

кривавому режимові (у 1922 році Лєнін, одним 

розчерком пера, відправив на той світ 8 тис. 
православних священиків). Колишній Синод 

відродився у формі Совєта у справах РПЦ при уряді 
СССР на чолі з Г. Карповим. Правда, Кремль спочатку 

намагався створити власне свою церкву – т. зв. 

"обновлєнчєскую", офіційна назва – "Православна 
церква в СССР", що визнавала большевизм 

"прогресивною ідеологією". Але Друга світова війна, 
про що буде сказано нижче, суттєво змінить 

ставлення Кремля до РПЦ як політичної зброї. 
 Ще німецький дипломат і мандрівник XVI ст. С. 

Герберштейн зауважив: "Московити хваляться, що 

вони одні лише християни, а нас засуджують як 
відступників від первісної церкви і її повчань". І 



18 ХЛІБОРОБ – БЕРЕЗЕНЬ 2013 N.o 459 (3904) MARÇO 2013 

 

дійсно, московська церква відігравала і відіграє роль 
каталізатора російського шовінізму, ідея "русскава 

міра" знаходить у Російській Православній Церкві 

привітний відгук. Патріарх Іоакім (1674 - 1690) писав 
цареві: "Я, Государю, не знаю ні старої віри, ні нової, 

але що звелять начальники, то і готовий творити і 
слухати їх у всьому". Ст. 42 "Зведення законів 

Російської Імперії " 1832 р. зазначає: "Імператор як 

християнський государ є верховний захисник і 
охоронець догматів панівної віри і охоронець 

правовірності і всякого в Церкві святій благочиння", а 
у роз'ясненні до статті конкретизовано, що "у цьому 

сенсі Імператор в Акті про престолонаслідування 1797 

р., квітня. 5, іменується Главою Церкви". Саме церква 
в історії Московії стала основою ідеології ненависті до 

Заходу, якому "Третій Рим" – Москва – має 
"протистояти". Ідеолог євразійства К. Леонтьєв писав 

у 1884 році: "Я вірив раніше, вірю і тепер, що Росія, 
яка має стати на чолі якоїсь новосхідної державності, 

повинна дати світові і нову культуру, замінити цією 

новою слов'яно-східною цивілізацією цивілізацію 
романо-германської Європи, що відходить". Як 

бачимо, ідею "гнилого Заходу" вигадали далеко не 
комуністи у XX ст. Інший проповідник московського 

націоналізму Г. Савіцкій відзначав у 20-х рр. ХХ ст.: 

"Перед обличчям Європи Росія несе сутність не тільки 
слов'янської природи; в ній піднімається до нового 

історичного буття забута, здавалося, стихія степова, 
та сама, що в минулі часи створювала нечувані за 

розмахом паназійскі держави монголів". Дійсно, Росія 
– не Європа, як і Україна – не Росія (слова "класика" 

української "політичної проституції"). До кінця XVIII 

ст. практично всі церковні ієрархи в Україні були або 
росіянами, або русифікованими українцями, що 

активно поширювали російсько-імперську культуру. 
Ця культура й була раннім євразійством. 

 Дивує і анафема Іванові Мазепі… Він же зрадив 

Петра I, якого сучасники вважали втіленням 
Антихриста: спав з чоловіками (содомський гріх), 

влаштовував оргії, на котрих полюбляв надягати 
вбрання священика, а, відповідно, жінки вдягались 

монахинями. Та Мазепу до пантеону святих варто 

віднести! Він зрадив огидного християноненависника 
Петра і створив союз з християнською Швецією! Але 

московитським попам все одно – він же зрадив Росію! 
Дивно, але той факт, що християнство є 

космополітичним, загальнолюдським і не може бути 
"державним", приватизованим – відверто ігнорується 

московськими попами багато століть поспіль. Хоча 

доля зіграла з Мазепою злий жарт: він активно 
розбудовував церкви, підлеглі московській патріархії, 

а вони зомбували українське населення 
промосковською пропагандою. І коли у 1708 році 

Мазепа з прибічниками повстав проти Московії – 

українці його практично не підтримали, не бажаючи 
воювати проти "богом даного" царя Петра I. 

Фактично, Мазепа сам вирив собі яму. 
 Продажність церкви й залежність від влади 

зіграла з Росією злий жарт: 1812 р. московські 
священики присягали на вірність Наполеонові, у 1941-

1944 рр. – Гітлерові. І якщо факти співпраці 

духовенства з нацистами широко відомі, то події 1812 
р. залишаються нібито й забутими, наприклад: у 1812 

році православне духовенство Могильовської єпархії у 
повному складі присягнуло на вірність Наполеонові і 

служило молебні за перемогу французької зброї. 

 Чи була "на Русі" інквізиція? Так повелось, що 
московські попи-агітатори полюбляють доводити 

прогресивну роль своєї церкви, порівнюючи її з 
католицькою. Мовляв – у них була кривава інквізиція, 

"католицьке гестапо"! Пересічна людина й гадки не 

матиме про те, що московська інквізиція була такою 
ж реальною, як і католицька (католики хоч покаялись 

за гріхи минулого). Наприклад, 1204 року у Суздалі 
живцем спалили кількох жінок, яких звинуватили у 

"чаклунстві" (нібито вони винні у неврожаї); у 1227 р. 

чотирьох людей спалено у Новгороді (і це за два роки 
до створення інквізиції у Європі!); у 1411 році у Пскові 

спалено 12 "відьом" за те, що вони "начаклували" 
чуму; у 1575 р. духовенство міста Новгород знов 

ліквідувало шляхом спалення 15 "відьом". 
Новгородський архієпископ у 1484-1504 рр. Гєнадій 

Гонозов прямо вимагав від царя перейняти іспанський 

досвід інквізиції, але не вдовольнившись листами до 
Москви, став засипати тими ж листами колег та 

підлеглих: "Єретиків страчувати, палити і вішати ... 
катувати їх міцно, щоб дізнатися, кого вони 

спокусили, щоб викорінити їх зовсім і дітей їхніх не 

залишити". 
 Опоненти можуть заявити: це ж окремі, 

несистемні випадки! Нічого подібного, у XVI-XV ст. на 
Московії вибухають антицерковні рухи, направлені 

проти феодального гніту попів, – рухи стригольників 
(очолені нижчими верствами духовенства) та т. зв. 

"новгородсько-московська єресь". Сотні учасників цих 

рухів було страчено за прямою вказівкою московської 
церкви. Лідерів стригольників – диякона Нікіту та 

Карпа – було скинуто у р. Волхов (1375 р.). 
Церковний Собор 1490 року прокляв учасників 

"новгородсько-московської єресі" і вимагав від царя 

негайно страчувати всіх єретиків (які були просто 
чесними християнами, борцями проти церковного 

феодально-поміщицького гніту). Московський Собор 
1504 року наказав спалити "єретиків": Івана Волка, 

Міхаіла Коноплева, Івана Максімова (спалили у клітці) 

та Некраса Рукавова (останньому перед спаленням 
відрізали язика). До речі, одного з ідеологів 

московської інквізиції – ігумена Волоколамського 
монастиря Іосіфа Саніна – у 1591 році 

оголосили"святим". 
 Боротьбу з "невірними" здійснювали як 

церковні суди, так і світські: на Стоглавому Соборі 

(1551 рік) єпископи прямо просили царя судити 
єретиків "градським" судом, що і було виконано. 

Схема мала такий вигляд: кара встановлювалась 
церковним судом, а виконував вирок світський суд. 

Очевидець подій – Г. Котошихін – у своїй праці "Про 

Росію за царювання Олексія Михайловича " (тут ми 
трохи забіжимо вперед – у XVII ст.) зазначає: "...а 

кого в них (судах патріарха та церковної влади – Р. 
В.) за духовні справи ... засудять на смерть, хто яку 

заслужив, і вони, зі справи виписавши вирок свій, 
посилають з тими засудженими людьми у царський 

суд, і за тим їх вироком з царського суду велять 

стратити без затримання, хто чого вартий". Широко 
застосовували катування, про що зазначено в 
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офіційній церковній літературі дореволюційної Росії – 
наприклад, у праці "Короткий курс церковного права. 

Т. 2" І. С. Берднікова. При монастирях були тюрми, у 

котрих роль наглядачів виконували монахи. Лише у 
1835 році уряд Росії заборонив тримати у даних 

тюрмах людей, хоч на практиці указ не виконувався: 
тюрма при Соловецькому монастирі діяла до 1883 

року, а при Спасо-Євфімієвом монастирі – до 1905 

року. 
 У 1563 р., зі схвалення московського 

митрополита Макарія та царя Івана IV, у м. Полоцьк 
(відбитому московитами у Великого князівства 

Литовського) відбувся геноцид євреїв-іудеїв та 

католиків – сотням людей відрубали голови, інших – 
утопили в річці. Паралельно у Смоленську відбулась 

масова страта місцевих євреїв шляхом спалення. А 
насильне навернення у православ'я жителів Сибіру та 

Поволжя у XVII ст. 
 З 1591 р. за боротьбу проти єретиків взялась і 

московська політична еліта: цар Фьодор Іванович 

(син Івана Грозного) наказує стратити декілька 
"чаклунів" за те, що вони насилали порчу; цар 

Алєксєй Міхайловіч (за часів котрого Україна-
Гетьманщина підпала під контроль Московії) у 1647 р. 

наказав "на майдані у зрубі, обклавши соломою, 

спалити жінку Агафью і мужика Терешку Івлєва" – за 
традиційне міфічне "чаклунство". Церковне "Соборноє 

уложеніє" 1649 року прямо регламентувало 
процедуру спалення чаклунів та єретиків (у тому 

числі, такими визнавали тих, що перейшли у 
"басурманскую" віру), тому з 50-х рр. XVII ст. 

релігійний терор набуває системного характеру: у 

регіонах Московії переймають досвід провідних міст. 
Очевидець подій – швед Петрей – залишив нащадкам 

згадку про посаджених на кіл жертв московської 
церкви, чиї трупи, після "посадження", відносили за 

місто і спалювали, а попіл засипали землею. 

 У другій половині XVII ст. розпочалось 
протистояння ніконіанців (російська православна 

церква) та старообрядців (хрестились двома 
пальцями), що одразу ж вилилось у масові екзекуції 

"невірних". Лідера старообрядців Аввакума та його 

оточення було заживо спалено, з 1685 року, на 
підставі "12 статей о раскольниках" патріарха Іоакіма, 

у Московії на законних умовах катуванням з 
подальшим спаленню підлягали всі старообрядці. 

Вісім років (1668 - 1676) монахи Соловецького 
монастиря тримали героїчну оборону (Сталінград 

відпочиває), але зрештою не встояли під ударами 

"священної" армії Москви – і були частково вирізані, 
частково – повішені. Перед смертю Аввакум писав: 

"Наших на Москві смажили, та пекли: Ісайю спалили, 
і після Авраамія спалили, та інших поборників 

церковних безліч погублено, їх же число Бог вирахує. 

Диво, як то в пізнання не хочуть прийти: вогнем, та 
батогом, та шибеницею хочуть віру затвердити! Які-то 

апостоли навчили так? Не знаю. Мій Христос не 
наказав апостолам так вчити, якщо вогнем, та 

батогом, та шибеницею хочуть у віру приводити". Ще 
один приклад хрестового походу по-московськи, але 

не на Близький Схід, а всередину країни… 

 У 1666 р. московські інквізитори (хоч офіційно 
вони такими не іменувались) спалили шістьох 

"відьом" на берегу Дніпра, а 1671 р. спалено 
монахиню Олену, котра під катуваннями все ж не 

зізналась у чаклунстві, але московські попи це не 

врахували…1676 року за царським наказом спалено 
двох лікарів з с. Сокольскоє, оскільки в них знайшли 

лікувальні трави та корінці. І так далі: спалено за 
чаклунство Марфушку Яковлєву (1682 р.) та 

протестантського пастора Квіріна Кульмана (1689 р.), 

поета та історика Сильвестра Мєдвєдєва (1689 р., 
хоча він "потрапив під роздачу" не за чаклунство, а 

за "читання неправильних книжок" – проте це є тією 
ж самою боротьбою з єретиками – московською 

інквізицією). У 1701 році Григорія Телицького та 17 

його учнів – друкарів книг (Артамона Іванова, Савіна, 
попів Луку й Андрія, та ін.) – було страчено за заяви 

про пришестя антихриста в особі Петра I. За часів 
імператора, що прорубав "вікно у Європу", також 

загинули Фома Іванов (1714 р., спалено на Красній 
площі за сумніви в існуванні Бога), капітан Василій 

Левін (1722 р., спалено у Москві за звинувачення 

Петра I у сатанізмі, але ще до спалення йому 
відрубали голову і відправили її до м. Пєнза, де той за 

життя проповідував свої погляди. Залякати жителів 
Пєнзи вдалось на славу…). Окрім Левіна, тоді ж 

стратили чотирьох його прибічників, оскільки вони не 

донесли на нього. Петро I не зупинявся на ліквідації 
своїх критиків, у воїнських артикулах 1716 р. 

спаленню на вогнищі підлягали: "чорнокнижники, 
замовляльники рушниць, забобонні і богохульні 

чародії", котрі "з дияволом зобов'язання мають і 
зносини з пеклом". Соратник Петра I, 

нижньогородський єпископ Пітірім, у 1718 р. видав 

"Духовную пращіцу", що була затверджена Петром. 
На підставі даного документу Пітірім на підвладних 

територіях насильно навернув у православ'я 68 тис. 
осіб (використовуючи катування), 1585 людей 

страчено, 598 – відправлено на каторгу. Ще 12701 

мешканець Нижньогородського краю втік з підвладної 
Пітіріму території. 

 Московська інквізиція карала й тих, хто 
насмілився змінити віру: А. Возніцин – спалено у 1738 

р., М. Нєсмєянко – спалено у 1743 р. 1767 року Синод 

схвалив концепцію митрополита Гаврііла щодо 
катувань та депортації "єретиків" на каторгу, де вони 

мають працювати, за висловом Гаврііла, "замість 
скотів". 1785-го волинського селянина Генріха 

Немирича, жителя с. Крупца, церковники 
звинуватили у святотатстві. У результаті суд 

постановив: "Віддати його під меч ката... віддати тіло 

четвертуванню, а перед тим живому вирвати язика ... 
і дерти паси (смуги) з тіла, потім все тіло порубати на 

дрібні шматки і розкидати по дорогах на їжу диким 
звірам". Цей садистський вирок, перед яким есесівці 

концтабору Освенцім виглядають "дітьми", було 

приведено у виконання. Московська інквізиція 
продовжувала діяти, правда, у менших масштабах, і у 

XIX ст.: у грудні 1879 р. у с. Врачьово (Новгородська 
губернія) спалили селянку Аграфену Ігнатієвну як 

"відьму", а влітку 1885 р. у с. Пересадовка 
(Херсонська губернія) спалили заживо трьох селянок, 

що "наслали неврожай". 

 Ближче до XX ст. інквізиція стала більш 
гуманною, обмежившись православно-
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русифікаторською політикою у підвладних Росії 
регіонах. Єпископ Вєніамін, який займався 

русифікацією народів Півночі Росії, писав: 

"Православ'я має вести боротьбу не просто з чужою 
вірою, а й з чужою національністю... щоб зробити їх 

(народи Півночі – Р. В.) не тільки за вірою, але й за 
національністю росіянами". Ось вам і відповідь на 

питання: що ж сьогодні робить московська церква в 

Україні… 
 Окремою сторінкою московської церкви є 

боротьба з наукою. За царя Івана III спалено у 
дерев'яній клітці князя Лукомского та перекладача 

Матіаса Ляха – за читання іноземних книг. Тоді ж 

стратили іноземного лікаря Антона Еренштейна, а за 
Івана IV, у 1580 р., – лікаря-іноземця Бомелія. У 1687 

р. у Москві створено Слов'яно-греко-латинську 
академію, керівництво якої було зобовя'зане 

спалювати "єретичні" книги, а осіб, що їх читають та 
розповсюджують, – доставляти до суду. У 1743 р. 

Академії наук було заборонено видавати 

астрономічний календар, а ще у 1740 році – вилучено 
та знищено примірники книги французького 

астронома Фонтенеля "Розмова про безліч світів". У 
1756 р. заборонено книгу англійця А. Поппа "Досвід 

про людину", у 1759 р. публічно спалено у Москві 

примірники дисертації професора математики, 
викладача Московського університету Д. Анічкова 

"Міркування з натурального богослов'я про початок і 
походження богопочитання у різних, особливо 

неосвічених, народів". Самого Анічкова вислали до 
Східної Пруссії, де він покінчив життя самогубством. У 

1868 р. заборонено працю Вольтера "Філософія 

історії", а пізніше – у 1890 р. – "Сатиричні та 
філософські діалоги". Заборонили й праці Д. Дідро, 

Гольбаха (примірники його фундаментальної праці 
"Система природи" привселюдно спалили у 1770 р.). 

Спалювали й книги Томаса Гоббса "Левіафан", 

Гельвеція "Про людину", Дарвіна "Походження 
людини і статевий відбір", Людвіга Фейєрбаха 

(заборонили абсолютно всі праці), і т.д. Перелік – 
невичерпний. Ті ж самі методи нациста Й. Геббельса, 

але у російському виконанні. 

 Сатанинське відродження 1943 р. Після нападу 
Німеччини та її союзників на СССР 22 червня 1941 

року Кремль усвідомив, що марксизм зі своєю 
космополітичністю та класовістю є непридатним для 

надихання мас на боротьбу. З 22 червня СССР стає 
іншим – ідея російського націоналізму та імперського 

"атєчества" де-факто замінила марксизм-лєнінізм. І 

хоч стара комуністична риторика залишилась до 1991 
року – сама суть червоної імперії трансформувалась: 

Московська імперія відродилася зі старою ідеєю 
євразійства. Церква, на думку Сталіна, як і за царів, 

знов мала відігравати провідну роль у русифікації та 

колонізації поневолених народів. І вже у червні 1941 
року розпущено "Союз войовничих безбожників", 

дозволено дзвони у церквах, гоніння на церкву 
припинились і Сталін (трохи пізніше) заговорить про 

хоробрість "русскава салдата", "русскава оружія" і т.п. 
Не совєцького солдата, не совєцької зброї, а саме 

виключно РУССКАВА. Не дарма Сталіна вважали 

просто новим російським царем, схожим у політиці на 
Івана Грозного. Та й погони з 1943 р., георгієвську 

стрічку Російської Імператорської Армії відновили для 
Робітничо-Селянської Червоної Армії (т.зв. 

"гвардійська стрічка"). У травні 1943 р. ліквідовано 

Комінтерн, і майже відразу (ніби на заміну) Й. Сталін 
дозволив Помісному Соборові обрати митрополита 

Сєргія патріархом "всея Русі". До цього моменту 
майже 20 років Московський патріархат не мав 

митрополита, будучи без голови. Осінню 1943 року 

Московський патріархат отримав офіційну назву – 
"Російська православна церква". Відродження в ім'я 

служіння сатанинській, антихристиянській владі 
відбулось. 

 До 1946 року прихильна до большевиків 

"Православна церква в СССР" майже повністю 
влилась до складу РПЦ. Так само "добровільно" до 

складу РПЦ "влили" Українську греко-католицьку 
церкву, винищивши та ув'язнивши усіх незгодних (з 

найвищого духовенства – 9 єпископів та митрополита 
Й. Сліпого). Ще до війни, у 1929-1933 рр., знищили 

Українську Автокефальну Православну Церкву 

(УАПЦ), що народилася після 1917 року, а 
конкретніше – у 1921 році. У 1948 році Кремль 

спробував навіть провести Вселенський Собор у 
Москві з метою оголошення РПЦ Вселенською 

церквою. Але рішуча позиція майже всіх закордонних 

православних ієрархів зірвала плани перетворити 
РПЦ у новітній Комінтерн. Хоча у сучасній Україні таку 

підривну роль РПЦ успішно відіграє. З 1943 року 
звичним явищем стає "КГБіст у рясі", традиція такого 

методу розвідки зберігається і нині, хоча ще до 1917 
року співпраця священиків з поліцією була доволі 

поширеною. Але ж тоді московські попи виступали на 

боці влади православної імперії, що, у власних очах 
дозволяло їм не вважити себе грішними. Тепер же 

"святі отці" виступали на боці сатанинської імперії… 
 Завдяки поверненню у стрій "московської зброї 

під рясою" московські попи завзято підтримували 

Сталіна навіть на смертному одрі, наприклад, 
телеграма єпархіальним архієреям від Патріарха 

Московського і всєя Русі Алексія, від 4 березня 1953 
року просто сяє вірнопідданством: "Урядове 

повідомлення про несподівану тяжку хворобу, яка 

спіткала Йосипа Віссаріоновича Сталіна, глибоким 
сумом відгукнулось у серцях усіх російських людей. 

Наш обов'язок, обов'язок всіх вірян, перш за все 
звернутись з молитвою до Бога про зцілення дорогого 

для всіх нас недужого". Дійсно, Сталін знищив 
мільйони невинних людей, окупував Східну Європу 

тощо, але ж він відродив міністерство пропаганди – 

РПЦ! За це попи готові молитись за здоров'я тирана 
до скону. Після смерті диктатора вождь московських 

православних Алексій продовжив сеанс 
вірнопідданства: у телеграмі Совєту Міністрів СССР від 

Патріарха Московського і всея Русі (березень 1953 

року) зазначено: "Від імені Російської Православної 
Церкви і свого висловлюю глибоке і щире співчуття з 

нагоди кончини незабутнього Йосипа Віссаріоновича 
Сталіна, великого будівничого народного щастя. 

Кончина його є тяжким горем для нашої Батьківщини, 
для всіх народів, що населяють її. Його кончину з 

глибокою скорботою переживає Російська 

Православна Церква, яка ніколи не забуде його 
доброзичливого ставлення до потреб церковних. 
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Світла пам'ять про нього буде не згладимо жити в 
серцях наших. З особливим почуттям безперестанної 

любові Церква наша проголошує йому вічну пам'ять".  

 Московський патріархат – проповідник 
московського імперіалізму в Україні. Імперський 

характер московської церкви в Україні відчутний 
більш ніж 300 років, у сучасній історії він проявився 

2004 року, коли попи наставляли вірян, мовляв, "В. 

Ющенко – посланець Диявола" (у якості прикладів 
наводили отруєння Ющенка – нібито його ушкоджене 

обличчя є свідченням впливу диявола). Попи за будь-
якої нагоди заявляють про "єдінство святой Русі", 

підміняючи це поняття Московською імперією, хоча 

2010 року вони торжествували: московський фарисей 
став Президентом, він і не приховує того, що поважає 

лише Українську православну церкву московського 
патріархату. Не можна не згадати і підтримку 

московським чорносотенним попівством російських 
"казаків" в Україні (по-суті – воєнізованих формувань, 

створених з метою боротьби з українцями в Україні). 

Деякі попи, зганьбивши віру, стали депутатами 
місцевих рад від Партії регіонів. Крилатий вислів з 

"Дванадцяти стільців" "…батюшка? А ви, може, ще й 
партійний?!." став реальністю в Україні – країні 

контрастів. 

 Церква північного сусіда має в Україні не тільки 
політичні, але й економічні інтереси, Статут РПЦ у 

розділі XV "Майно та кошти" регламентує своєрідний 
бізнес-план: порядок "відрахувань від прибутку 

підприємств, заснованих канонічними підрозділами 
Російської Православної Церкви самостійно або 

спільно з іншими юридичними або фізичними 

особами", "доходів від цінних паперів і внесків, 
розміщених на депозитних рахунках". Найвищий 

прибуток від діяльності московської церковної 
корпорації отримують члени такої собі "ради 

директорів": "Розпорядником загальноцерковних 

фінансових коштів є Патріарх Московський і всієї Русі і 
Священний Синод". Україна слугує вигідною 

"кормушкою" для московських "бізнесменів у рясах": 
мільйони вірян з пожертвами, сприятливі умови для 

торгівлі (хоч би й магазинів на кшталт "пиво-води" 

Статут РПЦ не забороняє!), й відкриття "батюшками" 
підприємств із виробництва різноманітних товарів, – 

спільно з місцевим бізнесом, який слугує прикриттям, 
допомогою, але навзаєм отримує значні переваги, 

власне – не платить податки. Вигадка? А чи не 
торгівлею алкоголем і тютюном займався у 90-ті рр. 

XX ст. нинішній фюрер РПЦ Кіріл (Гундяєв)? 

 Втратити Україну для РПЦ – це якщо і не 
фінансове банкрутство, то значний удар по 

"добробуту" корпорації "Московський патріархат". 
П'ята колона Кремля силою захоплює українські 

храми, відчуваючи підтримку влади, у той час як 

українські церкви перебувають у становищі 
"небажаних", "чужих" і "ворожих" до антиукраїнської 

влади Януковичів-Азарових-Табачників (спробуйте 
знайти серед них хоч одного українця!). 

 Українська помісна церква. Проблема 
об'єднання українських церков (Української 

Православної Церкви Київського Патріархату, 

Української Автокефальної Православної Церкви, 
Української Греко-Католицької Церкви плюс 

патріотичної частини Української Православної 
Церкви Московського патріархату) залишається 

невирішеною. Попри прихід до влади "фаната" 

московського православ'я Януковича ідея об'єднаної 
Української Церкви не втратила своєї актуальності: 

прикро, що православні українці ходять до різних 
православних церков. У будь-якому разі, майбутня 

об'єднана Українська Церква не має бути 

самопроголошеною – ідеальним варіантом було б 
офіційне визнання її канонічною з боку Ватикану, 

Вселенського Патріархату та, відповідно, 
підпорядкування останньому. Тому боротьба за 

справжнє, не політизоване, не імперське православ'я 

– триває і завершиться лише з перемогою Української 
Нації у боротьбі за дійсно українську Україну.  

Слава Україні! 
 

 

Браво, Маестро Анатолій Авдієвський! 
 

 У культурно-мистецькому житті України 
відбулася яскрава подія. На замовлення Державного 

комітету телебачення і радіомовлення за програмою 
«Українська книга» 2012 року в серії «Бібліотека 

Шевченківського комітету» презентовано книгу 
«Маестро Анатолій Авдієвський. Портрет хору з 

мозаїки»(видавництво «Криниця»). 

        Автор книги 
– український 

письменник, театральний 
критик Володимир 

Корнійчук, головний 

редактор «Української 
музичної газети»( 

заснованої Музичним 
товариством ім. М. 

Леонтовича 7  січня 1926 

року і відновленої 
зусиллями Національної 

всеукраїнської музичної 
спілки у 1993 році з 

ініціативи голови Спілки,  академіка Анатолія 
Авдієвського). Книга складається із самобутніх новел-

мозаїк, численних спогадів, інтерв»ю і роздумів 

безпосередніх учасників хору – співаків і музикантів, 
хормейстерів і диригентів, хореографів, 

балетмейстерів, із численних відгуків українських і 
зарубіжних музичних критиків. Завдяки 

поліфонічному звучанню різних голосів створюється 

творчий портрет як самого митця – видатного 
хормейстера сучасності, педагога й композитора, 

професора, академіка Національної академії 
педагогічних наук України та Національної академії 

мистецтв України, лауреата Національної премії імені 
Тараса Шевченка, Героя України, народного артиста 

України Анатолія Авдієвського, так і очолюваного ним 

із 1966 року Національного заслуженого академічного 
українського народного хору імені Григорія Верьовки. 

Причаститися духовним словом  
Привітати Маестро прийшли його численні 

побратими: співаки, диригенти і композитори, які 

починали свій творчий  шлях у Національному хорі ім. 
Г. Верьовки, або співпрацювали з цим прославленим 
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колективом: Леся Дичко, Євген Станкович, Віктор 
Гуцал, Євген Савчук. Кожен знайшов щире слово, аби 

окреслити таке явище в українській культурі, як 

Анатолій Тимофійович Авдієвський. Добре слово про 
побратима мовив поет Борис Олійник: «Без таких 

людей, як Авдієвський, неможливо побудувати 
духовний храм України».  «Хормейстером №1» назвав 

побратима народний артист України Мирослав 

Вантух, наголосивши на тому, що книга Володимира 
Корнійчука «Маестро Анатолій Авдієвський. Портрет 

хору з мозаїки» приурочена до 70-ліття 
Національного хору ім. Г.Верьовки і 80-літтю від дня 

народження художнього керівника і головного 

диригента хору Анатолія Авдієвського (ювілеям, які 
святкуватимуться у серпні-вересні 2013 року). Кожен, 

хто завітав до концертного залу Національного 
заслуженого академічного українського народного 

хору ім. Г.Верьовки, мав змогу не лише послухати 
самого Маестро, приєднатися до численних вітань на 

його адресу, але й насолодитися дивовижною 

мистецькою програмою. Для непосвяченого слухача 
усе, що відбувається на сцені, видається 

неперевершеним: музика, спів, запальний танок. 
Чому ж тоді Анатолій Тимофійович під час свого 

імпровізованого майстер –класу раз у раз зупиняє свої 

артистів? Чому ті підкоряються відразу, уважно 
слідкуючи за рухами його диригентської палички? І 

вдруге, втретє, десяте відпрацьовується кожна нота, 
кожен звук? Відповіді на ці питання ми шукатимемо 

самостійно та за допомогою побратимів Анатолія 
Авдієвського. Ці відповіді – у книзі, у численних 

інтерв»ю Анатолія Авдієвського. Вчитаймося у його 

мудрі слова: «Пісня робить народ безсмертним», - 
казав Григорій Сковорода. Він вважав, що «трава без 

душі – то є сіно, дерево без душі - то є дрова, а 
людина без душі – то є мрець». Він говорив, що 

людина народжується двічі: уперше – коли 

з»являється на світ, а вдруге – коли піднімається 
духовно. А у нас друге народження нині 

проблематичне. Нині середні школи не мають 
самодіяльних хорів, учні 8-11 класів не мають уроків 

музики, - вони замінені «художньою культурою». 

Сьогодні держава підтримує шоу-бізнесову культуру, 
яка далека від духовності. А коли недостатньо 

приділяється уваги сфері духовній, то потерпає й 
держава». Бачити молодь одухотвореною – 

прагнення Анатолія Авдієвського як директора 
Інституту мистецтв Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова. Колеги, які 

прийшли привітати свого наставника, відзначають 
його як невтомного організатора, адже пан Анатолій є 

ініціатором створення нових програм з музики для 
загальноосвітніх шкіл України, освітньо-професійних 

програм вищої школи за професійним спрямуванням 

«Музичне мистецтво». Його наукові праці, навчально-
методичні посібники використовуються у навчальному 

процесі  шкіл, ВНЗ, училищ. «Заспіває школа – 
заспіває країна», - ця фраза Анатолія Авдієвського 

вже давно стала крилатою. Адже лише духовно 
багата молодь є справжньою елітою суспільства; там, 

де є така молодь, за майбутнє країни можна бути 

спокійним. Напевно,  Анатолія Авдієвського можна 
вважати щасливою людиною. Це справжнє щастя для 

творчої людини, коли на її шляху зустрічаються 
однодумці, готові підтримати творчі ініціативи. 

Щасливу родину Маестро знайшов у Національному 

педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. 
Його ректор, доктор філософських наук Віктор 

Андрущенко глибоко шанує талант Анатолія 
Авдієвського. А ще віримо, що спільними зусиллями 

вдасться здійснити давню мрію Анатолія Авдієвського 

– мати у навчальному закладі…студентську 
філармонію.  

Коли цвіте папороть… 
…У книзі подано історію створення фольк - 

опери «Цвіт папороті», написану майже чверть 

століття тому за мотивами українського фольклору та 
гоголівських творів, написану композитором Євгеном 

Станюковичем спеціально на замовлення Анатолія 
Авдієвського. Постановку її все-таки вдалося втілити 

(хоча і в «закритому режимі»)на сцені Палацу 
культури «Україна» 27 жовтня 1978 року. Навіть 

квитки продавали на прем»єру, але після першого ж 

«закритого» перегляду фольк - опери партійні 
функціонери зробили все можливе, аби постановку 

ніхто не побачив…Зрозуміло, що квітка папороть як 
символ відродження української культури ( а відтак 

України), аж ніяк не вкладався у «прокрустове ложе» 

тогочасної тоталітарної системи. Композитор Євген 
Станкович зізнається: тоді він ніяк не очікував, що 

доведеться писати саме такий твір. Тим більше, що 
аналогів цій фольк - опері у світовій музичній культурі 

й досі немає. «На той час це був своєрідний 
експеримент, спроба створити новий жанр, - згадує 

Євген Станкович. – Такої опери досі світ не 

мав…Себто, саме такого драматургічного і смислового 
поєднання літературної основи і народної пісні, 

народного співу, із глибинним зануренням в його 
звукову атмосферу. І зрозуміло, що після його 

заборони на всіх нас – співавторів відразу почав 

чинитися тиск…Наша «вина» полягала в тому, що 
начебто в основі опери «всевидюще око» вбачало 

відродження…українського національного духу в 
українських глибинних, прадавніх витоках. Особливо 

ж – у їхніх героїчних піснях, які закладені в самій 

музичній основі твору. Тобто все це створювало 
атмосферу волелюбства і протесту системі…» Попри 

усі заборони, обвинувачення в усіляких «ізмах» 
незнищенний цвіт папороті не зникнув, не розчинився 

у мороці небуття. Як символи українського  
відродження, і цвіт папороті, і неопалима купина 

будуть завжди…Через чверть століття, 13 грудня 2003 

року, прем»єра фольк - опери «Цвіт папороті» все ж 
таки відбулася! Як і раніше, так і зараз «Цвіт 

папороті» у своїй основі має ідею-символ: це 
українська народна пісня як символ нашого 

національного духу,  нашої славетної історії. А ще – 

космогонічне уявлення наших предків про 
навколишній світ, про наші звичаї та обряди; 

зрештою, у самій фольк - опері є чимало сцен-
символів.  

Українська пісня лине за океан 
Анатолій Авдієвський пригадує численні 

гастролі хору ім. Г. Верьовки за кордон. Згадує, як 

готувалися до проведення Днів України у рамках 
виставки «Експо-67». «Це так відповідально!» - 
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любив повторювати тодішній урядовець Петро 
Тронько. Лише головний режисер мистецьких 

колективів радянської делегації вимагала від Анатолія 

Авдієвського під час проведення Днів України 
виконувати…російські пісні. Але керівник хору рішуче 

відмовився: «Цього ніяк не можна робити, нас 
неправильно зрозуміють політичні партії різного 

спрямування». Канадські газети повідомляли, що під 

час проведення Днів України не виключено 
терористичні акції. Анатолій Авдієвський пригадує, як 

разом з артистами ступив на площу Націй. Тут 
зібралося 30  тисяч чоловік. Урочистості розпочалися 

святковим парадом. На чолі колони прямував 

важкоатлет Леонід Жаботинський; слідом – хористи в 
українських костюмах. З дипломатичною промовою 

виступив Петро Тронько. Але увага присутніх прикута 
до хористів. Усі чекали на початок концерту.  І ось 

полетіли у високе канадське небо журливі слова 
українських пісень: «Чуєш, брате мій», «Цвіте терен», 

«Ой у лузі калина стояла», «Нежонатий ходжу», 

«Закувала та сива зозуленька», «Реве та стогне Дніпр 
широкий». Зал якусь мить мовчав, а потім вибухнув 

аплодисментами. Власне, то буле не лише 
аплодисменти, - величезний емоційний вибух. 

Українці за океаном єдналися з материковою (нехай і 

радянською) Україною…Адже  генетичний корінь в 
тих українців, які не з власної волі розділені 

відстанню і часом, - був спільним. І ця коренева 
система наснажувала і єднала, і звучали зізнання у 

любові до далекої  рідної землі…Такі свята, зізнається 
Анатолій Авдієвський, запам»ятовуються назавжди. 

Це було дивовижне видовище, коли люди обіймалися, 

єдналися, як велика українська родина. Тоді одна 
партійна керівниця бідкалася: «Артисти просять мене 

відпустити у гості до сімей українських емігрантів. 
Дозволю – мене з роботи знімуть. Що ж робити?» 

Прийшов на допомогу Анатолій Авдієвський: 

«Звертайте все на мене. Скажете, керівник хору дав 
дозвіл, а ви нічого не могли вдіяти!»…Скільки таких 

незабутніх концертів, зустрічей у житті Маестро 
Анатолія Авдієвського – і в Україні, і за океаном…Не 

перелічити…Коли звучать Шевченкові «Думи мої» в 

обробці Анатолія Авдієвського, урочисто-святкове 
«Многолітня», зал підхоплюється у єдиному пориві.  

Але коли звучить тривожно-піднесено «Реве та стогне 
Дніпр широкий»- враження неповторні. Відчуття 

неможливо передати словами, їх можна в тільки 
відчути серцем. «Коли звучить «Реве та стогне Дніпр 

широкий» - здається, небо розверзається, підносишся 

високо і стаєш перед Всевишнім Творцем. І тебе 
охоплює щемке усвідомлення своєї малості, але 

величі людської», - так передала свої відчуття 
науковець, колега Анатолія Авдієвського по 

Драгоманівському університету Любов Мацько. І це, 

напевно, найбільше щастя для митця – підносити 
людський дух до небесних вершин.  

 

Наталія Осипчук, письменниця,  
член НСПУ 

 

 

 

 

 

Володимир Вернадський 
150 років від дня народження 

 

12 березня 2013 року відзначається 150 років 

від дня народження Володимира Вернадського, 
українського філософа, природознавця, 

мислителя, засновника геохімії, біогеохімії та 
радіогеології. 

        Володимир 

Вернадський народився 
28 лютого (12 березня за 

новим стилем) 1863 року 
в Санкт-Петербурзі в сім'ї 

економіста Івана 

Васильовича 
Вернадського. 

 Дитячі роки 
(1868–1875) в Україні — 

в Полтаві і в Харкові; ще 
хлопчиною бував у Києві, 

жив у будинку в Липках, 

де мешкала й померла 
його бабуся — В. 

Константинович. У 1873 
році Володимир Вернадський вступив до першого 

класу Харківської гімназії, де провчився три роки. 

 В дитинстві величезний вплив на його 
розвиток мав батько, який дуже ретельно і 

послідовно займався вихованням і освітою свого сина. 
Саме він прищепив Володимиру інтерес і любов до 

українського народу, його історії та культури. 
Майбутній учений згадував, що перед переїздом з 

Харкова до Петербурга, вони з батьком були за 

кордоном і в Мілані у газеті Петра Лаврова «Вперед» 
прочитали про циркуляр, що забороняв у Росії 

друкувати українською мовою. 
 Рід Вернадських має глибокі українські корені. 

Його предок Верна під час визвольної війни 

українського народу 1648–1654 років виступав на боці 
козаків, діти служили в козацтві старшинами. 

Дворянство вислужив дід Василь, який відтоді став 
писатися Вернадським. 

 Батько Володимира, Іван Васильович, 

народився у Києві, очолював кафедру в Київському 
університеті, з переїздом до Москви очолював 

кафедру в Московському університеті. Через чотири 
роки після народження Володимира батьки переїхали 

в Харків. Сім'я відвідувала родичів на Полтавщині. 
Провів одне літо Володимир і в садибі українського 

письменника Квітки-Основ'яненка. Читання творів 

українських письменників, знайомство з побутом 
українців, мабуть, і дали привід відгукнутися про 

циркуляр, який забороняв у Росії друкування 
українською мовою, такими словами: «Що це 

значить? Як це і для чого?» З наукових джерел 

відомо, що молодий Вернадський був небайдужий до 
історії України. В.Вернадський був одним із 

засновників і першим президентом Української 
Академії наук, засновником першої наукової 

бібліотеки в Україні. Йому належать слова: «Я вірю у 
велике майбуття і України, й Української академії 

наук.» 
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 В історії науки важко знайти вченого, який 
зробив би так багато для людства, як 

Володимир Вернадський. 

 Він був «хрещеним батьком» багатьох 
видатних вчених сучасності, створив десятки нових 

науково-дослідних інститутів, музеїв, наукових шкіл. 
Завдяки його проникливості і могутньому інтелекту 

сформульовано нові погляди на природу, він 

розробив учення про біосферу, створив концепцію 
ноосфери як важливої фази її еволюції. 

 Геніальні ідеї Вернадського — про геологічну 
вічність життя, про планетарну роль людини і 

людства, про розширення наукової свідомості у світі 

— вражаюче сучасні, точні, з великим 
пророчим потенціалом. 

 Праці вченого мають неоціненне світоглядне 
значення, оскільки спонукають нас заглиблюватись у 

проблему місця та ролі людини у природі й 
суспільстві, замислитись над одвічним питанням: хто 

ми є і чого хочемо досягти для себе та своїх дітей? 

 Вернадський — один із геніальних мислителів 
людства, які, за словами Льва Толстого, «здатні 

бачити через голови інших людей і століть» та вести 
їх за собою. 

 У грудні 1944 р. Вернадський простудився і 
через декілька днів у нього трапився крововилив в 
мозок. Помер він 6 січня 1945 року. 

Посольство України в Ізраїль 
 

 

У березні Україна відзначатиме 110 
років з дня народження Наталі Забіли 

 

5 березня 2013 року виповнюється 110 років 

від дня народження української письменниці, 

перекладача, драматурга Наталі Забіли. 
         Додамо, що 

Наталя Львівна 
Забіла – поет, 

прозаїк, драматург, 

перекладач, 
авторка біля 200 

виданих книжок. З 
усього творчого 

доробку авторки 
найбільше 

визнання отримали 

твори для дітей, 
вона є одним із 

класиків 
української 

літератури для 

дітей. 
 Народилася Наталя Забіла 5 березня 1903 року 

у Петербурзі в сім’ї економіста, в родині, яка мала 
давні культурно-мистецькі традиції. Після Жовтневої 

революції сім’я переїхала в Україну й осіла в 
Люботині, неподалік Харкова. 

 В 1925 році Наталя Забіла закінчила історичний 

відділ Харківського інституту народної освіти. Після 
закінчення інституту працювала співробітником 

редакції журналу "Нова книга", в Українській 
книжковій палаті. 

 Перші публікації датуються 1924 роком 
(Кам’янець-Подільська газета "Червоний кордон", 

вірш "Війна війні"). Незабаром молода поетеса 

увійшла до спілки селянських письменників "Плуг".  
Перша видана книжка лірики – "Далекий край" 

(1926). У 1928 році виходить віршоване оповідання 
для малюків "Про маленьку мавпу", після чого Наталя 

Забіла усвідомлено стає на шлях творення дитячої 

літератури. В 1930 році вона остаточно переходить на 
творчу роботу, маючи у творчому активі біля десятка 

невеличких за обсягом книжок. 
 Особливої популярності набула "Ясоччина 

книжка" (1934), яка потім неодноразово 

перевидавалася. Цикли віршів "Ясоччина книжка" та 
"Про дівчинку Маринку" (1956) літературознавці 

характеризують як одні із вершин української дитячої 
літератури. 

 У роки Великої Вітчизняної війни Наталя Забіла 
жила й працювала в Казахстані. Повернувшись в 

Україну, очолювала Харківську письменницьку 

організацію, до 1947 року редагувала журнал 
"Барвінок". 

 За драматичну поему "Троянові діти" (1971) та 
фантастичну п’єсу "Перший крок" (1968) у 1972 році 

Наталя Забіла першою в Україні була удостоєна премії 

ім. Лесі Українки. Багато творів авторки було 
перекладено російською та іншими мовами. 

 Додатково до письменницької роботи Наталя 
Забіла була укладачем "Читанок" для другого (1933) 

та першого (1939) класів, які у подальшому 
багаторазово перевидавалися. 

 Як громадський діяч, Наталя Забіла протягом 

багатьох років була головою комісії дитячої 
літератури у Спілці письменників України, членом 

редколегії дитячих журналів, редакційної ради 
"Дитвидаву", виступала на письменницьких з’їздах і 

нарадах з питань дитячої літератури як критик і 

літературознавець. Померла Наталя Забіла 6 лютого 
1985 року у Києві.        (“Вголос”, портал львівських) 

           Маринчина лялька 
У Маринки лялька є: 
Чорне негренятко. 

Разом з ним вона встає 
І лягає спатки. 

Вранці каже: — Добрий день! 
Одягне, умиє 

І співа йому пісень, 
А воно — не вміє! 

Потім їсти принесе, 
З ложечки годує. 

Негренятко їсть усе 
І не вередує. 

А тоді бере рушник, 
Витре йому носик. 

Завжди чистим бути звик 
Чорний негритосик. 
Поки дівчинка мала 

Застеляє ліжко, 
Негритосик край стола 

Сам читає книжку. 
А коли вона іде 

У садок дитячий, 
Він сидить, на неї жде 

І, напевно, плаче! 
Наталя  Забіла 
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Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Національний університет «Львівська політехніка» 

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з 

діаспорою 
Львівська національна академія мистецтв 

Львівська національна музична академія ім. М. 
Лисенка 

Українська Всесвітня Координаційна Рада 

Світовий Конгрес Українців 
Світова Федерація Українських Жіночих Організацій 

Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань 
Європейський Конгрес Українців 

Львівська обласна організація Всеукраїнського 

жіночого товариства ім. О. Теліги 
Народний музей Тараса Шевченка Львівського палацу 

мистецтв 
Центр творчості дітей та юнацтва Галичини 

Громадська організація «Назустріч» 
 

ЧЕТВЕРТИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНҐРЕС 

«СВІТОВЕ УКРАЇНСТВО ЯК ЧИННИК 
УТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА У 

МІЖНАРОДНІЙ СПІЛЬНОТІ» 
23-24 cерпня 2013 року, м. Львів 

 

У рамках Конґресу відбудуться конференції: 

ЧЕТВЕРТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ «СВІТОВЕ УКРАЇНСТВО ЯК ЧИННИК 
УТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА У МІЖНАРОДНІЙ 

СПІЛЬНОТІ» «…ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ В УКРАЇНІ І НЕ В 
УКРАЇНІ…» 

Тематика конференції: 

1. ОСВІТА ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА: СУЧАСНИЙ СТАН 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ. 

2. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ.  

3. ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ ТА ДУХОВНОЇ 

СПАДЩИНИ ЗАРУБІЖНОГО УКРАЇНСТВА. 
4. ЦЕРКВА ЯК ЦЕНТР ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ 

ДУХОВНОСТІ УКРАЇНЦЯ ЗА КОРДОНОМ.  
5. ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ ЯК НОВА УКРАЇНСЬКА 

ПРИСУТНІСТЬ У СВІТІ.  

6. СВІТОВА ЛЕМКІВСЬКА СПІЛЬНОТА. ПОГЛЯД НА 

ДЕПОРТАЦІЮ УКРАЇНЦІВ З ЕТНІЧНИХ ЗЕМЕЛЬ. 
 

ДРУГА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «ТАРАС ШЕВЧЕНКО ТА КОБЗАРСТВО» 

Тематика конференції: 
1. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. 

2. ЕТНОГЕНЕЗИС УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ КРІЗЬ ПРИЗМУ 

ТВОРЧОСТІ ШЕВЧЕНКА ТА КОБЗАРІВ. 
3. РОЛЬ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ В УМОВАХ 
СУЧАСНОГО СВІТУ. 

4. ТРАНСФОРМАЦІЯ-ПЕРЕПЛЕТЕННЯ ТВОРЧОСТІ КОБЗАРІВ 

ТА ШЕВЧЕНКА В ЛІТЕРАТУРІ, МУЗИЦІ, ОБРАЗОТВОРЧОМУ 
МИСТЕЦТВІ. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. 

Роботу Конференцій заплановано у форматі: 

1. Пленарного засідання; 
2. Панельних дискусій; 

3. Круглих столів; 

4. Презентацій; 
5. Показових виступів та майстер-класів; 

6. Відтворення Шевченкового середовища в Саду 
Світового Українства; 

7. Мистецької акції «Художники малюють під звуки 
бандури» та підсумкової виставки. 

Робочі мови Конґресу – українська та англійська. 
 

Для участі у Конґресі необхідно надіслати до 15 

березня 2013 року реєстраційну картку учасника на 
адресу – iiec@polynet.lviv.ua  або iiec@miok.lviv.ua. 
  
Для публікації статей до збірників, які вийдуть до 

початку роботи Конґресу, необхідно надіслати 

електронний варіант до 15 квітня  2013 р. в 
оргкомітет Конґресу за адресою iiec@polynet.lviv.ua 

або iiec@miok.lviv.ua. 
 

Інформація про Конґрес  на нашому  сайті 
www.miok.lviv.ua 

Додаткова інформація за телефонами: 

тел. 0038-032-258-01-51; 
тел. 0038-032-258-01-61; 

тел./факс.  0038-032-258-21-99; 
e-mail: iiec@polynet.lviv.ua 

або iiec@miok.lviv.ua. 
Адреса: С. Бандери, 32-Д,  

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з 

діаспорою 
Україна, Львів, 79013 

 Контактні особи: Марія Галік, заступник директора 
МІОК, моб. тел. 098 586 46 46, 

тел. +38 (032)258-01-51; факс: +38 (032) 258-21-99. 

Тетяна Шаленко, голова Львівської обласної 
організації Всеукраїнського жіночого товариства ім. О. 

Теліги, моб. тел. 093 694 42 26. 
 

 

Товариство трудової міграції українців в ЧР 
(Український хор при храмі св. Климента) 

 

БЕРЕГИНЯ 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Щиро запрошує Вас на вечір , присвячений 
пам´яті Т.Г.Шевченка, який відбудеться у неділю 
10 березня 2013 року у приміщенні актового залу 
Бенедиктинського монастиря 

(МОНАСТИР НА СЛОВАНЕХ – ЕМАУЗИ) 

Прага 2, вул. Вишеградська 49, ст. метро Б „ 
Карлово наместі “, трамваї 3, 4, 10, 16,18, 24 - 
зупинка Морань. 
 Програму підготували: учасники 
товариства БЕРЕГИНЯ 
Вартість квитка 120 ,- Кч Початок о 15.00 год. 
e-mail: berehyna@seznam.cz 
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Повідомлення в редакцію: 
 

Державна Aрхівна Cлужба України 
Центральний державний архів  

зарубіжної Україніки 
(ЦДАЗУ) 

 

ПPО ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ 
ДОКУМЕНТІВ НА ПОСТІЙНЕ ЗБЕРІГАННЯ 

 

 Підстава: Закон України “Про 
Національний архівний фолд і архівні установи”. 
 Павло Сташира, редактор газета 
"Хлібороб" (Бразилія), передає а Центральний 
державний архів зарубіжної Україніки в особі 
провідного наукового співробітника відділу 
формування НАФ та діловодства приймай на 
постійне зберігання наступні друковані видання 
за 1964-1999рр.: 

-Українське жіноцтво в Бразилії, Рік видан-ня 1964 

- Manual da Língua Ucraniana, Рік видан-ня 1976 

- Tarás Chevetchenko. O Poeta da Ucrânia, Рік 
видан-ня 1999 

- Український музей в Курітибі, Рік видан-ня 1992 

 м.Київ,16.01.2013 
В. Г. Берковський 
Директор ЦДАЗУ 

* * * 
06 лютий 2013 

  

 Шановна Редакціє! Високоповажаний Пане 
Павло Сташира! 
 

 Щиро дякую за надіслане чергове число 
Вашого часопису! 
 Дякую за Вашу працю - адже Ви чудово 
забезпечуєте місток між Україною і Бразилією, 
єднаєте духом усіх українців. Подивляю Вашу 
зацікавленість, обізнаність з усім, що діється в 
Україні. Відчувається, що Ви серцем з нами... 
Дай, Боже, Вам успіхів у Ваших благородних 
трудах! 
 Вдячна Вам за співпережиття у зв'язку з 
втратами славних дітей України. Особливо - 
Ірини Калинець та Михайла Гориня, яких я 
добре знала, дуже шанувала і яких бракуватиме 
тепер Україні. 
 З глибокою повагою  
  

Лідія Купчик, голова Львівської міської організації 
Всеукраїнської Ліги Українських Жінок 

 

* * * 
15 лютий 2013 

  

 Доброго дня, шановне товариство! 
 

 Надсилаю Вам найширіші вітання зі 
Львова.  
 Я - офіцер Збройних Сил України, 
цікавлюсь родинною історією та хочу 
розшукати моїх родичів, нащадків дідового 
брата - Грицевича Стефана Андрійовича, 

який після війни емігрував до Бразилії з села 
Мацьковичі поблизу Перемишля. Разом з 
дружиною Катериною Грицевич (з дому П'єйко) 
він проживав, помер та похований у Сан-Пауло, 
мав сина Маріана та двох внуків.  
 Наперед щиро вдячний за відповідь. 
 З повагою, 
 

Тарас Грицевич, підполковник 
України 

Mensagens recebida: 
 

 04 de fevereiro de 2013 
 Caro sr. Paulo, 
 

 Agradeço o envio do O Lavrador. Sinto-me 
honrado com a publicação do meu artigo. 
 Deus o abençoe 

Dom Lourenço 
Niterói – RJ. 

* * * 
15 de fevereiro de 2013 

 Prezado Paulo: 
 

 Preambularmente, agradecemos pelo 
contato e, em princípio, parece que, realmente, o 
Sérgio tem descendência da mesma origem que 
nós: Felipe Makcemiuk, meu Bisavô. 
 Friso que meu pai, Eugenio Makcemiuk, 
ficou muito emocionado pelo contato do Sérgio. 
 Agradeço e lhe parabenizo pelo excelente 
trabalho realizado.  
 Atenciosamente, 

Ricardo Makcemiuk 
Pato Branco – Paraná 

 

 

 Herói da Ucrânia 
 

Mykola Rudenko (Микола Данилович 

Руденко) poeta, escritor, filósofo e ativista de 
direitos humanos. Por suas atividades consistentes 
em defender a idéia de construir um estado 
independente ucraniano e pelas atividades 
literárias, recebeu o título de Herói da Ucrânia 
(Герой України) em 19 de dezembro de 2000, 
decretado pelo presidente Leonid Kutchma.  

       Mykola nasceu em 
12 de dezembro de 
1920 na aldeia de 
Yuryivka (Юр'ївка), 
Região de Luhansk 
(Луганська область). 

 Na infância 
trabalhou com sua mãe 
e dois irmãos, o pai 
faleceu quando tinha 

sete anos, na fazenda da família até que foram 
forçados a dar as suas terras durante o processo 
de coletivização soviética. Ele ficou traumatizado 
com o Genocídio pela Fome na Ucrânia" - 
Holodomor, fato que influenciou toda sua carreira. 

  

 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Ele começou a escrever na infância, e teve alguns 
de seus poemas publicados nos jornais locais. Sua 
escrita lhe rendeu uma bolsa de estudos para Kiev 
State University em 1939. Estudou só por dois 
meses até que foi convocado para o Exército da 
URSS. 
 Durante a Segunda Guerra Mundial Rudenko 
sofreu ferimentos graves em 1941, perto de 
Leningrado, foi ferido por uma bala explosiva e 
passou mais de um ano no hospital.  Ele foi 
condecorado com a Ordem da Estrela Vermelha, 
da classe Grande Guerra Patriótica 1, e também 
recebeu outras seis medalhas.  
 Em 1946 Rudenko deixou o exército e voltou 
a escrever, sua primeira coleção de poemas foi 
publicado em 1947 com o título З походу (da 

marcha) neste mesmo ano ele ingressou na União 
de Escritores da Ucrânia. Mykola Rudenko 
escreveu uma grande variedade de poesia e 
romances, alguns ficaram famosos: O Sabre Última 
(1959), O bumerangue Magia (1966), Desfiladeiro 
da Águia (1970), e a coleção de poemas sobre 
Holodomor “A Cruz“ em 1976. Também escreveu 
obras de filosofia;  na energia do Progresso (1974), 
ele argumenta contra as obras de Karl Marx.  
 Rudenko começou a escrever que o 
problema real era a ideologia soviética, não apenas  
Joseph Stalin e  começou a pedir reforma na 
URSS, chegou a enviar uma carta ao presidente do 
Conselho de Ministros da URSS, Nikita Khrushchev 
em 1960. A partir deste período ele foi colocado 
sob vigilância pela KGB, perdeu o emprego e suas 
obras foram proibidas na União Soviética.  Na 
década de 1970 ele começou a se envolver com 
Movimentos em defesa dos direitos humanos.  Isto 
levou à sua prisão em 18 de abril de 1975.  Em 
1976, ele foi forçado a fazer um exame psiquiátrico.  
Em 09 de novembro de 1976, ele anunciou a 
formação do Grupo de Helsínquia ucraniano 
(Українська Гельсінська група).  O grupo começou a 
publicar informações sobre violações de direitos 
humanos na Ucrânia, incluindo detalhes sobre 
repressões, Holodomor e outros e atrocidades. 
 Em 1977, ele foi novamente preso e 
condenado a 7 anos em um campo de trabalho e 5 
anos de exílio sob a acusação de "agitação e 
propaganda anti-soviética". Foi levado para um 
campo de prisioneiros em Mordovian, depois foi 
transferido para um acampamento na região de 
Perm. No ano de 1984 foi levado para a aldeia de 
Mamai, atual Região da Criméia, para cumprir o 
período de seu exílio. Em 1987 sua esposa Raisa 
Rudenko se juntou a ele, libertados, eles partiram 
para a Alemanha, em seguida, para os Estados 
Unidos. Nos EUA trabalhou para a Rádio Svoboda 
e Voz da América, continuando o trabalho do 
Grupo de Helsínquia ucraniano. Ele retornou a 
Kyiv, em setembro de 1990, e sua cidadania foi 
reintegrada e ele foi totalmente reabilitado. Faleceu 
em 01de abril de 2004 na capital Kyiv. 

 Mykola Rudenko recebeu várias honrarias 
pelo seu trabalho. Em 1988, a Educação Filadélfia 
e o Centro Científico nomeou-o "Ucraniano do Ano" 
pela defesa dos direitos nacionais do povo 
ucraniano e sua cultura. Em 1990, foi eleito 
membro da Academia de Ciências da Ucrânia 
Livre. Em 1993 Rudenko recebeu o Premio de 
Estado Taras Shevchenko de Literatura. Em 1998, 
suas memórias foram publicadas sob o título 
"Найбільше диво - життя" (O Maior Milagre é a 
Vida). 
 

 За вишкою, що на каплицю схожа,  
 Вечірнє сонце стомлено сідає.  
 Палає небо —  
 наче думка Божа  
 Поза паркан колючий заглядає.  
  Дротину позолочує іржаву  
  Туман прозорий —  
  лісова полуда.  
  Душа моя вдивляється в заграву  
  І жде на чудо,  
  Котрого не буде.  
 Далека Конча не поверне весни,  
 Що відпливли з дніпровською водою.  
 Кохання храм у серці не воскресне,  
 А грішниця не зробиться святою.  
  Моїх чуттів розвіяна руїна  
  Нагадує в пісках померлу річку.  
  Та є ще Бог…  
  І є ще Україна…  
  Для них я збережу у грудях свічку.  

(Микола Руденко, 26.ІІ.79)  
 

 Vídeo: www.youtube.com/watch?v=pLI7dLP8D8U 
 

Da Redação 
 

 

Catarina um perfeito cavalheiro 
 

Por: W. Galat - gawoandra@hotmail.com 

 

 No artigo “Catarina um perfeito cavalheiro” 
publicado no mês de dezembro/2012 pela revista 
“Veja”, a historiadora Mary Del Priore comenta 
sobre o livro do conhecido biografo americano  
Robert Massie sobre a Catarina, a Grande - Uma 
biografia minuciosa reconstitui a trajetória da mulher que 
nasceu na Alemanha, fez-se rainha em um golpe e se 

tornou a "mãe" da Rússia - a escandalosa e toda 
poderosa  imperatriz russa. Infelizmente ainda não 
consegui ler o livro, mas, sobre o comentário da 
historiadora, gostaria de acrescentar ao adjetivo 
“grande”  alguns  outros universalmente existentes 
- a grande amoral,  grande tirana, grande carrasco 
e opressora do campesinato do império, 
especialmente dos ucranianos. Achei estranho que 
a senhora historiadora não mencionou a marcante 
atuação da imperatriz nos territórios que hoje 
fazem parte da Republica da Ucrânia. Na verdade, 
as palavras Ucrânia, ucraniano nos tempos da 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=lGwmUanvN5Ss8QSis4CYDQ&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mykola_Rudenko%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1024%26bih%3D587&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Leningrad&usg=ALkJrhi6p8gzwGeCju6BpxwhUK8cAKEQfQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=lGwmUanvN5Ss8QSis4CYDQ&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mykola_Rudenko%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1024%26bih%3D587&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Leningrad&usg=ALkJrhi6p8gzwGeCju6BpxwhUK8cAKEQfQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=lGwmUanvN5Ss8QSis4CYDQ&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mykola_Rudenko%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1024%26bih%3D587&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Red_Star&usg=ALkJrhh8wfmDlUmaKKWm6H49nuYnVnwKSA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=lGwmUanvN5Ss8QSis4CYDQ&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mykola_Rudenko%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1024%26bih%3D587&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Holodomor&usg=ALkJrhjRQUyiWw4NkMsLdzQFD7v1_r2JIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=lGwmUanvN5Ss8QSis4CYDQ&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mykola_Rudenko%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1024%26bih%3D587&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx&usg=ALkJrhiBxSQcirvz42W4tw1C8HfL_4E9XQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=lGwmUanvN5Ss8QSis4CYDQ&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mykola_Rudenko%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1024%26bih%3D587&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stalin&usg=ALkJrhgFA2ZqPuCW5YgFVvZsLuzmjlIrNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=lGwmUanvN5Ss8QSis4CYDQ&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mykola_Rudenko%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1024%26bih%3D587&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nikita_Khrushchev&usg=ALkJrhi3h-S6sQ3d6OMTiXCwS82C_0WeoA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=lGwmUanvN5Ss8QSis4CYDQ&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mykola_Rudenko%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1024%26bih%3D587&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/KGB&usg=ALkJrhhA54Di2zgxeo13trfDFR4EXPQyiQ
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imperatriz eram proibidas e finalmente expulsas de 
todo e qualquer dicionário russo. Inicialmente, a 
Ucrânia tornou-se uma colônia e a seguir como  
parte integrante do império. Catarina conseguiu 
abolir todas as manifestações de nacionalidade dos 
ucranianos, aboliu autonomia dos Hetman’s, 
liquidou a sede dos Cozakos Zaporogos, 
reintroduziu a escravidão. Era um verdadeiro 
carrasco do povo ucraniano.                                                                                                                                                                                
 O maior poeta ucraniano, o revolucionário 
Taras Chectchenko, em suas poesias, chamou a 
Catarina de  “loba faminta”. Em sua poesia “Porão 
profundo” chegou a “castigar” um inocente nenê de 
colo, transformando sua alma numa ave agourenta, 
somente porque ele chegou a sorrir para a maldita 
czarina, quando esta passeava de barco pelo rio 
Dnipro, o maior rio ucraniano. 
 

Pimentinha - quem é que não gosta ? 
 È muito difícil não encontrar numa cozinha 
um vidro de pimenta, mesmo que não seja 
malagueta e  mesmo que seja bem pequeno. 

       
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Todos nos sabemos do sabor dessa iguaria, 
mas o nosso conhecimento é bastante 
generalizado. Sabemos que há pimenta forte, muito 
forte e há fraca. Nas paginas de literatura culinária, 
descobri que existe uma classificação de 
variedades de pimentas – existe uma tabela de 
picância e assim quero dividir esse conhecimento 
com os leitores do “Хлібороб”. Pouca gente sabia 
que existe uma pimenta tipo “spray”, usada como 
espécie de arma pela policia e que a “malagueta”, 
considerada pela maioria como pimenta forte, 
ocupa na classificação um modesto 9º lugar.  
 Mais informações no endereço: 
www.bombayherbsspices.com.br/a-bombay/154-2/ 

 

Grupo Folclórico Ucraniano Brasileiro 
Vesselka realiza Oficina de Dança Folclórica  

 

 Dos dias 14 a 25 de janeiro de 2013, mais de 
40 jovens participaram da oficina de dança 
promovida pelo Grupo Vesselka. Oficina esta que 
surgiu em contrapartida ao edital de Intercâmbio e 
Difusão Cultural do Ministério Cultura, pelo qual o 
grupo foi agraciado no final do ano passado 
quando esteve participando do 1º Festival 
Internacional do Folclore do Ceará. 

        O Grupo que tem por objetivo difundir a 
cultura ucraniana vê na dança uma das maneiras 
de se fazer isso. Na oficina os participantes 
obtiveram conhecimento prévio de algumas regiões 
da Ucrânia com suas características e passos, 
aprendizado de uma coreografia da região Central 
bem como técnicas de dança da referida região. 
Também os participantes obtiveram noções básicas 
de ballet, trabalho rítmico, coordenação motora e 
ainda contagem e aprendizado de colinos. 
 A Oficina foi ministrada pelos coreógrafos do 
Grupo: André Zakalugem e Thiago Zakalugne, 
ambos com dois workshops com professores da 
Ucrânia e em seus currículos inúmeros trabalhos 
como dançarinos, professores e Coreógrafos. 
Ministrando aulas ainda como professores, Carina 
Bobalo Soares, Daniel Zanzeluk, Gabriella Augusto 
e Wallace Soares, todos com trabalhos como 
dançarinos e professores. Como colaboradores 
participaram Kerulyn M. C. Machado e Lucas Latyki 
dançarinos do Grupo. A organização da oficina foi 
feita pelo dançarino e secretário Daniel Zanzeluk o 
qual também foi professor da oficina e possui em 
seu currículo também um workshop com o Grupo 
de Dança Prolisok da Ucrânia. 
 Em suma a oficina foi muito produtiva, é 
fascinante ver o desenvolvimento e aprendizado de 
muitos que nunca haviam tido contato com a dança 
ucraniana, porém ainda é mais fascinante perceber 
a força de vontade de muitos que futuramente 
estarão ingressando no Vesselka, defendendo e 
difundindo a cultura ucraniana. 
 

Daniel Zanzeluk   
“casadaculturaprudentopolis” 

 
 

 

  

 

  

  

 

  



N.o 459 (3904) MARÇO 2013 ХЛІБОРОБ – БЕРЕЗЕНЬ 2013 29 

 

Subotna Chkola Lessia Ukrainka 
reinicia as aulas 

 

 A Subotna Chkola Lessia Ukrainka (Escola 
dos Sábados), junto a Sociedade Ucraniana do 
Brasil-SUBRAS, reiniciou seus trabalhos, após o 
período de férias, no dia 23 de fevereiro de 2013.   

         As crianças durante o ano, desenvolvem 
várias atividades relacionadas à cultura ucraniana, 
como: aulas de língua, artesanato, canto e dança 

folclórica.  
         
 
As crianças da  
 

“Subotna  
 

Chkola” e a arte  
 

das pessankas 
 
  

 A Diretoria informa que as matrículas podem 
ser realizadas até o dia 16 de março, a taxa de 
inscrição para alunos novos é de R$ 30,00, com a 
idade mínima de cinco anos completos.  
 Horário das aulas: 14h. às 18h. dos sábados. 
 Convidamos a toda a comunidade para fazer 
parte da nossa escola. 
 

Diretoria da Subotna Chkola Lessia Ukrainka 
 

  

Folclore Ucraniano Spomen  
 

       Está no ar a nova 
página do Folclore 
Ucraniano Spomen, 
com sede na cidade de 
Mallet, Paraná:  

http://spomen.wix.co
m/spomen Ensaios 
 

 Venha fazer 
parte do Spomen, os 
ensaios são realizados 
aos sábados no Salão 
da Paróquia Ucraniana 

do Sagrado Coração de Jesus, nos  horários: 
Grupo Infantil (3 a 10 anos): 15:00 às 16:00 horas  
Grupo Juvenil (10 a 14 anos): 14:00 às 15:00 horas   
Grupo Adulto (acima de 14 anos): 16:00 horas.  

Ficha Técnica 
Presidente: Francieli Harmatiuk. 
Vice-Presidente: Evandro Koloda. 
Secretaria: Lucas Hrynievicz e Maria H. Basniak 
Tesouraria: Camila Aparecida Barbosa Franco e 
Paulo Juliano Choma. 
Figurino: Rozeli Natália Hluszko Harmatiuk,  Maria 
Helena Basniak e Ladi Basniak. 
Coreografia (Adulto): Andreiv Choma, Luana Sikora 
e Lucas Hrynievicz 
Coreografia (Sadok): Lucas Hryniewicz e Camila 
Barbosa Franco. 
Cenografia: Lucia Oszust 

Da Redação 
 

  

Hotel ecológico é construído na Ucrânia 
 

 Construído próximo do rio Orel (Орель) em 
Dnipropetrovsk na Ucrânia, o FriendHouse é um 
hotel ecológico concebido em uma área de resort 
com 3 hectares. 

 Usando conceitos sustentáveis, todo material 
utilizado é reaproveitado e não agride a natureza. 
 A proposta do hotel, projetado pelo famoso 
eco-designer ucraniano Yuri Ryntovtom (Юрієм 

Ринтовтом), é oferecer aos seus hóspedes a 
melhor integração possível à vida natural. 
 As estruturas principais são, na verdade, 
vigas de madeira e pedras que sustentam a obra. 
Argila e cana-de-açúcar foram outros materiais que 
ajudaram a compor a estrutura e a decoração. O 
telhado é feito de palha. Com isso, permite a 
entrada da luz natural no estabelecimento e areja o 
local. Tudo foi pensado para criar harmonia com a 
natureza que circunda o hotel.  
 Na área do hotel existe também, um pomar 
de maças, de acordo com a tradição, na primavera 
os hóspedes e convidados se reúnem para apreciar 
a beleza da florada dos pés de maçã e no outono 
para a colheita dos frutos. 
 Outras fotografias do hotel estão disponíveis 
no endereço: 
http://inspired.com.ua/architecture/friend-house-dnipro/ 
 

   Da Redação 

  

 
Alunos da “Subotna Chkola” 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,DGU0-17140,00-BUSCA.html?cx=012582155851081905792%3Aaelzwpg0mwm&cof=FORID%3A11&q=hotel+&sa=
http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,DGU0-17140,00-BUSCA.html?cx=012582155851081905792%3Aaelzwpg0mwm&cof=FORID%3A11&q=sustent%C3%A1veis&sa=
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Futebol 

Ucrânia vence a seleção da Noruega 
 

 Com dois gols no primeiro tempo, a seleção 
ucraniana venceu a Noruega, em jogo amistoso. 

  Em uma 
partida 

equilibrada,       
Noruega e 
Ucrânia se 

enfrentaram, 
dia 06 de 
fevereiro, na 
cidade de 

Sevilha, 
Espanha. Quem levou a melhor acabou sendo a 
Ucrânia, que venceu pelo placar de 2 a 0.  
 Mikola Morozyuk (M. Морозюк) abriu o placar 
aos 17 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa 
inicial, Andriy Yarmolenko (A. Ярмоленко) amplia o 
placar, selando a vitória da seleção ucraniana. 
 A partida também serviu como estreia do 
novo técnico da seleção da Ucrânia; Mykhailo 
Fomenko (Михайло Фоменко), de 64 anos, que tem 
uma vasta experiência como treinador, tendo 
iniciado a carreira em 1979, no FC Frunzenets 
Sumy, quando tinha 31 anos. 
 O vídeo com os gols da partida está 
disponível no endereço: 
www.youtube.com/watch?v=0gMObGRcUl0 
 

Da Redação 
 

  

Віктор Янукович привітав Олену 
Підгрушну та Віту Семеренко зі 
здобуттям золотої та бронзової 

медалей на чемпіонаті світу з біатлону 
 

9 лютого 2013 року 

 Президент України Віктор Янукович 
привітав Олену Підгрушну та Віту Семеренко зі 
здобуттям золотої та бронзової медалей у 
спринтерській гонці на чемпіонаті світу 2013 року 
з біатлону в місті Нове Мєсто (Чеська 
Республіка). 

     «Сьогодні 
мільйони 

уболівальників 
стали свідками 

успіху 
українських 

спортсменок, 
який яскраво 
засвідчив ваш 

високий рівень підготовки і професіоналізм. 
Переконаний, що ваша перемога є вагомим 
внеском у примноження спортивних досягнень 

України на міжнародній арені», - йдеться у 
вітанні Глави держави. 
 Віктор Янукович побажав Олені Підгрушній 
та Віті Семеренко щастя, здоров’я і нових 
здобутків. 

 

Viktor Yanukovych felicitou Olena Pidgrushna 
e Vita Semerenko pelas medalhas de ouro e 

bronze na Copa do Mundo de biatlo 
9 de fevereiro de 2013 

O Presidente da Ucrânia Viktor Yanukovych 

felicitou Olena Pidgrushna e Vita Semerenko que 
ganharam medalhas de ouro e bronze na Copa do 

Mundo de biatlo em 2013, em Nove Mesto (República 
Checa). 

“Hoje milhões de torcedores testemunharam o 
sucesso das atletas ucranianas que revelaram 

claramente o seu alto nível de preparação e 

profissionalismo. Estou convencido de que a sua vitória é 
uma contribuição significativa para o aprimoramento das 

conquistas esportivas da Ucrânia na arena internacional” 
– fala-se na felicitação do Chefe de Estado. 

Viktor Yanukovych desejou a Olena Pidgrushna e 

Vita Semerenko felicidade, saúde e novas conquistas. 
* * * 

ООН висловлює вдячність Україні за 
миротворчу діяльність 

 

8 лютого 2013 року 

Заступник Генерального секретаря ООН з 
питань операцій з підтримання миру Ерве Ладсу 
від імені Генсекретаря ООН Пан Гі Муна 
висловлює вдячність українській стороні у 
зв’язку з ухваленням Верховною Радою України 
рішення щодо участі України в Операції ООН у 
Кот-Д’Івуарі (ОООНКІ) та транскордонних 
операціях у рамках співробітництва між Місією 
ООН у Ліберії (МООНЛ) та ОООНКІ. Про це 
йдеться у листі на ім’я Постійного Представника 
України при ООН Юрія Сергеєва.  

Окрема подяка висловлюється 
Президенту України В.Ф.Януковичу за його 
особисту роль у забезпеченні розгляду та 
подальшого схвалення Верховною Радою 
України відповідного звернення Секретаріату 
ООН, а також Уряду України - за послідовну та 
міцну підтримку ООН у галузі міжнародного миру 
та безпеки, особливо цінний внесок до МООНЛ 
та ОООНКІ. 

У листі також йдеться про подальшу 
взаємодію з метою забезпечення передислокації 
відповідного окремого вертолітного загону з 
МООНЛ до ОООНКІ до березня 2013 року. 

 

ONU expressa gratidão à Ucrânia pelas 
atividades de manutenção da paz 

 

8 de fevereiro de 2013 

O Secretário-Geral Adjunto da ONU para as 
Operações de Manutenção da Paz Hervé Ladsous em 
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nome do Secretário Geral da ONU Ban Ki-moon expressa 
gratidão à parte ucraniana pela decisão da Verkhovna 

Rada (Parlamento) da Ucrânia sobre a participação da 

Ucrânia na Operação das Nações Unidas na Costa do 
Marfim (ONUCI) e operações trans-fronteiriças no âmbito 

da cooperação entre a Missão da ONU na Libéria 
(UNMIL) e UNOCI, diz uma carta enviada para o 

Representante Permanente da Ucrânia junto a ONU Yuriy 

Sergeyev. 
Agradecimentos especiais expressam-se ao 

Presidente da Ucrânia Viktor Yanukovych por seu papel 
pessoal na avaliação e posterior aprovação no 

Parlamento ao respectivo apelido do Secretariado da 

ONU, bem como ao Governo da Ucrânia – pelo apoio 
consistente prestado à ONU em matéria de manutenção 

de paz e segurança internacional, e particularmente a 
contribuição útil para UNMIL e UNOCI. 

A carta também se refere à continuação da 
cooperação a fim de assegurar o reposicionamento do 

destacamento de helicópteros da UNMIL à UNOCI até 

março de 2013. 
* * * 

Віктор Янукович: Укладення Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

залишається пріоритетом України 
8 лютого 2013 року 

Укладення Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом, включно зі 
створенням зони вільної торгівлі, залишається 
пріоритетом і головним завданням України до 
листопада 2013 року. Про це заявив Президент 
України Віктор Янукович під час зустрічі з 
Комісаром Європейського Союзу з питань 
розширення і європейської політики сусідства 
Штефаном Фюле. «Ми добре розуміємо, що по 
окремих питаннях нам треба знайти прогрес 
набагато більший, ніж є зараз», - сказав Глава 
держави. 

«Ваш черговий візит в Україну ми 
розглядаємо як знаковий напередодні саміту в 
лютому у Брюсселі», - сказав він. 

Президент підкреслив, що Україна уважно 
вивчила сигнали Європейського Союзу щодо 
перспектив подальшого розвитку відносин. «Ми 
продовжуємо роботу над реформами, які ми 
розпочали в 2010 році, у складі яких передбачені 
також реформи, спрямовані на подолання тих 
недоліків, які були висловлені під час виборів», - 
зазначив Віктор Янукович. 

Глава держави наголосив, що 
«конструктивний характер і націленість на 
результат нас спонукають працювати спільно з 
європейськими експертами». 

За його словами, Україна цінує ту 
допомогу, яку надає Євросоюз щодо підготовки 
законодавства, питань гармонізації українського 
законодавства до європейського. «Сподіваюся, 
що така співпраця і в подальшому буде 
плідною», - сказав Віктор Янукович. 

Президент зазначив, що, підбиваючи 
підсумки роботи з модернізації нашої країни, «ми 
також самокритично дивимося на деякі 
напрямки, в яких не завжди вдається досягати 
мети». 

У свою чергу, Комісар Європейського 
Союзу з питань розширення і європейської 
політики сусідства Штефан Фюле під час зустрічі 
наголосив на важливості продовження розвитку 
відносин України з ЄС. «2013 рік і особливо 
листопад 2013 року, можливість підписання 
Угоди про асоціацію, яка також включає в себе 
частину, присвячену економічній інтеграції - це 
величезна можливість не лише для України, але 
також і для Європейського Союзу. Ми роками 
дуже багато працювали для того, щоб ця 
можливість була реальною», - сказав він. 

Єврокомісар підкреслив, що підписання 
Угоди про асоціацію дасть можливість Україні та 
ЄС розвивати співпрацю на іншому рівні. «За 
допомогою цієї надзвичайно важливої Угоди ми 
не лише зможемо розвивати наші відносини на 
значно вищому рівні, це також буде нова основа, 
яка буде юридично обов’язковою для обох 
сторін, і це буде вперше, коли настільки амбітна 
угода буде укладена з нашим партнером», - 
заявив Штефан Фюле. 

Він передав Главі держави вітання від 
Президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу. 
«Він з нетерпінням чекає можливості вітати Вас 
у Брюсселі, з нетерпінням чекає на саміт, який, 
на його думку, є надзвичайно важливим», - 
сказав Штефан Фюле. 

Viktor Yanukovych: conclusão do Acordo de 
Associação entre a Ucrânia e a UE continua a 
ser uma prioridade para a Ucrânia 

8 de fevereiro de 2013 

A conclusão do Acordo de Associação entre a 
Ucrânia e a União Européia, incluindo a criação de Área 

de Comércio Livre, continua a ser uma prioridade, é a 

maior tarefa para a Ucrânia até novembro de 2013, 
afirmou o Presidente da Ucrânia Viktor Yanukovych 

durante uma reunião com o Comissário da UE para o 
Alargamento e Política Europeia de Vizinhança Stefan 

Fule. “Estamos bem cientes de que, em algumas 

questões, precisamos de um progresso muito maior do 
que é agora” - disse o Chefe de Estado. 

“Consideramos significativa sua visita à Ucrânia 
na véspera da Cúpula Ucrânia-EU de fevereiro, em 

Bruxelas”, - disse ele. 
O Presidente sublinhou que a Ucrânia analisou 

cuidadosamente os sinais da União Europeia sobre o 

futuro desenvolvimento das relações. “Continuamos 
trabalhando com as reformas que começaram em 2010, 

as quais também são destinadas a superar as falhas que 
foram reveladas durante as eleições”, - disse Viktor 

Yanukovych. 

O Chefe de Estado ressaltou que “o 
construtivismo e orientação para os resultados 
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estimulam-nos a trabalhar junto com especialistas 
europeus”. 

Segundo ele, a Ucrânia aprecia a assistência da 

UE na preparação da legislação, harmonização da 
legislação ucraniana com os padrões europeus. “Espero 

que esta cooperação continue sendo frutífera”, - disse 
Viktor Yanukovych. 

O Presidente observou que, estimando o 

trabalho feito na modernização do nosso país, “olhamos 
criticamente para si mesmo em algumas áreas, onde 

nem sempre foi possível alcançar o objetivo”. 
Por sua vez, o Comissário da UE para o 

Alargamento e a Política Europeia de Vizinhança Stefan 

Fule durante a reunião destacou a importância da 
continuação do desenvolvimento das relações entre a 

Ucrânia e a UE. “No ano 2013 e, especialmente, no mês 
de novembro, existe a possibilidade de assinar o Acordo 

de Associação, que inclui também a parte dedicada à 
integração econômica. Isso representa uma grande 

oportunidade não apenas para a Ucrânia, mas também 

para a União Europeia. Nós trabalhamos muito ao longo 
dos anos para garantir que essa oportunidade for real”, - 

disse ele. 
O Comissário disse que o Acordo de Associação 

permitirá que a UE e a Ucrânia desenvolvam a 

cooperação em um nível diferente. “Com este acordo 
extremamente importante, obteremos não apenas a 

capacidade de desenvolver a nossa relação em um nível 
muito mais elevado, mas também uma nova base que 

será juridicamente vinculativa para ambas as partes, e 
isso é pela primeira vez que tal acordo ambicioso será 

alcançado com o nosso parceiro”, - disse Stefan Fule. 

Ele transmitiu ao Chefe de Estado os 
cumprimentos do Presidente da Comissão Européia, José 

Manuel Durão Barroso. “Ele está ansioso para recebê-lo 
em Bruxelas, está aguardando a cúpula, que, em sua 

opinião, é extremamente importante”, - disse Stefan 

Fule. 
 

Уряд зробив три кроки по «дорожній 
карті» до асоціації з ЄС 

 

 Уряд України зробив три важливі кроки 
для забезпечення підписання Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом. Це 
стосується удосконалення виборчого 
законодавства, роботи з лібералізації візового 
режиму, поліпшення інвестиційного та бізнес-
клімату. 
 Так, з урахуванням рекомендацій ОБСЄ 
щодо парламентських виборів у 2012 році 
розроблено план першочергових заходів з 
удосконалення виборчого законодавства. Серед 
іншого, цей план передбачає підготовку 
пропозицій з нормативного забезпечення вільної 
діяльності засобів масової інформації у період 
виборів. 
 Другим кроком є продовження роботи по 
реалізації Плану дій щодо лібералізації ЄС 
візового режиму для України. Зокрема, на цьому 
тижні в Парламент направлений законопроект 
про попередження дискримінації, а Президенту 

України - Стратегія інтеграції в українське 
суспільство ромів. 
 Також Президент України подав на 
ратифікацію зміни до Угоди з ЄС про спрощення 
оформлення віз, прийняття яких дозволить 
розширити перелік категорій українських 
громадян, які зможуть скористатися спрощеною 
процедурою при оформленні віз до країн-членів 
ЄС. Зараз все залежить від Верховної Ради 
України, де на розгляді знаходяться 8 
законопроектів, які вимагають першочергового 
розгляду в рамках забезпечення переходу до 
другої (імплементаційної) фази Плану. 
 Системна робота над поліпшенням 
інвестиційного та бізнес-клімату в Україні, 
зниженням адміністративних та регуляторних 
бар'єрів є третім кроком на шляху до асоціації з 
ЄС. 
 З урахуванням пропозицій Європейської 
Бізнес Асоціації Уряд реалізує план заходів 
щодо сприяння діяльності іноземних інвесторів, 
схвалений Урядом у грудні минулого року. Ці 
питання будуть обговорюватися сторонами в 
рамках неформального діалогу з питань бізнес-
клімату. Відповідний Меморандум планується 
підписати на саміті «Україна - ЄС». 
 Довірі з боку інвесторів буде також 
сприяти відновлення програми stand-by з МВФ, а 
також рішення ЄС про надання Україні 
макрофінансової допомоги в сумі 610 млн. євро. 
 

Governo fez três passos no âmbito de 
roteiro para a associação com a UE 

 O Governo da Ucrânia fez três passos importantes 
para garantir a assinatura do Acordo de Associação com 

a União Européia, o que inclui o aperfeiçoamento da 
legislação eleitoral, a liberalização do regime de vistos, 

melhoria do clima de investimentos e negócios.  
 Assim, levando em consideração as 

recomendações da OSCE sobre as eleições 

parlamentares de 2012 foi elaborado um plano de 
medidas urgentes para aperfeiçoar a legislação eleitoral. 

Entre outros, o plano prevê a elaboração de propostas 
de regulamentação para garantir a liberdade dos meios 

de comunicação durante as eleições.  

 O segundo passo é continuar trabalhando para 
implementar o Plano de Ação para a liberalização da UE 

do regime de vistos para a Ucrânia. Em particular, esta 
semana, para o Parlamento foi enviado um projeto da lei 

para impedir a discriminação, e para o Presidente da 
Ucrânia – a Estratégia de integração de ciganos na 

sociedade ucraniana.  

 O Presidente da Ucrânia submeteu para a 
ratificação as alterações ao Acordo entre a Ucrânia e a 

UE sobre a facilitação de vistos, a adoção das quais 
expandirá a lista de categorias de cidadãos ucranianos 

que podem utilizar o procedimento simplificado do 

recebimento de vistos de entrada para países membros 
da UE. Agora tudo depende da Verkhovna Rada 

(Parlamento) da Ucrânia, que tem 8 projetos pendentes, 
que devem ser considerados em prioridade no âmbito da 
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transição para a segunda fase (a fase de 
implementação) do Plano de Ação.  

 O trabalho sistemático para melhorar o clima de 

negócios e investimentos na Ucrânia, diminuir os 
obstáculos administrativos e regulamentares é o terceiro 

passo no caminho para a associação com a UE. 
 Levando em conta as propostas da Associação 

Européia de Negócios o Governo está realizando o Plano 

de medidas para promover as atividades dos investidores 
estrangeiros aprovado pelo Governo em dezembro do 

ano passado. Essas questões serão discutidas pelas 
partes no diálogo informal sobre o clima de negócios. É 

previsto que o Memorando respetivo será assinado na 

cúpula Ucrânia – UE. 
 A restauração do programa stand-by com o FMI e 

a decisão da UE conceder à Ucrânia uma assistência 
macro-financeira no valor de 610 milhões de euros 

também irão ajudar à confiança dos investidores. 
 

Подано Посольство України в Бразилії, 15.02.2013 
Enviado pela Embaixada da Ucrânia no Brasil 

 

 

Ucrânia aprova projeto para avançar com 
integração à UE 

  

 O Parlamento da Ucrânia adotou na sexta-
feira, dia 22 de fevereiro uma declaração sobre as 
aspirações do país de entrar para a União 
Europeia. Segundo o documento, o Poder 
Legislativo ucraniano vai garantir a implementação 
das recomendações feitas pelo Conselho Europeu 
e o Parlamento Europeu. 
 O documento obteve 315 votos favoráveis 
entre os 349 parlamentares presentes. Além do 
apoio dos 149 membros do governista Partido das 
Regiões, o projeto contou com os votos dos 
oposicionistas Batkivshchyna, UDAR e Svoboda, 
além de legisladores independentes.  
 

“Dow Jones”, 23.02.2013 
 

 

Bilionário ucraniano doará metade de sua 
fortuna 

 

 Kyiv - O empresário Viktor Pinchuk (Віктор 

Михайлович Пінчук), segundo homem mais rico da 

Ucrânia, anunciou nesta terça-feira que doará pelo 
menos metade de sua fortuna a obras de caridade, 

aderindo a uma iniciativa dos bilionários americanos Bill 
Gates e Warren Buffett. 

        "Quando 

você é abençoado 

com o sucesso, 
tem a 

responsabilidade 
de dar de volta", 

justificou em uma 
carta publicada 

por sua fundação 

de caridade. 
  O magnata 

do aço e dos meios de comunicação tem uma fortuna 
avaliada em 3,7 bilhões de dólares pela revista Forbes. 

  Pinchuk, 52 anos, anunciou a adesão à campanha 

"Giving Pledge" ("A Promessa de Dar"), criada em 2010 
pelo cofundador da Microsoft Bill Gates e pelo investidor 

Warren Buffett, que desde então tentam convencer 
outros bilionários de todo o mundo a doar, pelo menos, 

50% de sua fortuna a organizações de caridade. 

  Ao investir metade ou mais de minha fortuna - 
durante minha vida e depois - em áreas como educação, 

saúde pública, acesso à arte moderna e promoção de 
meu país, investirei na próxima geração, nos que 

construirão a Ucrânia e o mundo de amanhã", explicou. 

   O empresário não revelou para quem pretende 
doar o dinheiro. 

  Viktor Pinchuk, ex-engenheiro metalúrgico que 
virou magnata do aço e dos meios de comunicação, 

grande colecionador de arte moderna, é o primeiro 
ucraniano a aderir à iniciativa e um dos primeiros 

participantes dos países do leste europeu. 

  A iniciativa já conquistou o compromisso de mais 
de 100 personalidades e de famílias ricas, incluindo o 

criador do Facebook, Mark Zuckerberg, o fundador da 
CNN, Ted Turner, o prefeito de Nova York e fundador da 

agência de notícias financeiras Bloomberg, Michael 

Bloomberg, ou o diretor de cinema George Lucas. 
 

“exame.com”, 19.02.2013 
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INFORMAÇÕES: 

e-mail: congresso.jovensucranianos@gmail.com  
(43) 3422-4512/9645-8792 Cristiane ou Maria Volantchuk  

(43)99371921 - Dorotéa Tchopko  
(43) 3422-0551/9973-4338 – Ir. Deonisia 

Pe. José Hadada 
Pároco da Igreja Católica Divino Espírito Santo  

Pe. Eduardo Tararuk 
Paróquia Ortodoxa Proteção da Santíssima Mãe de Deus     

Tábaty Ballan e Cristiane Volantchuk 
Comissão Organizadora 

  

 

  

  

 

  

http://exame.abril.com.br/topicos/bilionarios
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A G E N D A  
 

Dia 08/03 – Jantar Típico Ucraniano 
  “Dia Internacional da Mulher” 
Catedral Ortodoxa Ucraniana São Demétrio 
Rua Candido Hatamann, 1310 – Fone: 3335-5142 
 

Dia 24/03 – Almoço de Ramos 
Sociedade Ucraniana do Brasil-SUBRAS 
Al. Augusto Stellfeld, 795 Fone: 3224-5597 
 

Dia 30/03 – Benção “Alimentos Pascais” 
Memorial Ucraniano  
Parque Tinguí – Fone: 3338-2909 
 

Dia 28/04  –  Almoço Festivo 
Sociedade Ucraniana do Brasil-SUBRAS 
Al. Augusto Stellfeld, 795 Fone: 3224-5597 
 

 

 
 

 

CURSO    DE    LÍNGUA    UCRANIANA 
 

Centro de Línguas e Interculturalidade da 
Universidade Federal do Paraná 

 

PRIMEIRO   SEMESTRE    DE      2013 
 

Língua Ucraniana I 3as/5as  
Profa. Paulina Tchaika Milus 

 

Língua Ucraniana III  2as/4as  
Profa. Olga Nadia Kalko 

 

Língua Ucraniana V  3as/5as  
Profa. Olga Nadia Kalko 

 

Horário: 18:30 - 20:10 
Início: 18 de março 

  

 O teste de nivelamento é obrigatório para 
novos alunos que desejam ingressar em níveis mais 
adiantados.  Os interessados deverão agendar com 
antecedência com a Profa. Olga Nadia Kalko:  
 Fone - 3335-7963, e-mail:  
 olganadiakalko@gmail.com 
 Para mais informações acesse: 
 www.celin.ufpr.br 
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IX CONGRESSO DA REPRESENTAÇÃO  
CENTRAL UCRANIANO BRASILEIRA 

 
 

Dia 09 de março de 2013 
Local: Faculdade São Basílio Magno 

Rua Carmelo Rangel, 1200 Curitiba – PR 
      

Temário: 
 

- As comemorações do 

bicentenário de 
nascimento de Taras 

Shevchenko em 2014 
 

- O ensino da língua 

ucraniana  
 

- Relações Culturais 
Brasil – Ucrânia 
 

- Eleição nova 

Diretoria da RCUB  
    

Presença do Embaixador da Ucrânia no Brasil  
Sr. Rotislav Tronenko 

 

Inscrições: 8:00 às 9:00 horas.   
E-mail:  rcucranianobrasileira@gmail.com 
Abertura: 9:00 às 12:30 horas - Almoço no local.  
14:00 às 16:00 horas - Grupos de Trabalho; 
Plenária - 16:00 às 18:00 horas.  
Fone (041) 3335-1220 (segundas, quartas e sextas 
entre 9:00 e 12:00 horas) e (041) 9981-5402.  

DIA 09 – JANTAR 
Na Sociedade Ucraniana do Brasil - Entrega dos 
vídeos da viagem dos “120 anos de imigração” pela 
Dnipro Gold Turismo.   
Reservas: E-mail  rcucranianobrasileira@gmail.com 
Fones: (041) 3335-1220 (segundas, quartas e 
sextas entre 9:00 e 12:00 horas) ou (41) 9932-0441 
e 9981-5402.  

DOMINGO – DIA 10 DE MARÇO 

9:00 horas - Missa na Igreja Nossa Senhora 
Auxiliadora – Rua Martin Afonso, 413  
10:00 horas - Missa na Igreja Ortodoxa Ucraniana 
São Demétrio, Av. Cândido Hartmann, 1310  
11:20 horas – Solenidade na Praça Ucrânia no 
Monumento de Taras Shevchenko.  
 Além do Programa de Trabalho e Eleição da 
Nova Diretoria teremos que escolher uma 
delegação para o X Congresso Mundial dos 
Ucranianos que se realizará em Lviv dias 20 a 22 
de agosto de 2013 e a 4.ª Conferência Mundial 
dos Ucranianos que se realizará também em Lviv 
nos dias 23 e 24 de Agosto de 2013 - ambos no 
mesmo local – Politécnica de Lviv. 

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora 
Rua Martin Afonso, 413 – Curitiba, PR 

E-mail: pnsra.auxiliadora@yahoo.com.br 

Fone: (41) 3222-4873  

 

CELEBRAÇÕES DA QUARESMA E PÁSCOA 
 
Quartas-feiras: 19:00h – Santa Missa e Via Sacra: 

- 06/03 - Crianças e Pais da Catequese 

- 20/03 - Senhoras da Associação Benef. Santa Ana        
Quintas-feiras: 15:00h – Via-Sacra do Apostolado de 

Oração 
Sextas-feiras: 19:00h – Liturgia dos Dons Pré-

Santificados, Parastás e Confissões 
Dia 13/03: 19:00h – Celebração Penitencial das 

genuflexões - Poklóne 
Dia 24/03: 09:00h e 11:00h – Santa Missa e Bênção 
de Ramos 

Semana Santa 
Dia 27/03 – Quarta-Feira – 19:00h – Lit. dos Dons 
Pré-Santific.,Parastás e Confissões 

Dia 28/03 – Quinta-Feira – 19:00h - Celebração da 
leitura dos 12 textos dos Evangelhos 

Dia 29/03 – Sexta-feira Santa – 10:00h - Exposição 
do Santo Sudário (Plastchanytsia) 

 

Programa de Adoração - Sexta-feira Santa 
Até às 13:00h - Senhoras 

13:00h às 14:00h - Livre 
14:00h às 15:00h - Crianças 

15:00h às 16:30h - Jovens 

17:00h às 18:00h - Senhores 
18:00h -  Celebração da Matina de Jerusalém 

 

Sábado – Dia 30, Bênção de Páscoa  
(Alimentos Pascais) 

10:00h - Casa da Família Andreiko, em Colombo 
11:00h - Parque Castelo Branco (casa de Verônica e 

Lúcia Szulek) 
14:00h - Alto da Glória (casa da Família Podolak) 

16:30h - Memorial Ucraniano (Parque Tingui) 

16:00h - Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Missa em 
português e Bênção 

19:30h - Missa Solene da Ressurreição celebrada por 
Dom Meron e Bênção de alimentos 
 

Domingo – Dia 31, Páscoa 
 (Ressurreição do Senhor) 

09:00h – Santa Missa 
 

FELIZ PÁSCOA! XRESTOS VOSKRES! 
 

Padre Deonisio Mazur, osbm  
(Informativo Paroquial, nº 01/2013) 

 

 

“As pessoas amam a liberdade – mas ninguém  
quer a responsabilidade; e elas vêm juntas,  

são inseparáveis” 
 

Provérbio oriental 

 

  

 

  

mailto:rcucranianobrasileira@gmail.com
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Doações para “O LAVRADOR” 
 

 Curitiba 
Alex Overcenko    R$ 100,00 
 Florianópolis 
Petro Nedilhuk    R$  80,00 
 Carapicuíba-SP 
Aleksandra Babycz           R$  70,00 
Stanislaw Babycz           R$  70,00 

  
   
 
 
  
        
 

  

Aos nossos colaboradores os mais sinceros agradecimentos. 
 

 

D e u   n o   “ L a v r a d o r ” 
 

Março de 1979 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 
                              ARTE  E  SABOR 

 

Pêssankas - Bordados - Porcelanas - Ícones. 

Cartões - Livros - Lenços 

Artesanatos em madeira. 

Produtos tradicionais para seu presente original. 

Material para confecção das Pêssankas. 

 

Rua Padre Anchieta, 2177 - loja 3 

(41)  3339-0649 

 

  

Nossas Rádio-Audições 
  

 No dia 20 de novembro de 1978 o Papa Paulo VI recebeu em 
audiência os bispos católicos ucranianos, tendo a frente o cardeal D. 
Josef Slipei. 
 O Papa conduziu uma nova forma de receber os bispos, não em 
grupo, com todas as antigas formalidades, mas na forma de conversa 
individual. 
 Ele recebeu primeiramente o cardeal Slipei, com o qual conversou 
durante 20 minutos. O cardeal entregou-lhe um memorial dos bispos 
ucranianos. Nesses documentos se informa ao Sumo Pontífice sobre o 
jubileu do milênio do batismo da Rus-Ucraina e sobre os mais 
importantes problemas da igreja na Ucrânia e da emigração. 
 A seguir o Papa recebeu cada um dos bispos para uma conversa 
breve. No final ele concedeu uma benção especial para a igreja e o povo 
ucraniano. 
 
  

 

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 


