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ГЛАВА УГКЦ НАЗВАВ ТРИ ОСНОВНІ ДУХОВНІ РАНИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Наше
спільне
завдання,
зокрема Церкви як матері та
вчительки, - лікувати духовні рани
українського
суспільства,
виховувати нову свідомість, яка
насправді
допомогла
б
нам
збудувати справедливе, здорове
суспільство, щоб у ньому хотілося
жити, а не покидати його і шукати
щастя в чужих державах. Про це
заявив Отець і Глава УГКЦ
Блаженніший Святослав в інтерв'ю
для газети «Порадниця» №2 (1244)
від
14
січня
2021
року,
відповідаючи на питання: що
засмучує Вас у церковному житті
українського суспільства?
«Що
глибше
розумієш
церковне життя України, то, з
одного боку, виразніше бачиш
велич і святість нашого Божого
люду, а з іншого - його немічність і
грішність. Оскільки моя місія як
душ пастиря - лікувати рани гріха,
то мене завжди
засмучують
духовні хвороби
українського
суспільства», - зазначив Отець і
Глава УГКЦ.
На
його
думку,
наше
суспільство позначене багатьма
ранами, які утворилися в процесі
історичного
розвитку.
Це
пов'язано з тим, що народ
перейшов тяжкі випробування,
зокрема заперечення його права
на існування. Відтак Блаженніший
Святослав виокремив три основні
духовні
рани
українського
суспільства.
Першою
раною,
вважає
архиєрей, є те, що «ми не вміємо
бути вільними». «Свобода - це
великий Божий дар. Але свобода це також здатність чинити добро. А
ми дуже часто трактуємо її як
можливість
чинити
будь-що.
Свобода це певна якість
людського духу. Адже можна мати
зовнішню свободу від якогось
поневолення, ув'язнення, але не
мати свободи для того, щоб
будувати,
правильно
використовувати цей Божий дар»,
- пояснив він.
«Звідси й наша наступна вада брак розуміння, що свобода
завжди
пов'язана
з
відповідальністю. Ми настільки є

зрілими
в
особистому,
церковному, громадському житті,
наскільки здатні брати на себе
відповідальність за свої вчинки, за
долю свого народу, за своє
майбутнє. Хоча вже дозріваємо.
Але часом є ситуації, коли, знову ж
таки, десь шпортаємося, падаємо,
піднімаємося», - ствердив Отець і
Глава УГКЦ.
Ще одна риса, каже Глава
Церкви, яка проявляється в умовах
незалежної держави, - правовий
нігілізм. Тобто ми не шануємо
законів, навіть власної держави. Рік
пандемії,
на
переконання
Блаженнішого Святослава, дуже
виразно це показав. Можливо, це
відбувається через те, що багато
століть ми не мали власної
держави, жили в чужих, хоча й на
рідній землі, ті закони були для нас
репресивними та опресивними. А
коли вже маємо свою державу,
якось важко повірити, що вона є
нашою.
Предстоятель УГКЦ зазначив,
що зі зневагою до закону, який
стоїть на сторожі спільного блага,
пов'язана дуже глибока суспільна
хвороба - корупція. «Корупція один із способів нищення закону.
Нерідко бачимо, як ті самі
законотворці
є
першими
корупціонерами,
першими
порушниками
законів,
які
приймають»,
констатував
архиєрей.
На його переконання, таких
моральних хвороб в українського
суспільства немало. Але наше
спільне завдання, зокрема й
Церкви як матері та вчительки, лікувати їх, виховувати нову
свідомість,
яка
насправді
допомогла
б
нам збудувати
справедливе, здорове суспільство,
щоб у ньому хотілося жити, а не
покидати його і шукати щастя в
чужих державах.
Читайте також: Глава УГКЦ:
«Погляньте, де більшість українців
одужали від корона вірусу, - у
сім'ї!»
Блаженніший
Святослав
переконаний, що оскільки ми всі
позначені такими стигмами, то й
лікувати їх потрібно починати
завжди із себе.

«Ось такий живий приклад. Ми
вже
довгий
час
змушені
дотримуватися правил карантину,
які стоять на сторожі нашого життя
та здоров'я. Але ж бачимо, як
українці нехтують ними, і хвороба
вийшла
поза
можливості
ефективного контролю. Перед
нами насправді є великі завдання
творити нову культуру життя і
здоров'я. Отож ми, як християни,
від
самого
початку
мали

усвідомити, що мусимо виконувати
правила цих санітарних норм у
наших храмах, у
сім'ях,
в
особистому житті, не тому що хтось
змушує, а тому що це може берегти
і мене, і мого ближнього від
поширення небезпечної хвороби»,
- переконаний духовний лідер
українців.
Департамент інформації УГКЦ,
- фото з архіву

IRÃ CONCEDE US$150 MIL A CADA FAMÍLIA DAS
VÍTIMAS DE QUEDA DE AVIÃO UCRANIANO
A Guarda Revolucionária do Irã disse ter derrubado acidentalmente o
avião da Ukraine International Airlines logo após a decolagem, confundin
do-o com um míssil no momento em que as tensões com os Estados
Unidos eram altas, em janeiro deste ano. Todas as 176 pessoas a bordo
morreram.
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ГАСИТИ МИНУЛЕ ПІМСТОЮ?
Взоруючись на думках статі
журналістки
Марієли
Ласко,
поміщеній в “Газета до Пово” , хочемо
подати наш коментар про події, які
сталися при кінці минулого року коли
то діялися голосні маніфестації і різні
нищення об’єктів на знак протестів
проти поліцаїв у ЗША у їхнім
поводженні до людини чорної раси.
Ми були свідками маніфестацій
де з обуренням відбувалися нищення
цінних
історичних
пам’ятників,
статуй визначних людей історії. Мідія
в тих днях були широко розповідали
про обурення народу як прояви зневаг
й пімсти проти цінних історичних пам
’яток, статуй великих добродіїв
людства,
вчених,
політиків,
провідників народу як протести і
старання згасити пам’ять про минуле,
мовляв воно було проваджене людьми
які годилися з невільництвом і були
расистами.
Різні нові ідеї змішанні з нервами
задля Пандемії розпалили подібні
протести з різних причин і в різні
способи:
Ж орстокі
заворушення
проти історичних пам’ятників людей
білої раси,
як пімста проти тої
несправедливої
смерти
чорної
людини,
з переконанням, що все
побудоване білими яке згадує історію
миулого нині не повинно існувати у
світі. Все це свідчить про нерозум і
незрозуміння історії. Треба знати, що
200 років взад більшість великих
лідерів людства, добродіїв, героїв,
вчених були білої раси й найчастіше
були
расисти,
прихильники
невіьнищва яке існувало як щось
нормальне й людство жило тодішною
ментальністю яка в тих часах
існувала. Згасити це все руйнуючи те,
що ті люди побудували? Коли
понищити все, що люди білої раси
побудували в минулому, що тоді
залишиться? Помимо тих (може й
несвідомих)
несправедливостей,
людство в чомусь відзначилося і
приготовило те, що маємо нині.
Пандемія і різні причини та
спорадичні факти погорди чорною
расою, розбурхали полум’я обурення
духа в народі. В щоденному житті
багато подій послужили до того
замішання: В Китаю Комуністична
партія постійно нищить релігійні
церкви й пам’ятники; в Єгипті уряд
нищить християнські храми, до яких
уряд ворожо наставлений віддавна,
але ті пам’ятники свідчать про велике
минуле релігійности й культури
народу.
Посеред
тих
фактів,
використовуючи убивство людини
кольорової раси Флойда в ЗША,
зродилися у світі різні маніфестації
позначені нищенням пам’ятників
білих осіб, як пімсту виправдуючися
тим, що расисти й прихильники
невільництва
в минулому щині не
мають права займати побличні місця.
Але йдеться про справу яка не має
оправдання, бо 200 років взад
більшість великих лідерів людстава
були
расисти
й
прихильники
невільництва і приймала невілництво
як ось нормальне. Чи можливо це все
згасити
руїною
пам’ятників

минулого?
Є дуже нерозумно обурюватися
проти того, чого не можемо
контролювати,
бо
воно
вже
проминуло. Це проти нашої природи.
Кожна людина це овоч того великого
братерства людства яке пережило
тисячі років де сильніші панували над
слабшими, над тими тим кого уважали
меншевартісного. Ментальність про
рівні права і гідність це концепти
дуже свіжі в історії людства. Нині
вони не приймаються, але те, що
відбулося колись, його нікому не
змінити.
Ясно, що суспільність має різні
проблеми і упередження до осіб і
подій, як нерівність, несправедливосте,
опередження, тощо, чого тільки
циніки це можуть заперечувати. Світ
мусить ще багато поступити, щоб всі
ми стали одною родиною людства,
викорінити
расизм,
машізм,
гомофобію, релігійне упередження,
тощо. Але не можемо вдавати, що ця
боротьба щойно починається від зеро.
Ні. Але найтвердші скали вже стали
переломані попередніми поколіннями
для яких ми винні вдячність.
Не можемо забувати, що в наших
часах маємо найкращий момент в
історії
людства,
найбільш
ігвалітарний, вихований і поступовий.
Різні види характеру й переконання
наших минулих не заперечують
вартості їхніх старань і праць за
покращання життя у світі в багато
тяжчих часах від наших сьогодні.
Ми вже чули оправдання, що
расисти не заслуговують, щоб іх
згадувати в публичних монумментах.
Хто так думає і так говорить, булоби
добре, подумати серіозно це, бо треба
би було не дозволити існуванню
статуї будьякої особи народженої
перед там як були проголошені
Універсальні права людини, 1948
року. Коли взяти серіозно це,
закінчиться всяка історія людства.
Солуція це: не гасити ані не забувати,
але подивляти те, що було добре і
позитивне і прощати те, що було
негативне.
Природа людини це не криниця
чеснот. Хоч ті які вказують на вади
історичних постатей виглядають і
думають, що вони невинні, але не є.
Всі ми люди, маємо наші немочі і
злоби, часто не робимо доброго, що
бажаємо і чинимо зло якого не
хочемо. А часто робимо зло навмисно
також. Така є наша природа. Навіть
діти мають свого роду злобу і всі
важливі осяти у світі вийшли від
людей недосконалих. Чи будемо
нипщти їхні здобутки для людства, бо
вони виконані недобрими людьми?
Згасити минуле пімстою мало би
одну лише користь, можливість
перемінити на героїв тих які сьогодні
нищівно протестують і уважають
себе за великих визволителів, але
нічого доброго для майбутнього не
залишать за собою.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Editorial
APAGAR О PASSADO СОМ VINGANÇA,
OU PERDOAR?
Inspirando-se num artigo da colu
nista Madeleine Lacsko, publicado na
Gazeta do Povo e servindo-se de suas
idéias, queremos comentar os fatos que
aconteceram no final do ano passado
com violências e protestos contra
abusos de policiais nos EUA contra
pessoas de cor negra.
No ano que passou fomos testemu
nhas de lembranças do passado e tenta
tivas de se vingar hoje do passado com
protestos, destruição de estátuas e
memórias do passado. As redes sociais
foram dominadas por uma polêmica
que, vira e mexe na sociedade: a tentati
va de apagar o passado. A pandemia
despertou essa chama em diversos tipos
de espírito. Na China, o Partido Comu
nista Chinês vem derrubando igrejas
cristãs, inimigas antigas do regime. No
Egito, o governo acaba de destruir um
templo copta, o único ramo cristão exis
tente no país em que sua religião consta
de toda documentação civil. Aproveitando-se da morte cruel do negro Floyd
nos EUA houve no mundo todo uma
reação violenta contra os monumentos
de brancos ou construídos pelos bran
cos, como vingança contra aquela morte
injusta, justificando que racistas e escravagistas não merecem monumentos no
espaço público. Mas trata-se de uma
argumentação que não resiste à realida
de. Até 200 anos atrás, todos os grandes
líderes da humanidade foram racistas,
machistas e a grande maioria aceitou e
utilizou as mais diversas formas de
escravidão e servidão. Vai apagar tudo
então?
Há um filme que discute de uma
forma muito interessante a tentativa de
apagar a parte do passado que fere
nossas almas ou nos causa vergonha,
"Brilho Eterno de uma Mente sem Lem
brança", de 2004. Joel quer apagar de
sua mente todas as memórias com o
grande amor de sua vida, Clementine,
que o deixou. Tem uma empresa que faz
isso e ele resolve fazer o procedimento.
Desacordado Joel percebe que, sem as
dores da alma, a vida dele não tem senti
do e começa a tentar achar um lugar da
memória a que os técnicos não tenham
acesso para fazer ele esquecer Clemen
tine. Apesar da dor de deixá-lo, ela foi
importante na sua vida e deixou muitas
coisas que o engrandecem. Única saída
não é esquecer tudo, mas perdoar e

continuar e ver a parte positiva da
pessoa ou dos fatos.
É infantil revoltar-se contra o desti
no, que não controlamos, e contra nossa
natureza humana. Cada um de nós é
fruto e descendente dessa fraternidade
humana que viveu milênios subjugando
quem considerava inferior. Igualdade e
dignidade são conceitos muito recentes.
E óbvio que a sociedade tinha e tem
diversos problemas de preconceito e
desigualdade, somente os muito cínicos
ou perversos negam este fato. O mundo
tem que progredir muito para que todos
sejamos uma fraternidade humana,
eliminando o racismo, machismo,
homofobia e preconceito religioso. Mas
não podemos fingir que essa é uma luta
que está começando do zero, não é.
Aliás, as rochas mais duras já foram
quebradas pelas gerações anteriores, a
quem devemos toda a gratidão.
Não podemos perder de vista que
este é o melhor momento da humanida
de, o mais igualitário, civilizado e avan
çado. Os defeitos de caráter dos nossos
antepassados não eliminam o valor das
lutas deles, muito mais duras que as
nossas.
Já ouvi justificativas de que racistas
não merecem ser celebrados com monu
mentos públicos. Se quem diz isso
levasse a regra a sério mesmo, talvez a
proposta seja proibir estátua de qualquer
pessoa nascida antes da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, em
1948. Se for levar a ferro e fogo mesmo,
acabou essa história do passado. A solu
ção é - não apagar e nem esquecer, mas
admirar o que foi bom e positivo e
perdoar o que foi negativo
A natureza humana não é um poço
de virtudes. Embora os que apontem as
máculas de figuras históricas pretendam
parecer puros, não são. Todos nós,
humanos, temos nossas fraquezas e
maldades, às vezes não fazemos o bem
que queremos e fazemos o mal que não
queremos. Outras vezes, fazemos o mal
por querer também. Essa é a natureza
humana, até as crianças têm maldade e
todas as conquistas importantes vieram
de gente imperfeita.
Apagar o passado só teria uma
utilidade, a possibilidade de transformar
em heróis os que agora protestam
tentando posar de grandes libertadores.
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€ваигеаьське Читання
Стрітення Господа Ісуса:
Л к 2,22 - 40
У той час принесли батьки
дитя-Ісуса в Єрусалим поставити
його перед Господом, як то
написано в Господньому законі:
“Кожний хлопець, первородний,
буде посвячений Господеві” , - і
принести жертву, як то написано в
Господньому законі: “Пару горлиць
або двоє голубенят” .
А був в
Єрусалимі чоловік на ім’я Симеон;
чоловік той праведний та побожний,
очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий
був на ньому. Йому було відкрито
Святми Духом, що не побачить смерти поки не побачить Христа Господа. Він
прийшов духом у храм. І як батьки вносили дитя-Ісуса, щоб учинити над ним
за законним звичаєм, він узяв його на руки, благословив Бога й мовив: “Нині,
Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі, бо мої очі
бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами; світло на
просвіту поганам, і славу твого люду - Ізраїля.” Батько його й мати дивувалися
цьому, що говорилося про нього. Симеон ж е благословив їх і сказав до його
матері Марії: “Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі;
він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились
думки багатьох сердець.” Була також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла з
покоління Асера; вона була вельми похила віком і жила сім років з чоловіком
від дівування свого; зоставшись вдовою аж до вісімдесят четвертого року, вона
не відходила від храм, служила (Богові) вночі й вдень постом та молитвою. І
надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про
нього всім, що чекали визволення Єрусалиму. І як вони виконали все згідно з
законом Господнім, повернулися в Галилею, до Назарету, свого міста. Хлоп’я
ж росло й міцніло, сповнюючися мудрістю, і Б ож а благодать була на ньому.
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Сумніву не може бути, що нижчий благословляється вищим. Б а більше,
тут беруть десятину люди, що вмирають; а там — той, про кого свідчать, що
живе. І, так би мовити, і Леві, який тепер збирає десятини, дав був десятину
через Авраама, бо він ще був у бедрах свого прабатька, коли Мелхиседек
вийшов йому назустріч. Якби, отже, досконалість була через левітське
священство, під яким народ одержав закон, то яка була б іще потреба
з'являтись іншому священикові, за чином Мелхиседека, священикові, що не
звався б за чином Арона? Бо як міняється священство, конче міняється і закон.
Бо той, про кого це говориться, був з іншого коліна, з якого ніхто не служив
при жертовнику. Відомо бо, що наш Господь походить від Юди, про покоління
якого Мойсей нічого не згадав як про священиків. Це стає ще яснішим, коли на
подобу Мелхиседека постає інший священик; він став ним не за законом
тілесної заповіді, а за силою життя нетлінного, бо він прийняв таке свідоцтво:
«Ти — священик повіки за чином Мелхиседека.»
Ця подія зустрічі Ісуса, М арії й Йосифа з Симеоном та Анною входить в
Божий плян спасіння світу. Вже в Різдві Ісус почав об’являтися світові через
ангелів для пастухів і через зорю для трьох мудреців, а тепер в цій зустрічі,
Симеон і Анна, які були чуйні на надхнення Святого Духа пізнають, що ця
дитинка це обіцяний від віків Спаситель світу.
Тут можемо звернути увагу на три справи: Марія й Йосиф виконують
обов’язок принести жертву Богові як викуплення первородного сина з
обов’язку бути при виключеній службі в храмі; друге, Святий Дух відкриває
побожним старцям, що жертвована дитина це обіцяний Месія-Спаситель
людства; трете, Симеон і Анна йдуть за надхненням Святого Духа і мають
щастя стрінутися з дитиною яка прийшла спасати світ від гріха. І ця зустріч для
них важніша як все інше в житті, так, що вони готові залишити цей світ, бо
пізнали, що Бог виконав свою давню обітницю і вислав Спасителя на землю.
Закони Б ож і які дає нам Святе Письмо, а їх пояснює і оточнює Церква та
пригадує нам наша совість є конечні, щоб людина визнала свою приналежність
до Творця і також, щоб у світі був порядок. Бож і закони є для людей, щоб
спомагати їх, а не щоб перешкаджати, вони створені для добра й для щастя
людей. Кожний закон має свою ціль і він повиннен бути виконаний, бо даний
Богом, який хоче не так людянм накладати тягарі, але провадити їхнім життям
та їхнім щастям. Бог дає закони для людини, щоб вона не йшла манівцями й не
жила наосліп, але на те, щоб трималися справедливості й щоб ішла Богом
накресленими дорогами.
Дух Святий промовляв до людей не л и т е колись, але він діє постійно в
людському житті. Бог ніколи не відступає від людини, ніколи не залишає її на
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її власні сили, але від початку її туземного життя аж до останньої хвилини її
товаришить, настановляє на дорогу правди, так що ніколи людина не зможе
казати, що вона була залишена сама на власні сили. Бог, силою Святого Духа
завсіди її провадить і просвічує та вказує дорогу добра.
Симеон і Анна були уважні на голос Святого Духа, бо перебували на
молитві й тому почули його голос. Вони прийшли до храму в той час коли
Марія і Йосиф виконували обов’язок жертви за дитину. І тут якраз
відбувається та чудова зустріч Стрітення - і пророцтво обох про Ісуса, де
Симеон, а радше Святий Дух через його уста предсказує те, що збудеться з
Ісусом, який для багатьох принесе спасіння, але багатьох які його не приймуть
стане причиною падіння, і з М арією, яка, стаючи М атір’ю Христа та заразом і
була призначена до того, щоб стати і співспасигелькою світу, переносити
терпіння з Христом.
Звичай святити свічки в цей день, вказує на символ горіючої свічки, яка
означає, що як життя Ісуса й М арії було призначене на те, щоб просвічувати
дорогу правди добра.
О. Т. Залуцький, ЧСВВ

Podemos refletir sobre três momentos que esta festa nos oferece: M aria e José,
obedientes à lei de Deus, vêm oferecer o menino Jesus ao Senhor; segundo, Simeão
e Aima vivem unidos a Deus pela oração e sempre estão atentos às inspirações do
Espírito Santo; terceiro, graças à sua obediência ao Espírito Santo, os dois anciões
têm a oportunidade de ver o esperado Messias que vem para salvar a humanidade.
M aria e José cumprem as prescrições da lei e levam o menino a Jerusalém para
“oferecê-lo ao Senhor” . As leis divinas que nos são dadas pela Sagrada Escritura,
explicadas pelo magistério da Igreja e lembradas pela nossa consciência, são
necessárias para reconhecer a nossa dependência do Senhor, como também para
poder viver em paz e dignidade na sociedade humana. Toda a lei tem seu sentido e
existe não para complicar a vida humana, mas sim, para fazê-la organizada, honesta
e feliz. A lei de Deus é imutável e a nenhuma autoridade humana foi dado o poder
de abolir ou substituir por uma outra lei humana.
O Espírito Santo falava-inspirava os homens antigamente e fala hoje
continuamente. Deus nunca deixou de assistir o homem, nunca o deixou sem a sua
presença, abandonada às suas forças humanas. Desde o início da sua existência até
o último momento da sua vida, o Espírito Santo está presente em cada pessoa para
dirigi-la e mostrar o caminho do bem. O importante ao homem é obedecer a Deus e
não dar atenção aos seus desejos humanos que muitas vezes o levam para maus
caminhos.
Simeão e Anna viviam unidos a Deus pela oração e sempre atentos ao Espírito
Santo. Chegaram ao templo precisamente
quando M aria e José ofereciam o menino
EXPEDIENTE
Jesus ao Senhor. E aqui aconteceu o
“P R A C I A ”
maravilhoso encontro do Salvador com
Jornal
Ucraíno-Católico
Publicado
uns dos primeiros testemunhas da sua
no
Brasil
vinda ao mundo. Simeão, então profetiza
sobre o que vai acontecer de agora em
Registro no INPI - № 2.509.881
diante, que o Salvador nem por todos vai
ser aceito e que M aria terá que sofrer
Український Католицький
como corredentora junto com seu filho
Місячник у Бразилії
homem e Deus.
Na Epístola aos Hebreus fala-se do
Передплата на 2021 Рік: R$ 60,00
sacerdócio do Antigo Testamento e do Інші Краї:Щ 65.00 Амер. Доларів
Novo Testamento. No Antigo Testamento
o sacerdócio dependia da descendência
Depósitos:
familiar, da família de Aarão, mas no
Banco CAIXA ECONÔMICA
Novo Testamento o sacerdócio do novo e
(ou Casas Lotéricas)
Ag. 0401 Op. 003 conta 2421-4
eterno sacerdote não depende da linhagem
Em nom e da Gráfica Prudentópolis
familiar mas descende diretamente de
Deus, sendo que Aarão não está na
Direção e Administração:
genealogia de Jesus Cristo. O novo
Rua
Cândido de Abreu, 1579
sacerdote, é o que oferece sacrifícios
Centro - Caixa Postal 02
como Melquicedeque, mas provém não da
CEP: 84400-000 Prudentópolis - PR
família sacerdotal humana, mas provém
de Deus.
Telefone e whatsapp:
Existe o costume de benzer velas
(42) 3446 1396
nesta data, porque a vela tem muito a ver
E-mail:
com este acontecimento. A vela é símbolo
graficaprudentopolis@gmail.com
da vida de quem se sacrifica por outros.
www.graficaprudentopolis.com.br
Consome-se, mas ilumina o ambiente e
ilumina o caminho. Vela é símbolo das
Proprietário:
Grafica Prudentópolis Ltda.
leis de Deus que existem para mostrar a
CNPJ 09.583.969/0001-07
verdade e o caminho do bem. O calor da
vela acesa é símbolo da presença do
Redator Chefe:
Espírito Santo que desperta para boas
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM
obras. Vela benta é também símbolo da
nossa vida, que pelo Batismo, foi
consagrada, entregue a Deus para ser luz
para o mundo e sinal da presença do
Espírito Santo na nossa vida.

Corretores Ortográficos:
Pe. Atanásio Kupicki, OSBM
Pe. Deonizio Bobalo, OSBM
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА
РОЗДУМУ
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Q^rnapalaula
Ре. Tarcísio Zaluski, OSBM

О. Т арси кій Залуцький, Ч СВВ

Чи потрібна в Церкві зміна?
Нема де правди діти, насправді Церква тратить терен через різні розподіли,
ворожнечі між її галузями, де свіжі галузі виростають як гриби завдяки новим
обличчям і новими формулами, а старі затрималися і стоять непорушні в своїх
закам’янілих і перестарілих традиціях, які не притягають нових членів і роблять
вірних і провідників в’язнями тих традицій. Хоч воно небезпечно, але таки треба
сказати, що ТАК, потрібно зміни, Церква і провідники Церкви мусять про це
подумати і багато справ мусять змінитися, коли Церква схоче йти назустріч
потребам людства. Не можемо ніяк змінити Євангелії Христа, не можемо змінити
об’явлених Божих правд, бо вони незмінні й вічні й ніяк не можна людині їх
пристосовувати до своїх забаганок. Церква не змінить правд Віри, не змінить
Моральної, бо коли нинішній гріх убивства людини є гріхом не перестане бути
гріхом ніколи, коли нині є гріхом ненавидіти, ненависть і гнів буде гріхом завсіди,
коли нині є гріхом обмовляти й неправду говорити проти когось, буде це гріхом
надалі. Церква, хоч би які робила реформи, того не змінить, бо не має права
змінювати те, що Бог установив. Власником Церкви є Бог, який дав її людям не
для того, щоб з неї вони черпали собі всякі земські почести, привілеї і нею
володіли, але щоб користувалися з її духовних багатств у житті віри. Були часи,
що наша Католицька Церква стала організацією привілеїв, багатств, торжеств,
великого числа її провідників які повинні би бути покірні й убогі як Христос, але
прибрали собі імператорські права. Великий рух Реформи в Церкві
започаткований Віклефом, Гус-ом і потім доведений до вершка Лутером не був
бунт проти Церкви, але проти тих, що використовували Церкву для своїх користей
і впровадили в життя Церкви багато того, що колись могло бути добре й конечне,
а нині вже не надається до ментальності людей. Коли говоримо про реформаторів,
не похваляємо того, що вони зірвали з Римом і спричинили роздор у Церкві
Христа, але їхні ідеї про Святе Письмо і про ціль Церкви були й є добрі і похвальні.
Треба знати, що Церква складається з немічних людей і тому через ті немочі
зайшло стільки клопотів і роздорів до яких спричинилися не лише ті чи тамті, але
всі потрохи.
А те, що людина внесла в Церкву, воно не є вічне й не є незмінне. Воно може,
а то й нераз потрібно, щоб змінилося. Сама правда в собі є незмінна. Наприклад,
два більше два це чотири. Ніхто не може того змінити, а коли би бажав, щоб два
більше два було три, то він в неправді. Або моральний закон, що добро є добром а
зло є злом, воно незмінне. Добро ніколи не переміниться в зло, а зло не стане
добром.
Нажаль, зайшло так в житті Церкви, що в Церкві багато річей сканонізували
й затримали та не дозволяють її розвиватися і удосконалюватися. Не йдеться тут
про справи віри, про моральні засади, бо вони, як ми сказали, є незмінні й вічно
будуть правдами Божими. Але йдеться про різні людські введення в життя Церкви.
Вони, коли придаються, то їх зберігається, але коли вже непридатні й не
достосовані до часу, повинні відпустити своє місце іншим, які би щось сказали й до
чогось доброго схиляли. Тут йдеться про різні закони які впроваджено в житті
вірних, як, наприклад, спосіб постити, деякі літургічні обряди, які з часом
втратили значення, багато канонічних приписів, різні обов’язки в Церкві, уряди,
спосіб установлення урядовців, навіть вже до Папи пишуть вірні, щоб єпископи
спростили свої літургічні одяги, які це залишки приокрас чи відзнак давніх
імператорів, і т. п. Йдеться про все те, що впроваджено в церковне життя через
різні вимоги часів, культури, звичаїв. Були в Церкві звичаї, які змінилися згідно з
вимогами часів. Наприклад, колись сам нарід вибирав єпископів, а нині вибирає
єпископ кандидатів яких уважає за відповідних. Було багато в Церкві звичаїв,
яких нині вже нема. Так і є нині немало такого, що його колись не буде, бо
постаріється і буде вимагати зміни. Навіть спосіб служення божественної Літургії
був інакший, а нині застоявся, але це не означає, що вічно буде такий самий. Були
також часи коли найбільш уживаний обряд у Церкві був Східній Обряд, а нині
запанував латинський і виглядає, що тільки він є офіціальний, а інші є другорядні.
Але чи так воно буде завсіди? Ні, багато справ зміняться і прийде новий погляд на
цекровні справи й на саму Церкву.
Але тут хочу підреслити ясно одне: думають деякі, що з переходом часів, з
новим провідником Церкви зміниться те, що Бог установив, як, наприкад
подружжя чоловіка й жінки, заборона вбивати життя людини хоч би й щойно
зачатої і ненародженої, заборона красти й руководитися неправдою. Те, що Бог
установив і приказав заховувати, як Десять Заповідей, воно вічне й не зміниться,
хоч може йнакшими очима люди будуть на те дивитися, але ніколи правда Божа не
перестане бути правдою, а людські забаганки ніколи не матимуть права заступити
якийсь Божий Закон.
Будуть нові папи, традиційної або прогресивної ментальності, з новими
ідеями і новими починами. Але нехай ніхто не сподівається, що якийсь папа
змінить Євангельські засади або Божі заповіді, бо людям їх не хочеться
заховувати. Хочеться чи не хочеться, те що Бог заповів, воно буде обов’язкове для
людини, навіть і коли би цілий світ того не приймав і не хотів. Тут не люди а Бог
рішає що людина має приймати й як поступати в житті. А те, що люди
повидумували й впровадили в Церкві бо воно колись було потрібне чи корисне, або
й не потрібне, а лише файне, воно не вічне, а може й таки повинно змінитися згідно
з вимогою часів.
Важне для Церкви - це Євангелія, Боже Слово, а носити бороду, вживати
червоні шкарпетки (як це було ще донедавна), капелюх на голові чи деревяну
ломаку як це робив Педро Казандаліґа, чи накривати голову білим чи чорним
полотном чи будь чимось іншим, носити перстені й медалі золоті чи дерев’яні,
хреститися на право чи на ліво й так багато іншого в Церкві це другорядне й не
конечне для правдивого зрозуміння що це і пощо Ісус установив свою Церкву!

a
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Sapeca e santa...
Vamos dar um a espiada no dia a dia de um a m enininha, no seu
com portam ento e na m ensagem que ela nos transm ite.
N inguém com o ela consegue ao m esm o tem po ser tão sapeca e tão
santinha. Quantas vezes, com a seu com portam ento faz ferver os nervos
da m ãe, do pai ou irm ãos e justam ente quando algum deles abre a boca
para repreendê-la ou eleva a mão para lhe aplicar um tapa, ela num
instante se transform a em santa, se parece com um cordeirinho inocente e
nos seus olhos pode-se ver refletido o céu. Para fazê-la assim viva e
inocente pode-se crer que Deus fez refletir nos seus olhos todas as belezas
do m undo, para dar lhe aquela voz de anjo, reuniu num só todos os cantos
dos pássaros, para faze-la tão esperta e viva D eus reuniu nela toda a
vivacidade dos mais espertos insetos, deu-lhe a curiosidade dos gatos,
astúcia da raposa e calm a de um cordeiro.
E m casa, quando a m ãe está preocupada com afazeres caseiros, ela
esparram a e põe em desordem tudo na casa, ao sair para brincar no jardim ,
cai, m achuca o pé, chora e corre pedindo socorro da m ãe, e diante dela
chora desesperadam ente com o se acontecesse um a grande tragédia, mas
logo quando os braços da m ãe a erguem e aconchegam , ela ri à toa e a dor
transform a-se em alegria e um sorriso angelical. Com tudo isso abusa da
paciência da m ãe ou da irm ã. Q uando a m ãe se irrita e fica pronta para
castiga-la com um tapinha, nos seus olhinhos reflete toda bondade do
m undo e no seu rosto vê-se qual brilho do sol a beleza da inocência e de
repente ao invés de um tapinha ela recebe um abraço caloroso da m ãe e
um beijo cheio de ternura.
Q uando o pai e a m ãe, cansados dos trabalhos do dia, quase sem
palavra ficam descansando e não querem que alguém os perturbe, ela
consegue, num instante, afastar deles todo cansaço e desânim o com um
abraço ou um a palavrinha “pai, m am ãe, eu te am o m uito, m uito!” E de
repente, ela enche de alegria seus corações que se sentem tão felizes que
esquecem a canseira. M om entos m ais felizes para os pais quando veem o
seu anjinho, antes de se deitar para dormir, se ajoelhando diante da
im agem de Jesus ou de M aria e im itando desajeitadam ente os sinais da
cruz que eles fazem antes das orações.
Todos somos crianças diante de D eus que colocou em cada um de nós
tantas qualidades e poderes de sermos felizes e fazer outros felizes.
D epositou nos corações sementes de m uita bondade, beleza, felicidade.
Com o seríamos felizes se soubéssem os usar com o um a criança usa de
todos esses dons antes de se tom ar orgulhosa e se considerar im portante
com o a m aioria dos adultos antes de fingir que deve parecer, isto é, m entir
para si m esm a, que é im portante diante dos outros.
Vamos perm itir que a graça do bom D eus sem pre perm aneça no nosso
coração pronto para serem derram adas ao nosso redor, que nunca se
apague em nós a alegria que é sinal da presença de D eus, que dure por
toda vida a bondade que é um reflexo do próprio D eus. Sendo im agem e
sem elhança de D eus podem os e devem os cultivar tudo o que recebem os
do nosso Criador e jam ais transform ar os grandiosos e belos dons de Deus
em algo m esquinho e baixo nosso hum ano... Toda criança é depósito,
carrega consigo os m ais belos, lím pidos e sagrados dons de Deus:
inocência, sim plicidade, nunca sente ódio, não sabe carregar m ágoas,
am or desinteressado, olhar angelical, dá abraço tão leve com o suavidade
viva, aquece teu coração e faz você sentir a presença de D eus e sonhar em
ser novam ente com o criança.

* i
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Українська Греко-Католицька Церква
«ЗАЛИШИТЬСЯ ВАМ ОДНЕ - ТЕ, ЩО ВИ ДАЛИ ВБОГОМУ!»
Послання Синоду Єпископів
Української Греко-Католицької Церкви 2020 року
до духовенства, монашества і мирян

Всесвітліші та всечесніші отці!
Преподобні брати і сестри в монашестві!
Дорогі браття і сестри в Христі!
II. «Жаль мені цих людей!» (Мт. 15, 32): виклик
матеріального убозтва в сучасному світі
3. Христос, побачивши матеріальну нужду людей, які перебували поруч із Ним у
пустині, відчув у своєму Божественному серці зворушення і співчуття до них. Він
скерував свій заклик до апостолів, щоб пошукали їсти цим знедоленим.
Матеріальне убозтво впадає в око кожному, хто має щире серце і відкриті очі.
Достатньо переглянути свіжі дані статистики, сухої і безликої науки, яка представляє
за кожною цифрою конкретну людську долю, людську істоту, пригноблену,
позбавлену гідності, утиснену у своїх правах, можливостях і свободах.
Міжнародні гуманітарні організації повідомляють, що сьогодні у світі майже
мільярд людей живе в умовах крайнього зубожіння, маючи на денний прожиток і своє
утримання менше ніж два американських долари, хоча в самих СІЛА теж є чимало
безробітних і убогих, які працюють. Тоді як одна частина людства сягає космічних
просторів у своїх технологіях, інша - видає мільярди на смертоносну зброю, майже
800 мільйонів людей - а це близько 10 відсотків населення Землі! - стають жертвами
постійного недоїдання і голодної смерті. Ба більше, у багатьох розвинених країнах
щоденно викидаються на смітники сотні тисяч тонн продуктів, які могли б порятувати
життя тих, хто голодує. Разом із цією їжею на смітники історії і на маргінеси людської
спільноти викидаються, як непотріб, живі людські істоти й долі.
4 .1 в Україні ситуація не набагато краща. Вісім із 10 пенсіонерів перебувають за
межею бідності. При цьому щоразу частіше нам сигналізують про труднощі в
пенсійному забезпеченні в найближчому майбутньому. За різними оцінками, від 25 до
45 відсотків громадян нашої держави не можуть забезпечити своїх елементарних
базових потреб. Незважаючи на деяке збільшення рівня оплати праці, в Україні
спостерігається таке явище, як бідність тих, хто працює. Експерти зазначають,
кожному третьому працівникові не вистачає заробітної плати на задоволення
необхідних життєвих потреб, а кожен другий працездатний працює на умовах
вторинної зайнятості. Ударяє по багатьох наших родинах відсутність належного
соціального забезпечення осіб із інвалідністю та малозабезпечених співгромадян.
Тож попри те, що ми отримали від Бога величезний природний, економічний і
людський потенціал, більшість населення нашої країни - через тривалу недолугу
політику можновладців і непослідовність у реформах - приречена на животіння. Криза
в Україні, спричинена російською агресією на Сході, до якої додалися новітні виклики,
пов’язані з пандемією, роблять життя мільйонів українців украй тривожним і важким.
Мільйони трудових мігрантів, масове безробіття, соціальна незахищеність - прояви
разючої убогості в нашій Батьківщині, «багатій країні бідних людей», як хтось
зауважив з гіркою іронією.
5. Бажаючи змінити ситуацію на краще, мусимо почати від заспокоєння базових
потреб, зокрема від подолання голоду навколо нас. З глибини століть до наших вух
долинає голос св. Василія Великого, пробуджуючи сумління стосовно людей, які
вмирають від голоду: «Хвороба нужденного - голод, який є таким великим
стражданням, що не може не викликати співчуття. Найгірша з усіх людських бід
голод, і смерть від голоду - тяжча за будь-яку смерть. Інші небезпеки або вістря меча
приносять швидку смерть... Але голод є повільним злом, тривалою мукою; смерть,
яка причаїлася і заховалася всередині, щомиті загрожує та зволікає» (Гомілія,
виголошена під час голоду та посухи). А далі святий дає свободу своєму обуренню,
бачачи байдуже ставлення і гріховну нечутливість оточення до цих нелюдських болів
і страждання: «Якого покарання заслуговує той, хто здатен байдужо пройти повз
людину з таким виснаженим тілом? Хіба можлива більша жорстокість? Хіба не гідна
така людина того, щоб вважати її лютим звіром, визнати злодієм і людиновбивцею?
Людину, яка має змогу вилікувати, виправити зло, але добровільно та з причини
жадібності відкидає це, варто справедливо осудити разом із убивцями» (Там само).
Мільйони поруч із нами живуть і сьогодні в тіні цього повільного голодного
вмирання, - мовчазні, позбавлені гідності, уваги, співчуття, допомоги і розуміння. їхнє
горе, придушене нашою нечутливістю і бездіяльністю, стає ще більше кричущим і
нестерпним. Бо байдужість убиває!
6. Ми, українці, добре знаємо, що таке голод і голодна смерть, а також якою
гіркою є самотність помирання на очах збайдужілого і зосередженого на собі світу.
Пам'ять про жахи Голодоморів закарбувалася в нашій національній свідомості
назавжди. Однак ця пам'ять накладає на нас відповідальність, не л и те перед
померлими, а й перед сучасниками, які сьогодні на очах в усього світу приречені на
подібні муки і страждання, що їх зазнавали наші брати і сестри майже століття тому.
Можливо, наш народ, пройшовши такі страшні випробування, має від Бога особливу
місію і завдання пробуджувати сумління людства та поодиноких осіб, щоб вони
перейнялися ганебним явищем голоду у світі і робили все, аби усунути ці страждання
слабких та незахшцених братів і сестер, ставши їхнім голосом і простягнувши їм
помічну, солідарну руку. І як багатостраждальний єврейський народ, переживши
жахіття Голокосту, став запобіжником для грішного людства перед повторенням
подібних злочинів, так само наш народ, зазнавши досвіду винищення голодом, мав би
слугувати у світі голосом сумління, яке взиває до порятунку тих, хто недоїдає та
голодує, і промотором активних дій задля усунення лиха голоду з лиця Землі. Це має
стати нашою консолідованою і наполегливою дією, усіх - держави, громадськості,
Церков, кожного українця і кожної українки, для кого святою є власна історія, доля
країни і пам'ять про загиблих. І це було б нашою найкращою даниною пам'яті
мільйонам жертв Голодоморів і нашим дійовим внеском у Преображення нинішнього
людства: «Пам’ятаючи Голодомор - рятуємо від голоду сьогодні!»

Буде продовження на настуному числи
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

В ПОКОРІ ПІЗНАЙ САМ СЕБЕ
Кожна людина складається з душі й тіла. Сама душа й саме тіло ще не творять
людського життя. Життя починається щойно тоді, коли Бог сполучує обидві
частини між собою. Знова, коли їх розлучує смерть тіла, душа залишається жива
тому, що вона безсмертна й вічна. Тіло йде в землю, а душа в вічність.
Чим є тіло? Пророк Ісая почув голос, який казав йому: - Вісти! - (кричи). Я ж
сказав: - Що Вістити? - Всяке тіло трава, і вся його краса - мов квітка в полі. Висхне
трава, зів’яне квітка, як подих Господній на неї подує. Так народ - трава. (Ісая, 40,
6-7). Тіло людини в дійсності подібне до трави, що зеленіє. «Уранці квітне й
зеленіє, а ввечорі - підтята висихає». (Пс.90,6).
Скільки то християн існує на світі, коли здобули великі багатства, зовсім
віддалися для власного тіла. Вихваляються своїми здобутками великих ланів
земель, фазендів, вибудовують величаві палати лише для вигоди власного тіла.
Суєта цього світу так сильно притемнює їхній розуми, що вони не всилі,
розпізнати, яка ціль їхнього існування на цьому світі.
Все, що матеріальне на хвилинку спричиняє задоволення, опісля днями,
місяцями й роками багато лиха справляє. «Плачте й ридайте над злиднями, що вас
спіткають. Багатство ваше зігнило, одежу вашу міль поїла. Золото ваше та срібло
поржавіли, а їхня ржа буде проти вас свідчити й поїсть неначе вогонь ваше тіло».
(Як. 5,2.3). Нехай людськи тіло не буде ідолом, бо воно порох, а через смерть в
порох повернеться.
На кожному християнинові тяжить відповідальність часто робити іспит
власного сумління, щоб могти себе усвідомити на котрій дорозі знаходиться, бо
«Час проминає - усе перед Господом переходить швидко» (Сир. 18,26).
Друга частина, що входить в життя людини - це душа. Це найкраще створене
єство, що разом з тілом творить людську особу. Душа є безсмертна, подібна до
Ангелів і до самого Бога через свою вічність, і тим найбільшим скарбом Бог
обдарив людську особу. Бог бажає, щоб вона передше по смерті тіла могла піти до
неба, а колись за нею пішло й тіло.
Коли б ми вповні зрозуміли суть нашої душі й її вартість перед Богом напевно
хвилинки не пропастили б, щоб її не зберігати від лиха й гріха й напевно кожний
християнин більше б себе цінив через велич, красу й дорогоцінність власної душі.
Душа створена на образ і подобу Божу, котра криє в собі красу, велич і знання
Боже. Так, як Бог є єдиний в трьох особах, подібно душа є єдина о собі, але посідає
три прикмети: Пам’ять, розум і волю. Бог є невидимий душа також є невидима. Бог
є вічний душа також є вічна й ніколи не помре.
Душа є розумна, і це відрізняє людину від тварини, і дає можність любити Бога
й Йому служити, а колись у небі прославляти Бога навіки. Чічеро, хоч був поганин,
однак, признавав, що людина складається з душі.
Коли б душа не мала безмежної вартості Бог не був вислав Свого Сина на
землю. Син Божий зійшов на землю залишаючи небо й Ангелів, і ходив різними
дорогами, щоб віднайти загублені овечки.
Про власну душу мусить дбати, кожний християнин із дитинства. Нею
опікуватися її кормити через молитви, св. Причастя, і підтримувати її в ласці Божій.
Душа кожного християнина буде такою, як він буде хотіти й про неї дбати. Коли ж з
хоче спасти - спасе, коли ж бажатиме осудити - осудить.
Ісус Христос установив Тайну Хршцення, ж середник порятунку для кожної
душі. Кілька день по нашому народженні батьки подбали, щоб очистити нашу душу
від первородного гріха, а через Тайну Хршцення зродилися для Церкви й стали
синами й дочками Божими, а щоб могти стати спадкоємцями Небесного Царства,
потрібно було, щоб наші хресні батьки відбули за нас присягу зречення сатани, всіх
діл його, всіх ангелів його, служіння його, і всієї гордості його. При тім також за нас
обіцяли служити Христові і вірити в Нього. Від тієї хвилини почався для кожного
християнина святий обов’язок працювати над здобуттям святості власної душі.
При Тайні Хршцення священик також зодягає кожну дитину світлою ризою,
символом вічної чистоти душі. При тій нагоді священик подає запалену свічку на
просвічування світлом віри і добрих діл, щоб коли прийде Господь, щоб кожний
християнин міг вийти на зустріч Йому зі всіма святими й ввійти небесну палату.
По Хршценні кожний з нас перемінився на Ангела в людському тілі тут на
землі. Душа наша засіяла світлом Божої ласки, а Дух Святий поселився в нас, і ми
стали Храмом Святого Духа.
Святий Августин написав в одному зі своїх листів, що по смерті кожна особа
буде здавати перед Ісусом Христом звіт, ж вона піклувалася своїм земським тілом і
безсмертною душею?. Не вистачить сказати на оправдання, що був християнином,
але Ісус Христос проситиме показати руки чи на них відбилися Його рани, чоло чи також знаходяться знаки колюхів з Його корони. А риза з Хршцення чи не
сплямлена? Чи вповні використав світло віри прийняти на Тайні й Хршцення. Ісус
попросить, щоб ми показали обличчя на доказ чи справі ми є Його братом чи
сестрою.. .сином чи дочкою Отця Небесного... і чи на землі були храмом Святого
Духа? Кожний (а) на ті питання мусить відповісти.
Усім християнам, ж і сповняють християнські приписи, Бог допомагає і
стежить над ними, щоб підтримати на дорозі до вічного спасіння.
Християне! Ти, що в Ісуса Христа охристився і в Його ласку зодягнувся день
денно усвідомлюй себе, оцінюй свою велич і дорогоцінність перед Отцем
Небесним, бо коли виконаєш все докладно на землі збережеш спасіння, що його
заслужив всім Ісус Христос.
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Bolüna da Embaixada da Шгапіа
no Brasil
Embaixador Rostyslav Tronenko
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CANTINHO DA REPRESENTAÇÃO CENTRAL
UCRANIANO-BRASILEIRA

e---------- —

2021 - 130 anos da Imigração Ucraniana para o Brasil!

Léssia Ukrainka: poeta, dramaturga
e ativista sociopolítica
N o dia 25 de fevereiro de 2021, se com em ora o 150° aniversário do nasci
m ento de Léssia U krainka (Laryssa K ossach-K vitka) - escritora e figura pública
ucraniana proem inente, um a das figuras centrais da cultura nacional.
Léssia U krainka nasceu em 25 de fevereiro
de 1871, em Novohrad-Volynskiy. N o inverno
de 1881 a m enina ficou m uito doente e em 1883
a doença foi diagnosticada como tuberculose
nos ossos. D evido aos problem as de saúde ela
obteve a educação em casa com professores
particulares e a mãe. Ela aprendeu muitas
línguas europeias, incluindo as eslavas (russo,
polonês, búlgaro), grego antigo, latim.
Laryssa K osach com eçou a escrever aos 9
anos de idade. Suas prim eiras obras foram
publicadas na revista de Lviv "Estrela" em
1884, foram os poem as "Conva-lária" e "Safó", assinadas pela prim eira vez com
o nom e Léssia U krainka. As atividades literárias de Léssia U krainka tom aram
im pulso a partir de m eados da década de 80, quando a fam ília de K osach m udou-se para K yiv e ela entrou no círculo literário "Plêiada". O prim eiro livro de
poem as "Nas asas das canções" foi publicado em 1893, o segundo - "Reflexões
e sonhos" em 1899 e o terceiro - "Ressonâncias" foi publicado em 1903. Ao
longo dos próxim os dez anos, Léssia U krainka escreveu m ais de um a centena de
poem as, dos quais a m etade não foi publicada durante a vida da poeta.
N a segunda m etade da década de 90, Léssia U krainka se apaixonou pela
dramaturgia. Sua prim eira peça de teatro foi "Rosa Azul" (1896) sobre a vida dos
intelectuais ucranianos. Então, usando am plam ente os tem as e im agens da litera
tura m undial, ela desenvolveu um novo gênero - poem a dramático. As obras
m ais im portantes de Léssia U krainka são o dram a "Dono de pedra" (1912) e
"Canção de floresta" (1911). A últim a é a obra-prim a da grande poeta. O perso
nagem principal do dram a feérico, a ninfa de floresta M avka - não é apenas um a
im agem poética de um a fada, m as tam bém , um a síntese filosófica de todo o belo,
sem pre vivo.
A partir de 1900 fortalecem -se os laços de Léssia U krainka com o m ovim en
to social-dem ocrata ucraniano. Com um grupo de cam aradas, ocupou-se na
proliferação da literatura socialista e m arxista, traduções de teóricos do socialis
m o, e publicação dessas obras no exterior, além de transportação deles para a
Rússia.
Os trabalhos datados de 1913 - em seu últim o ano da vida - evidenciam que
Léssia U krainka não deixou de pensar sobre as obrigações cívicas do artista, em
sua proeza criativa. Seu tríptico lírico-épico - "O que nos dará a força?", "M ila
gre de Orfeu", "Sobre o gigante", onde enraiza a ideia de transform ar a m issão
social da arte, a escritora dedicou a Ivan Frankó e enviou para o livro com em ora
tivo em sua honra.
Léssia U krainka m orreu em 01 de agosto de 1913, na cidade georgiana de
Surami. O corpo dela foi transportado para K yiv e o enterro ocorreu no cem itério
Baikove.
Léssia U krainka, dotada de sentim entos cívicos fortes, dever elevado que
serviu honestam ente ao povo, dando sua força, conhecim ento, energia, talento
para a luta pela sua felicidade, pela aproxim ação e triunfo da justiça, bondade e
ideais hum anistas, deixou um a herança literária orgânica e inseparável da litera
tura e cultura ucranianas.

Д е б м и ж и л и , г о р д ім о с я , щ о м и є у к р а їн ц я м и !

Onde quer que vivamos, orgulhemo-nos de ser ucranianos!
N o ano de 2021 a com unidade ucraniana no Brasil com em ora os 130 anos
da im igração ucraniana para o Brasil. Fenôm eno que disse em versos Ivan
F ra n k o : Oh, transbordaste, desdita rutena, Pela Europa, e além-oceanos!. Com e
çou no B rasil com dois grupos de 8 a 10 fam ílias que se instalaram nos m unicí
pios de Palm eira e M allet no ano de 1891. N os conta N ikolas Hec que em
1895/96, “devido à im ensa propaganda dos agentes italianos e das com panhias
italianas de im igração e navegação que proviam o Brasil de im igrantes cerca de
5 m il fam ílias de ucranianos abandonaram a Galícia. Era um a verdadeira fuga
em m assa em busca de m elhores condições de vida - em igração sem am paro ou
assistência governam ental, sem planejam ento ou orientação alguma, até mesm o
sem os necessários guias ou intérpretes, m as com os sem pre e em toda parte
presentes interm ediários e especuladores” .
Á im igração da U crânia para o exterior pode ser dividida em quatro perío
dos: final do século X IX, durante a prim eira guerra m undial, depois da segunda
grande guerra m undial e a quarta onda após a renovação da independência da
U crânia em 1991. N a prim eira e a quarta onda preponderam as razões econôm i
cas e nas outras duas as razões da guerra e políticas. N o Brasil, podem os dizer
que dois terços da im igração têm razões econôm icas e ocorre durante a prim eira
onda im igratória, com grande intensidade nos anos de 1895 e 1896.
Essa onde im igratória que se fixa principalm ente no território do centro sul
paranaense e norte de Santa Catarina, próxim o a atual divisa do Paraná com
Santa Catarina, era constituída basicam ente por agricultores, hom ens, m ulheres
e crianças residentes na parte ocidental da U crânia em aldeias. R elata N ikolas
Hec “Galicia, com o província austríaca autônom a de 1772 a 1918, abrangia um a
área de 55.337 km2, em que 3,1 m ilhões de hectares eram de agricultura e pasta
gens e aproxim adam ente 2 m ilhões de florestas. Em 1890 a população atingia 4
m ilhões e 300 m il habitantes, dos quais 65% eram ucranianos, 15% poloneses,
12% judeus, 7% austro-alem ães, principalm ente colonos, 1% outros. O Brasil
contava, naquela época, com 14,5 m ilhões de habitantes e o Estado do Paraná
(mais de 20 m il km 2) com apenas 250 mil. D e toda a Europa, a G alicia era a
região agrícola m ais densam ente povoada. D e cada 100 hectares de terra explorável para a agricultura viviam m ais de 100 agricultores (na A lem anha 51, na
H olanda 70). Essa superpopulação atingia principalm ente os ucranianos, pois
92% desses (aproxim adam ente 2.400.000 de pessoas) dedicavam -se ao cultivo
da terra. Em m elhores situações achavam -se as m inorias nacionais, pois da agri
cultura viviam: 45% (apr. 300 mil) dos poloneses e 75% (apr. 200 m il) dos
alemães; os judeus m antinham em suas m ãos quase todo o com ércio e parte da
indústria. A lém disso havia um a grande desproporção étnico-social quanto à
ocupação das terras. A m aioria ucraniana do país (65% ) era proprietária apenas
de 48% de todos o território. M ais de 30% de todas as terras pertenciam a aproxi
m adam ente 2 m il famílias de latifundiários da nobreza polonesa. As restantes
(22% ) cabiam à população polonesa agrícola, às 100 colônias alemães e aos
proprietários urbanos poloneses e judeus. Em m édia, um a fam ília ucraniana de
agricultores vivia de 2,6 hectares de terra.”
Os cultos ucranianos tem forte base na reverência aos seus antepassados. Por
essa razão não poderiam os deixar de lem brar nas com em orações dos 130 da
im igração ucraniana para o Brasil, em breve relato, as razões socioeconôm icas
da m aré hum ana que se form ou em direção à Europa e à A m érica e outros conti
nentes form ando a prim eira grande onda im igratória da Ucrânia. A queles que
lançarem os olhos sobre os registros de viagem dos navios e de perm anência nas
hospedarias constatará que nesse trajeto as pessoas m orriam e outros nasciam no
cam inho da esperança de dias m elhores, que fincaram os prim eiros palanques
das casas e fizeram as prim eiras roçadas e prim eiras colheitas derram ando suor
e sangue.
A quele que vai até a Colônia M arcelino no m unicípio de São José dos
Pinhais naturalm ente ficará deslum brado com a m ajestosa arquitetura da nova
Igreja da Santíssim a Trindade (um dos m ais belos patrim ônios culturais dos
descendentes de ucranianos no Brasil) e com as pinturas iconográficas da
descendente dos prim eiros im igrantes daquela m esm a localidade Verônica
Rem es Nogas. M as escavando o tem po passado da colonização, lá no início de
sua cam inhada, no m eio da M ata A tlântica, na localidade Castelhanos, repousam
os ossos de m ais de 200 im igrantes levados precocem ente da vida pelas doenças
tropicais. M em bros das várias famílias que hoje constituem aquela com unidade
jazem no m eio da densa floresta. Junto com eles dorme etem am ente o m eu
bisavô Semko Syrotiuk que partiu da aldeia Vertelka, oblast Temopil, com a
esposa Euphrosina e seus oito filhos, o m ais velho com 23 anos e o m ais novo
com 1 ano de existência. M as o grupo resistiu, com o toda a com unidade, e
Euphrosina alcançou viver até os 108 anos de idade. A com unidade ucraniana
brasileira atinge hoje 130 anos de existência, com aproxim adam ente 600.000
descendentes, em ascensão econôm ica e cultural e com grandes contribuições ao
Brasil.
Vitorio Sorotiuk
Presidente da Representação Central U craniano Brasileira
rcubras@ gm ail.com
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Щ ля бабусі, мами і дівчини
Por Julia Regina Bordun Bertoldi e Eugênia Osatchuk

ОЛЕНА КОЛОДІЙ - HELENA KOLODY

Pela graça de Deus estamos vivos e bem de saúde. Que assim seja
2021 inteiro. A maior riqueza que podemos ter é a saúde e alegria, que
nos vem do Bondoso Senhor da vida. Na nossa coluna do Prácia, no
mês de fevereiro, rendemos uma singela homenagem à grande poetisa
paranaense, professora de destaque, no cenário da educação e forma
ção de novos professores e ucraniana de alma gigante que amou as
suas origens e as descreveu em suas obras. Estamos falando de
ОЛЕНА КОЛОДІЙ - HELENA KOLODY.

BIOGRAFIA DE HELENA KOLODY
Nasceu no dia 12 de outubro de 1912, no núcleo colonial de Cruz
Machado, em pleno sertão paranaense, às 08 h de um dia de sol e
geada.
Seus pais eram ucranianos, que se conheceram e casaram no
Paraná. Helena era a primogênita e a primeira brasileira de sua família
Miguel Kolody, seu pai, nasceu na parte da Ucrânia chamada Galícia
Oriental, em 1881. Tendo perdido o pai na grande epidemia da cólera
que assolou a Ucrânia em 1893, Miguel, no ano seguinte, emigrou para
o Brasil com a mãe e os irmãos.
A mãe de Helena, cujo nome de solteira era Victória Szandrowska,
também nasceu na Galícia Oriental, em 1892. Veio para o Brasil em
1911.
Seu Dido, radicou-se em Cruz Machado, onde o pai trabalhava. “Seu
“Miguel conheceu a jovem Victória e apaixonou-se por ela. Casaram-se
em janeiro de 1912.
Estava escrito o primeiro capítulo da história de Helena.

PEQUENO ESTUDO DA VIDA E OBRA DE HELENA
1912 - 12 de outubro - Nasceu Helena Kolody em Cruz Machado,
Paraná. Filha primogênita de Miguel e Victória Kolody, imigrantes ucra
nianos.
1914 a 1920 - Na vila catarinense de Três Barras, passou a infância.
1920 a 1924 - Em Rio Negro, estudou no Grupo Escolar “Barão de
Antonina “. Conclui o curso primário em 1922.
1923 a 1924 - Em Curitiba, estudou no Colégio Divina Providência e
na Escola Intermediária, hoje Instituto de Educação do Paraná.
1924 - Passou a residir em Mafra (SC), onde escreveu os primeiros
versos, estudou piano e pintura.
1927 - Transferiu-se com a família para Curitiba, onde, na Rua Itupava, esquina com Sete de Abril, Miguel Kolody se estabeleceu com uma
casa de secos e molhados.
1928 a 1931 - Cursou a Escola Normal Secundária (hoje Instituto de
Educação do Paraná).
1930 - A partir deste ano os poemas de Helena Kolody passaram a
ser publicados em jornais e revistas, em especial na revista MARINHA,
editada em Paranaguá (PR).
1932 - Nomeada professora do Grupo Escolar Barão de Antonina, de
Rio Negro, Pr. Sua primeira turma foi composta de alunos repetentes.
1933 - Designada para a Escola Normal de Ponta Grossa (PR).
1937 - Transferida para a Escola Normal Secundária de Curitiba,
onde lecionou por 23 anos; esse período somente foi interrompido por
um ano, em 1944, quando prestou serviços na Escola de Professores de
Jacarezinho (PR).
1941 - Faleceu seu pai, Miguel Kolody, dois meses antes de comple
tar 60 anos. Não conheceu o primeiro livro de Helena, PAISAGEM INTE
RIOR, que era preparado em segredo e a ele dedicado.
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1942 - PAISAGEM INTERIOR foi classificado em 2o lugar no Concur
so de Poesia promovido pela sociedade de Homens e Letras (Rio de
Janeiro).
1947 - Prestou concurso público para a função de Inspetora Federal
de Ensino Secundário, classificando-se em 4o lugar. Nomeada em 1950.
1949 - Recebeu o prêmio “Ismael Martins”, por obter o 3o lugar com
os originais de A SOMBRA NO RIO, no Concurso de livros, gênero
poesia, do Centro de Letras do Paraná.
1962 - Homenageada por seus alunos, que editaram Poesias Com
pletas, em comemoração dos seus 50 anos. Aposentou-se como profes
sora do Estado.
1967 - Aposentou-se como Inspetora de Ensino.
1985 - Recebeu o “Diploma de Mérito Literário”, conferido pela Pre
feitura Municipal de Curitiba.
1987 - Recebeu na Câmara Municipal de Curitiba, o título de Cidadã
Honorária de Curitiba.
1988 - A Secretaria de Estado da Cultura institui o concurso de
poesia Helena Kolody, que continua sendo realizado anualmente.
1990 - Espetáculo teatral “Helena, uma mulher” .
1991 - Eleita para a Academia Paranaense de Letras, ocupando a
Cadeira n° 28, fundada por Rodrigo Júnior e anteriormente ocupada por
Leonardo Henke.
1992 - Em homenagem aos seus 80 anos, Sílvio Back realiza A
Babel da Luz, filme vencedor do 25° Festival de Brasília do Cinema Bra
sileiro - melhor curta metragem e melhor montagem.
1997 - Recebeu o título de Cidadã Benemérita do Estado do Paraná
e, no mesmo ano, da Câmara Municipal, o título de Cidadã Benemérita
de Cruz Machado.
1999 - Recebeu, da Câmara de Vereadores, o título de Vulto Emérito
de Curitiba.
2003 - Recebeu o Diploma de Doutor Honoris Causa da Universida
de Federal do Paraná.
2004 - Faleceu em Curitiba, no dia 14 de fevereiro, abrindo grande
lacuna no mundo poético.
Ao todo escreveu 24 títulos.
Foi a primeira escritora paranaense a escrever Hai-Cais (poesia de
origem japonesa que segue a sequência básica: cinco sílabas no
primeiro verso, sete no segundo e cinco no terceiro e geralmente é sem
título). Aos seus Hai-cais Helena atribuiu títulos:

Flecha de Sol
A flecha de sol
pinta estrelas na vidraça.
Despede-se o dia.

Jornada
Tão longa a jornada,
E a gente cai, de repente,
no abismo do nada.

Depois
Será sempre agora,
Viajarei pelas galáxias
Universo afora.

Helena foi devoradora de livros, veio de uma família de leitores.
Declamava quando criança, poemas de poetas ucranianos como Tarás
Chevtchenko e Ivan Frankó.
Sua infância simples e pobre está totalmente retratada em suas
obras. Todo texto provém de imagens que estão em nós. O leitor capta,
sente, assimila. Para Helena as palavras nasciam das imagens e do seu
amor às suas origens ucranianas.
Foi precursora da poesia paranaense. O poema “Lágrima” foi o
primeiro a ser publicado em uma revista estudantil chamada “O Garoto”.

A LÁGRIMA
Oh! Lágrima cristalina,
tão salgada e pequenina.
Quanta dor tu não redimes!
Mesmo feita de amargura,
és tão sublime, tão pura,
que só virtudes exprimes.
Ao coração torturado,
pela saudade magoado
pelo destino cruel.
Tu és a pérola linda
do rosário que não finda,
feita de tortura e fel.
Concluímos a homenagem com um trechinho de seu poema:

"... Doce lembrança orvalhada de madrugadas antigas
cantiga de recordar ai que saudade de mim”.
Esteja viva na memória de todos, por meio da leitura e estudo de
seus poemas, a nossa “Doce Helena” .
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CDM UNIDRDES E IG R EJR S
UCRRNIRNRS EM FDC.D
Pe. Estefano Wonsik, OSBM

Nas próximas edições desta coluna poderemos conhecer a história do Sr. Mekola
Dniprovei que foi um dos organizadores do Batalhão dos Kozacos Livres da Ucrânia
nos anos de 1917 à 1922, no sublevante do povo ucraniano, pela restauração da Inde
pendência da Ucrânia. Como refugiado político radicou-se no Brasil em 1923. No
Paraná foi redator do Jornal ucraniano “O Lavrador”, tomou-se profundo conhecedor
do idioma português, o qual passou a lecionar para os ucranianos. Em 1929, em São
Paulo, fundou a Primeira Sociedade Ucraniana, “Ucrânia Livre”. Durante 50 anos
tomou parte ativa em todos os movimentos internacionais ucranianos na luta pela sobre
vivência da história e cultura ucranianas, colaborando com a imprensa internacional
ucraniana.
Mekola escreveu um pequeno livro intitulado: “Моя подорож зі Львова до
Бразилії - Minha viagem de Lviv até o Brasil”, traduzido pelo Pe. Estefano Wonsik,
OSBM e revisado pela jornalista Olga Samila. Tatiana Dniprovei - neta, permitiu
gentilmente a publicação no jornal Prácia.
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asfaltadas, os quintais bem zelados e preservados dem onstram a responsabilida
de alem ã e a antiga riqueza.
N a estação de Frankfurt adentrou um alem ão que nos propôs a m udar o
vagão polonês para um alemão. N ão tendo o que fazer com um m onte de papel
im presso (dinheiro), eu troquei seus 3 m ilhões e m eio poloneses para 2 bilhões e
70 m il alem ães e com ele às 12h cheguei em Berlim. A praça da Silésia, onde
param os, parece im ponente. Seus m ajestosos túneis lem bra m uito a praça princi
pal de Lviv, somente m uito m aior e bem zelada. De prim eira vista é satisfatória
o exem plar m odelo de ordem, zelo e limpeza, tendo em vista que o país passa por
tem pos difíceis. D epois de sairmos do trem não nos perm itiram pegar os pacotes
de m ão, m as os pegaram para revista-los e depois trouxeram para a sala onde nos
acomodamos.
Algum as palavras sobre a nossa com unidade. Ela se organiza em sua m aio
ria por judeus volênios e galicianos, entre os quais m uitos jovens que com passa
portes falsos fugiram do serviço m ilitar irão para a Argentina, e depois para
outros lugares da A m érica do Sul. Sentindo-se seguros além do território polo
nês, alguns disseram como conseguiram o passaporte e quantos dólares isso
custou. Portanto essa com panhia age de m aneira im possível: multidões, baru
lhos, brigas, e de várias outras formas, m anifesta sua falta de cultura, provocan
do os olhares desdenhosos dos alemães.
Tendo bastante tempo livre, e alguns milhares em papel, foi preciso andar
pela cidade para almoçar. N o entanto, para não m e prejudicar e atender os com an
dos dados, não indo m uito longe, entrei em um restaurante e sentei na terceira fila
de mesas. É claro que dem orou algum tempo para que pudesse m e entender com
o proprietário, mas enfim, um almoço m al preparado m e foi servido e a conta já
estava diante de mim. A lgum tem po ainda até entender o porquê do preço tão alto,
e além disso mais um interessante episódio: o proprietário não quer receber o m eu
dinheiro pois não foi impresso em Berlim e sim em Main. A m esm a coisa que
aconteceu na U crânia em 1918-19 quando ninguém sabia qual dinheiro era valio
so e qual “não era bom ” . Poucos os que ajudaram com algum argumento, afinal,
existe um a só A lem anha e um só governo. N a discussão até que estiveram presen
tes algumas pessoas, que disseram que todo o dinheiro deveria ser recebido, até
mesm o enviaram o fato para não sei que jornal. Após algumas hesitações o
proprietário parou com a discussão e “Vaterland geretet ist” .

(CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO)
(Sr. Mekola Dniprovei - com chapéu e óculos)

Minha viagem de Lviv até o Brasil.
Entrei no trem despedindo-se de Lviv no dia 12 de dezem bro de 192*. A ida
até a Varsóvia é um verdadeiro inferno de Dante. Quente e apertado, que cheguei
à cidade m uito cansado. Parei em um hotel até respeitável na cidade de N aliêvkax, e até a saída do transporte visitei a cidade por dois dias. Pude ver o agitado
rio Visla, a esplendorosa arquitetura da catedral ortodoxa, que está parcialm ente
destruída por vândalos, a casa “Zahênte” (Захинти - nom e da propriedade, não
tem tradução específica), onde foi m orto N arutóvitch e m uitos outros desta
fam osa capital. A aparência real da cidade não dá m á im pressão, m as o desejo é
deixa-la o quanto antes para poder respirar em terras estrangeiras.
U m pouco adiante de Varsóvia, ficou um pouco m ais frio. Pelos barrancos a
neve era visível, em geral não se notava nenhum a m udança relevante. Pela estra
da vejo os povoados poloneses, que não são nada parecidos com os nossos, e que
com sua m iséria, causam um a im pressão de tristeza. N ão há nada, nenhum a
árvore, nenhum a planta, as casas são surradas, e parecem ser com o dizem, costu
radas pelo vento. N ão tem para onde ou para o quê voltar a atenção. Em redor as
areias cinzentas preenchem um cartão indesejável.
A través de Ludz, K alish і Pôznanh, tarde da noite de 15 de dezem bro chega
m os até a estação divisória de Zbónshêi. A qui aconteceu toda cerim ônia de
revistam ento dos docum entos particulares, revisão dos pacotes e dinheiro, m as
tudo isso foi feito de m aneira m uito rápida, parece que para se livrarem de nós.
N o outro dia às 5h da m anhã entram os em um vagão alemão, e fomos em direção
ao estrangeiro.
N a prim eira estação alem ã eles seguraram por um tem po prolongado, aqui
os pacotes e os docum entos não foram revistados. O funcionário que adentrou no
vagão, nos olhou de cim a para baixo e de m aneira desrespeitosa (acho que
pensou que éramos poloneses), só assim fui realm ente com preender como eles
odeiam profundam ente os poloneses, e em geral, com o é difícil para os orgulho
sos alem ães acabar com os cruéis vencedores que trouxeram a ruína para este
rico e florido país.
Para provocar os seus “am igos” (e nossos “bons” vizinhos), os alem ães não
aquecem os vagões, assim nós congelam os com o pequenos filhotes desam para
dos. A lém disso, não nos tratam com cortesia, dando a perceber que não estão
felizes em nos ver aqui. Temos que reconhecer que os alem ães sabem se vingar.
Os povoados alem ães sem dúvidas causam boa im pressão, e são m uito
m elhores do que nossas cidadezinhas. Grandes construções de m aterial, estradas

Chernobyl quer ser patrimônio da Unesco
De N ara M adeira com A FP

Foi um a tragédia que trouxe Chernobyl para as m anchetes, há m ais de 30
anos, m as foi um a série docum ental, lançada no ano passado, que deu um novo
im pulso a esta zona de exclusão, quase do tam anho de Luxem burgo, e que hoje
atrai m uitos turistas e que quer ser Patrim ônio M undial da Unesco.
U m núm ero recorde de turistas, m ais de 100 mil, visitou a área no ano passa
do. Ser escolhido pela Organização das N ações U nidas para a Educação, a Ciên
cia e a C ultura para fazer parte da herança m aterial da H um anidade podería
ajudar a que este lugar se transform asse num a lem brança que ajude a evitar que
se repitam desastres nucleares, dizem as autoridades locais.
Foi a 25 e 26 de abril de 1986 que, durante um a simulação de segurança, o
reator nuclear n.° 4 da central de C hem obil explodiu. De acordo com as N ações
U nidas, a contam inação provocou, pela Europa, entre 9 000 a 16 000 mortos.
As autoridades ucranianas dizem que pode não ser um local seguro para se
viver durante m ais 24 m il anos, m as a verdade é que a zona de exclusão se tom ou
num paraíso para a vida selvagem, com alces e veados vagueando pelas flores
tas, ainda que se desconheça se há repercussões de acidentes nestes animais.
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CULTURA ATEMPORAL
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Todo mundo está observando - O que Biden
disse sobre a Ucrânia
Heorghiy Erm an- BBC news U crania - 9 de novem bro de 2020

h is t o r ia d o r a

Cultura Atemporal é uma coluna que traz representantes da inteligentsia
ucraniana (em áreas como música, pintura, literatura, dramaturgia, tradu
ção, filosofia, história, folclore, etnografia, jornalismo, entre outras) que vive
ram entre os séculos XVIII e XX e que influenciaram os primeiros ucranianos
que emigraram para o Brasil, bem como seus descendentes.
Ela é assinada pela historiadora Talita Seniuk, que além de possuir inte
resse no tema é descendente de ucranianos.

Lesya Ukrainka
Lesya U krainka era o pseudônim o de
Larysa

Petrivna

П етрівна

Kosach-Kvitka

Косач-Квітка)

(Лариса

nascida

em

Novohrad-Volynskyi em fevereiro de 1871 e
m orreu em agosto de 1913 em Surami, agora
Géorgia, m as antes pertencia ao Im pério
Russo. Foi um a dram aturga, tradutora, ensaís
ta, contista, crítica e poetisa ucraniana do
m ovim ento m odernista, influenciada pelo

“Segunda chance para a liberdade”
Após o Euromaidan Biden, nos seus pronunciamentos sobre a Ucrânia insistia em
sublinhar a importância do papel dos sacrifícios da “Centena Celestial” para a história
da Ucrânia.
“Em meio ao fogo, geada e dos atiradores nas cobertas dos edifícios, a Centena
Celestial pagou um caro preço de patriotismo. Seu sangue e coragem oferecem ao povo
ucraniano mais uma chance de liberdade” , - disse Joe Biden da tribuna no parlamento
em dezembro de 2015

trabalho de Taras Schevchenko.
Era autodidata, conhecia todas as línguas
principais da Europa Ocidental, além do
grego, latim , russo, búlgaro, polonês. Aos nove
anos escreveu seu prim eiro poem a Esperança
(1880), em 1884 publicou Lírio do Vale e Safo
na Revista Zoriá de Lviv. Em 1885 publicou com seu irm ão M ykhailo Kosach
um a coleção de traduções de Gogol. Seu conhecim ento em história m undial fez
produzir aos dezenove anos u m livro didático para suas irm ãs, publicado poste
riorm ente em 1918 com o título de H istória A ntiga dos Povos Orientais.
Sofria de tuberculose, o que fez com que viajasse bastante pela Europa
buscando um a cura e experiências que lhe am pliaram os horizontes. Em Kiev foi
m em bro de um grupo literário cham ado Plêiada onde traduziu um a obra de
H eine com um colega. Sua prim eira coleção de poesias apareceu em 1893 em
Lviv denom inada Nas Asas das Canções; seguidas de Pensam entos e Sonhos
(1899) e Ecos (1902). Seus prim eiros trabalhos com preendem tem as sobre a
natureza, sua terra natal, a função dos poetas e das poesias, suas experiências e
preocupações com unitárias.
Seu prim eiro dram a foi A Rosa A zure (1896) onde descreve a vida da intelligentsia ucraniana; desenvolveu u m novo gênero dram ático, o poem a dram ático,
com obras com o U m a M ulher Possuída (1901). Fez um a analogia dos prisionei
ros n a Babilônia que deveríam servir com o form a de representar sua condição
com a situação dos ucranianos no Im pério Russo que podem ser percebidas nos
poem as dram áticos Sobre as Ruínas (1903), O Cativeiro Babilônico (1903) e N a
Casa do Trabalho e na Terra da Escravidão (1906).
Já no poem a dram ático K assandra (1907) ela rem ete mais um a vez um a
com paração entre u m fato histórico com a situação atual da Ucrânia, nesse caso
entre Tróia e Kassandra com o líder da revolta para instigar o povo a se livrar das
am arras que lhe prendiam . Em Nas C atacum bas (1907) ela cham a a atenção do
povo ucraniano que se m ostra passivo perante as opressões; publica Rufino e
Priscila (1908), e A M ulher Boiarda (1910) que m ostra sua hostilidade para com
o Im pério Russo e a necessidade de u m a luta arm ada p ara desvencilhar-se dessa
situação.
Em A Canção da Floresta (1911) apresenta a dicotom ia entre o idealism o
elevado e os detalhes prosaicos da vida cotidiana; publica N o C am po de Sangue

Joe Biden visita o memorial da Centena Celestial
“Meu pai costumava dizer e repetia mil vezes: cada homem e cada mulher tem
direito de serem ser respeitados na sua dignidade. Eis em que consistia a vossa nova
revolução: Dignidade. E esses mártires proclamam idéias que existem fora dos tempos,
valores de toda humanidade que unem pessoas livres de todo mundo” , - disse o
vice-presidente dos EUA.
A Ucrânia tem que permanecer indivisível.
Após a ocupação da Crimeia e no início da guerra em Dombas, em abril de 2014,
Joe Biden visitou Kiev onde se encontrou com os presidentes interinos do país Oleksander Turtchenove do parlamento Arcenio Yatseniuk.
“À Ucrânia tem que conservar a sua independência. Permanecer indivisível do
Ocidente até o Oriente, do Norte até o Sul até o mar Negro. Nenhum ocupador tem
direito de escolhe o território do outro” . Mais ter, no discurso no Parlamento em 1215,
o vice-presidente explicou detalhadamente as regras segundo as quais agem os EUA.
“Nós não reconhecemos nenhum país que tem o direito a se imiscuir nos assuntos
dos outros. Países livres não têm direito à suas próprias decisões seus acordos. No
século XXI os países não têm direito de dividir as fronteiras à força e nós não podemos
permitir isso. São regras fundamentais e se não pudermos auxilia-los (os ucranianos)
vamos nos arrepender”, - disse Joe Biden.
A Rússia transgrediu regras fundamentais. Hoje a Rússia ocupa território da Ucrâ
nia independente. Permitam-me dizer claramente: Os EUA jamais vão reconhecer as
tentativas da Rússia de anexar a Criméia - disse ele aos sons dos aplausos.
“Росія порушила ці основні правила. Сьогодні Росія окупує суверенну
українську територію. Дозвольте мені висловитися абсолютно чітко: США ніколи
не визнають спроби Росії анексувати Крим” , - заявив він під оплески депутатів.

(1911), O A nfitrião de Pedra (1912) há a dem onstração de u m em bate entre
conform idade social, liberdade, responsabilidade. Em 1913 surge A M ulher
N obre que retrata a vida de u m a família ucraniana no século XVII.
Sua herança literária é bastante vasta m esm o tendo perdido bastante tem po
com sua doença que lhe im punha m uito sofrimento. Entre 1895 e 1897 fez parte
da Sociedade Literária e A rtística de Kyiv que foi banida em 1905 pelo Governo
Russo. C om bateu o czarismo, participou de organizações m arxistas ucranianas e
até traduziu o M anifesto C om unista de M arx em 1902, devido a isso foi presa e
vigiada pela polícia czarista. Após sua m orte suas obras foram republicadas e são
discutidas até n a atualidade devido às características épicas da sua poesia lírica.

“Perdiam energias em desavenças, quando deveríam construir princípios e
forças de segurança”.
Em 2014 Biden ficou avisado das desavenças após as eleições parlamentares evitou
a Ucrânia. No livro “Prometa-me, pai” lembra como em novembro de 2014 após
eleições parlamentares visitou a Ucrânia, com a missão de convencer para Arcenio
Yatseniuk colaborar com Petro Porochenko cujo partido “Frente popular” venceu as
eleições com pequena diferença.
Os partidos de Yatseniuk e Porochenko perdiam energias em discussões no mesmo
tempo quando deveríam formar instituições de segurança para se opor a Putin, Escreve
Biden.
Por causa desses desentendimentos havia real perigo de novas eleições e a revanche das forças russas. Os agentes de Putin ofereceríam dinheiro na campanha pro-russa
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е possivelmente colocariam um ponto final a quaisquer esperanças de uma Ucrânia
realmente independente e livre. Então a NATO e A comunidade europeia poderia aban
donar a Ucrânia como questão destinada para decadência total, o país voltaria para a
órbita russa. A coragem e sacrifícios de tantos ucranianos durante a revolução laranja
poderia terminar em nada”- disse Biden no livro.

A futura primeira dama dos EUA Djyl Biden visita o. principal hospital militar em Kiev.
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Арсенія Яценюка, чия партія "Народний фронт" виграла тоді парламентські
вибори з невеликою перевагою над пропрезидентським блоком.
Офіційно тоді повідомлялося, що Джо Байден закликав якнайшвидше
сформувати уряд, викорінити корупцію, розвивати економіку і створити сильні
демократичні інститути.
Листопад 2014 року, Байден прибув до Києва. У мемуарах він стверджує, що
основною місією було переконати Яценюка та Порошенка якнайшвидше створити
коаліцію
"Фракції Порошенка та Яценюка витрачали енергію у сварках одна з одною, у
той час як вони мали створювати установи та сили безпеки, здатні протистояти
Путіну", - писав Джо Байден.
Він згадує, що через це політичне протистояння реальною була небезпека
дострокових виборів і реваншу проросійських сил.
"Агенти Путіна точно закачали б гроші в кампанії проросійських кандидатів і
можливо, поклали б край будь-яким сподіванням на реальну незалежність для
України. ЄС та НАТО могли б залишити Україну як справу, приречену на провал,
і країна б повернулася на російську токсичну орбіту. Хоробрість та самопожертва
такої великої кількості українців під час Революції гідності могла закінчитися
нічим", - зазначав Байден у книзі.
Візит Байдена відбувся 21 листопада, а 27 листопада сформували новий
коаліційний уряд Яценюка.
Віце-президент СІЛА під час візитів до України ще неодноразово наголошував
на необхідності для українських політиків ставити інтереси країни понад особисті.

A visita de Biden aconteceu em 21 de novembro e no dia 27 de novembro foi
formado o governo de coalizão de Yatsenik.
O vice-presidente frequentemente lembrava aos políticos ucranianos que devem
colocar interesses do país acima dos seus pessoais.

Посмертні Згадки

,W
f

Joe Biden fala dos grandes esforços que precisou para convencer os políticos a formar o governo.

"Другий шанс на свободу"
Після Євромайдану Байден у своїх виступах щодо України неодноразово
згадував про роль самопожертви Небесної сотні для української історії.
"Серед вогню та льоду, снайперів на дахах, Небесна Сотня заплатила
найстрашнішу ціну патріотів... їхня кров та мужність дають українському
народові другий шанс на свободу", - заявив Байден з трибуни Верховної Ради у
грудні 2015 року.
Джо Байден відвідує меморіал Небесній Сотні, грудень 2015 року
"У мого батька було висловлювання, яке він тисячу разів повторював: кожен
чоловік і жінка мають право на гідне ставлення до себе. Ось у чому полягала ваша
нова революція: гідність. І ці мученики виголошують ідеї, які існують поза часом,
загально людські цінності, які об'єднують вільних людей у всьому світі", - зазначив
віце-президент СІЛА.

r

Estefano Sydorko

No dia 02 de novembro de 2020, aos 97 anos de idade, faleceu
em sua residência em Barra D ’Areia, interior de Prudentópolis.
Estefano era filho de Demétrio e Anastácia Sydorko. Era casado
com Sofia Slobodjian Sydorko (in memoriam).
Deixou 08 filhos: Meron, Marquiano, Irmã Lúcia - SMI, Este
vão, Josafat, Maria, Irene e Júlia. Também deixou 24 netos e 15
bisnetos.
Era devoto de Nossa Senhora, todos os dias rezava o Terço,
mesmo com a idade avançada gostava muito de ir à igreja, partici
pava de todas as celebrações enquanto sua saúde permitiu. Ajudou a construir a igreja
São Nicolau, onde atuou como tesoureiro por vários anos.
A família agradece aos padres Moacir Leczuk, OSBM e Mário Marinhuk, OSBM,
também às Irmãs Servas de Maria Imaculada, os Hospitais Bom Jesus de Ponta Grossa
e Sagrado Coração de Jesus de Prudentópolis, aos familiares, amigos e vizinhos pela
presença em seu funeral, palavras de conforto na hora da dor. Deus recompense a todos.
A família.

"Україна має залишатися неподільною"
Після анексії Криму і на початку війни на Донбасі у квітні 2014 року Джо
Байден відвідав Київ, де зустрівся з тодішнім в.о. президента Олександром
Турчиновим та очільником уряду Арсенієм Яценюком.
"Україна має зберегти суверенітет. Залишитися неподільною, з Заходу до
Сходу, з Півночі до Чорного моря. Жодна нація не має права відбирати територію
іншої нації", - заявив він на брифінгу перед українськими журналістами.
Пізніше, у виступі у Верховній Раді у 2015 році, віце-президент детально
пояснив принципи, якими керуються СІЛА.
"Ми не визнаємо жодної країни, яка має сферу впливу. Суверенні держави
мають право на власні рішення та власні союзи. У XXI сторіччі країни не можуть
перекроювати кордони силою, і ми не можемо дозволити їм цього. Це основні
правила. І якщо ми не зможемо їх (українців - Ред.) підтримати, ми будемо
каятися", - наголосив Джо Байден.
"Росія порушила ці основні правила. Сьогодні Росія окупує суверенну
українську територію. Дозвольте мені висловитися абсолютно чітко: СІЛА ніколи
не визнають спроби Росії анексувати Крим", - заявив він під оплески депутатів.
"Витрачали енергію у сварках, коли мали будувати установи і сили безпеки"
Восени 2014 року Джо Байдену довелося зіткнутися з реаліями української
колотнечі за владу.
У книзі "Пообіцяй мені, тату" він згадує, як у листопаді 2014 року після
парламентських виборів відвідав Україну.
Його місією було переконати співпрацювати разом Петра Порошенка та

MINHA TERRA QUERIDA
N asci em Prudentópolis no Estado do Paraná, viver aqui é m uito bom , lugar
m elhor não há.
Prudentópolis terra de belezas naturais, de cachoeiras gigantes, de um povo
hospitaleiro e de riquezas que não acabam mais.
D essa terra falo com m uita em oção, nasci aqui onde tem muitas raças, a
capital da am izade e tam bém capital da oração.
A qui tem a Fenafep que é um show de organização, onde tem a m aior feijoa
da do m undo e hom enageia os produtores de feijão.
Prudentópolis terra de povo hospitaleiro e trabalhador, povo de oração, onde
tem muitas igrejas, tem dois padroeiros, São Josafat e São João.
Prudentópolis terra de m uita cultura, folclore e turism o, terra que tem
religiosidade m as não tem fanatism o.
N essa terra todos vivem em harm onia, se reúnem nas festas onde é só
alegria, é bom de ver, todos se divertem é assim que a gente deve viver.
Prudentópolis m inha terra querida, onde sou feliz e quero viver o resto da
m inha vida.
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Пише Юзьо Шило

Молодим

Ой,

“О ки восийс вієрам фазир акі?”

Читачам

г
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Як Безглуздівці ставили млин

Людоньки добрі! - каже одного дня
безглуздівський начальник, Яремко Головатий, до
громади. - Чи не сором нам, що в нашім містечку нема
млина? Таже млинок - божий дарок!
- Як не сором? Стид, ганьба, - відізвалися в один
голос панове радні.
- Коли й ви гадаєте так, як я, то ставимо млин!
каже Головатий далі.
- Ставимо! - притакнули всі радні. Позакорочували
рукави, поплювали в долоні та й узялися до мозільної роботи. Насамперед
загатили Бруднівку і висипали гарну греблю. В ярі такої води набралося, сказати
- озеро. Вже й видніється гарний млин коло греблі, реве вода лотоками; декому
вже й привиджується, що млин меле. Один тільки клопіт забив усім панам
радним баки: нізвідки взяти того клятого каменя... Але як то буває: де великий
клопіт, там зараз близька поміч. Саме над млином стояла висока гора, а на самім
її верху стирчала величезна скала. Лупай із неї, коли воля, і сто Глинських
каменів! Із долотами та клевцями звиваються наші міщани, що аж страх! Так
довго ловили із нудьги гави, а тепер працюють так пильно, такі швидкі, як віл у
ярмі! За дві неділі вже й Глинський камінь готовий. Величезний, грубий,
округлий, із дірою на самій середині.
- А то-то смачні книшики їстимемо незабаром, - потішалися потомлені
міщани. Готовий камінь, та й з ним новий клопіт.
- Як притаскати цей камінь до млина? - питає Панько, шкробаючися в
потилицю.
- От чудний чоловік! - відповів йому Яремко. - Спустимо камінь, як колись
спускали бервена до нашого ратуша! З горба він злетить без ніякого заходу і
труду аж до млина.
І поставили Глинський камінь насторч і вже мали спускати його вділ, коли
нараз надбіг нещасний дяк і крикнув стривоженим голосом:
- Як же ж нам опісля знати, куди камінь залетить? Таж він не вміє говорити
і до нас не відізветься.
- Не журіться, і на це є рада, - каже мудрий Яремко. - Треба тільки, щоб один
із нас упхав голову в дірку каменюки, от як непричком віл у ярмо, та покотився
разом з каменем у діл. Він і опісля дасть знати, де камінь опинився.
- Розумна рада! - загорлали безглуздівці й усі вже аж під боки беруться, такі
втішні. - Але хто ж упхає шию в камінь? У цього шия груба, а в того затонка. Цей
здатний до такої важкої громадської праці, а той ні. Нарешті згодилися всі на
Микиту Дудика. Це був чолов’яга хитрий, сміливий, що не раз, то два ставав
міщанам у пригоді. Він готов був для братів-міщан пожертвувати не то свою
шию, а не знати що. Зі щирим серцем вложив свою голову в діру каменська.
Яремко крикнув «Пускайте!», і безглуздівці пустили камінь, та ще й з розмахом.
Полетів каменисько з Микитою в долину, як стріла, а за ним, як вихор,
пустились безглуздівці, мало голов не поскручували. Позбігали, шукають
каменя. Але де там! І сліду нема! Наче в землю запався. Пропав, як поза хмару.
Стали безглуздівці щосили кричати-гукати:
- Микито! Микито! Де ти подівся з каменем?
Але відповіді дасть Бог. Соломонські голови, а не покмітили, що каменисько
разом з Микитою пірнув на саме дно загаченої Бруднівки і пропав без сліду.
- Знаю я, де дівся камінь, - каже мудрий Панько. - Микита гірш цигана.
Ласий був на чуже добро. Я присягнув би, що він украв камінь і з ним потікся у
світи, а нас усіх змудрував.
- 1 мені так здається, - каже Головатий знехотя, злий, що не йому впала така
розумна гадка до голови.
Засіли безглуздівці до ради. Радили, радили, на кінець уложили такий
стежний лист і пустили його світами:
«Коли хто подибле чоловіка із тяжким каменем на шш, нехай із ласки своєї
вдоставить того громадського злодія, що руками дивиться, очами лапає, що то майстер
до чужих тайстер - цюпасом до містечка Безглуздова, а певне не мине його кара».
ДО

На Господарці, чи радше на шакрі Рондас вотців в Прудентополіс, пильнує
Господарку одна фамілія. Він, його жінка й двоє юців, один трошки старший
Раф а від єншого Дуду. Фамілія еземплар, трабалядора, добра і муйто едукада.
З юців, о майс вельо вже в дечому помагає в тому ж и е с т і пермітідо прас
кріансас, а менший от ф іка баґунсандо коло дому. Він має ум костуме
інтересанте: коли кварке писоа приїзджає на ту Господарку, він прибігає до
авта, або вай ао енконтро де кинь винь і замість привітати його, відразу
приґунта:“0 ки восийс вієрам фазер які?” . І то він репете тодас ас визис коли
хтось туди приїде. Камарада або Господар або візітанте що туди приїхав,
часами да алґума респоста або сімплесминти іґнора цю преґунту юца, бо о ки
імпорта пра или що ти приїхав тут робити...
Це запитання є інтереснте пра тодос нойс. Коли ти десь зайдеш, приїдеш
мешкати або візітувати, воси деве або деверіа сабир о ки воси вийо фазир л і.
Пор ки? Б о людина має розум і вона не робить нічого ассінь пра інґлийз вир, не
їде пра ум луґар де її не потрібно бути або де не буде мати о ки фазир, або коли
хтось ЇДе щось робити, é бобийра їхати коли вже тодас ас ваґас є окуповані й
пра воси вже нон тинь о ки фазир, хіба захочеш робити замішання. А
інфелізминти є у світі люди які люблять їхати там де їх не потрібно, от їдут пра
фазир енькринкас. Синь сабир проки десь їхати нема за чим там лізти. Але
нинь тодос пинсам ансінь, инь виз де ір там де вони могли би бути фелізис і
робити боас обрас і де їх потрібно, лізуть там де їх не треба або там де менос
трабальо і де легше їм буде, хоч подеріям зайти там де були би утеіс і де би
могли щось доброго зробити й були би респийтадос. Зайдут і квазі ніц не
роблять, а хіба критикуют єнших, нарікають жи їх там хтось насилу запхав,
що му сіли там заїхати й замешкати і асінь пор діянти. І так стають завадою і
замість принести якусь користь там де приїхали, фікам фазендо фофокас,
крутять крітікас, роблят дезуніом і фазинь де сі геройс, бо їх не розуміют і не
шануют. Ну, шанувати треба кожну людину, корисну або й некорисну, ту яка
щось доброго робить, або навіть і ту яка хіба колотит халепу.
Таке запитання того юца повина би собі зробити кожна людина коли собі
вибирає якесь місце пра візітар або пра морар. Не добре воно їхати там де
будеш тільки атрапалювати і деструір а армонія і а пайз. То пишу пра тодос
илис, пра елас і тамбинь для себе самого. Я сам ума вийз заліз в таку халепу.
Був дощ і я їхав дорогою повного болота. Не бинь на фринти але квазі на
фринте де ума каза заінкаював. В тій заті була феста, казоріо. Пішовим
попросити сокорро. Ґосодар вийшов і я есплікував йому чого хочу. Він чемний,
замість подбати пра дар сокорро і пра иу саїр до барро, сказав мені зайти до
хати, щоб на дворі не мокнути й випити з гостями сервижіню. Я зайшов але
сімплесминти не знав що там робити. Всі хлопи в ґраватах, ди тернос а жінки
ком вестідос де Гала, довгі, короткі й коротенькі. Хотілося сісховати під
землю, бо я був так як кайпіра. Ну, якось присів на лавці, дали мені ту
сервижіню, але вона сімплесминти не смакувала. Мені так стало зле що квазі
не зімлів і видів ки нон тинь жийто просити то панство щоб помогло мені
випхати авто з атоладора. Вийти не було як, сидіти не пасувало. Я попросив
ґосподара пра фора і просив пра мандар о камарада ком тратор пра дезенькаляр
о карро. Він конкордоу і камарада поміг мені. Бож е святий, як мені було зле,
вегидно, ніяково коли сів на то авто і поїхав далі. Думав собі проки було мені
лізти там між тих панів. Запамя’тав собі пра тода віда той апуро і пор муйто
тимпо сам себе сівстидав проки я там до тої хати поліз. Волів би сидіти в авті
атб аманєсир як набратися того встиду.
Так воно є, дорогенькі. Коли десь йдеш, подумай антес що йдеш робити й
чи тобі там пасує йти... Есса перґунта “О ки восийс вієрам фазир акі” того юца
вона для всіх нас, для мене й для тебе дуже придатна пра ном каїр нос апурос
комо иу каї, і комо муйтос оутрос каірам. Думали, що лізут в мед а залізли в
глухий кут з якого вийти вже ном е фасіл.

J

Засмійся
СМ ІХ О ВИ Н КИ
Люди лю блять мати в родині дітей, тому щ о бояться, щ о в старості не
розберуться з новими
технологіями.
П ЕРЕСТА Н ЬМ О ГО ВО РИ ТИ ...
Довжник:
— Якщ о від мене вимагаєте грош і — я
хвилю ю ся, нервуюся. А Якщ о я вам не
заплачу — ви хвилю єтеся і злоститеся.
Навіщ о ж нам обом сердитися? Ліпше
перестаньмо говорити про довги.

Трохи самоти всім потрібно, залежно від того
як людина почувається і в якому гуморі
знаходиться. Але дружба і співжиття з іншими
також дуже корисне. Користай з хвилин самоти,
але не замикайся в собі, старайся також про
життя спільне з іншими.
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DNIPRO GOLD

UCRÂNIA 2021
Viagem Oficial em comemoração aos 130 Anos da Imigração Ucraniana no Brasil!

ПОДОРОЖ НА ВІДЗНАЧЕННЯ 130 РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ІММІГРАЦІЇ У БРАЗИЛІЇ

AGORA Е A SUA VEZ DE VISITAR A UCRANIA!
SERÃO TRÊS POSSIBILIDADES DE VIAGEM, TODAS COM FOCO NAS COMEMORAÇÕES DOS
130 ANOS DA IMIGRAÇÃO UCRANIANA. ESCOLHA A MELHOR OPÇÃO E GARANTA A SUA RESERVA.
APROVEITE OS NOSSOS PREÇOS E PARCELAMENTOS ESPECIAIS!

^ OPÇÃO 1

*

OPÇÃO 2

^

ROTEIRO COMPLETO
DE 11 A 26 DE AGOSTO DE 2021

ROTEIRO ECONÔMICO
DE 11 A 23 DE AGOSTO DE 2021

KYIV - TERNOPIL - LVIV - YAREMCHE
BUKOVEL (Montes Cárpatos)

KYIV - TERNOPIL - LVIV - YAREMCHE
BUKOVEL (Montes Cárpatos)

INCLUINDO:
У Todos os Cafés da manhã;
У 7 Almoços e 4 Jantares;
У Participação no Festival
Internacional de Folclore Ucraniano
na Cidade de Lviv;
У Noite de Gala na Ópera de Lviv com
o encerramento do Festival;
У Jantar comemorativo aos 130 Anos
da Imigração Ucraniana - Ternopil;
У Participação das Celebrações dos
30 Anos da Independência da
Ucrânia - Kyiv;
У Seguro viagem com Cobertura de
Cancelamento* (consulte as
coberturas do seguro) e muito mais!

OPÇÃO 3

ROTEIRO SUPER ECONÔMICO
DE 17 A 26 DE AGOSTO DE 2021
KYIV - TERNOPIL - LVIV

INCLUINDO:

INCLUINDO:

У Todos os Cafés da manhã;
У 6 Almoços e 4 Jantares;
У Participação no Festival
Internacional de Folclore
Ucraniano na Cidade de Lviv;
У Noite de Gala na Ópera de Lviv
com o encerramento do
Festival;
У Jantar comemorativo aos 130
Anos da Imigração Ucraniana Ternopil;
У Seguro viagem com Cobertura
de Cancelamento* (consulte as
coberturas do seguro) e muito
mais!

У
У
У
У

Sinal de R$ 997,00
+ 1 0 Xd e R$ 957,00

Sinal de R$ 1.192,00
+ 10 X de R$1.038,00*

Todos os Cafés da manhã;
3 Almoços;
2 Jantares;
Jantar comemorativo aos 130
Anos da Imigração Ucraniana
- Ternopil;
У Participação das Celebrações
dos 30 Anos da
Independência da Ucrânia Kyiv;
У Seguro viagem com
Cobertura de Cancelamento*
(consulte as coberturas do
seguro) e muito mais!

l

Sinal de R$810,00
+ 10 X de R$ 675,00*J

' V Preços da Parte Terrestre por pessoa em apartamento duplo.
У A Parte Terrestre inclui: Hotéis - Transportes - Entradas nas Atrações - Guias - Refeições: conforme cada uma das
programações);
У O parcelamento diminui conforme a data de sinalização;
^У Solicite as tarifas aéreas especiais para os grupos._____________________________________________________________ ^
r

CONSULTE EXTENSÃO OPCIONAL PARA A POLÔNIA E VISITE A TERRA DO SANTO
PAPA, JOÃO PAULO II - De 24 a 01 de Agosto de 2021
Visitando: VARSÓVIA - CZESTOCHOWA - CRACÓVIA - MINAS DE SAL - AUSCHWITZ WADOWICE (Cidade do Papa João Paulo II)
*Consulte tarifa aérea especial para essa saída.

PREÇO DA PARTE TERRESTRE
POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO

Sinal de R $ 9 9 1 ,0 0
+ 10 X de R $ 5 0 0 ,0 0 *

V_____________________________ ________________________________
INFORMAÇÕES E RESERVAS:
Telefone: (41)9 9974-3660
sergio@dniprogold.com.br

www.dniprogold.com.br
WhatsApp: (41)9 9112-1268
lucas@dniprogold.com.br
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