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1000. ANIVERSARIO
BATISMO DO POVO UCRAfNO,
0

ОО

as margens do Rio Dnipr6, em Keiv, capital
da Ucraina, promovido pelo Principe Sao
Valdomiro, о Grande, no ano de 988 da era
crista.

S. S.

Рара

Joao Paulo 11, gloriosamente reinante

Apresenta~io

А comemorac;ao de dois acontecimentos importantes na Igreja
Ucraino-Cat6lica no Brasil - а vinda dos primeiros missionarios
ucrainos para о Brasil, em 1896, е а fUndac;ao do Seminario Diocesano Menor de S. Josafat, em 1959- tomam oportuna е louvavel а
edic;ao de "Uma Centelha de Luz". Mons. Valdemiro Haneiko, о autor, е um escritor que se tem distinguido como conhecedor da nossa hist6ria е da nossa Igreja.
No ano de 1986 celebraremos о 90. Aniversario da vinda da
Ucrania para о Brasil dos tres primeiros sacerdotes ucrainos- Ре.
Nicolau Michalevitch, Ре. Nikon Rosdolsky е Ре. Joao Voliansky todos diocesanos. Dos basilianos, о primeiro а vir foi о Ре. Silvestre Кizema, um ano mais tarde, і.е. em 1897.
Os sacerdotes que vieram para о Brasil dedicaram-se inteiramente ао servic;o missionario, enfrentando todos os obstaculos para
poder propiciar о conforto da fe е as praticas religiosas aos seus
patricios.
Е а eles que devemos atribuir os meritos pela conservac;ao da
identidade da etnia ucraina, da sua religiao, do seu rito е de suas
0

tradic;бes.
Ао recordarmos

esses eminentes vultos da Igreja, percebemos а
verdadeiro espirito missionario, о amor as almas, а fidelidade а
Deus е а Igreja- que os torna dignos do maior respeito е veneracao, como verdadeiros ap6stolos da fe а servic;o de Deus. Е verdade que nao sao muitos os que se interessam em conhecer а vida deIes, consagrada а salva<_;ao das almas, nem seus nomes, nem seus
meritos.
Julgamos imperdoavel deixar esses her6is anбnimos relegados
ао esquecimento. О lan<;amento deste Iivro vira а preencher, ао menos em parte, essa lacuna tao manifesta.
Outro acontecimento digno de ser rememorado е о 25. Aniver0
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da funda<_;ao do Seminario Diocesano Menor de Josafat, em
Mallet, Parana. О ato inaugural solene, а 20 de novembro de 1959,
na vespera da festa de Apreseпtac;~ao de N. Senhora no templo foi
presidido pelo Cardeal D. Jaime de Barros Camara, de saudosa memoria, com а assistencia de D. Jose R. Martcnetz, do Mons. Clemente Preima, Vigario Geral, de autoridades civis е religiosas, е de fieis.
Pode parecer que о Seminario nao tivesse produzido os resultados esperados. Mesmo assim, 111uitos jovens que iniciaram ali os
seus estudos hoje ou exercc1n а sua missao de sacerdotes, ou sao
cidadaos cбnscios е bons cristaos.
Atualmente nele se encontram 34 candidatos ао sacerdocio е о
Seminario continua сото а menina-dos-olhos do clero е como uma
grande esperan<_;a da nossa Igreja е, em especial, da nossa Eparquia.
Сот grande satisfa<_;ao recon1endan1os єste liv1·o, bendizendo а
Deus pelos zelosos pastores que nos suscitou no passado, os quais,
cumprindo uп1а поЬrе missao na luta pelo bem da nossa Igreja е
do nosso povo em terras brasileiras, merecem nossa admira<_;ao е
um justo reconhecimento.
Humildemente inclinando-nos diante do Altissimo, rogamos para que esses inolvidaveis missionarios sejam um vivo е atuante exem.
plo para os que abragaram а mes1na vocagao do servi<.;o а Deus, а
Igreja е ао nosso povo.
Esperamos que aqueles her6is da fe se transformem - para
todos nos, irmaos na fe е no sacerd6cio, е tambem para aqueles
que futuramente ouvirem о chamamento divino - numa chama viva е ardente а iluminar е а in1pulsionar а n1issao voluntaria no servi<.;o da salva<;ao das almas do povo de Deus.
Que а lembranga deles permane<;a de geragao em gera<_;ao!
Curitiba, 10 de n1aio de
D. Efraim

В.

Eparca
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Krevey osbm

lntrodu~io

Ао apresentarmos uma modesta contribuic;ao para а hist6ria
da imigrac;ao ucraina no Brasil, tencionamos, sem maiores pretensбes, levar ао conhecimento do nosso _leitor amigo as vicissitudes,
as lutas, os sacrificios е os trabalhos que ousada е heroicamente
enfrentaram os nossos antecedentes ао aportarem а terra que UЬes
prometia um futuro melhor.
О que mais nos impulsionou а composic;ao deste trabaUЬo foi
о desejo de se fazer justic;a е prestar um preito de gratidao aos
grandes missionarios ucraino-cat6licos de clero secular, que, em condic;бes as mais adversas, escreveram com muito suor е muita fe uma
brilhante pagina de zelo е de dedicac;ao as almas que lhes eram confiadas. Para que os nomes desses grandes vultos, que valentemente
cumpriram а sua missao, nao fiquem no anonimato е esquecidos,
desejamos re~istra-los, ainda que palidamente, nestas poucas pa~
nas que seguem.
Iniciamos о nosso trabalho com informac;бes sucintas sobre as
origens do povo ucraino, sua hist6ria, suas lutas, tradic;бes е costu··
mes; sobre а situac;ao atual de sua existencia, como nac;ao inconformada е jamais vencida е presentemente sob о jugo dos carrascos que а conquistaram. Assim esperamos poder oferecer ао nosso
benevolo leitor subsidios suficientes para que possa formar uma
ideia justa sobre а verdade do povo ucraino.
О nosso prop6sito е tambem de manifestar а nossa repulsa
as expressбes malevolas de alguns cronistas que, sem о conhecimen·
to dos fatos, tem о costume de denegrir о trabalho dos primitivo:3
imigrantes ucrainos; trabalho este realizado em precarissimas con.
dic;бes.

Segundo а opiniao dos mesmos, а contribuic;ao do elemento
ucraino para о progresso do pais foi insignificante. Tal afirmac;ao е
gratuita е desprovida de qualquer base seria. Faltou-lhes о cuidado
13

е о

capricho de estudar melhor е analisar о problema no lugar para onde os imigrantes foraт encaтinhados.
Convem que se saiba que os imigrantes foraт atirados as florestas virgens, espessas de pinheirais е de imbuias, sет apetrechos
agricolas, sem estradas, sem атраrо de ninguem, sет escolas, enfim, desprovidos de tudo para um desbravamento iтenso е entregues а pr6pria sorte.
Е, no entanto, quem ha de negar de sa consciencia que eles venceram uma grande batalha, com muito trabalho е suor?
Е а prova disto sao os seus descendentes, que hoje exercem ро·
si<;бes de destaque na sociedade brasileira, em todos os setores das
atividades humanas.
Dai а nossa repulsa е revolta contra insinua<_;бes nada construtivas е nada condizentes сот а realidade dos fatos que se verificaram num passado nao mнito remoto.
Queremos fazer justi<;a а obra que realiza1·am os sacerdotes seculares е regulares do rito ucraino-catolico, quando aceitaraт е desafiaram as agruras dos primeiros tempos de iтigrac;ao, enfrentando toda sorte de dificuldades, arriscando а propria vida para pro·
porcionar conforto espiritual, sem preocupac;ao de se enriquecerem, visitando as capelas е os fieis em suas choupanas, no lотЬо
'de cavalgaduras ou а ре.
Esses herois tатЬет foraт mal interpretados pelos seus irmaos latinos de entao, irтaos na fe е na тissao coтuns.
Apesar de tudo, cuтprirюn а sua тissao com elevado espirito de fe е de abnega<_;ao, por isso, mereceт que seus noтes е suas
obras sejam registrados сото ехетрlо para os porvindoiros.
Para а elaborac;ao deste nosso тodesto trabalho: consultamos
as fontes pessoalтente, isto е, visitando os nucleos coloniais da etnia ucraina е anotando todas as inforтac;бes que puderam ser
йteis.

Nosso reconhecimeno especial а D. Efraiт Krevey, Eparca da
Igreja Ucraino-Catolica no Brasil, que foi quem таіs influiu е colaborou na elaborac;ao deste livro, financiando-o com а йnіса fina
lidade de tornar publico е dar um testeтunho justo do trabalho
desses missionarios do bem.
Enfiт, quereтos afirmar que о autor deste trabalho, ainda
que modesto, е ит descendeпte que se honra de sua origem .

.

Para que possamos apreciar тelhor о hотет ucraino, desejamos esboc;ar alguns fatos do passado que envolveraт а Ucraina atraves da sua hist6ria de quatro тіl anos сото na<;ao de prerrogativas pr6prias, inerentes а sua nacionalidade, possuidora de um grande territ6rio no Sul da atual Uпіао Sovietica, com mais de 50 тi
lhбes de habitantes, falando а mesma lingua, conservando os тes
mos costumes, tradic;ao е cultura pr6prias, como um soberbo patrimбnio que poucas nac;бes se orgulham de possиir.
А Ucraina possui uma hist6ria real de uma nac;ao orgulhosa de
sua cultura е de seus feitos her6icos do passado.
14

D. Carlo Furno · Nuncio Apost6lico по Brasil, grande amigo da
Іgreja U craina

ria, сото Professor de Portugues no Colegio Тйlіо de Fran~a е para
atender os fieis de rito ucraino de Mallet е arredores.
Ет 1955 foi transferido para Apucarana, exercendo о cargo de
Reitor da Missao Ucraino-Cat6lica е trabalhando сото professor de
Portugues no Colegio Estadual Nilo Cairo.
Ет 1958 foi eleito Deputado para а Asseтbleia Estadual do
Parana, residindo ет Curitiba е continuando а atender тensalтeп
te os seus fieis de Apucarana е arredores.
Е autor do livro "ЕМ DEFESA DE UMA CULTURA", publicado
ет 1974 com а tirageт de 3.000 exeтplares. Participou, сото Presidente do Сотіtе Representativo da Etnia Ucraina do Brasil, no І
Congresso Mundial de Ucranianos Livres, realizado ет Nova Iorque ет 1967. Representou а coтunidade ucraina do Brasil nas Con·
ferencias da WACL, realizadas no Rio de Janeiro е ет Assun<;ao
do Paraguai.
Publicou uma serie de Boletins Inforтativos ет portugues, financiados pelo sr. Miguel Bailak, industrial em Apucarana.
Participou ativaтeпte dos Congressos de Profissionais da Etnia
Ucraniana, que se realizaraт ет Curitiba nos anos de 1975 е 1976
со1п estupenda concorrencia.
Nos Congressos da Juventude Ucraino-Brasileiro que se realizaram em Sao Paulo, Curitiba, Ponta Grossa е Pitanga, participou ativюnente.

О jornal ··о Estado de Sao Paulo" publicou wna serie de artigos seus que tratavam de problemas ucrainos. Colaborou сот artigos ет jornais de Curitiba е Apucarana.
Traduziu а vida de Sao Josafat do ucraino para о portugues.
Por ocasiao do 50.v Aniversario da Fоте na Ucrania, publicou
um Boletiт narrando u. barbarie sovietica.
Ет Apucarana constrнiu а Igreja de Nossa Senhora de Fatima
no km 10 da Estrada d.o Rio Вот, de alvenaria, ainda em 1964, е
ет 1978 construiu. а Igrejз. do Divino Espirito Santo na cidadє de
Apucarana.
Enfim, por Decreto Canбnico de 23. 7.1980, foi nomeado Vigario Geral da Eparquia de Sao Joao Batista de Curitiba, continuando em Apucarana para atender os seus fieis de rito ucraino.
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CARDEAL SILVESTRE SYMBRATOVYTCH
Arcebispo Metropolitano de Lviv, que enviou. os primeiros sacerdotes ucrainos ао Brasil.

PrefBcio
О intuito de me apresentar perante о publico que aprecia conhe·
cer fatos do passado juntamente com dados sucintos sobre о autor
е suas atividades, eis а razao porque exponho о meu retrato em rapidas pinceladas.
Ре. Valdemiro Haneiko, filho de Тheodoro е Julia Nedilha На·
neiko, nasceu no clia 19.9 .1910, em Nova Galicia, Santa Catarina.
Aos 7 anos come<;ou а freqi.ientar а Escola Primaria em Dorizon,
Parana, para onde se haviam transferido os seus pais. Aprendeu as
primeiras letras com os professores Estefano Petretsky, Proc6pio
Biliak е Valentim Kutz.
Em 1924 freqi.ientou о Colegio de Santo Antбnio de Blumenau.
Em 1925 ingressou no Seminario Menor de Curitiba, onde terminou
о Curso Ginasial е а Filosofia. No ano de 1932 foi enviado а Roma,
onde se internou no Colegio Pontificio de Sao Josafat, no Gianicolo
е freqi.ientou а Universidade Urbaniana ( Propaganda Fide) de Ro·
ma. Em 29. З .1936 foi ordenado sacerdote, ap6s ter feito о Licenciado em Teologia. Em seguida retomou ао Brasil para assumir os
trabalhos pastorais em Mallet, mais tarde em Vera Guarani е finalmente em Ponta Grossa, а convite de D. Antonio Mazzarotto, para
cuidar dos fieis de rito ucraino е lecionar а cadeira de Portuguёs
е de Geografia no Curso Pre.Juridico.
Em 1942 foi transferido para Castro, com о fim de dirigir о CoIegio Diocesano de Santa Cruz, onde permaneceu 7 anos. Em Castro
contribuiu е possibilitou que 5 estudantes ucrainas pudessem con.
cluir os estudos secundarios no Colegio de Sao Jose, da mesma cidade, е assim se tomarem as fundadoras da Associa<;ao das Catequistas do Sagrado CoraQao de Jesus de Prudent6polis, sob а orien·
tac;ao do Ре. Crist6foro Savenko Mechkiv osbm, de saudosa mem6ria. Tambem facilitou de sobremaneira а aquisi<;ao da atual sede cias
Catequistas de Ponta Grossa, que ate entao era um clube adquirido
para fins culturais. Mais tarde foi transferido para Uniao da Vit6-
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METROPOLITA ANDRE CHEPTYTSKYI
Arcebispo Metropolitano de Lviv.
1. 0 Visitador Apost6lico para os ucrainos по Brasil (1922). Hoje
Processo Canдnico de Beatificac;ao.

сот

г.а

D. CONSTA.NTINO BOHATCHEVSKYI
Visitador Apost6lico dos ucrainos по Brasil,

ет

1930.

3.

0

D. JOAO BUTCHKO - ARCEBISPO
по Brasil, e1n 1939-1940.

Visitador Apost6lico

CARDEAL JAIME DE BARROS CAMARA
Ordindrio de Ritos Orientais по Brasil. Grande amigo da Іgreja
Ucraina.

CARDEAL JOSE SLIP~I
Arcebispo Maior е Confessoт da Fe, co1n 18 anos de pristio nas masmorтas sovieticas. Visitou о Brasil ет 1968. Faleceu ет 7 de setem-·
bro de 1984, ет Roma.

D. MYROSLAV IVAN LUBACHIWSKY
Cardeal е Arcebispo Maior da Igreja Ucraina ет substitui~tio ао fa·
lecido D. Jose Slipei. Visitou о Brasil ет abril-тaio de 1985. Foi пo
meado Cardeal по di~ 24 de abril е recebeu as insignias cardinalicias
по dia 25 de таіо de 19.85, ет Roma.

DR. ANTONIOMAZZAROTTO
Bispo de Ponta Grossa, сот jurisdi~ao can6nica sobre os fieis de
rito ucraino durante muitos anos.

D. JOSE ROMAO MARTENETZ osbm
1. Eparca da Igreja Ucraino-Cat6lica по Brasil,
nomeado а 10 de таіо de 1958.
0

D. Efraim Basilio Krevey osbm, eparca da Igreja Ucraino-Cat6lica
по Brasil.

І

PARTE

Ucraina е Ucrainos
CAPlTULO

І

UCRAfNA
А palavra Ucraina tem sua origem hist6ricao Para satisfazer а
curiosidade do leitor, vamos historiar а sua origemo
о vocabulo UCRAfNA е formado de dois elementos eslavos:
U - junto de, е КRАІ - extremidade, fronteirao
О termo UCRAfN А significa etimologicamente regiao ou Estado Politico situado numa extremidade (extremo oriente europeu)
ou numa zona fronteiri~ao
А Ucraina limita-se com os territ6rios dos tartaros, mong6is е
moscovitas- campo de lutas continuas entre poloneses, russos, taltaros е turcos о
А forma correta do patronimico е UCRAfNO, segundo а etirpologiao Enquanto que UCRANIA Е UCRANIANO, ainda que bastante usadas е difundidas pelos pr6prios Ucr·ainos, sao formas que entraram na lingua portuguesa por influencia da pronйncia francesa.
Do frances UКRAINE, que se pronuncia "UКRENE'', fonna·
ram-se os patronimicos "UКRAINIEN'' ( pronunciado "UКRE·
NIEN") е "UКRAINIENNE" (pronunciado ''UКRENIENNE") о
As formas anal6gicas de alguns nomes geograficos ja existen.
tes em portugues, terminadas em ANIA ( Lusitania, Aquitania, Mau-
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•
ritania) reforQaram Ucrania е Ucraniano.
А mais antiga denominщ;ao da atual Ucraina, а original foi
а de RUSH, е de seus habitantes __: RUSHKYI е no plural - RUSHKI.
No seculo ІХ depois de Cristo, ао Sul da atual Rйssia, entao
inexistente, constituiu-se о Grao Ducado de КЁІV ou de RUSH.
О documento que registra esse nome е о mais antigo da vida
estatal da Ucraina; е о Tratado de Paz celebrado por Oleh, Principe de Keiv, com о Imperio Bizantino, no ano de 911.
О nome Ucraina entrou em uso muito mais tarde, isto е, quando no seculo ХІІ os Principes de um pequeno principado, chamado
"Mosc6via", constituido de algumas tribos eslavas, hйngaro-finesas
е siberianas, adotaram о titulo de ''Grao Duque da Rйssia', fato que
provocou ,entre outros motivos, о ataque do Principe de Mosc6v1a,
Boholiйbskyi, em 1169, contra о Estado de Keiv, declarando que іа
contra а "Rush", reconhecendo assim claramente que о seu territ6I'io da Mosc6via nao era а "Rush".
Mas foi somente durantc о rєinado de Pedro І ( 1672-1725), еп
tао tsar (czar) do "Principado de Mosc6via'', que о nome "Rйssia"
subslituiu defin:tivamcatб а priн1eira denomina<;ao de Mosc6via ou
Estado de Moscou ( Moskva).
Segundo alguns I1istoriadores, о povo ucraino lutou muito pela conserva<;ao do seu verdadeiro non1e, ligado а tradi<;бes Inilenares do seu genuino ber<;o natal, mas observando que Moscou criara
propositadamente uma artificiosa confusao de nomes, RENUNCIOU
ао seu nome hist6rico de Rush, adotando о de Ucraina, para sublinhar as fronteiras da sua patria, ja em uso по seculo ХІІ como
"Rush-Ucraina ''.
Convem esclarecer que havia outros nomes para designar а
Ucraina, сото "Pequena Rйssia", "Rutenia'', nomes estes todos inventados pelos colonizadores estrangeiros, ocasiao em que era proibido por lei о idioma ucraino.
Camбes, enumerando os povos europeus, distingue os ucrainos
dos russos, chamando os primeiros de rutenos е os segundos de
moscos (Os Lusiadas, edi<;ao coniЄntada por Otoniel Mota, 12.а edi<;ao, pag. 93).
CAPiTULO 11
RESUМO

HIST6RICO

А Ucraina е hoje um territ6rio ocupado ou "protegido" pela
Uniao Sovietica сото Repйblica Socialista Sovietica da Ucraina.
Ja gozou periodos de gl6rias е de poder. aos quais sucederam
periodos de dominio estrangeiro, com а perda da sua soberania.
А origem do povo ucraino е remotissima е os pesquisadores а
situam em torno do ano 3.000 а.с. Entretanto, nao ha dados щаіs
precisos para а reconstrи<;ao do seu passado pre-hist6rico.
зо

Vejamos alguns fatos da sua existёncia documentada pela hist6ria. А Ucraina ja ha onze seculos е uma organizac;ao estatal definida, tendo desfrutado о seu apogeu no ano de 988, quando foi oficialmente cristanizada е unificada pelo Grao Principe Sao Valdomiro, de Кёіv, е sua av6, а Princesa Olga de Кёіv (945-964), foi а precursora do cristianismo е а emancipadora da mulher ucraina.
О povo ucraino s6 nao teve а sua trajet6ria hist6rico-cultural
interrompida pelos invasores е colonizadores estrangeiros, que, mediante genecidios е deportш;бes, destruic;ao com incёndios de castelos, igrejas е mosteiros, museus е bibliotecas, assim como da pr6pria capital, а cidade de Кёіv, que no decorrer dos ultimos seculos
foi destruida tres vezes - foi grac;as а gerac;ao de intelectuais е estudiosos que seguiram а sua brilhante е hist6rica jomada, na voz
de canc;бes е fabulas, de odes е lendas.
О Grao Ducado de ~IV ou de RUSH, organizado no seculo ІХ,
desempenhou importante раре! politico-cultural no Leste europeu
ate о seculo ХІІ. А sua missao hist6rica foi а de propagar а cultura ocidental recebida de Bizancio е proteger а Europa contra as invasбes de barbaros- tartaros, mong6is е turcos. А hegemonia q\le
havia alcanc;ado entrou em declinio, entao, devido as dissenc;бes intemas dos Principes е ао esgotamento causado pelas continuas lutas que sustentaran1 contra os moscovias е poloneses, de um lado,
е do outro, contra os tartaros е mong6is. Essa foi а causa da transferёncia do centro de sua organizaGaO estatal para а Galicia (Haletchena), com sede em Lviv (cidade dos leбes).
No seculo XVI, em conseqtiёncia de um Tratado, as suas terras
foram unidas ou anexadas а Polбnia е а Lit.uania, formando com
essas um s6 reino. Essa uniao degenerou logo depois na mais completa submissao е escravidao. Entao. muitos se rebelaram е entraram em Iutas para reconquistar а liberdade perdida tao ingloriamente.
Nas estepes do rio Don е do rio Dnipr6 (Dnieper), os celebres
kozakos - cossacos (kozak, kozakё), vocabulo tartaro que significa "guerreiro livre'' - camponeses, pescadores, cac;adores - durante mais de 100 anos resistiram ао mesmo tempo aos tartaros,
moscovitas е turcos. Enfim foram esmagados por forc;as superiores.
Mais tarde, mesmo сот а ajuda de Carlos ХІІ da Suecia, о culto е brilhante guerreiro ucraino Hethman Mazepa foi derrotado na
batalha de Poltava ( 1709). Em conseqtiёncia. я. Ucraina Oriental foj
incorporada а Russia е а Ocidental ао territ6rio austriaco.
Esses infortunios nao esmoreceram о animo do povo ucraino е
о movimento nacional desenvolveu-se subterraneamente. vindo а tona apenas no fim da Primeira Guerra Mundial. Aproveitando-se da
derrot.a sofrida pelos russos е da desordem que se seguiu, а 22 de
janeiro de 1918 а ТJcraina proclamou-se indenendente sob а denominacao de "Republica Nacional na Ucraina".
Curta foi а durш;ao da nova Republica. Mais uma vez о poderio russo afogott. em sangue а liberdade do povo ucraino em 1923.
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Deixou de existir como Na<_;ao livп~ е hoje е transformada em uma
Repйblica Socialista Sovietica.
Em 1933, Stalin promoveu um Iйgubre Congresso, na Ucraina,
quando foram executados mais de mil menestreis ucrainos (kobzari), esses lendarios е tipicos tocadores de baпdura, trovadores е
poetas, que coпstituiam, no passado, verdadeiras enciclopedias ре~
rambulantes, cantando а hist6ria da Ucraina, transmitida por secuIos е seculos а fio, atraves das trajet6rias her6icas de tantas е tantas gera<_;бes. Foram destruidos ра1·а que nao houvesse nenhum testemunho de um passado д.е gl6rias, cantado por esses pitorescos е
romanticos cantadores dos antigos her6is е das antigas batalhas.
Alem de menestreis, inumeros artistas, monges е eremitas, misticos ~ultuadores das tradi<_;бes folcl6ricas е religiosas, estudantes е
intelectuais, foram pouco а pouco assassinados ou deportados para trabalhos forgados na Siberia, para que os moscovitas pudessem
torcer е distorcer, macular е 1·idiculaгizar, submeter е enquadrar а
sua pr6pria conveniencia е justificativa, impingindo aos ucrainos das
novas gera<_;бes, е ао mundo, а sua "pr6pria versao" da hist6ria da
Ucraina, exatamente como 'rem ocorrendo nos dias de hoje.
Convem explicar que а bandura е um instrumento genuinamente ucraino е que а sua predecessora е а antiga kobza, que se originou na Ucraina. Nos tempos do Estado Kozako da Ucraina, dos seculos XIV е XVII, а bandura foi estritameпte proibida pelos colonizadores moscovitas е poloneses. Os menestreis eram velhos е quase sempre cegos, єx-combatentes daqueles memoraveis tempos dos
kozakos defensores incondicionais da patria. Esses sabios е liricos
fil6sofos da terra, entre os quais havia monges eruditos, verdadeiros mestres no assunto, сот um impressionante espirito de nacionalismo traduzindo е resguardando sobremaneira os anseios de independёncia do povo, constituiam parte inestimavel de um patrimбnio cultural, incorporando-se aos mananciais da terra, em cujas
torrentes meliflui а mais pura е legitima hist6ria da Ucraina, que
apesar dos pesares sobrevivem ainda ate os nossos dias de hoje, mormente nos grandes nйcleos culturais ucrainos: Alemanha е Fran<;a
(os mais antigos), Inglaterra, Belgica, Estados Unidos, Australia е
Canada, onde о terceiro idioma е о ucraino е onde se resguarda todo este patrimбnio cultural.
Em epocas mais remotas as hordas invasoras de turcos е tar·
taro-mong6is queimavam os olhos dos prisioneiros ucrainos е secuIos mais tarde surgiram as primitivas tribos invasoras dos sanguissedentos moscovitas: esses sin1plemente massacravam os kozakos
е dizimavam popula<_;бes; somente os altos mandatarios eram aprisionados, е quando resgatados pelos companheiros, ja estavam irremediavelmente cegos, pelas mas condi<.;бes dos carceres, pela escuridao е inani<;ao.
Transformavam-se, dessa forma, de bravos е cultos her6is do
passado em mestres е monges-pastores, chamados pelos historiadores de verdadeiros "fёnix'' ou condores da terra, que, com todo о
seu nostalgico lirismo, faziam ressurgir das cinzas о fogo sagrado
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da imortalidade do povo ucraino.
Os ucrainos tет certeza de que а Ucraina ressurgira um dia со
то nac;ao livre е soberana.
Nos epis6dios е nas vicissitudes, os ucrainos nao lutaraт para
defender bens materiais ou para тelhorar as suas condic;бes de
existencia, mas tudo sacrificaraт para defender а sua liberdade espiritual, sua тaneira de viver, sua crenc;a е seus ideais.
А Ucraina е о pais das estepes. Planicies infindas, que se perdeт de vista ет seus horizontes sет limites, сот um ceu de anil,
proporcionaт ambiente е panoraтa inefaveis а despertar sentiтen·
tos de liberdade, de liyre lосотос;ао. е о do usufruto do solo negro
uoorrimo, expandindo о espirito para os vбos altaneiros е as aventuras que а mirageт da estepe proporciona.
Toda а beleza das estepes, а grandiosidade, que а vista aprecia
е se deleita, conduzeт о ucraino а um grande атоr а sua terra е а
sua gente.
CAPlTULO
О

ІІІ

UCRAfNO

No seu tipo etnico е no aspecto antropol6gico, os ucrainos nao
ser confundidos nет сот os poloneses nет com os russos,
se Ьет que sejam da mesтa rac;a, isto е eslavos.
De um тоdо geral, о ucraino difere do russo: este е louro, de
ombros largos, pesado, melanc61ico, agressivo, violento; ао passo
que о ucraino aparece mais delgado, alto, a.legre, humano, hospitaleiro. А caracteristica facial do russo sao os zigomas bastante pronunciados е а leve inclinac;ao dos olhos - sinais de grande тescla
сот mong6is. Portanto, apesar do ucraino nao possuir um tipo йnі
со, е ele inconfundivel entre os povos europeus.
deveт

CAPlTULO IV

LfNGUA UCRAfNA
As linguas ucraina, russa е polonesa sao indo·europeias do ramo eslavo, segundo а classificac;ao de А. Trombetti, mas cada qual
com as caracteristicas pr6prias. А impressao de um leigo е que о
ucraino nao passa de um dialeto russo, isto е, apenas uma variante
oral ou uma forma de expressao deturpada do idioma russo. О lingi.iista, porem, que conhece as origens е а evoluc;ao hist6rica dos
dois povos, nao confunde as aparencias atuais com а ·realidade lingiiistica.
О ucraino е о russo, originariamente formas dialetais do idioma anterior comum, ambos chegararn ао grau de linguas por fatores politicos, culturais е hist6ricos. Tomaram-se idiomas oficiais г
nacionais -dos .respectivos corpos politicos __;. Grao Ducado de Кеі,1
е Mosc6via, е. posterionnente instrumentos ·de culturas distintas. Da
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atual inferioridade politica nao se pode concluir da sua inferioridade lingtiistica е cultural. Por mais que os tsares russos proibissem
о seu uso oral е esc1·ito, com evid(:)пte prop6sito de anular а alma
do povo е reduzi-lo mais facilmente а servidao, а lingua ucraina serviu de expressao а numerosos poetas е prosadores, que criaram rica е variada literatura. Foi essa literatuгa, na voz е na pena de seus
poetas, como Taras Cl1evtcl1enko, о sustentacнlo 1noral do seu povo
nas arduas е interminaveis lutas pela sobrevivencia.
Ainda hoje е а lingua de comuпicacao е expressao de 50 milhбes
de individuos, que vivem no seu pr6prio terr1t6rio etnico, е de outros 10 milhбes espalhados pelo 1nundo.
Os tsares de :м:oscou, quando subjugaram а Ucraina em 1654,
iniciaram uma violenta perseguicao а todos os intelectuais е lideres
nacionalistas, deportando-os para а Siberia. Os direitos de autonomia е independencia eram negados ао povo ucraino. Uma rica е
vasta literatura florescia desde о seculo ІХ, tempos memoraveis do
Grao Principe Sao Valdomiro de KlHv, о cristianizador е Wlificador
da Ucraina. Os moscovitas profanaram toda а hist6ria е а cultura
milenar da Ucraina, minando as suas mais profundas е legitimas
raizes, о direito de ter о pr6prio idioma, apresentando-o сото um
dialeto. Dai entao о idioma oficial da Ucraina passou а ser о russo.
Entretanto, а lingua ucraina nao foi extinta, permaneceu viva е palpitante no acalanto dos lares, no embalo do berco е nas cancбes de
ninar, nas orac;бes е no trabalho, no seio da terra-mae, nos mananciais, na semeadura е nas colheitas, na voz de seus trigais.
Foi о seio desta fecunda mae-terra que gerou um dos seus maiores filhos: nascia em 1798 Ivan Kotliarevshkyi, que seria о Раі da
Moderna· Literatura Ucraina. Esse corajoso moc;o comec;ou а escrever е publicar na Alemanha as suas obras, em prosa е ет verso, no
genuino idioma ucraino. Esse fato provocou uma onda de protestos
nos mais altos meios moscovitas.
Houve entao uma serie de criticas е polemicas, uma verdadeira
revoluc;ao nos meios literarios е а sua repercussao foi tao grande
que resultou num hist6rico Congresso, na Alemanha, de sabios е intelectuais, estudiosos de idiomas eslavos.
Е finalmente, ap6s meses de estudos е discussбes, о Congresso
deu о veredito: "а lingua falada pelos ucrainos е um belo е evoluido
idioma eslavo, е jamais, como se fazia acreditar, um dialeto ou jargao''.
Desde essa data о idioma ucraino passou а figurar oficialmente е ет nivel de igualdade entre os mais conceituados idiomas eslavos, alem de ser о mais admirado е estudado pela sua riqueza е
pelo lirismo peculiar da alma ardente de seu povo.
О idioma ucraino evoluiu lirica е praticamente do antigo idioma eslavбnico, criando, em meio as riquezas fabulosas da pr6pria
terra, nuancas, filigranas, consonancia, harmonia е musicalidade, е
desabrochando em suas OITOCENTAS MIL PALAVRAS.
Ap6s essa gloriosa redencao do idioma, automaticamente houve
um renascimento de valores. As pretensas estruturas s6cio-culturais
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dos opressores estavam seriamentг ameaQadas por uma maravilhosa
safra de talentos. em eclosao.
Е о povo que eles julgavam irremediavelmente subjugado е abatido, cujos lideres nacionalistas jaziam ha muito como her6is mortos, renascia do seio latente da mae-terra.
Os opressores moscovitas nao se conformaram, iniciando uma
verdadeira guerra. а palavra falada е impressa na Ucraina. Е em
1823, о tsar Nicolau І assinou uma lei proibindo terminantemente,
sob pena de prisao е deportaQao, qualquer publicac;ao em idioma
ucraino.
Entretanto, na impossibilidade de se tampar о sol com а peneira, а Academia de Ciencias de Sao Petersburgo em 1905, reconheceu oficialmente que о ucraino е о russo sao dois idiomas diversos.
Atualmente, о idioma ucraino е universalmente reconhecido со·
mo о mais rico, puro ·е lirico, е, sobr~tudo, como о idioma basico
dos demais idiomas eslavos.
О

INSUPERAVEL ROUXINOL DOS

ТRIGAIS

DA UCRAtNA (1)

Taras Chevtchenko ( 1814-1861), о maior poeta da Ucraina е de
todos os povos eslavos, nasceu na Ucraina Oriental na ероса ~о terrivel е sangrento jugo dos tsares de Moscou. Nasceu cativo е filho
de cativos lavradores ucrainos aquele que reataria а chama do amor
а liberd.ade no cora<;ao de todos os ucrainos; "О poeta do ressurgimento do povo е de tod.a а na<;ao ucraina''; aquele que 100 anos
ap6s а sua morte seria cognominado na Europa е nos Estados Unidos como 0 maior cantor da liberdade do mundo, de todos os tempos". Aquele, cujas .obras, е principalmente о seu poema нтestamen~
to'', seriam traduzidas para mais de 100 idiomas (ate 1980) cuja vida е cujas obras seriam citadas nas principais enciclopedias do
mundo, е em cuja honra se ergueriam centenas de monumentos.
О seu grande destino come<_;ou а cumprir entre os tortuosos caminhos daqueles que nascem para as grandes missбes da humanidade, aos 9 anos ,de idade. Nessa ероса, Chevtchenko, ja 6rfao, fo~
ra entregue а umsacristao, que о alfabetizou. Este fato foi о marco
glorioso de sua vida (descrito no poema Ventura ---- D6lia"), con.
siderando-se цuе о povo era mantido na mais negra ignorancia. Dessa data em diante com~ou а via-crucis do menino Taras, que fora
revendido diversas vezes. sofrendo duros castigos por .nao. adaptarse а nenhum trabalho. Tentaram fazer -dele pastor, lavrador, cozinheiro е lacaio; tudo em vao. О menino _vivia ausente, devaneando,.
dialogando com Deus е .а natureza. refнgiando-se. nos bosques, ja
escrevendo versos е chorando а solidao da orfandade ( poemas ао
44
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(1 J - LYDIA S. DNIPROVEY, emerito escritora; estudiosa d:з ctЛtura. ucraina. t:: i:>oetisa, conhece b~m о idioma ucraino е о portuques. -Apoiando~se-' ,по . principio:
"О oue faz de um povo uma пас;:ао, е а sua Literatur.a ", produziu о belissimo
trabalho sobre "Ь · lnsuperavel Rouxinol dos Triqais · da- Ucraina ". Com sua venia.
reproduzlmo-lo nestas paqinas. Е тessaltam·os, . ainda, que .а stia . influёncia foi
.decislva па redec;ao 'dos Capitulo 11 е lV deste livro.
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Ariligo Kozatchkovshkyi, Meus Treze Anos, О Barquinho, е muitos
outros). Finalmente, tornou-se pajem de um oficial moscovita de
origem alema, Vacylevitch Engelhardt. Na casa deste seu ultimo
amo, Chevtchenko dispunha de tempo е tinha acesso а biblioteca е
ао material de pintura. Nao tardou muito para que о seu amo о
surpreendesse altas horas da noite lendo ou pintaпdo. Depois de
inumeras vezes te-lo castigado pela sua ousadia, Engelhardt, por seu
pr6prio interesse е nao por espirito hнmanistico, decidiu matricu·
lar о talentoso rapazinho na Acade1nia сіе Belas Artes de Sao Ре·
tersburgo. Е foi nessa Academia que о joven1 Тапіs Chevtchenko
revelou-se nao s6 con1o pintor de grande talento, mas principalmente como poeta li1·ico е historiado1·, de grande cunho pedag6gico
е nacionalista.
А referida Academia е1·а о ceпtro cultural mais importante е о
ponto alto da mais fina aristocracia, d.a intelectualidade е das artes da Mosc6via. Entre os grandes mestres da ероса е os alunos,
havia filhos de alemaes, franceses, poloneses е ucrainos que assumiam "aparentemente'' а cidadania moscovita, para assim terem
acesso е possibilidade de desenvolverem as suas aptidбes numa
universidade, obtendo um lugar ао sol entre as complicadissimas
"teias" е armadilhas, sempre tao bem planejadas, da moscofilizac;ao de todos os cidadaos que estivessem ао alcance do imperialismo moscovita. О ambiente era de absoluta harmonia, onde а maio·
ria fora impulsionada pela chama interio1· do espirito fraterno do
maravilhoso mundo das artes, е sеп1 fronteiras. Foi entre estas
pessoas tao altamente dotadas, que Chevtchenko despertou grande
admiragao е estima. Entre os estudantes de imperturbavel idealismo
estavam os irmaos ucrainos Lazarevshkyi, о ucraino de origem francesa Belman, о alemao Cherberg, muito fюniliarizado com os pensadores alemaes, Petrovski е muitos outros.
Mas, о que foi mais surpreendente, сото que por providencia
divina, Chevtchenko conquistou е fez amigos para toda а sua vida,
entre as celebridades da ероса. Е foram estas celebridades da еро
са que num curto espac;o dc menos de 1О anos se transformaram
de mestres em discipulos е seguidores do jovem genio Taras Chevtchenko. Е foi gra<;as а este pequeno, porem selecionadissimo grupo
de amigos, que Chevtchenko foi resgatado do cativeiro no dia 22
de abril de 1838, pela quantia de 2.500 rttblos.
Nessa ocasiao, Chevtchenko concluiu o's seus estudos na Academia, onde destacou-se com uma medalha de ouro е о titulo de Artista Livre. Em seguida viajou para а Ucr'aina onde jw1tamente com
outros, nao s6 ucrainos ilustres, n1as tambem concidadaos das demais nacionalidades eslavas, fundaram а Confraria Cirilo Metodiana, em cujas atividades clandestinas desenvolviam um trabalho pr6liberta<;ao dos povos oprimidos е subjugados por Moscou. Chevtchenko tornou-se arque6grafo е um profundo pesquisador da hist6ria,
cultura е folclore ucrainos. Viajou por toda а Ucraina, reportando
para а tela е escrevendo em versos е prosa todo о apogeu hist6rico
е s6cio-cultural do glorioso imperio dos kozakos da Ucraina. Ele
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~~toriou о pas~o de sua patrir.., abertamente, no seu иproprio'' ...
Id1oma е numa lm~agem de tao puro lirismo, que possuia 0 dom
de realentar о corac;ao cte seus conterraneos е de realvorecer as suas
mentes, entenebrecidas peJa terrivel opressao dos inimigos. Nos seu>:>s_ __
poe~as о vento dialoga com о mar е as estepes verdejantes, е о
roux1no1 com о arvo1·edo. О salgнe1ro ( verba) se entrel~a carinhosamente com а formosa kalёna ( arbusto de grande beleza, cenario
obrigatorio dos idilios de amor), а flor d'agua dos rios е lagos (poemas Minha EstrelajZore Моіа Vetchirnia, Chora е Geme о Rio Dnipr6 jReve ta St6hne Dnipr Chyrokyi, е outros). Е tudo se conflui
numa s6 linguagem: - "Onde estao os filhos desta tao radiante е
fecunda Mae-Terra? ... Deste tao belo е rico paraiso, onde as raizes das cerejeiras promanam da terra em forma de оrщ;ао, е as estrelas se confundem com as flores das arvores encopadas, nas embalsamadas noites de verao? Quando as familias ceiam, е adormecem sob а luz do firmamento, е s6 о rouxinol 'desperto' canta а
noite toda, junto aos jovens enamorados" (poema Tarde - "Vetchir"). Por que nao estao no seu trono os verdadeiros filhos desta
prodigiosa terra que emana mel-e-leite, em que transcende а paz,
amor е felicidade?
Taras Chevtchenko, о lirico е romantico poet:a, era antes dc
mais nada um fiel historiador, um lider, um pedagogo е filosofo,
alem de dramaturgo е pintor. instrumentista е cantor. Ele falou а
seu povo atraves de esquecidos herois, os Kozakos da Ucraina е оа
seus supremos comandantes, os Hethтany. Ele ressuscitou os nos.
sos antepassados е tornou-se о sеп porta-voz, que ро1· sua vez leт
bravaт aos seus filhos que eles еrат os verdadeiros е legitiтos
donos da sua terra, а Ucraina, з. lendaria, а тilenar, а fabulosa
Ucraina. О таіs belo е puro ber<;o dos cobi<;adissimos trigais, е que
este fecundo е tao disputado ber<;o de ouro gerou unica е exclusivamente os seus proprios filhos. Os legionarios varonis, os bravos е
gloriosos Kozakos da Ucraina, os ':Zaporojtsi'' da antiga "Zaporijia"
(aqueles que viviaт аlет das cachoeiras, rochas escarpadas е ilhas
do Rio Dnipr6), onde era о seu quartel-general.
А Ucraina seтpre possuiu а sua pr6pria lingua, а sua cultura.
peculiar, е sempre foi prospera, livre е conceituada na<;ao. А flor
iтaculada, que tao belas nuangas е тatizes adquiriu ао sol do cristianisтo. Chevtchenko narra em seus роетаs сото os garbosos
Hethтany eram recebidos com todas as honras pelos dignatarios
е reis de outros paises е principalmente, sob о simbolo do antiqilissiтo tridente, е а auriflaтa do Estado Kozako. Е сото este destemido е valoroso exercito defendia а Ucraina das hordas tartaro-asiaticas, е atravessava о Mar Negro para guerrear сот os turcos em
represalia aos seus constantes ataques {poema Ivan Pidkova). No
ро ета Haidaтaky, Chevtchenko narra toda а ерореіа do levante
dos ucrainos contra о jugo е а servidao dos colonizadores poloneses, historia que lhe foi narrada pelo seu аvб, ит genuino ex-com--_,_ьatente ucraino, descendente de faтilia kozaka. Chevtchenko presta uma homenagem а seu аvб no decorrer do теsто роета, agra-
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dece е abenQoa as horas que passou а seu lado, ouvindo as suas his·
t6ricas narrativas.
Е ainda entre inumeros feitos hist6ricos, Chevtchenko recorda
as gl6rias е ingl6rias de muitos her6is, entre eles Bohdan
Кhmelhnetshkyi е Ivan Mazepa. Entre as suas obras figuram aind~
о belissimo poema Em Mem6ria а Ivan Kotliarevshkyi, о Раі da
Moderna Literatura Ucraina, ао Escritor Osnovianenko, alem de о
Catюaso, о qual lhe valeu а prisao е а deportaQaO para trabalh03
fOrQados no deserto dos I~irkizes, а dоеш;а, а velhice е а morte prє
maturas. О Caucaso е um poema de dimensбes shakespeareanas, с
de uma realidade tao latente que fazem о leitor sentir а presenQa da
morte, frente ао cenario de mar de sang·нe, mar de lama е horizontes em chamas. Neste poema, cujo ponto alto е о retr·ato fiel da
ambiQao desmedida dos belicosos е sanguissedentos moscovitas,
Chevtchenko ressalta, com uma crueza е realidade incriveis, а falsa
religiosidade е о vandalismo dos barbaros, qне mascarando-se de
catequizadores de povos nao cristaos mas que segundo о poeta sao
mais civilizados que os ditos cristaos, rejнbilam-se diante dos massacres е genocidios. Na decima part.e do nоета, Chevtchenko escreve: "Oh, Senhor! por quem sofreste, І Meu Jesus ... Fiiho de Deus! І
Foi por n6s. . . pela verdade, І Ou о sarcasтo dos ateus?! . . . І Escarnecem os hereges, І Е profanam а Tua In1ageт, І Queiтam mirra е incenso, І Se orgulhaт do que fazem, І Agradecem . а vit6ria, /
А "тerecida" lideranga! І Pelo sanguc, pela guerra, І Pelo roubo е
а matanQa, /Сот о dinheiro dos cativos j Eles erguem catedrais! І
Е se julgam rediтidos, І Pelos dogmas. . . rituais", е1с. . . etc. . . Е
mais adiante: "Esta luz retornara . І Tornaras, Deus vencedor! І Е
contigo viveren1os ... І Nosso Unico Senhor! І Тетоs fe no Tett
poder, І Na palavra iтortal! І Surgira а liberdade, І Сот а verdade
triunfal! І Е а Ті ... sucuтbirao І Idioтas, potentados. І Enquanto isto І О nosso sangue І Corre em rios. . . Tinge os prados ... ", е
assiт por diante.
А vida de Taras Chevtchenko е suas ob1·as nao poderiam ser resumidas num pequeno trabalho como este, е sim descritas num livro, com а publicaQao de algu1nas d.e suas obras, comentadas. Pois
s6 os seus belissimos роетаs poderiam expressar com toda а sua
тagnitude е eloqtiencia а genialidade do poeta, а sua biografia tao
receptiva е palpitante, no prisma de seus versos. Е ainda mais, toda
а hist6ria de ит povo, as suas таіs caras tradiQбes, о seu riquissiтo folclore, todo о patrimбnio s6cio-cultural, espirito-moral е intelectual. 86 queт Іе esses poemus, е principalmente os traduz para outro idioma, consegue penetrar а fundo е sentir as suas raizes
milenares, os milenios de um ро..,то е de uта naQao, porque е na
confluencia de dois belissimos idiomas, о ucraino е о portugues,
que se descobre as mil е uта facetas das linhas . . . е entrelinhas ...
сот todo о seu poderoso nacionalismo, е а тelifluencia lingiiistica
do legitimo е genuino, do belo е do eternot ... Е na auri-voz de
um poeta - а pr6pria voz de Deus!
зв

CAPiTULO V

VIDA RELIGIOSA
О povo ucraino е profundamente religioso por trad.ic;ao milenar. Recebeu а fe crista atraves dos missionarios vindos de Bizancio, que о evangelizaram е foram os seus primeiros guias espiri·
tuais.
No seculo Х, um dos maiores Principes de Keiv, Valdomiro, о
Grande, promoveu о batismo em massa dos seus suditos е oficializou а religiao crista em seu reino.
Ate о ano de 1595, toda а Igreja Ucraina seguia а orientac;ao
dos Patriarcas de Constantinopla.
Naquele ano, os Bispos reunidos em Sinodo na cidade Brest·
Litovsk, proclamaram а sua UnHio com а Se de Roma. Somente а
parte Ocidental da Ucraina (Galicia) permaneceu fiel а essa Uniao.
А regiao Oriental, а Grande Ucraina, devido а situac;ao politica de
submissao а Rйssia, viu-se obrigada а depender da Igreja Ortodoxa
Russa.
Presentemente, а Igreja Ucraina faz parte da "Igreja do Silencio", atras da Cortina de Ferro que о comunismo estabeleceu. А
perseguic;ao que os vermelhos ateus lhe movem е implacavel, cruel
е odiosa. Todos os Bispos foram assassinados ou enviados aos campos de concentrac;ao ou desterrados para as estepes siberianas, em
conseqtiencia de sua lealdade а Se Apost61ica de Roma.
Jamais um povo cat6lico sofreu tanto е perdeu tantas vidas em
defesa da fe cat61ica сото о povo ucraino.
Nos paises em que se refugiaram como imigrantes, gozam de
inteira liberdade religiosa, conservam intactos о culto, о rito е todas as tradic;бes.

CAPfTULO VI

SACEROOTE
Na vida comunitaria ucraina о sacerdote desempenha papel importante е ocupa um lugar de relevo. А orientac;ao dele е palavra
de ordem que todos acatam com о maximo respeito. Consideramno realmente сото um representante de Deus е о ministro do altar.
А sua missao nao se limita aos servic;os do culto, estende-se а todas
as atividades de seus paroquianos, os quais recorrem а ele em suas
dificuldades espirituais е materiais е dele recebem о conselho adequado.
Os sacerdotes geralmente possuem grande cultura е erudic;ao,
fazem seus estudos superiores em Seminari.os Ucrainos, sujeitando-se а viver num meio bastante primitivo, unicamente por amor ао
seu povo, ао qual se ded.icam de corpo е alma.
Em sua ardua tarefa de evangelizador е civilizador, devendo
atender а varias par6quias е capelas d.istantes, recebe о sacerdote
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а dedicada colabora<;ao de
greg~бes de rito ucraino.
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а
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CAPlTULO VII

ESPfRITO RELIGIOSO
о espirito religioso е manifestamente um dos mais notaveis do
mundo. А cren<;a е а pratica гeligiosa vem-se mantendo inalteraveis
atraves dos seculos, apesar de todas as persegui<;бes que lhes fo.
ram movidas е ate pelos pr6prios vizinhos cat6licos, que sempre
procuram Iatinizar os -ucrainos, para transforma-los em poloneses.
Infelizmente.
А fidelidade dos ucrainos а sua fe destaca-se pela pratica constante de atos а ela ligados, е а sua vida е dirigida pelos mais rigidos
principios da moral crista. Conduta moral duvidosa е mancebia raramente se verificam na comunidade; а san<;ao social do grupo е
nesses casos rigorosa е temida. Seitas hereticas nao tem facil acolhida ао seio da popula<;ao е seus pregadores sao sempre repelidos.
О povo pratica а sua religiao com simplicidade е convic<;ao ао mesmo tempo. Em virtude de tudo isso ha пumerosas vocagбes sacerdotais е religiosas na comunidade.

AS

CAN<;дES

NATALINAS. (1)

As cangбes de Natal dos нcrainos sao de uma beleza singular,
tem as suas raizes na era pre-crista, de ate mil е quinhentos anos
atras, quando eram cantadas em louvor as maravilhas da natureza
е as dadivas da Mae-Terra. А sua letra е melodia sao de um cunho
profundamente religioso, inatos na alma de seu povo. Com о advento do cristianismo, todas estas canc;;бes foran1 pouco а pouco se
transferindo para о louvor do nascimento de Cristo, mas conservando sempre а caracteristica de encantamento diante dos milagres
da vida, da poesia е opulencia das quatro estagбes do ano, е о triunfo do amor е da caridade. Esta саш;;ао porem eclodiu entre о povo
ucraino depois de 1933, quando а Ucraina Oriental foi assolada pela sanha assassina dos russos-comunistas, antigos colonizadores е
usurpadores de sua hist6ria е cultura.
Quando os moscovitas, depois da segunda guerra mundial, invadiram а Ucraina Ocidental, que estivera subjugada pelos poloneses desde 1667, liquidaram todas as dioceses, е transformaram as
igrejas em repartigбes do governo. Os bispos foram todos encarcerados е martirizados ate а morte. Os padres, freiras е о clero em
geral, deportados para а Siberia; foram ао todo - sete mil pessoas. Todas as institui<;бes religiosas е 6rgaos da imprensa cat61ica
foram transformados em 6rgaos sovieticos-comunistas. О Cardeal
Jose Slipei, Arcebispo-Mor da Igreja Ucraina, fora deportado para
е

(1) -

Соорегщ;ао

de Lydia S. Dniprovey.
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а Siberia, е submetido а trabalhos forQados. Depois de dezoito anos
de confinaтento, о "Santo Martir" do povo ucraino foi libertado,
graQas а interven~ao do Рара Joao ХХІІІ е do Presidente Kennedy.
О Cardeal ucraino faleceu no dia 7. 9 .1984 no Vaticano, сот а idade
de 92 anos.
Por ocasiao de sua viageт ао Vaticano, foraт confiscados pelo governo sovietico todos os seus тanuscritos de Historia da .
Ucraina de XVIII voluтes, аlет de dicionarios е coletaneas folclo.
ricas, trabalhos de toda uma vida que jaтais serao devolvidas.
Existe uта lenda na Ucraina, segundo а qual Santo Andre, о
apostolo de Cristo, fez uma profecia nas colinas do Principado de
Keiv, de que ali gerтinaria uта grande cultura eslavo-crista, а qual
se propagaria por toda ·а Europa Oriental, е que о seu .Povo seria
terrivelтente coinbatido por povos estranhos, at~us е hereges, muitos iтperios se ergueriaт е se extinguiriaт, таs о povo da terra ... .
seria eterno, реІа sua grande fe crista.
О tridente е о siтbolo milenar da Ucraina, adotado pelo GraoPrincipe de Keiv, Sao Valdoтiro, simbolizando о po<;Ierio de tres
тares, Mar Negro, Azov е Caspio . .Сот о advento do cristianisтo,
passou а siтbolizar para~elamente а Santissima .Trindade. Todos os
siтbolos ucrainos sao . atualтente proibidos sob pena de prisao е
deportac;ao para а Siberia.
Os irтaos cristianizadores dos povos eslavos, Sao Cirilo е Sac
Metodio, propagaram а fe crista na Ucraina no seculo ІХ. Mais tarde, quando finalmente os principes ucrainos aceitaram о cristianisтo, este ja estava bastante arraigado entre о seu povo, existindo
inuтeras capelas е igrejas por todos os seus principados.
Pratica е publicaтente, os ucrainos deтonstraт о seu espirito
religioso сот а sua habitual saudagao de f6rmula crista:
- "Gloria а Jesus Cristo!''- (Slava Issussu Кhrystu! )
- "Gloria para seтpre!'' - (Slava na vike!)

No tempo da Pdscoa:

-

"Cristo Resstiscitou!" - (Кhrystos Voskres!)
"Ressuscitou verdadeiraтente!" - (Voistynu Voskres!)
Na

ероса

do Natal:

- "Cristo esta nascendo!"
(Кhrystos sia Rajdaie!) ·
- "Louvemo-lo!''- (Slaviт Ioh6!)
CAP!TULO -VIII

FOLCLORE UCRAfNO ( 1)
.

.

Folclore
(1) -

е о

conjunto de lendas

Cooperac;ao de- Lydia S. Dniprovey.

·
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crenc;as,

е а

cieneia das. tra- ·
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dic;бes de um povo. :Е а tradic;ao de uma lei, que nunca foi escrita
ou imposta, mas е fielmente cumprida, porque brota espontaneamente na alma е no corac;ao de todos os povos da humanidade. О
- --""povo que cultiva as suas tradic;бes е indestrutivel, porque mantem
viva а chama da propria identidade. :Е atraves da mais pura arte,
como а musica, а danc;a е а poesia, que os povos manifestam todos os seus anseios, sonhos е realizac;бes, interligadas ао seu pr6prio meio-ambiente; as dadivas da tе1та, а alegria de viver, о amor
а liberdade, а verdade, е а luta pela sobrevivencia nacional.
О folclore ucraino reflete por si s6 os destinos hist6ricos da
Patria, ora um imperio florescente е poderoso, desde os tempos dos
- --nrincipados ate а poderosa "Nac;ao dos Kozakos da Ucraina", dos
___.-:)seculos XVI а XVIII, grande centro cientifico е cultural da Europa, е posteriormente а terra· arrasada е ensangtientada pelos barbaros invasores, е о povo subjugado, submetido ао analfabetismo, Р
privado ate do direito do pr6prio idioma.
As canc;бes ucrainas, criadas pelo pr6prio povo, constituem por
si s6 а expressao maxima dos seus mais intimos sentimentos. Existem celebres canc;бes natalinas, "Kolhade", de uma beleza impressionante, desde as mais singelas ate as profundamente dramaticas,
de um grande potencial rel!gioso, abrangendo ceus е terra em louvor do mais importante nascimento da humanidade. А maioria des·
tas canc;бes remontam da era pre-crista. porem sao de um cunho
sempre religioso, maravilhosamente adaptadas а era crista, devido
а profunda religiosidade tao latente na alma do povo ucraino. Uma
caracteristica predominante nas canc;бes е а saudade е а dor da despedida dos kozakos quando partem para as frentes de luta, em defesa da terra, deixando а familia е а namorada, ou esposa, da qual
recebem um len<;o de seda vermelha cha.mado "kytaika", que segundo а tradic;ao simboliza о amo1· е а fidelidade eterna, е que а
acompanha ate а йltima morada. Existem ainda uma infinidade de
canc;бes humoristicas, de noivados е casamentos, de culto ао рао,
е as tradicionalmente religiosas. de cunho particularmente nacionalista. Entre as canc;бes folcl6ricas, trechos de 6peras, operetas"__ _
canc;бes natalinas е religiosas, mormente as 1igadas ао plantio е а
colheita, algumas tornaram-se verdadeiros hinos da Patria, simbolizando uma ероса е toda а sua resistenciн contra os algozes invasores. Estas canc;бes sao atualmente proibidas na Ucraina, sob pena de deportac;ao, sendo porem preservadas pelos ucrainos radicados no mundo livre.
As danc;as, por outro lado, constituem uma expressao das mais
antigas da cultura ucraina. Algumas t.em origem no antigo culto
religioso, em agradecimento а fecundidade da terra, cujo clima, na.---maior parte do ano, е ameno. е semi-mediterraneo. Cada regiao possui as suas danc;as е ritmos ·ьеm definidos. As mais populares sao
as danc;as dos kozakos, que representf!m os seus exercicios diarios
сот os sabres, as competic;бes, о espirito de aventura, е principalmente о seu tao pronunciado bom humor. Existem ainda as dan- - c;as romanticas, desde as brincadeiras de adolescentes ate а con-

quista е Q namoro, as danc;as nupciais, etc~ Mas а dan<;a mais tradicional· de toda а Ucraina е о antigo е celebre ннораk.'', que tao
bem define todo о ardor, а coragem е о arro jo, а candura е о lirtsmo, predominantes na alma do seu povo. А principio, о seu ritmo
е lento е romantico, е aos poucos vai acelerando, com magnificas
evolu<;бes. Em seguida os pares, um а um, se exibem numa cempeti<;ao de livre criatividade, num ambiente de acrobacias, mimica,
grande entusiasmo е euforia. Е о seu ponto alto е quando no final,
num ritmo vertiginoso, cada um dos componentes dan<;a а seu belprazer. seguindo exclusivamente о impulso do· seu cora<;aO.
Porem о folclore mais -rico е original е о dos habitantes dos
Montes Carpatos, denominados de Hutzйly, que sao donos da mais
tradicional е genuina arte, е do mais ca:racteristico е v~riado folclore~ ·О· seu panorama е um fantastico cenario, repleto de montanhas
azuladas, densas florestas, bosques, regatos, rios, cascatas, е sobretudo os decantados remansos dos verdejantes · planaltos. А fabulosa riqueza da fauna е flora carpaticas faz de cada haЬitante um ro~ ·
mAntico·poeta, um sonhador,: е um apaixonado artista, mas, antes
de m.ais- nada, um. 'bravo е ardente defensor de ·sua amada terra.
Quanto aos trajes tipicos, cada regiao possui os seus. Muito
caracteristicos .sao os celebres borclados. em ponto ·cruz,. е outros.·
cujos motivos е cores,variam ate cte· uma aldeia а outra. Por exemplo, na Ucraina Oriental, а qual pertencem- а cidade .de КЄіv е .ou-:
tras, sendo tamьem а mais antiga. os seus bordados sao em· fol'lna .
de rosas, dos mais variados desenhos, tamanhos .е formas. Entram
tam~m em sua composi<;ao uvas е cerejas, somente nas antigas ·е
tradicionais cores. vermelho е preto. Os · bordados da Ucraina Ocidental sao simetricos, predominando о vermelho е о preto, 1igeira~
mente ponti1hados de azul. verde е amarelo. J а os bordados da Bu-·
kovyna sao muito coloridos, vermelho е preto, marron е verde,
amarelo е- bronze, muito azul. е todos· tambem simetricos. ·
О traje tipico considerado о mais genuino, е oficialmente- utilizado por grupos folc16ricos, е о de Poltava, Ucraina Central." А blusa е а anagua formam uma s6 ре<;а de linho branco, chamado "sorotchka", com as mangas muito largas е franzidas,· е muito borcladas, um pouco de bordado na frente, е uma tirinha na barra. Е um
tipo de camisa comprida. А saia е -tecida em. tear, е pode ser de la
ou ·linho, е as cores predominantes sao vermelho, Preto е amarelo,
as vezes um pouco de verde. Esta saia е а orgiinalissima ''plakta",
е consiste numa s6 ре<;а dobrada em prega-macho atras, е totalmen~
te aberta na frente, presa por uma faixa larga.na cintura, caindo em
duas pontas franjadas. О avental е tambem: tecido em teвr dd mesmo tipo da saia, е pode ser liso; trabalhado, ou e.inda ьo·rdado. Em
alJtU,Jnas regiбes о avental е de fino linho brainco:, coin amostras de'
trёs·bordados, um dos quais deve ser о mesm<> da Ьlusa. О verda~
deiro' corpete do traje ·feminino е de ·veludo оо· !:Seda, nas cores pre- ·,
to,.. vermelho, vinho. ou· verde. е aei:nturado, е- о seu comprimento е ·
de dois: palmos аЬаіхо da cintura; ·сот pregas atras da cintura ра~
ra hai.Xo.' Е delicadamerite borda·do com mi<;angas miudas, сот m~·
4'3·

tivos campestres, trigo, papoulas, margaridas, centaureas, etc. As
botas sao de couro vermelho, um palmo аЬаіхо do joelho. О "vinok·'
е а tradicional grinalda de flores coloridas, сот muitas fitas soltas
nas costas, batendo nos quadris, nas cores vermelho, azul, verde е
branco. As demais cores е os seus sobretons nao sao permitidos nos
trajes tipicos, por nao existirem antigamente. О "vin6k'' е usado
somente por mo~as solteiras, е simboliza а meninice, а ероса do
amor е do noivado. As menmas at.e treze anos de idade usam os
n1esmos trajes das mo~as, porem sem о "vin6k", apenas uma fita
contornando а саЬ~а, сот uma florzinha na altura de cada orelha. As senhoras usam lindos toucados, ou diademas bordados com
pedrarias, ou ainda len~os color1dos, artisticamente atados. О cabelo е usado numa s6 tran~a solta nas costas. As franjas, pega-rapazes, ou cabelos soltos sao estilizac;бes modernas que tanto comprometem а autenticidade de uта ероса. Igualmente а bijuteria
ou rel6gio naa sao permitidos, somente os tradicionais colares de
contas vermelhas.
А mulher ucraina foi а primeira da Europa а ser emancipada,
е а sua beleza, elegancia, е charme muito sutil comprovam isto, visto que foi а priтeira camponesa а encurtar а saia, е а usa-la com
insinнante abertura, na frente ou dos lados. СаЬе tamьem as ucrainas о previlegio de serem as precursoras da bota feminina ( en~
quanto que em outros paises usava-se ainda as rudimentares sandalias ou entao as primit.ivas tiras, atadas acs pes).
О a1·tesanato da Ucraina pode ser considerado сото um dos
mais ricos е originais da Europa. Desenvolvendo-se nas mais diversas formas е materiais, desde os tecidos caseiros, bordados tipicos
ет ponto cruz, tap~aria, е os celebres ovos de Pascoa, chamados
Pessanke, que sao um capitulo а parte, amplamente divulgado em
livros de arte е enciclopedias europeias е norte-americanas.
А ceramica pintada assume as mais diversas forтas, desde
utensilios domesticos, objetos de arte, ate esculturas, de um sentido altamente artistico. Essa cera1nica, descoberta em pesquisas arqueol6gicas, foi um marco decisivo da pre-hist6ria da Ucraina, denominada pelos cientistas de "Trepilhshka-Kulhtura", а Cultura da
Ceramica Pintada.
А madeira е fartamente utilizada em objetos de arte, m6veis,
etc. Em principio os desenhos sao finamente entalhados, pintados,
е entremeados com pequenas incrusta<;бes de origem vegetal ou тi
neral. Na arte de ornaтentщ;ao da ceramica, madeira, capas de albuns, livros, etc., existe ainda um revestimento tipico de cascas de
graos de trigo, previamente preparadas em diversas cores е desenhos siтetricos, coladas sobre а superficie dos objetos. Este trabalho produz grande efeito decorativo, аlет de resistente е duravel, devido а um apropriado envernizamento. А louc;a е а porcelana tаmьет sao manualmente decoradas com motivos tipicos. Е lui
ainda uma antiga arte ucraina, atualmente revivida pela artista plastica Iaroslava Surmak, radicada nos Estados Unidos. Esta arte consiste em pintar о vidro em seu reverso, е е desenvolvida na elabo-
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rac;ao de quadros. Existem na Ucraina achados arqueol6gicos de objetos de adornos de vidro colorido que datam do seculo ХІ; ja do
seculo XVIII ha .inйmeras е mais variadas formas destes belissimos objetos, em museus ucrainos.
Em todas as aldeias existem ainda pintores inatos de arte sacra, retratistas decoradores de teatros locais, е elaboradores do
presepio tipico chamado нvertep''.
А Ucraina Carpatica, uma das mais ricas е antigas regiбes do
pais, tambem nos oferece um espetaculo а parte. Possui mais de
cinqiienta especies diferentes de madeira, para mil е uma finalidades, utilizadas na construc;ao de casas, igrejas е mosteiros. О couro е os minerios tamьem sao abundantes nesta regiao. As casas
tem as suas paredes ricamente trabalhadas em entalhes е incrustac;бes, igualmente as prateleiras, m6veis, objetos de adomo е utensilios. Tapetes, cortinas, panбs, colchas е toalhas variam de tecido
de acordo com as estac;бes do ano, е sao elaborados em cores vivas
е motivos pr6prios de cada aldeia ou povoado.
Os trajes tipicos sao de la de carneiro, couro, peles, feltro ou linho. О couro е utilizado na manufatura de calc;ados, bolsas, coletes, casacos, calc;as, etc., que sao bordados com fio de la ou de linho, ou entao pintados. lembrando um pouco а arte asteca.
As lareiras sao grandes, е sabiamente funcionais, possuindo
amplas prateleiras laterais, que servem para а manutenc;ao quente
dos alimentos; outras prateleiras servem de camas para os mais
velhos, nas noites de inverno. Estas lareiras sao revestidas de azulejos de fabricac;ao local, е manualmente decorados pelas pr6prias
familias. No verao sao desativadas е suas prateleiras servem para
а colocac;ao de potes de geleias е outras iguarias, preparadas nestas
ocasiбes. Sao ainda utilizadas para а disposic;ao de cestos, pratos
е travessas com frutas, cogumelos, hortalic;as, е outros produtos
colhidos nas estac;бes mais propicias do ano.
Durante as estac;бes mais quentes е amenas, as refeic;бes sao
servidas е preparadas em varandas, ou caramanchбes. Sao uma especie de cozinhas tipicas de verao, anexada as casas, ou ет meio aos
pomares.
Na elaborac;ao de originalissin1os instrumentos musicais, mormente os pastoris, cujo som se assemelha ао barulho das aguas ou
ао ruido da fauna е da flora, ou ainda sao cбmicos, alegres, ou irreverentes, entram elementos derivados da pr6pria terra, como madeira, couro, chifre, latao, cobre е pedras semi-preciosas. Sao virtualmentE' ornamentados da mesma forma que os demais objetos
de arte, provenientes da recrudescencia do homem com а terra; е
os seus vinculos com Deus.
1

CAP!TULO

ІХ

EMIGRAQAO
Nao nos estenderemos em pormenores hist6ricos,
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econбmicos,

politicos que envolveram а Uct·aina na sua ampla hist6ria de lutas
de heroismo, em defesa daquilo que о ucraino sempre prezou е defendeп а liberdade. Os ucrainos, em virtude de condic;бes econб
micas em sua patria, privados da liberdade politica е expostos а
inseguranc;a constante na pratica de sua religiao, de seu rito, se vi·
ram forc;ados а se expatriarem.
No inicio, pequenos grupos de familias е depois levas iniciaram а emigrac;ao ucraina para о Brasil no ano de 1876, que se prolongou atraves dos anos de 1884 а 1891. О primeiro grupo de familiaь. ао que consta, se estabeleceн nos arredores de Curitiba.
О grosso da emigrac;ao para о Brasil comec;ou no ano de 1895,
quando camponeses ucrainos partiram da Galicia (Ucraina Ociden.
tal), territ6rio entao anexado а Austria. Em menos de dois anos
chegaram ао Brasil cerca de 15 mil pessoas, fixando-se no planalto
paranaense: Prudent6polis, Mallet, Dorizon, UnHio da Vit6ria, Antonio Olinto, Iracema (Santa Catarina), onde fundaram colбnias ate
hoje existentes, algumas florescentes.
Novas Ievas continuaram chegando, grac;as а politica imigrat6ria brasileira, formando outros nйcleos coloniais е alcanc;ando ate
а 1.а Guerra Mundial а cifra de 45 mil pessoas.
Ap6s а 2.а Guerra Mundial, о Brasil recebeu cerca de 10 mil
ucrainos.
Durante esse periodo, vieram intelectuais е t.ecnicos que preferiram as grandes cidades, onde о mercado de trabalho atenderia
melhor ао seu preparo.
О afluxo imigrat6rio, ap6s dezenas de anos, perfez uma etnia
de cerca de 180.000 individuos, dos quais res!dem no Parana mais
de 160.000 habitantes, nas seguintes localidades: Prudent6polis, Pitanga, Pato Branco, Ivai, Guarapuava, Curitiba, Uniao da Vit6ria,
Porto Uniao, Dorizon, Mallet, Cruz Machado, Ponta Grossa, Rio Azul,
Irati, Antonio Olinto, Sao Jose dos Pinhais, Apucarana, Maringa.
Campo Mourao, Roncador, Foz do Iguac;u, Cascavel, Araruna е outras.
Foram imensas е asperas as dificuldades com que deparam os
primeiros imigrantes. Sem nenhuma assistencia dos poderes publicos, nao conhecendo а lingua do pais, sem meios de comunicac;ao
е transportes, sem estradas, sem ferramentas, sem recursos, se viram forc;ados а desbravar regiбes incultas, arrotear а terra е fundar aldeias е vilas.
Filhos de uma grande nac;ao, mas sem governo pr6prio, nao
podiam sequer pedir ароіо aos seus c6nsules ou embaixadores, pois
nao os tinham.
Imigrantes ucrainos trouxeram nos corac;бes а fe em Deus. Esse foi о segredo que lhes dava forc;a е coragem para vencer as dificuldades que enfrentaram no inicio de uma nova vida, ainda que
desprovidos de tudo.
Ао comec;ar pela alimentac;ao, que era а mais precaria possivel.
Quirera de milho era о alimento quotidiano. А ab6bora era um
prato para os dias de festa. Para comprar sal, havia nessecidade
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de percorrer 20 ou mais km, atravessando mata ·cerrada е rios
volumosos, perdendo-se muitas veze5, 5em jamais retomar ао barraco.
Derrubaram florestas cerradas de pinheiros е imbuai5 para poder cultivar о solo. Quanto5 morreram nes5a derrubada por falta
de pratica para tais empreitada5, quando arvores entrelac;ada5 nos
cipozais caiam sobre 05 cortadore5, vitimando-os.
As colheita5 em terra5 ferteis eram abundante5, mas nao havendo mercado para negociar е permutar 05 produto5 por mercadorias necessarias а 5ubsi5tencia, os me5mo5 apodreciam na lavoura. А roupa de uso para о trabalho, que trouxeram da Europa,
tambem foi se estragando е havia necessidade de adquirir nova. Е
сото comprar 5em dinheiro е 5em credito, ja que о produto colhido nao tinha prec;o nem mercado?
Tempos dificei5 para о imigrante que veio das terras plana.c;,
das estepes de sua mae-patria е foi atirado 5em mi5eric6rdia na
selva, 5em nenhuma protec;ao ou amparo por parte do governo ou
por parte dos agente5 colonizadores, muitos do5 quai5 ainda os exploravam. Mesmo assim, atirado5 а pr6pria sorte, nao de5animaram no 5eu constante trabalho, duro е arduo, mas sempre animados pela fe em Deus que na alma trouxeram da 5ua patria distante.
Partiram de sua patria na esperanc;a de dia5 melhores em novas terras, que а propaganda apre5entava como а Canaa da fartura
е da felicidade. Е evidente que а desilu5ao fo~ imensa ао constatarem а dura realidade: florestas imensa5 pela frente, para 5erem
derrubadas е о 5eu solo cultivado. Sem ferramenta5 е apetrechos
agricolas, ja que na Europa nao conheciam а foice, instrumento
indispensavel agora. А muito cu5to adquiriram foices, machado5,
cortadeiras е serras. As tenda5 ou barraco5 que construiram eram
de pau, de xaxim е folhas de taquara. Com о machado derrubaram
gros5os pinheiro5 е imbuias, cujo diametro, as veze5 era de dois
metror. ou mais. А foice lhe5 5ervia para limpar е desba5tar о solo para о cultivo. Serravam gros5as tora5 de madeira para reduzila5 а tabuas, vigas е pranchбes, а fim de iniciarem а construc;ao
de suas re5idencias para 5е resguardarem contra а5 intemperie5 do
tempo, сото а5 chuva5 е о frio. О povo de fato viveu uma ерореіа
das mai5 doloro5as е tri5te5. Entretanto nao de5animou. Para retomar а terra de origem nao tinha condicбe5 financeira5. Devia
permanecer confiando na forc;a de seu bra<:o е no amparo da protec;З.o divina, е assim aguardar dias melhores.
Um povo profundamente religioso, praticante е acostumado as
praticas e5pirituais: as5istёncia as missa5, freatiёncia aos sacramentos, apegado as suas' tradic;бes tipicas, aos seu5 costumes, estava
desprovido de tudo isso que tanto prezava. Morriam sem sacramentos, crianc;as cresciam sem batismo е sem escolas. Triste а sina
de uma situac;ao ingloria para um povo que provinha de uma nac;ao cuja cultura perfaz varios milёnios.
Mas como а esperanc;a е а ultima que morre, confiavam em
Deus е esperavam que receberiam missionarios para lhes propor.
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cionar таіs animo, mais fe para vencer os obstaculos que pareciam
intransponiveis.
Atraves de cartas, solicitavaт as autoridades eclesiasticas d.a
Ucraina para conseguirem missionarios que lhes mitigassem а sede
de an1paro espiritual, indispensa"'vel para а conservac;ao da fe em
Deus, йnіса fonte em tais circunstancias para suportar os dissabores da vida na esperanc;a de dias melhores.
Сот ита luta tenaz е continua conseguiram desbravar а mata.
cultivar о solo, construir escolas para os seus filhos. Aos domingos,
quando se dirigiam para о local da missa,- todos, velhos е тос;оs,
тulheres е c1·ianc;as, transportavam nas costas а madeira necessaria para а edificac;ao de capelas. Professores da rede oficial nao havia. Recrutavam entre si pessoas mais instruidas. Essas reuniaт as
crianc;as em determinados lugares, ао sol, ou na soтbra de frondosas arvores, е miпistravam as primeiras lic;бes de leitura е contas.
Naturalmente, as Ііс;беs еrат dadas na lingua de origem. Nao foi
facil dominar а lingua do pais, таs, aos poucos, venceraт tambeт
essa barreira dificil para estabelecer о relacionaтento com os nativos do pais. Ainda sao leтbrados сот saudades os primeiros professores dos sertбes.
Num trabalho perseverante, аіпdа que desprovidos de todos os
meios, conseguiram vencer todos os obstaculos, doтinar а lingua
do pais, construir suas casas, formar bortas, pomares е jardins,
abrir picadas para poder sair as novas estradas de acesso para centros maiores. Integrando-se aos poucos no novo aтbiente, puderam
pensar no futuro de seus filhos.
Familias numerosas, na media de 8 а 10 filhos.
А posse de 10 alqueires de mato virgeт nao lhes era suficiente
para desenvolver тaioreR atividades. Dai а necessidade de procurar
1nais terras para os seus filhos, que taтbem iriam constituir familias. Os тос;оs deixavaт os pais para procurar servic;o em outras
areas onde pudessem fazer algum dinheiro, que lhes bastasse para
formar uma nova faтilia, caso о pretendesseт.
Сот grandes dificuldades melhoraraт а sua situac;ao econбmi
ca. Mais t.arde, alguns jovens arriscavaт enfrentar а vida nas vilas
е cidades, onde obtiveraт trabalho е, econoтizando algum dinheiro, puderam estudar а noite. Assim aprenderam oficios е se empregaraт no comercio е nas oficinas. Aos poucos abriram seus pr6prios mercados е pequenas oficinas.
Esse тovimento inicial se ampliou gradativamente ate que surgissem casas coтerciais, oficinas, alfaiatarias, sapatarias, marcenarias, ferrarias е padarias.
Apos um trabalho tenaz е persistente lucraram condic;бes есо·
nбmicas suficientes para poder proporcionar aos seus filhos estudos
secundarios е superiores.
Assim aos poucos, com о decorrer do tempo, surgiram os primeiros medicos, advogados, engenheiros, perito-contadores, farmaceuticos, dentistas, е outros profissionais que hoje labutam em centros maiores е тenores no sul do pais.
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Na politica galgaram pos1<;ao de · responsabilidade, ocupando
cargos de Ve1·eador г de Prefeito.
.
.
.
Muitos ja disputaram cargos de Deputado Estadual е Federal е
tiveram exito, exercendo os seus cargos com brilhantismo ..
N о campo econбmico, ha тuitos industriais е comerciantes
сот presenca destacada.
Enfiт, ucrainos е seus descendentes tem dado provas de sua
inteligencia е capacidade, cooperando para о progresso е о bem
estar da comunidade ет que se integram.
CAPlTUW
А 1.8 CONCENТRACAO

Х

UCRAfNA·NO BRASIL,

ЕМ OORIZ~-

Ap6s uma Iuta ingente е dificil, quando ja melhoraram as coride vida com а construcao de escolas е capelas, сот а abertura de vias ·de comunicacao, sentiram а necessidade de se· organizareт е se unireт ет associa<;бes para а defesa de interesses comuns.
Е aconteceu que, de 7 а 9 de julho de 1922, se realizou а l.a
Concentracao Ucraina no Brasil, juntaтente сот а l.a Assembleia
Geral da Uniao Ucraina no в·rasil, em DoriZon, centro de uma vasta
regiao densaтente povoada pela iтigra<;ao ucraina.
.·
·
Essa 1.8 Concentra<;ao Ucraina ·conseguiu reunir Delegados de
quase todos os nucleos таіs importantes de imigrantes.
А Asseтbleia se realizou na Escola de Dorizon е foi orientada
por Pedro Karтansky, que discursou longaтente sobr~ а ~inalidade
dessa reuniao. Foi entao escolhida а Mesa Diretora dos trabalhos,
constituida de: Presidente: - Pedro Karmansky; Vice-Presidente:
- Ре. Е. ТUrkoved osbm; Secretarios: - Е. Kobilanski е· Kozanh.
Entre os Delegados presentes recordamos Ре. Pedro Protzkiv,
Ре. Marquiano Shkirpan osbm, Valentim Kutz .. Semen Kukunidza,
Antonio Firman, Maksem Chafransky, Greg6rio Tadra, :Paulo Podolhan, Alexandre Szereтeta. Nicolau Doniak, Alexandre. Vacilevskei, Joao Kutchma, Pedro Mazurechem, Joao Chandoha, · Greg6rio
Parteka, Fedir Liubei, Kost Odretskei, е outros.
.. А finalidad,e principal foi а funclacao de. uma organiz~ao .ucraina para todo о Brasil. Essa organizacao recebeu а denominacao afi·
cial de UNIAO U,KRAlNA NO BRASIL.
.Ещ seguida se discutiram as atribui<;бes dessa Uniiio, ·. е entre
essas: organizacao dos ucrainos em seus nucleos, cursos para pro- і
fessores,. сrЩсао de ,um intemato para os jovens, foтento de cooperativas ~gricolas, etc, etc.
Os Estatutos ·da.nova entidade -foram aprovados. Foi assim ·que
se f\шdou . а 1.8 . Uliiao Ukraina do Brasil, cuja ·sede· mais tarde foi··
transferid.a .para Curitiba, soh ·о nome de Uniao Agricola Instrutiva.,

di<;бes
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OS МAIORES NUCLEOS DA ETNIA UCR.AfNA NO BRASIL
CURITIBA.
Curitiba е о polo de maior convergencia da etnia-ucraina no
Brasil, onde cerca de 3.000 familias desenvolvem as mais diversas
atividades, tanto no ambito profissional, educacional, comercial з
industrial, como no ambito espiritual е religioso.
Ё Curitiba а sede da Eparquia Ucraniana de Sao Joao Batista,
sob а chefia de D. Efraim Krevey.
А Par6quia da Catedral de Sao Joao Batista, na Vila Guaira,
sob а administra<;ao do Ре. Josafat Gaudeda, atende os seus fieis de
rito ucraino, como tambem os de outras capelas espalhadas pelos
bairros de Curitiba.
А Par6quia de N. Sra. Auxiliadora а Rua Martim Afonso, sob
os cuidados dos Padres Basilianos, com varias capelas nos bairros
da cidade, tambem atende os fieis de rito ucraino.
Sucintamente, vamos enumerar as Associa<;бes, Colegios е Clubes da etnia ucraina em Curitiba:
1 -

Associacбes

religiosas.

а) Irmas Servas de Maria Imaculada; possuem а
Сйrіа е um colegio de 1.0 Grau.
Ь) Irmas Bз.silianas; estao no Boqueirao com uma

mщ;ao.
с)

Irmas Catequistas de Sant'Ana; com

а

sede da sua
casa de for-

sede da sua Curia Ge-

ral.
d) Catequistas do Cora<;ao de Jesus; com um pensionato.
2 -

Associagбes

civis.

Uniao Agricola Instrutiva;
Sociedade dos Amigos da Cultura Ucraina.
З

-

Clubes:

Clube Ucraino-Brasileiro;
Centro Eparquial Religioso, Cultural, Recreativo е Esportivo
(CluЬe "Poltava").
Convem destacar que nas Universidades е Faculdades de Curitiba estudam alunos da etnia ucraina е que todos os anos muitos
deles concluem os estudos superiores.
Nos ultimos anos se realizaram em Curitiba dois Encontros de
Profissionalista.s da Etnia Ucraina. сот grande participa~o.
О jornal mensal "О Lavrador'', boletim infonnativo da Uniao
AR;ricola Instrutiva. е impresso em ucra.ino е portugues. А Associac;ao da Juventude Ucraino-Brasileira vem editando, ultimamente, um
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boletim em portuguёs, denominado "Мё Rostem'' ("N6s Crescemos"). Em 1984 foi lanc;ada uma revista mensal bilingtie, de nome
"Nova Era".
PRUDENTdPOLIS.
Outro importante nucleo da etnia ucraina е Prudent6polis, onde ha um convento dos Padres Basilianos, que mantёm ainda о Scminario Menor Sao Jose е uma soberba Igreja Matriz, sede de Par6quia. Possuem uma grafica, onde se imprime о semanario ucraino "Pracia'' е uma revista de nome "Missionar" (Мissionario).
Тет uma grande casa de formac;ao das Irmas Servas de Maria
Imaculada, alem de um grande colegio е um hospital.
Е sede das Catequistas do Corac;ao de Jesus, е do seu Instituto
Santa Olga, para meninas.
На um grande clube paroquial ucraino, denominado Clube Sao
Josafat.
OUТROS NUCLEOS.
Outras cidades com respeitavel nйmero de nйcleos de
ucrainos: Ponta Grossa, Mallet, Irati, Dorizon, Vera Guarani, Paulo
Frontin, Uniao da Vit6ria, Pato Branco, Cascavel, Mamborё, Ivai,
Guarapuava, Pitanga, Roncador, Campo Mourao, Araruna, Maringa,
Apucarana, Antonio Olinto, Canoinhas. Cruz Machado. Rio Azul,
Wenceslau Braz, Mafra, Iracema, Ortigueira, Reserva, Sao Paulo е
Porto Alegre, alem de outras localidades menores.

51

11 PARTE
Clero Diocesano
Ucraino по Brasil
CAPlTUW
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SACERDOTES SECULARES UCRAfNOS NO BRASIL
А vida dos primeiros padres missionarios no Brasil foi verdadeiramente uma ерореіа. А passagem deles, pelas terras em que exerceram а sua missao pastoral, deixou marcos profundos е indeleveis, merecedores de admirac;ao е respeito е que constituem um
exemplo impar de fe, de coragem е de amor ао pr6ximo.
Esses homens extraordinarios, conduzidos pelo amor а Deus е
as almas, vieram ао Brasil sabendo que iriam se expor aos maiores
perigos para vencer mil dificuldades, arriscando а saude е а vida,
com а unica finalidade de levar о conforto espiritual aos fieis que
se espalhavam pelas florestas in6spitas de entao. Sem estradas, apenas picadas е carreadores, sem pontes nos rios, enfrentando animais
selvagens, como serpentes venenosas, onc;as е tamanduas, nada disso os impediu que, а ре ou а cavalo, chegassem as cabanas, na sua
maioria construidas de xaxim е taquaras, е assim Ievassem aos imigrantes, vindos da velha Europa, os beneficios que а fe deles tanto
reclamava е exigia.

53

•
Convem notar ja desde о inicio que os missionarios nao vieram
impelidos pela ambi<;ao de acumular riquezas. А prova disso esta no
fato de que todos eles vieram sem dinheiro е morreram pobres. Pas,
sando necessidades, dificuldades de toda ordem, nao passaram fome, porque а generosidade do povo os provia do necessario para о
sustento deles.
Ja que о nosso prop6sito foi, desde о inicio, tratar da vida dos
primeiros missionarios do clero secular do Rito Ucraino-Cat6lico
que para са vieram, devemos afirmar que nem сот isso queremos
significar о menosprezo aos valo1·es, ао zelo е а dedicac:;ao dos Ра·
dres Basilianos na sua missao de levar е acalentar а fe do povo
ucraino. Para n6s esse trabalho seria incompleto, pelo pouco que
conhecemos da vida her6ica desses sacerdotes е, alem do que, nao
possuiтos dados suficientes рага uma tarefa tao importante. Noтes de Padres Basilianos que о povo recorda сот saudades е reconhecimento sao: Ре. S. Кizema, Ре. А. Martiniuk, Ре. А. Тytla, Ре.
М. Szkirpan, Ре. С. Bjuchovsky, Ре. J. Kocylowsky, Ре. Е. ТUrko
ved, Ре. R. Krynitsky, Ре. В. Seniuta, todos ja falecidos е que foraт
verdadeiros simbolos, тerecedores de admirac:;ao geral, exemplos de
virtudes е de amor para сот о pr6ximo.
Aguardamos que algum тembro da Ordem possa perpetuar os
seus nomes е os seus feitos na seara brasileira, na forma de uma
publicac:;ao mais extensa.
Muita pesquisa foi feita е muita informac:;ao foi obtida daqueles que ainda viveram os prim6rdios da chegada dos primeiros imigrantes, е que sentiram na pr6pria carne os sofrimentos е as lutas
que tiveram que enfrentar com о desbravar das florestas е prepa·
rar о solo para о plantio dos produtos necessarios para а pr6pria
sobrevivёncia. Vereтos num breve esboc:;o а preocupac:;ao que tiveram para conseguir das autoridadP-s eclesiasticas da Ucraina а vinda
de sacerd.otes para lhes dar atendimento espiritual е religioso.
А primeira Igreja Ucraino-Cat6lica no Brasil foi construida ja
nos prim6rdios da imigrac:;ao ucra.ina, em 1897, na Colбnia 5, que
ет 1975 foi demolida е reedificada, mas, infelizmente, nao conservou о estilo original. А Colбnia 5 faz parte do Municipio de Mallet,
que entao se chamava CoJ.бnia de Rio Claro.
Essa igreja de тadeira permanece ate hoje, servindo о povo
сот а assistёncia do Vigario de Mallet.
Os primeiros imigrantes ucrainos chegaram ао Municipio de
Mallet em 1892 е formaraт um grupo de familias, de 97 pessoas,
provenientes da aldeia de Zolotchiv - Ucraina Ocidental (Halytchyna-Galicia). Entre esses pioneiros da regiao de Mallet, convem citar
os nomes de: Teodoro Passievitch~ do Vicinal 2, е Demetrio Korjan,
que ет breve retornou para а Europa, indo residir na B6snia, um
Departamento da atual Iugoslavia.
Ет meados de 1895 iniciou-se а imigrac:;ao ucraina em massa,
que se estabeleceu na Colбnia de Rio Claro. No inicio de 1897 ja havia nesta regiao cerca de 300 faтilias, que se espalharam pelas Linhas е Vicinais.
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Ate о ano de 1900 se estabeleceram cerca de 800 familias recemchegadas, sendo que dessas se estabeleceram em Dorizon cerca de
600 е as restantes em outras Linhas е Vicinais.
No fim do ano de 1895 os ucrainos da Colбnia de Rio Claro, por
iniciativa de Teodoro Potoskei, Greg6rio Kultchetskei, Greg6rio
Montchak е outros, encaminharam uma solicitac;ao ао Metropolita D.
Silvestre Symbratovytch, Cardeal е Arcebispo de Lviv, para que enviasse sacerdotes ао Brasil, missionarios que pudessem servir ао povo. О problema nao era de facil soluc;ao. Havia uma proibi<;ao que
impedia а vinda de padres casados ао Brasil, ainda que em sua Patria esses casame:ritos fossem legais perante а Igreja. De outra parte, havia propaganda entre о clero latino de que nao havia necessidade de sacerdotes de rito ucraino, porque havia na Diocese padres que compreendiam а lingua ucraina е que tambem os ucrainos
entendiam а lingua deles. Lamentavelmente, se esqueciam que se tratava de rito diferente, apesar de cat61ico.
CAPiTULO
SACERDOТES
РЕ.
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SECULARES UCRA1NOS NO PARANA

NICOLAU MICHALEVITCH

Na hist6ria da imigrac;ao ucraina no Brasil, Ре. Nicolau Michalevitch foi о primeiro sacerdote ucraino, secular е casado, que aqui
chegou em fins de junho de 1896.
Veio por incumbencia е а mando do Metropolita Silvestre Symbratovytch, Cardeal е Arcebispo de Lviv, capital da Ucraina Ocidental, oriundo da regiao de Tern6pilh.
Сото tivesse vindo com а sua legitima esposa, о Bispo de Curitiba lhe negou а jurisdic;ao, permitindo apenas que visitasse os nucleos coloniais de Prudent6polis, Rio Claro е Curitiba. Diante disso
se viu forc;ado а retornar para а sua Patria.
РЕ.

NICON ROZDOLSKY

nasceu na Ucraina em 1866

е

foi ordenado em 1895.

Veio para о Brasil em julho de 1896 е se dirigiu para Prudent6polis, onde atendeu о povo durante um curto espaGO de tempo,
pois logo receЬeu ordens do Bispo de Curitiba para se dirigir para
а Colбnia de Rio Claro.
Parece estranho esse medo е zelo esauisit.o dos latinos em relacao aos sacerdotes do rito ucraino. :Е uma demonstracao de ignorancia dos padres do rito latino de entao com а realidade da existencia de muitos ritos n?\ Igreja, todos .reconhecidos, protegidos е
pelos auais а Igre;a sempre teve iJЩal consideracao, pois cumprem
uma missao igual а dos latinos. Os padres de ritos orientais nao sao
menos padres que os de rito latino.
О jovem sacerdote, Ре. Nicon, energico е dedicado aos proble55

Ре.

Nicon Rozdolsky

mas do povo, veio para а Colбnia de Rio Claro, iniciando uma nova
па hist6ria da Iтigragao Ucraina no Brasil. Estabeleceu-se
na Colбnia 5, na residencia de Teodoro Potoskei. Desde о inicio se
preocupou сот а organizagao da vida religiosa, social е cultural de
seus fieis. Apareceraт colaboradores mais ativos е conscientes entre os seus Patricios.
Ja no inicio de 1897, convocada uта reuniao de todos os lavradores da regHio, que coтpreendia 6 Colбnias аlет dos Vicinais, foi
planejada е decidida а constru<;ao de uта igreja, uта moradia para
о sacerdote е de duas salas: uта para reuniбes е outra para а biblioteca.
Foi escolhid.a entao а Colбnia 5 сото о ponto central da regiao
е onde deveria ser edificada а igreja е а casa de residencia sacerdotal. Para se obter verba suficiente para а obra, foi estabelecido que
as faтilias da quarta, quinta е sexta Colбnias colaborariam com 20
тіl reis; os da terceira, segunda е priтeira сот 10 тіl reis.
Ofereceraт-se para а execugao da obra uns vinte homens, тe
diante um pequeno salario. А chefia da constru<;ao foi entregue а
Panas Zavadski de Barra Feia ( Fluvi6polis). De тeados de janeiro
а meados de fevereiro de 1897 foi aplainado о terreno, serrada а тa
deira е transportada pa.ra о Iocal da obra.
No dia 14 de fevereiro, um doтingo, о Ре. Nicon benzeu о lo-

pdgina
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Igreja Ucraino-Cat6lica da Col6nia 5 - Mallet-PR, cuja bent;ao deu-se
ет 11-04-1897.

cal, е ja na segunda-feira foi iniciada а construc;ao da igreja; em 55
dias а igreja foi construida: tempo recorde. No dia 10 de abril do
mesmo ano foi colocado solenemente о cruzeiro no alto da igreja.
No dia 11 de abril о Ре. Nicon fez а sqlene Ьёnс;ао da primeira Igreja Ucraino-Cat61ica do Brasil е ет seguida celebrou а Santa Missa.
Os construtores da igreja foram: а Ре. Nicon, Teodoro Potoskei, Greg6rio Montchak, Miguel Maliuta, Tomas Bartchechen, Basilio Potoskei, Teodoro Baran, Jose Hretziv, Joao Ferensovich, Demetrio Kobuletski, todos da Colбnia 5; Мiguel Rudatskei, Elias Futerko, Joao Rudatskei е Alexandre Triska, da Colбnia 4; Haracem Sembay е Basilio Trat.ch, da Colбnia 6.
As despesas da construc;ao, sem о material que foi doado, somou а importancia de 2.800 reis. Foi formado um Comitё Paroquial
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composto de 24 membros, sob а Presidencia de Demetrio Korjan, о
mais velho imigrante ucraino de Rio Claro, е que foi tambem о
primeiro negociante е dono do primeiro moinho colonial da Colб
nia 5.
О Ре. Nicon organizou 4 associa<;бes paroquiais: а dos homens,
de Sao Nicolau; а das senhoras, dos Santos Sacramentos е а dos
jovens, alem de um coro misto.
Inaugurada а igreja, о Ре. Nicon come<;ou а constru<;ao de uma
residencia com mais duas salas maiores. Ainda em 1897, pelo pre<;o de um mil reis, com а ехсе<;ао do material que foi doado, estava pronta а residencia.
Nu dia 25 de julho de 1897, domingo ap6s а missa, realizou-se
uma gr~nde assembleia, quando foi fundada а Primeira Associa<;ao S6cio-Cultural Ucraina no Brasil, com sede numa das salas recem-constr.Iidas, е noutra sala foi inaugurada uma Sala de Leitura
("Tchytalhпia") sob а orienta<;ao do Ре. Nicon; Greg6rio Kultchese
kei, tido como pessoa de grande cultura; Greg6rio Montchak, tido
сото о mais celebre pioneiro ucraino de Rio Claro; Teodoro Potoskei, сото iniciador de todas as obras no campo cultural.
Em agosto de 1897 foi aberta а Primeira Escola Ucraina no Brasil, com а matricula inicial de 40 alunos. Na escola se lecionava religiao, portugues, ucraino е contas. No come<;o quem dava aulas, todos os dias, era о Ре. Nicon, ate о meio dia. Mais tarde foi convidado о Prof. Joao Lech, que lecionava numa escola polaca de Rio
Claro.
А Escola da Colбnia 5, pelo numero de alunos е pela organiza<;ao, tornou-se modelo para outras, que seriam criadas em outras
Colбnias.

Por essa ocasiao, ja havia na regiao de Mallet cerca de 5.000
ucrainos.
De 1900 em diante come<;aram а surgir novos nucleos, como
Serra do Tigre, Linha З, Dorizon е outras localidades.
О Ре. Nicon transferiu-se para а Serra do Tigre, onde, em 1903,
construiu uma igreja das mais bonitas е mais antigas do Brasil е
que ate о presente, conservando о seu estilo original, serve ао povo. Essa foi construida pelo pr6prio povo. oue, aos domingos, ао
se dirigir а Missa, transportava as costas todo о material de constru<;ao. Foram homens, mulheres, mo9os. mo<;as, crian<;as carregando todo о material, subindo о morro da Serra do Tigre, com alguns km de extensao.
Ре. Nicon foi um grande batalhado , sabia lidar com о povo е
о povo о obedecia sempre, porque ele mesmo dava bom exemplo.
Ensinava as crian<;as о catecismo, о canto liturgico е can<;бes populares. Infelizmente, ap6s anos de duras lutas е sacrificios, acometido de grave doen<;a, entregou а sua alma а Deus em novembro de
1906, е seu corpo repousa no cemiterio que fica junto а igreja da
Serra do Tigre.
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Ре.

Joiio Voliansky

JOAO VOLIANSKY
Veio ао Brasil ет noveтbro de 1896, em тissao oficial do Car·deal S. Symbratovytch, е сото Delegado do Govemo da Ucrafna
Ocidental para verificar а situa<;ao е as condi<;бes· de vida do imigrante ucraino е entregar wn relat6rio а autoridade govemaтental
de Lviv.
Durante 7 тeses de viageт, que eтpreendeu pelos nucleos
ucrainos do Parana е Santa Catarina, рбdе observar е conhecer os
problemas е as dificuldades que tiveram os priтeiros que aqui vieram, como а miseria, abandono total por parte das autoridades,
falta de recursos. sет estradas, sет escolas, sem nada, entregues
а pr6pria sorte. Antes de retornar а sua Patria conseguiu obter do
Ві~ро Latino de Curitiba а necessaria jurisdi<;ao para perтanencia
ет definitivo do Ре. Nicon Rozdolsky no Brasil. Esse sacerdote era
entao ja vitivo.
·
РЕ.

РЕ.

PAULO PETRETSKEI

,
Ре. Paulo Petretskei veio ао Brasil ет dezeтbro de 1907 е ja
ет janeiro de 1908 se encontrava em pleno exercicio de suas fun<;бes ет Dorizon е Serra do Tigre. Era sacerdote cat61ico, casado,
vindo da Ucraina OCidental.
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Ре.

Paulo Petretskei

Сото fosse casado е tivesse vindo com а sua esposa, о que era
normal na sua Diocese de origem, no Brasil os Bispos latinos se
escandalizaram com о fato de ser casado е conseqtientemente nao
deram permissao para que pudesse exercer а sua missao. Diante
disso, о Ре. Petretskei resolveu exercer а sua missao, sem jurisdic;ao
latina. Assim, foi considerado cismatico.
Tendo adoecido, foi internado no Hospital de Ponta Grossa г
sentindo а morte pediu ао sacerdote para se confessar. Faleceu no
mesmo hospital no dia 15.02.1932.
No mes de abril de 1911, com as benc;aos do Metropolita Andre Cheptytskyi, chegam ао Brasil para о trabalho missionario tres
sacerdotes seculares: Ре. Pedro Ossintchuk, Ре. Miguel Berejuk е Ре.

Joiio Michi:Lltchuk.

Nessa mesma data, tambem vieram para о Brasil as primeiras
sete religiosas ucrainas da Congregac;ao das Irmas Servas de Maria
Imaculada.
РЕ.

PEDRO OSSINTCHUK

О Ре.

Pedro Ossintchuk nasceu na Ucraina Ocidental, no dia
foi ordenado no dia З .1.1910.
Vindo ао Brasil, comec;ou administrando а Par6quia de Ivai-

10.6.1877,

е
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Ре.

Pedro Ossintchuk

Calmon. Em 1932 entrou para а Ordem dos Basilianos, recebendo
nome de Ре. Расбmіо. Faleceu em Ivai, no dia 20 de novembro
de 1958, tendo sido sepultado no cemiterio local.
о

РЕ.

MIGUEL BEREJUK

О Ре. Мiguel Berejuk, ао chegar, dirigiu-se para Mallet, donde
atendia о povo da Serra do Tigre е Dorizon. Depois de 5 anos de
trabalhos, retornou para а Europa.
РЕ.

JOAO MICHALTCHUK

О Ре. Joao Michaltchuk, desde а sua chegada ао Brasil, fixouse em Antбnio Olinto, pennanecendo ali ate а sua morte. Nasceu na
Ucraina no dia 10 de outupro de 1884 е faleceu em Antбnio Olinto

no dia 13 de julho de 1950.
Foi um grande batalhador em favor do povo, de seus paroquianos. Construiu uma bonita igreja, que se orgulha de possuir um icone (imagem) de Nossa Senhora dos Corais, artistica е de rara beleza.· Exerceu tambem о cargo de Delegado de Ensino.
No seu Ieito de morte, entrou para а Ordem dos Padres Basilianos com о nome de Inoc~ncio. Descansa о sono eterno no cemiterio de Antбnio Olinto.
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Ре.

РЕ.

Joiio Michaltchulr

PEDRO PROTSKIV

Nasceu na Ucraina, em 1886. Sacerdote formado pela Universidade Gregoriana de Roma, veio ао Brasil ainda em ~f)ll, quando
foi designado como Vigario de Mallet. Foi um digno е verdadeiro
missionario, que desde о inicio se consagrou inteiramente ао servi<;o da salva<;ao das almas. Amava os seus fieis com tanto amor
que nunca fugia dos maiores sacrificios para atendЄ-los bem, levando о conforto espiritual. As suas visitas as capelas е aos doentes
fazia а cavalo е, muitas vezes, confiando apenas na Providёncia Divina е no seu cavalo. Muitas vezes foi surpreendido nas suas viagens notumas por violentas tempestades, atravessando matas espessas de pinheirais, arriscando а pr6pria vida.
Aos domingos, enquanto nao tivesse confessado а todos que desejassem, nao come<;ava а missa dominical. Acontecia que quase
sempre essas missas dominicais come<;avam ао meio dia е terminavam as 14 horas. Nao consentia aue alguem, vindo de Ionge, voltasse sem receber os sacramentos. Esse seu zelo bem demonstra а
religiosidade do povo ucraino. Foi nessa ocasiao, durante а sua permanёncia em Dorizon, que se realizou а l.a Grande Concentra<;ao d~
Ucrainos no Brasil, da qual participou ativamente.
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Ре.

Pedro Protskiv, 1.0 Vigario de Mallet е Dorizon

Е55е Sacerdote extraordinario foi vitima de dentlncias calunio5as por ocasiao do Movimento Nacionali5ta Bra5ileiro, que per5eguia 05 e5trangeiro5 de um modo geral. Foi pre5o е remetido а Curitiba. О Delegado da OSP, encarregado do5 proce5505 contra 05 e5trangeiro5 pre5o5, nao encontrava culpa nenhuma, роі5 а5 dentincia5 eram por demai5 ingenua5, contudo, impбs ао Ре. Pedro а proibic;ao de 5е afastar de Curitiba, obrigando-o а comparecer todos os
dia5 а Delegacia para dizer apena5: "Aqui e5tou''.
Lamentavelmente о Bispo de Curitiba D. Atico nao interferiu
no са5о.
Сот mai5 de 60 ano5 de idade, teve que se 5ubmeter а esses
vexames injustos, que Ihe impuseram sem nenhuma defini<;ao de
culpabilidade. Com е55е e5tado de incerteza ~ com profundo abalo
moral inocente, sofreu uma grande depressao nervosa, de con5eqtiencia grave para sua saйde. Е numa de5sa5 idas а Curitiba, antes
de chegar а e5tac;ao da estrada de ferro de Dorizon para tomar о
trem, tendo pa55ado а noite em claro, dominado por um forte nervosismo, foi fulminado no caminho por um colapso cardiaco, о que
se deu no dia 3 .1.1941.
As exequias foram concorridis5imas pela estima que havia conquistado. О povo compareceu em massa, pois todos о consideravam
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santo. Assim о povo е um grande пйmеrо de sacerdotes compareceu, prestando sua ultima homenagem а um verdadeiro missionario, que esta descansando о eterno sono dos justos no cemiterio de
Dorizon. О povo chorou а perda inestimavel do pastor querido, mas
е сот certeza que Deus о recebeu na sua gl6ria.

Ре.

Emiliano Ananevicfi-, grande missiondrio ucraino по Brasil

РЕ.

EMILIANO ANANEVICH

О Ре. Emiliano Ananevich nasceu na Ucraina Ocidental em 1886.
Foi ordenado sacerdote pelo Bispo D. Greg6rio Chomychen, em Stanislaviv, no dia 11 de novembro de 1911. Ap6s а ordenac;ao, foi о primeiro padre secular celibatario que se apresentou para trabalhar
nas missбes alem do Oceano. Em companhia do Ре. Joao Senychen embarcou para а Argentina е foram se estabelecer no Territ6rio das Missбes, onde exerceram о seu trabalho no meio dos ucrainos ate о ano de 1917. quando о Ре. Emiliano veio para о Brasil. Em
1915 escrevia ао Jornal ''Pracia'' que ele pretendia vir ао Brasil, onde havia mais liberdade para os trabalhos missionarios, enquanto
que na Argentina reinava е ainda hoje reina um chauvinismo insuport.avel. No BrasiJ se estabeleceu em Mallet, onde juntamente con1
о Ре. Pedro Protskiv atenderam uma vasta regiao que compreendia
Mallet, Dorizon, Serra do Tigre, Fluvi6polis, Vera Guarani, Carazinho, Paulo Frontin е Cruz Machado.
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Ет 1922, 1.° Centenario da Independёncia do Brasil, о. Metro.
polita D.. Andre Cheptytskyi, Arcebispo de Lviv·, veio para: о Brasil
para uma visita pastoral, tendo percorrido todos os nucleos ucrainos
do Parana е Santa Catarina. О Ре. Emiliano о acoтpanha nessa visita, ajudando ет todos cs misteres pastorais. Сот insistencia consegue que as Irтas Servas. de Maris. assumisseт о comproтisso de
·se estabelecer ет Mallet е Dorizon. Ет 1922 aindaorganiza um hos.
pital ет porizon, сот а presen<;a de uт теdісо. Ет 1924 escreve um
artigo no Pracia" sobre а vida de S. Josafat, deтonstrando que era
seu devoto, pelo que, таіs tarde, assurne о nоте de Josafat, ао fundar nos Estados Unidos о ramo de Franciscanos do Rito Ucraino.
Entre os anos de 1924 е 1930 enfrenta com coragem а luta contra о escrito-r Pedro Кarтansky, que procurava revoltar .о povo
contra os padres е а Igreja. Ре. Emiliano escrevia seus artigos, dcmonstranclo а necessidade de escolas, onde as crian<;as pudessem
aprender as priтeiras letras. ;Fundou ет todas as Colбnias da sua
regiao таіs de 20 escolas priтarias.
Ет 1925, junto сот о Ре. Pedro Protskiv fundaraт а Associa<;ao de S. Cirilo е S. Met6dio, com а finalidade de desenvolver uта
~ао ет favor das voca<;бes sacerdotais.
·
·
Сот а тorte do Ре. Joao Senychen, na Argentina, о Ре. Emiliano retorna para la е perтanece ate а vinda do Ре, Estefano Vaprovitch а Ap6stoles, ет Missiones. Em seguida retoma ао Brasil,. en1
1927, para continuar а sua missao pastoral, tao eficiente quanto necessaria.
Os artigos е reportagens que publicava no jornal ~'Pracia" еrат
por deтais apreciados, pois tratavaт de problemas que. entao interessavaт а todos.
·
Seтpre se fazia presente е ativo ет todas as сотетоrа<;беs
do dia 1. de noveтbro, data hist6rica que lembra а revolta .dos
ucrafnos da Galicia contra а ocupa<;ao do seu territ6rio е pela libertaQao de sua patria.
Quando em 1930 о Bispo D. Constantino Bohathevskyi, сото
Visitador' Apost6lico. veio dos Estados Unidos para uma visita pastoral aos fieis do rito нcraino no Brasil, ficou resolvida а cria<;ao
de uта Congrega<;ao de Irтas c~tequistas, сот а aprovac;So е R.
ben<;ao do Visitador Apost6lico, о que aconteceu ет 1932. Sao hoje
as Irтas Catequistas de Sant'Ana.
Ет 1933 organizou а Juventude Ucraina para Cristo ет Mallet,
nos тoldes da existente ет Lviv - Galicia. Foi um acontecimento
.que тoviтentou todos os jovens de todos os nucleos da regiao.
Ре. Eтiliano nao era rico е nunca se interessou para economizar algo visando о futuro. As esp6rtulas que recebia mal davam para о sustento е para as viagens constantes que realizava as capelas
е aos doentes.
Era de uта iniciativa corajosa, sobretudo na constru<;ao de Capelas, Escolas, Hospitais е Asilos, que ate _hoje estao аі para atestar
о seu espirito eтpreendedor. Sem. dinheiro, confiando na Providёn
cia Divina е na generosidade do povo, iniciava uma obra е·, quando
41
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menos se esperava, chegava ао seu termino.
Сот о seu zelo de pastor de almas, vivia preocupado com а
falta de mais cooperadores para dar melhor е mais assidua assistёncia espiritual ао povo.
Con~,tantemente visitava as familias para sondar as vocac;бes
para as Ordens Religiosas, Congregac;;бes е Institutos Religiosos. Os
Irmaos Maristas receberam por seu intermedio centenas de candidatos. As Irmas de S. Jose, do Caj"uru, foram igualmente contempladas com grande numero de candidatas. Alguns jovens tambem foram encaminhados para os Franciscanos.
No entanto, о seu empenho maior foi de encaminhar candidatos ао sacerd6cio do rito ucraino. Uma populac;;ao de imigrantes
ucrainos, aumentando constantemente, nao possuia um nйrnero suficiente de padres. Ре. Emiliano entrava em contato com seminaristas de origem ucraina que estavam estudando em seminarios latinos, convidando-os е insistindo na necessidade de que eles entendessem que, como descendentes de ucrainos, deveriam se formar
padres do rito dos seus pais, para trabalhar no meio do seu povo,
que reclamava com clamor melhor servic;;o espiritual.
Сот muitas lutas е dificuldades, pois os padres latinos se opunham terminantemente а essa pretensao, conseguiu realizar о seu
intento, enviando candidatos ао Seminario de Sao Josafat de Roma, onde, terminados os estudos teol6gicos, se ordenaram no rito
ucraino. Assim, grac;;as aq_empenho е ао esforc;o do Ре. Emiliano,
ordenaram-se em Roma os Padres: Valdemiro Haneiko, Pedro Busko е Clemente Preima.
О primeiro sacerdote secular do rito ucraino nascido no Brasil
foi о Ре. Valdemiro Haneiko, que retornou ао Brasil Licenciado em
Teologia pela Universidade de Propaganda Fide. Logo depois, no ano
seguinte, veio о Ре. Pedro Busko е ет 1939 о Ре. Clemente Preima.
Em 1939, para realizar о seu velho sonho de entrar na Ordem
dos Franciscanos, embarcou para os Estados Unidos, pobre como
sempre, com а passagem paga pelo Bispo D. Bohatchevskyi е duzentos mil reis que lhe deu, para а viagem ate о Rio de Janeiro,
о Ре. Valdemiro Haneiko.
Estabeleceu-se ет Syberstville Ра., no Convento dos Franciscanos, onde nao s6 se tornou franciscano, como tambem conseguiu а
criac;;ao do ramo de Franciscanos do Rito Ucraino.
Pelo seu zelo е dedicac;;ao, conseguiu atrair outros jovens, que
tambem se tomaram sacerdotes franciscanos de rito ucraino, formando uma comunidade com essa finalidade. Como franciscano
desde abril de 1945, celebrou о seu JUВILEU DE OURO DE SACERD6CIO em 13 de novemb1·o de 1961. Viveu mais alguns anos inteiramente dedicado ао servic;;o das almas, pregando retiros, · fazendo
missбes, е, com о seu peculiar sorriso que lhe era tao pr6prio,
conseguiu atrair muitas almas ао servic;;o de Deus.
Entregou а sua alma а Deus, depois de haver cumprido а sua
miss~o. para re~eber do Juiz Supremo о galardao da etema gl6ria,
no d1a З de ma1o de 1964, em Syberstville- USA.
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MONS. VALDEMIRO HANEIKO

Para nao quebrar а ordem crono16gica dos nomes de sacerdotes seculares que exerceram as suas .atividades no Brasil, eis а razao da inclusao do nome do Ре. Valdemiro Haneiko, cuja biografia
consta no Prefacio.
MONS. PEDRO BUSKO
Ре. Pedro Busko nasceu no dia 12 . З . 1911, filho de Demetrio е
Maria Polistchuk Busko. Fez о curso primario em Dorizon, tendo
сото professores Estefano Petretskei, depois Volodymer Dorotskei
е mais tarde Dr. Proc6pio Biliak. Este ultimo, medico е cirurgiao,
tendo fugido da Ucraina ао ser perseguido pelos sovieticos е condenado а morte а revelia, rгfugiou-se no Brasil е mais precisamente
ет Dorizon, onde come<;ou а lEюionar na Escola Primaria. Sempre
vestia uma camisa bordada, declamava versos do grande poeta ucraino Taras Chevtchenko, ensinava can<;бes ucrainas е aprendia о portugues com os alunos, conversando. Mais tarde partiu para S. Paulo,
onde exerceu а sua profissao de medico ate а sua morte.
Foi pelo exemplo, dedica<;ao е zelo pelas almas, que os grandes
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Mons. Pedro Busko
2. 0 Vigdrio Geral da Epзrquia Ucraina

missionarios Ре. Pedro Protskiv еРе. Emiliano Ananevitch demonstraram е exerceram grande influencia sobre а mocidade.
Foi encaminhado pelos mesmos ао Seminario Menor de Curitiba, onde completou о Ginasio е о primeiro ano de Filosofia.
Em fins de 1932 foi encaminhado, juntamente com о Ре. Valdemiro Haneiko, para о Colegio Pontificio de S. Josafat, em Roma,
para freqi.ientar as aulas na Universidade Pontificia de Propaganda
Fide. Completou а Filosofia е foi agraciado com о grau нmagna cum
laude" em Teologia. Em 18.4.1937, no ultimo ano de Teologia, foi
ordenado na Capela do Colegio.
Ао retornar ао Brasil, foi designado сото Coadjutor de Mallet,
para atender as Capelas de Dorizon, Vera Guarani, Carazinho е Vargem Grande.
Enfrentott com coragem е prudencia а luta pelo calendario novo, entao apenas introduzido е mais tarde aceito pelo povo. Quando
о Ре. Mateus Siantchuk foi designado como Vigario de Vera Guarani, о Ре. Pedro foi removido para Dorizon.
Criada а Par6quia de S. Jose de Dorizon pelo Decreto n.o 2, de
20.8.1959, о Ре. Pedro foi nomeado como о seu primeiro Vigario.
Em 15 .10.1962 foi nomeado Vigario Geral da Eparquia de S.
Joao Batista, de Curitiba, permanecendo como Vigario de Dorizon.
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Dedicou sua vida inteiraтente а cura de alтas.
Nunca deтonstrou excessiva preocupa~ao pelos bens тateriais.
Muito тet6dico, ет sua vida privada; siтples, hwnilde, atencioso,
inteligente е culto.
Seтpre disposto а prestar ajuda aos colegas no servi~o das al·
таs.

Атаdо pelo povo, deixou iтensas saudades. Е teve тeritos de
ter construido сот grandes sacrificios а belissima Igreja Paroquial,
conseguindo um pintor artista de nоте Denessenko, cujos quadro::)
originais sao admirados por todos. А Igreja е о orgulho dos fieis dorizonenses.
Vitiтa de uma doen~a trai~oeira, тorreu ainda com muito vigor, no Hospital de S. Pedro de Mallet, no dia 14.7 .1980. О solene
Pontificial е as Exequias foraт oficiados por D. Efraiт Krevey, por
D. Albano Cavalin, Bispo Auxiliar de Curitiba, аlет de muitos vigarios vizinhos е distantes, outros muitos sacerdotes, irmas religiosas,
е catequistas, ао теіо de grande multidao de fieis.
Е о povo chorou а sua partida para а Casa do Раі, onde foi receber о рrётіо da eterna gl6ria. Os seus restos mortais descansam
no ceтiterio de Dorizon.

MONS. CLEMENTE PREIMA

Nasceu em Iracema, Santa Catarina, no dia 12.5 .1914, filho de
Barbara Preima.
Fez estudos priтarios em Iracema, no Colegio das Irmas. Entrou para о Seminario Menor de Brusque е mais tarde estudou em
S. Leopoldo- Rio Grande do Sul. Foi enviado а Roma pelo Ре. Emiliano Ananevitch, para terminar os estudos filos6ficos е teol6gicos.
Estudou na Universidade de Propaganda Fide de Roma, onde
terminou os estudos teol6gicos em 1938. Ordenado Sacerdote no
_Colegio de Sao Josafat ет 3.4.1938. Em 1939 assumiu а Par6quia de
Mallet, em substitui<;ao ао Ре. Eтiliano Ananevitch, que se transferira para os Estados Unidos.
·
. Foi um sacerdote inteligente, culto, zeloso е trabalhador, musico е compositor, dirigente de coro. Escrevia е falava corretamente
as linguas: portuguёs, francёs е ucraino, alem de conhecer о latim,
о grego е о hebraico. Сото radio-tecnico, тontava е consertava radios para amigos.
Organizou uma sociedade anбnima para adquirir todo о apar.elhamento para а montagem de uma radioemissora, que instalou em
Mallet. А Radio Malletense - "А voz dos trigais lourejantes de Mallet'' - atraves de alto-falantes instalados em diversos pontos da ci_dade, transmita aos domingos li<;бes de catecismo, sermбes е missas
cantadas.
Tenpo obtido о brevato, comprou um teco-teco para viagens
distantes, pilotando sozinho о aviaozinho.
Por essa ·ocasiao, se iniciou о Movimento Nacionalista Brasileiro contra os estrangeiros, sobretudo contra os Padres estrangeiros
Мiguel е
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que faziaт serтбes na sua lingua. Сото brasileiro, enfrentou essa luta сот тuito vigor. Nao foi preso, сото outros sacerdotes,
таs lutou, е atraves do dialogo сот as autoridades que coтanda
vaт о Moviтento, conseguiu que essa proibi<;ao fosse sustada, enquanto os Bispos Latinos, ао que parece, ароіаvат esse Moviтen
to, porquanto nenhuт deles se pronunciou contra о теsто.
D. Antonio Mazarotto, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, а
cuja jurisdi<;ao pertencia а maioria da popula<;ao de rito ucraino-cat6lico, laтentava а persegui<;ao que as autoridades civis тоvіат
contra os sarcedotes estrangeiros, sem, contudo, toтar quaisquer
atitudes positivas е energicas para denunciar os abusos de poder
contra pessoas inocentes е indefesas, s6 pelo fato de sereт estraп.
geiras.
Contudo, сото Bispo, D. Antoпio foi ит Pastor zeloso, cбns
cio de suas atribui<;бes, е os ucrainos seтpre о estimaram е respeitaraт. Podeтos afirтar que foi атіgо de seus fieis ucraino-cat6licos.
А exigёncia era descabida. О Governo nao construira escolas
nos nucleos de iтigrantes, сото poderiaт aprender а lingua do
Pais? Nao era sensato fazer serтбes nuтa lingua que о povo nao
entendia. Seria falar as paredes.
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Mas, felizmente, predominou о bom senso е tudo acabou bem.
Os Padres Poloneses agradeceram ао Ре. Clemente pela luta vitoriosa que enfrentara com resultados positivos.
Mais tarde, os fieis de ritos orientais existentes no Brasil receberaт а nomea~ao do. Cardeal do Rio de Janeiro, D. Jаіте de
Barros Сатаrа, сото Ordinario de Ritos Orientais no Brasil. Em
seguida о Cardeal Camara designou como seu Vigario Geral para os
fieis de rito ucraino о Ре. Cleтente Preima, ern 1953.
Agora, como Vigario Geral, recebeu о titulo de Monsenhor.
Conseguiu, com а ajuda do entao Secretario da Congrega~ao das
Igr~jas Orientais de Roma- Cardeal Tisserant, а constru~ao de um
Seminario em Ma11et, que recebeu о nome de Seminario Menor Cardeal Tisserant, quando foi inaugurado no dia 20.11.1959.
Ет 1972, о mesmo Seminario Menor recebeu о nome de Seminario Menor de S. Josafat, ет homenagem ао grande martir da
Igreja Ucraino-Cat61ica.
А 10.5 .1958, foi nomeado о Priтeiro Bispo de Rito Ucraino-Cat61ico no Brasil, na pessoa do Ре. Jose Martenetz da Ordem de S.
Basilio Magnn.

Seminario Menor Diocesano de Siio Josajat, ет Mallet-PR, inaugurado por S. Ехсіа. D. Jaime de Barros Camara е pelo eparca D. Jose
Martenetz osbm, по dia 20 de novembro de 1959, сот а partici~iio
de varios sacerdotes, religiosos є religiosas, е inumeros jieis.
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Ainda como Seminarista em Brusque, escreve um livrinho sobre а vida de Santa Terezinha do Menino Jesus, da qual era muito
devoto.
Fomos colegas е amigos, bem о conheciamos е admiravamos
as suas constantes atividades pastorais; а sua cultura, seu zelo como
pastor. imune das preocupш;бes materiais, confiando sempre na Providencia Divina, а qual sempre se submetia.
Por razбes que desconhecemos, lVIons. Clemente Preima se
transferiu para os Estados Unidos, precisamente para а Diocese de
Stamford, cujo titular era seu amigo е antigo colega de estudos teo
16gicos em Roma, D. Jose Shmondiuk, ja falecido. Nessa Diocese foi
Vigario da Par6quia Ucraina de Brooklyn - na cidade de Nova
York.
Ainda longe do Brasil, nunca deixou de visitar os familiares е
a1nigos todos os anos.
Сот а inten<;ao de voltar ао Brasil, foi protelando sempre, ate
que а morte о surpreendeu ap6s um derrame cerebral, vindo а falecer no dia 19 de abril de 1979. О seu corpo, depois de embalsamado, foi transladado dos Estados Uniд_os para о cemiterio de Mallet,
onde о enterro foi acompanhado pelo Eparca D. Efraim Krevey,
Bispo Auxiliar de Curitiba D. Albano Cavalim, muitos sacerdotes,
irmas religiosas е uma grande massa de fieis. О seu corpo descansa
no Cemiterio Ucraino de Mallet. Que Deus о tenha na gl6ria do Ceu.
РЕ.

MATEUS SIANTCHUK

Veio do Canada em 1944, сото Basiliano. Com о tempo passou
para os Padres Seculares, е а partir do ano de 1946 trabalhou como
coadjutor na Par6quia de Mallet е depois como vigario de Vera Guarani. Em 1947 retornou ао Canada.
РЕ.

JOSE SKULHSKEY

Nasceu no dia 16.8 .1893, em Lviv, na Ucraina Ocidental. Foi ordenado em 2.9.1930. Veio ао Brasil no dia 26.6.1946. EstabeJecido
em Sao Paulo, na regiao de S. Caetano do Sul, Vila Bela, onde desenvolveu. um proficuo trabalho no campo religioso е cultural, iniciando а construc;ao da Igreja de Imaculada Conceic;ao. Chegou aqui
ja casado com Melania Redtchuk. Tiveram 'um filho de nome And.rб
nico. Em 1954 se transferiu para os Estados Unidos da America, onde permaneceu ate а sua morte, que se deu а 26. 7. 1976, na Par6quia de New Hiveny, pertencente а Eparquia de Stamford. Teve
grandes meritos pelo seu trabalho na Ucraina, no Brasil е nos Estados Unidos. Foi о primeiro padre de rito ucraino' em Sao Paulo
entre os anos de 1946 а 1954.
'
РЕ.

DEMETRIO POPERETCHNEI

Veio ао Brasil em 1947. Foi coadjutor na Par6quia de Mallet.
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Рє.

Ap6s um ano de
Unidos.

Jose Skulhskey

permanёncia

Ре.

em Mallet, partiu para os Estados

Nicolau Dubetskei
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РЕ.

NICOLAU DUBETSKEI

Nasceu no dia 8.12 .1903 na Ucraina. Ordenado em 16.06.1928.
Veio ао Brasil em 1947. Casado com Nata.lia, teve dois filhos: Marcos е Eugenia. Trabalhou como reitor da missao ucraina de Antonio Olinto ate dezembro de 1958. No inicio de 1959, partiu para os
Estados Unidos, onde veio а falecer.
г·---------
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Ре.
РЕ.

Volodymer Solomka

VOLODYMER SOLOMKA

Nascido na Galicia, Ucraina Ocidental, em 26 .10. 1887, е falecido em Curitiba, no hospital Santa Casa, no dia 25 de setembro de
1963. Chegou ао Brasil em 1947. Trabalhou nas missбes de Campo
Mourao, Apucarana е em Curitiba, onde veio а falecer. Seus restos
mortais descansam no cemiterio da Agua Verde, na Capela Epar·
quial.
РЕ. д1ЕТ6DІО

KOVAL

Ре. Met6dio Paulo Koval, nasceu no dia 17.6 .1909 no Vicinal 8,
Dorizon - PR. Filho de Joao Koval е Carolina Repechka. Iniciou о
curso primario na Escola de Vicinal 8, onde lecionava а Pгofessora
Ana Bilek, е depois freqtientou а Escola de Dorizon, а cargo do Professor Nicolau Bilek.
·
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Ре.

Met6dio KOV':ll

No inicio de 1923, sob os cuidados do Ре. Emiliano Ananevitch,
foi cnviado ао Colegio Serafico dos Padres Franciscanos em Rio Negro- PR, onde permaneceu nos estudos ate 1931. Em seguida entrou
para о Noviciado Franciscano de Rodeio - Santa Catarina. А Filosofia cstudou no Colegio dos Franciscanos em Curitiba. Em fins de
1935, partiu para Petr6polis, Estado do Rio de Janeiro, para os estudos teol6gicos. No dia 28 de novembro de 1937, recebeu as ordens
sacras no rito latino. Exerceu о seu apostolado em Campos de Jordao- Sao Paulo, е mais tarde em Uniao dя. Vit6ria- PR. Em 1942,
conseguiu а autorizщ;ao para poder tambem exercer as func;;бes
no rito ucraino-cat6lico.
Ет fins de 1949 volta em definitivo para о rito de seus pais, о
ucraino-cat6lico, tendo para isso obtido da ordem franciscana о seu
afastamento para dedicar-se unicamente aos fieis do rito ucraino, а
come<;ar por Vcra Guarani. D. Jaime de Barros Camara, а 28 .1.1953,
confiou-lhe а Par6quia de Vera Guarani, nomeando-o сото seu Vigario, cargo em que permaneceu ate а sua morte, que se deu no
dia ?.5 .1.1979. Seus restos mortais descansam no cemiterio ІосаІ.
Ре. Met6dio foi um sacerdote humilde, de grande simplicid.adc
evangelica, sem ехіЬі<;ао е sem pretensao, apesar de dono de uma
vasta е s6lida cнltura.
Exerceu о cargo de Diretor Espiritual das Irmas Catequistas de
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Sant'Ana, cuja sede, сот о Noviciado, era em Vera Guarani. Grande
amante da literatura ucraina е portuguesa. Organizou uma riquissima biblioteca particular, pr6pria, de obras е livros em portugues,
ucraino е alemao. Conhecedor perfeito da lingua alema. Sempre procurado pelos jovens estudantes para realizar pesquisas nas obras
da sua biblioteca.
Atencioso, pontual е querido pelos jovens. А parte da biblioteca que se compunha de livros е obras em ucraino, antes de morrer,
vendeu а Curia Eparquial е а importancia arrecadada, cedeu-a а seu
colega, recem ordenado, Ре. Jaroslau Susla para que pudesse adquirir um atttom6vel para os serviGos da par6quia.
О restante da biblioteca deixou а disposiQao е uso dos paroquianos de Vera Guarani е das Irmas Catequistas de Sant'Ana.

Ре.
РЕ.

Severo Preima

SEVERO PREIMA

Ре. Severo Preima, filho de Miguel е Barbara Preima nasceu em
Iracema, Santa Catarina no dia 23. 8.1926. Enviado а Roma para
concluir os estudos superiores, foi ordenado no dia 14 de maio de
1953, no Colegio de Sao Josafat, Retornando ао Brasil, foi designado
сото Coadjutor da Par6quia de Mallet. Com а ida do Mons. Clemente Preima, seu irmao, aos Estados Unidos, foi nomeado Vigario de
Mallet.
-
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Foi designado para а Rettoria do Seminario Menor de Mallet.
Providenciou а nova pintura da Matriz do Sagrado Cora<;ao de Je.
sus de Mallet, сото tambem reformou а velha igreja da Colбnia 5.
Auxiliou muito о Vigario de Vera Guarani - Ре. Met6dio Koval,
quando se encontrava enfermo. Permaneceu ет Mallet ate а sua
morte prematura, conseqtiencia de um desastre automobilistico en1
choque сот um caminhao, em cuja trazeira havia batido. Isto se
deu nas proximidades de Sao Mateus do Sul, no dia 24.9 .1976. Set1
enterro foi acompanhado pelo Bispo D. Jose Martenetz, muitos sacerdotes de ambos os ritos. irmas religiosas de diversas Congrega<;бes, е uma grande multidao de fieis, que choraram а sua morte.
Foi sepultado no Cemiterio Ucraino de Mallet, onde descansam os
seus restos mortais, aguardando J. ressurrei<;ao final para а gl6ria
do Ceu.
Foi um sacerdote humilde, pacato, atencioso е pronto para
qualquer sacrificio que о seu cargo lhe exigisse. Foi muito amado е
estlmado pelo povo.

Ре.

РЕ.

CARLOS TREUK

Estudou
1952

а

Carlos Treuk

а

Filosofia

е а

Teologia em Roma, entre os anos de
а 25.03.1957 em Grotaferrata

1957. Recebeu as ordens sacras

-

Roma.
Pelo rescrito da Sagrada Congregш;ao das Igrejas Orientais,
sob о Prot. n.o 212 66, do dia 27.7 .1974, foi liberao.o das ordens sacras е secularizado. Coпtinua сото colaborador da Par6quia de S.
Basil~o Magno de Uniao da Vit6ria, dirigindo о Coral Paroquial. De1
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dica-se

ао

estudo da musica,

соmрбе

canticos

е

hinos com Ietra

е

mйsica.

Ре.

РЕ.

Flor Vodonis

FLOR VODONIS

Filho de Simao е Eudoxia Marciniuk Vodonis, nasceu em Mallet, no dia 18.7 .1912. Dos 13 irmaos, ele е о 5. Come<;ou os estudos
primarios no Colegio das Irmas Servas de Maria Imaculada em Dorizon е terminou em Mallet.
Observando е admirando о zelo apost61ico dos zelosos missionarios Padres Pedro Protskiv е Emiliano Ananevitch, sentiu-se atraido para os servi<;os de Deus. Е como na е-роса nao houvesse а minima possibilidade de estudar em semiшirio ucraino, aconselhado
pelos padres acima referidos, ingressou no Juvenato dos Maristas
em Curitiba.
Estudou durante tres anos em Curitiba е cinco anos em Mendes. Nessas escolas fez о Postulado, Noviciado е Escolasticado.
Terminado os estudos iniciou а carreira de professor em diversos Colegios Maristas, como no Colegio do Carmo, durante 5 anos,
е по Arquidiocesano de Sao Paulo. por 11 anos.
Esteve na Fran<;a, onde freqi.ientou um curso de espiritualidade. Mais tarde foi Diretor do Colegio de Santa Maria, em Curitiba,
0
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por trёs anos. Em 1958, obteve da Santa Se о indulto de secularizac;ao а fim de poder abrac;ar а carreira eclesiastica.
Cursou а Universidade Pontificia de Propaganda Fide, em Rо
та, entre os anos de 1959 е 1962.
Ет 24.12.1961 recebeu а ordenac;ao sacerdotal pelas maos de
D. Agostinho Horniak.
De 1962 а 1964 foi Vigario em Campo Mourao. Ет 1964 foi no
теаdо Vigario da Par6quia de S. Basilio Magno ет Uniao da Vi·
t6ria. Mais tarde foi designado Vigario de Rio das Antas, Cruz Machado. Transferido para а Curia Eparquial, foi Coordenador da Pastoral, сот о encargo de atender algumas capзlas nos arredores de
Curitiba е ministrar aulas na Universidade Cat6lica do Parana. Recentemente foi nomeado Paroco de Dorizon, ет 25.2.1985 е ао mesтo tempo Diretor Espiritual do Seminario Menor de Mallet.
Foi nomeado Cбnego pelo Decreto de S. Еха. D. Jose Slipёi do
dia 12.5 .1970.

Ре.
РЕ.

Paulo Barabach

PAULO BARABACH

Nasceu ет Antonio Olinto, no dia 27.5 .1939. Terminados os estudos seminaristicos no Brasil, partiu para os Estudos Filos6ficos е
Teol6gicos em Roma.
No dia 1. .1. 1964, D. Jose Slipei, conferiu-lhe as ordens sacras
na capela do Pontificio Colegio de S. Josafat em Roma.
"No Brasil, tendo atuado na regiao de Pato Branco, foi nomeado
0

79

Vigario da Par6quia de S. Basilio Magno de Uniao da Vit6ria. Em
seguida, sem mais aquelas, de repent•~ partiu para Edmonton Alberta, no Canada, onde ja se encontrava о seu irmao Ре. Volodymyr em Toronto, para exercer о seu apostolado sacerdotal. Mas,
tamьem nao demorou muito, retornou ао Brasil, е, ap6s curta permanencia, voltou ао Canada, secularizando-se em definitivo.

Ре.
РЕ.

Volodymyr Barabach

VOLODYMYR BARABACH

Nascido em Rio das Antas, pr6ximo de Ca<;ador- Santa Catarina, em 28. 7. 1942. Fez estudos em Roma е foi ordenado em Mallet
no dia 1. 8.1965 pelo Bispo D. Jose Martenetz. Foi coadjutor da Par6quia de S. Basilio Magno em Uniao da Vit6ria. Em 12.2 .1979, por
motivos desconhecidos, partiu para о Canada, para а Eparquia de
Toronto. Ultimamente retornou ао Br.з.sil abandonando а cura das
almas.
0

РЕ.

com
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SERGIO KRASNIAK

Nasceu no dia 13.5.1941 em Dorizon. Registrado no Cart6rio
о nome de Ernesto е сот о mesmo nome foi batizado, filho de
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Ре. Seтgio Kтasniak

Migucl е Sofia Chтigueiski Krasniak. :Е о quarto filho, dentre os 13
nascidos: 8 irmas е 5 irтaos. Iniciou о primario no Colegio das Irmas Servas dc Maria Imaculada em Paulo Frontin е terтinou no
Colegio das mcsтas Irmas, ет Dorizon.
Ет 1954 ingressou no Sетішіrіо Sao Jose, de Prudent6polis,
onde iniciou os estudos ginasiais.
Em 1957 foi aceito no Noviciado Basiliano, de Ivai.
Ет 28 о 5о 57, recebendo а veste talar basiliana, escolheu о no·
me de Sergio, que conserva ate hoje. En1 ЗО. 5. 59 fez os votos teт
porais na Ordem de Sao Basilio.
Entre os anos de 1959 а 1961 fez os estudos humanisticos no
Seminario Basiliano, de Ivai.
Nos anos de 1962 а 1964, fez а Filosofia no Seтinario Arquidiocesano da Rainha dos Ap6stolos, em Curitiba. Em 1962 fgi aceito para integrar о ~lero eparquial. Em 1964, foi enviзdo para Roma,
para о Colegio S. Josafat, donde freqiientava os estudos teol6gicos
na Universidade Pontificia de Propaganda Fide, obtendo а Licenciatura em Teologia ет 1968.
Ет 17 012.1967. foi ordenado sacerdote pelas таоs do Bispo D.
Joaquiт Seguedi, titular dos fieis do rito ucraino da Iugoslavia, na
capela do Colegio de Sao Josafat. Ет 1968 retornou ао Brasil, para
iniciar os trabalhos de cura de alтas, сото coadjutor da Catedral
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Eparquial de Sao Joao Batista, da Vila Guaira, em Curitiba.
Por ato da Сйrіа Eparquial, foi nomeado Vigario da Catedral
de Sao Joao Batista. Em 14.8. 72, foi nomeado Chanceler da mesma Eparquia.
Em 1. 5 . 79, designado como coadjutor da Par6quia de Sao Basilio Magno, de Uniao da Vit6ria. Em 17.2. 80, foi nomeado Paroco
da Par6quia onde era coadjutor, permanecendo ate а presente data е atendendo uma vasta regiao, de muitas capelas. Estes sao os
trac;os biograficos fornecidos pelo pr6prio Ре. Sergio Krasniak.
0
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Ре.
РЕ.

Josajat

Gauded~

JOSAFAT GAUDEDA

Ре. Josafat, filho de Valdomiro е Tecla Melпyk Gaudeda, nasceu e1n Ponte Nova, Prudent6polis, no dia, 11.11.1941.
Fez о Primario na Escola Isolada de Ponte Nova. Em 1953 ingressou no Seminario Sao Jose em Prudent6po1is. Em 1957 foi enviado para о Noviciado Basiliano em Ivai. Em 1959 fez os votos temporarios е terminou о Escolastico em 1961. Em 1962, veio para Curitiba para estttdar а Filosofia е nesse periodo fez os votos solenes.
Em 1964, terminando а Filosofia comec;ou а Teologia no Semi·
nario dos Capuchinhos. Na metade desse ano solicitava а S. Еха.
D. Jose Martenetz que fosse aceito para se tornar Sacerdote Secu·
lar; е, sendo aceito, continuou os seus estudos no mesmo Seminario.
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Em 1966 se intema no Seminario Rainha dos Ap6stolos, de
Curitiba, para continuar os estudos teol6gicos. No dia 7. 9 .1969, na
Matriz de Мartim Afonso е ordenado Sacerdote pelo Bispo D. Jose
Martenetz. Сото Sacerdote, exerce as suas func;бes na Catedral
Eparquial da Vila Guaira de Curitiba, ate о fim do mёs de julho de
1970, quando foi transferido para о cargo de coadjutor da Par6quia
de S. Basilio Magno, de Uniao da Vit6ria.
Em 1973, foi nomeado para а Reitoria do Seminario Menor de
Mallet.
Em outubro de 1976, com а morte do Ре. Severo Preima, assume а Par6quia do Sagrado Corac;ao de Jesus, de Mallet, onde permaneceu ate о dia 9. З .1980, data 'em que е conduzido para о cargo
de Vigario da Catedral de Sao Joao Batista, da Vila Guaira, em
Curitiba, е ао mesmo tempo recebe о encargo de Secretario da
Ctiria, Reitor do Seminario Maior dr. Eparquia, onde permanece ate
а presente data.

Ре.
РЕ.

EDISON

Edison Boiko

ВОІКО

Filho de Nicolau

е

Miroslava Pendiuk Boiko, nasceu no dia

7.10.1952 em Ponta Grossa.
О curso primario iniciou no Educandario de Santa Tereza, de
'Q.io Azul, е terminou no Colegio das Irmas de Sant'Ana, em Rio Azul.
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О Ginasio е Humanidades iniciou ет Bгusque Santa Catarina е
terтinou no Studium Basilianuт, de Curitiba.
А Filosofia е а Teologia cursou na Universidade Urbaniana Pontificia de Propaganda Fide, entre os anos de 1971 а 1976. Em 1976 е
1977, estudou no Antonianum, de Rота, а P~ico-Pedagogia.
Ет 22. 1.1978, em Mallet, foi ordenado pelo Bispo D. Efraim

Krevey. Iniciou о seu тinisterio pastoral сото Coadjutor da Par6quia de Mallet е Diretor do Seтinario Menor.
No dia 2. З .1980, foi noтeado Vigario de Mallet. cargo em que
permaneceu, juntamente com а Direcao, ate о dia 15. 8 .1984, quando partiu para о Pontificio Colegio Ucraino de Sao Josafat. em Roma. onde pretende doutorar-se ет Direito Canбnico nela Universidade Gregoriana.
-

РЕ.

SERGIO HRYNIEWICZ

Nasceu ет мallet, no dia 21.8. 1952. filho de Pedro е Olga Zavalu Hryniewicz. Comec;ou о primario na Escola da Colбnia З е terminou no Colegio das Irтas de Mallet. Ет 1964 foi admitido no
Seminario Menor de Mallet.
Nos anos de 1965, 66 е 67 fez а 1.а, 2. е з.а series no Seminario
de Nossa Senhora de Lourdes, em Brusque, Santa Catarina. Em 1968
а 1970 о 4. ano ginasial е о Cientifico no Seтinario de Sao Jose, de Ponta Grossa.
Ет 1971, foi enviado para о Colegio de Sao Josafat em Rота,
de onde freqtientou а Universidade de Propa~anda Fide, terminando os estudos Filos6ficos е Teol6gicos ет 1976. Nos anos de 1976 а
3
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1977 cursou а Teologia Espiritual. Em 22 .1.1978, foi ordenado pelo
Bispo D. Efraim Krevey, em Mallet.
Em 1979, foi designado Coadjutor da Catedral Eparquial de
Curitiba. Em 8. З .1980, foi nomeado сото Vigario da Par6quia da
Natividade de Nossa Senhora, de Vera Guarani, onde асаЬа de construir uma nova igreja, de material, ja que а antiga foi devorada pelas chamas de um grande incёndio, permanecendo apenas intacta а
imagem de Nossa Senhora. О povo е todos acreditam num milagre, razao pela qual а nova igreja foi construida rapidamente com
а ajuda excepcional dos fieis.

Ре.

РЕ.

Jaroslau Susla

JAROSLAU SUSLA

Nasceu no dia 27.11.1949, em Rio Claro, Municipio de Mallet,
filho de Valdomiro е Eugёnia Doleney Susla.
Fez о curso ginasial е cientifico em Brusque - Santa Catarina.
Em 1971 termina о curso de Filosofia na Universidade Pontificia de Propaganda Fide, em Roma.
Em 1973, iniciou os estudos teol6gicos na mesma Universida-de е, ао seu termino, recebeu а Ordem do Diaconato pelo Bispo
D. Miroslau Marussyn.
Retornando ао Brasil, recebeu as Ordens Sacras do Presbite85

rato em
Sagrado
Em
tividade

22.01.1978, pelas maos de D. Efraim

Кrevey, na Igreja do
Cora<;ao de Jesus, de Mallet.
19. 3. 1978, foi empossado como Paroco da Par6quia da Na~
de Nossa Senhora, de Vera Guarani.
Ет 9. З .1980, foi transferido para а Paroquia de Sao Basilio
Magno, de Unia.o da Vit6ria, onde cxerceu о cargo de Coadjutor.
Em 25.2.1985 foi nomeado Vice-Reitor do Seminario Menor de
Mallet е Coadjutor da Par6quia de Mallet.

Ре.
РЕ.

Daniel Kozlinski

DANIEL KOZLINSKI

Nasceu no Alto do Paraiso, localidade p_r6xima de Pato Branco,
no dia 18. 2. 52, filho de Pedro е Rosa Lidia Kozlinski. Na capele
ucraina do Paraiso, foi batizado е mais tarde fez а 1.а comunhao.
Ет 1965 ingressou no Seтinario Menor de Mallet. Ет 1966 fez
о curso ginasial е о cientifico no Seтinario de Sao Jose, de Ponta
Grossa.
Ет 1972 partiu para Rота, internando-se no Pontificio Colegio de Sao Josafat, de onde freqtientou а Universidade de Propaganda Fide, concluindo а Filosofia е о 1. ano de Teologia.
Por motivos varios, ет 1976 retornou ао Brasil, е ет 1977
continuou os estudos teo16gicos no Studium Theologicuт dos Padres Claretianos, de Curitiba.
0
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No dia 21.11.1979 recebeu а ordem do Diacoпato na Igreja do
Imaculado Соrщ;ао de Jesus, de Mallet.
А ordenщ;ao sacerdotal se deu no dia 10.2 .1980, na Igreja Nossa Senhora do Patrocinio, do Alto do Paraiso, pelo Bispo D. Efraim
Krevey.
Сото sacerdote, recebe о encargo da Reitoria do Seminario
Maior е Coadjutor da Catedral Eparquial.
Desde agosto de 1980 ate setembro de 1983 foi Vigario da Par6quia de Sao Jose. de Dorizon, е Vice-Reitor do Seminario de Mallet. Em setembro de 1983 foi non1eado Reitor do Seminario de Sao
Josafat, de Mallet, е Vigario da Par6quia do Sagтado Corac;ao de
Jesus, onde, сото tal, continua exercendo sua missao.

Ре.
РЕ.

Dionisio Pedro Zalutskei

DIONJSIO PEDRO ZALUTSKEI

Filho de Nicolau е Irene Tratch Zalutskei. Nasceu no dia
8. 7.1934, na Colбnia de Francisco, Guarapuava.
Entrou para о Noviciado dos Basilianos em Ivai а 12 .1. 54, fazendo os votos simpJes em ЗО .1.1956, е, em 19. 5 .1959 os votos perpetuos.
Ет 15.2.1978 passou para о Clcro Eparquial е continuou os estudos no Studium Theologicum, dos Padres Claretianos, de Curitiba, entre os anos de 1978 е 1980.
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Aos 4.1.1981, na Igreja de Sao Jose, de Dorizon, о Bispo D.
Krevey, ordenou-o сото presbitero.
Hoje е Vigario da Par6quia do Rio das Antas, ет Cruz Machado, atendendo ainda outras capelas.

Efraiт

Ре.

РЕ.

Roque Hunhevicz

ROQUE UNHEVICZ

О Ре. Roque Roberto Hunhevicz, nasceu ет Uniao da Vit6ria,
dia 15.7 .1957, filho de Nicolau е Eugenia Hunhevicz.
Terminando os estudos primarios е ginasiais, foi enviado para
о Colegio Pontificio de Sao Josafat de Rота, ет 1974; concluiu Filosofia е Teologia na Universidade Urbaniana de Propaganda Fide,
entre os anos 1974 е 1979.
Nos anos de 1979 а 1982, especializou-se em Teologia ВіЬlіса,
quando recebeu о grau de Magisterio.
Ет 15.5 .1983, D. Efraiт Krevey ordenou-o Sacerdote.
De зо. 5 ate 15.8 .1983, foi Coadjutor da Paroquia de Mallet е
Vice-Reitor do Seminario. Em seguida foi designado Coadjutor da
Catedral de Sao Joao Batista de Curitiba е ао тesmo tempo Reitor
do Seтinario Maior da Eparquia.
Presenteтente se encontra no Pontificio Colegio Ucraino de Sao

по
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Josafat, em Roma, para doutorar~se em Teologia
sidade Urbaniana, em 1986.

Ре. Мet6dio

РЕ.

BiЬ:l.L. са

na Univer-

Krawetz

MET6DIO KRAWETZ

Nasceu no dia 20.6 .1954, no Lageado de Cima, Mallet. Filho de
Paulo е Maria Krawetz, sendo о 11. filho dos 12 que о casal possui.
Os padres do Verbo Divino о encaminharam para о pre-seminario de Sao Jose dos Pinhais, onde fez о 4. е о 5. ano primario.
Ет 1968, foi encaminhado para о Seminario do Verbo Divino, de
Ponta Grossa, onde ficou ate а 3.а serie ginasial.
Conversando com о Padre Severo Preima, resolveu ficar no
rito dos seus pais, indo estudar а 4.а serie n() Semtnario Basiliano de
Prudent6polis. Os estudos do Cientifico fez no Studium Basilianum
do Batel, em Curitiba. Em 1974 foi enviado para Roma, por D.
Efraim Krevey, para cursar а Filosofia е а Teologia. Ap6s estes estudos freqtientou о Pontificio Instituto Oriental, onde por trёs anos
estudou as Ciencias Orientais е se especializou em Liturgica Oriental,
conseguindo о grau de Bacharelato е о Licenciado em Magisterio.
Ет 1982 retornou para о Brasil. para а саsя. de sua mae, е prestava servi<;os no Seminario Maior at.e а data de sua ordena<;ao sacerdotal, que se deu no dia 24.7 .1983.
No dia 1. 9.1983, recebeu а nomea<;ao para ser о titular da Ра0
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r6quia de Sao Jose, de Dorizon, que assumiu no dia 25 do mesmo
mes. Ао mesmo tempo foi designado Vice-Reitor do Seminario Menor de Sao Josafat, de Mallet.
Nessa incumbencia permaneceu ate 25 о 2 01985, quando foi
transferido para Uniao dr.. Vit6ria, ondc ехсгсе о сагgо de Coajutor
da Pa1·6quia de Sao Basilio Magno.

Ре.

РЕ.

Bogdan Fleituch

BOGDAN FLEITUCH

Nasceu na Colбnia Vit6ria, Municipio de UnHio da Vit6ria, no
dia 03 о 02.1936, filho doe Pedro е Barbara Holooka Fleituch. Em 1954
ingressou no Seminario Menor дое Pгudent6po!is, sem, no entanto,
concluir seus estudos ginasiais.
Em 1956, foi enviado para Roma para о cargo de cozinheiro na
Curia Basiliana. Voltou depois ао Brasil, abandonando а Ordem dos
Basilianos. Continuou os seus estudos nos anos de 1972 а 1977 em
Porto Uniao. Durante os anos de 1981 е 1984, inclusive. estudou Teologia no Studium Theologicum, dos Claretj_anos, de Curitiba.
Foi ordenado sacerdote na Іgге5~. de Sao Basilio, de Uniao da
Vit6ria, pelo Bispo D. Ef1·aim Кгеvеу, no dia 26.8 01984. Foi nomea.do Reitor da Missao Ucraino-Cat6lica dc Canojnhas - Santa Catarina, iniciando assim о seu trabalho na cura das almas.
90--
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РЕ.

Nivaldo Kozlinski

NIVALDO KOZLINSKI

Filho de Greg6rio е е Olga Sednik Kozlinski, nasceu no dia
4. 5.1947, na localidade de Alto do Paraiso, Pato Branco. Fez о curso
Ginasial no Seminario Basiliano de Prudent6polis, entre os anos
1960 а 1964. А Filosofia estudou no Studium Basilianum, do Batel,
em Curitiba.
А Teologia estudou no Studium Theologicum, dos Clarestianos,
em Curitiba, nos anos de 1981 а 1984.
Foi ordenado Sacerdote pelo Bispo D. Efraim Krevey, no dia
ЗО. 09.1984, na Igreja do Perpetuo Socorro, da Colбnia de Alto do
Paraiso, Pato Branco. Foi nomeado Coadjutor da Catedral е Auxiliar-Ecбnomo da Curia Eparquial.
DIA.CONO JOAO KARPOVITCH

Nasceu em Antonio Olinto, no dia 7. З .19З7. Filho de Volodymyr
Catarina Romanovitch Кarpovitch. Come<;ou os estudos na Escola Rural de Campina, Antonio Olinto.
О Ре. Joao Michaltchuk, Vigario de Antonio Olinto, о preparou
para а 1.а Comunhao. Em 1949, tendo falecido о Vigario, а Par6quia
foi entregue aos cuidados dos Padres Basilianos е о Padre Benedito Melnik fazia suas visitas а Par6quia, periodicamente. Е сото
sempre, о Ре. Melnik procurava е encaminhava os meninos para о
Seminario de Prudent6polis. Е assim, em 1951. Joao foi encaminhado ао Seminario de Prudent6polis. Em 1953, foi aceito no Noviciado
Basiliano, de Ivai. Durante о Noviciado. apanhou uma JZrave doenca, que mais tarde foi motivo suficiente para afasta-lo do Noviciado, е de continuar os estudos no Seminario Maior.
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Didcono Joao Karpovitch

е

Sra. Irene.

Retornou para а casa de seus pais. Com о correr dos tempos,
conseguiu а sua nomea<;ao para professor qa escola Iocal, onde dava aulas de catecismo е preparava as crian<;as para а l.a comunhao.
Tendo sido renovado о Diaconato permanente pelo Concilio Vaticano Segundo, о Ре. Taras Oliynek о preparou convenientemente para
poder ser ordenado Diacono, о que lhe foi conferido por D. Jose
Martenetz. Presentemente esta exercзndo as atividades pr6prias de
Diacono em Antonio Olinto.
CAPiTULO XIV
А

HIERARQUIA DA IGREJA UCRAfNO-CAT6LICA NO BRASIL

D. JAIME DE BARROS CAMARA - ORDINARIO PARA OS FIEIS
DE RITOS ORIENTAIS NO BRASIL
Ет virtude do nйmero sempre crescente de fieis de ritos orientais residentes no Brasil, е para favorecer-lhes о dom espiritual de
modo mais frutuoso, а Sagrada Congrega<;ao "PRO ECCLESIA
ORIENTALI'', tendo considerado о assunto com seriedade, expediu
um Decreto pelo qual confiava esses mesmos fieis а um йnісо Ordinario, com todas as faculdades necessarias para о bom atendimento.
Eis о motivo, porque о Рара Ріо ХІІ se dignou beni~amente
criar е formar para todos os fieis de ritos orientais residentes no
Brasil um йnісо Ordinariato.
Para о cargo foi escolhido о Cardeal D. Jaime de Barros Camara, Arcebispo Metropolitano do Rio de Janeiro. com faculdade de
constituir um ou mais Vigarios Gerais. О Decreto de Cria<;ao do

92

Ordinariato se deu no dia 14. 11 . 1951, е а posse no domingo da Pascoa, dia 13.4 .1952. Ja em seguida foi nomeado para о cargo de Vigario Geral о Mons. Clemente Preima, acumulando os cargos de Vigario da Par6quia de Mallet е de Vigario Geral.
D. Jaime de Barros Camara s6 deixou о Cargo quando foi criada а Eparquia do Rito Ucraino-Cat6lico em cuтitiba, е D. Jose Martenetz assumiu о cargo.
D. Jaime foi um grande amigo dos ucrainos, sempre atento е
prestimoso na soluc;ao dos problemas que о cargo lhe impunha. Um
verdadeiro defensor dos ritos orientais, dango verdadeiras lic;бes aos
latinos de como deviam tratar е respeitar os orientais, que, para os
mesmos, nada mais eram do que ritos meramente tolerados, esquecendo-se ou desconhecendo as preocupac;бes constantes que а
Santa Se demonstrou em todos os seculos pela conservac;ao dos mesmos na Igreja. Enfim, muito fez D. Jaime em favor dos orientais,
seguindo а orientac;ao dos Sumos Pontifices.
D. JOSE R. MARTENETZ osbm

Primeiro Bispo Ucraino-Cat6lico do Brasil. D. Jose nasceu no
d.ia 7. 2. 1903 em Lviv, Ucraina Ocidental, recebendo о nome de Romao na ріа batismal.
Em 1912, com а idade de 9 anos, veio ао Brasil acompanhado
de seus pais, diretamente para Prudent6polis, onde fez о curso primario no Colegio das Irmas Servas de Maria Imaculada.
Сот а idade de 11 anos, aos 14 de janeiro de 1914, ingressou
no Seminario Diocesano de Curitiba, no Batel, onde terminou os
estudos ginasiais е а filosofia em 1922. Nesse ano volta а Ucraina,
para а cidade de Mukatchiv.
No dia 2. 01.1923 entra para о Noviciado dos Basilianos, recebendo entao о nome de Jose. No dia 24 de agosto de 1924 fez os
primeiros votos е а 9 de outubro de 1927 fez а Profissao Solene na
Ordem de Sao Basilio Magno. Nesse ann segue para Roma, а fim
de concluir os estudos teol6gicos na Universidade Gregoriana. No
dia 1. de janeiro de 1928 recebe as sacras ordens das maos do Bispo Grego Papad6pulos.
Ap6s а ordenac;ao sacerdotal. retorna ао Brasil, para Prudent6polis, onde no dia 4 de junho de 1935, juntamente com о Ре. Josafat Roga, criou о Seminario Sao Jose.
Desde о dia 1. de Janeiro de 1948 exerce о cargo de Protoconsultor da Provinciя. do~ РР. Basiliano~ nn Brasil. acumulando ао
mesmo temno as funcбes de redator do semanario Pracia" е de
professor do Seminario Sao Jose. Para exercer esses cargos. se entrega com corpo е я.Іmя.. Juntamente com о Ре. Crist6foro Savenko
Meschkiv criam о Instituto Secular das Catequistas do Corac;ao de
Jesus.
Em 194R. esco1hido para о cargo de Su1)erior Provincial dos РР.
Basilianos no Brasil.
Em 1953 retorna а Roma, para assumir а Protoconsultoria da
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de Sao Basilio е а reitoria do Pontificio Seтinario de Sao
Josafat. Nesse tетро participou da coтissao de tradш;ao da Biblia
para о ucraino.
Ет 10. 5 .1958 о Ра ра Ріо ХІІ о nomeia сото о primeiro Bispo Ucraino do Brasil, como coadjutor de D. Jаіте Сатаrа, ordinario para os fieis de ritos orientais.
No dia 15 de agosto de 1958, festa da Assun<;ao de Nossa Senhora, recebe а sagra<;ao episcopal, tend.o сото consagrantes: D.
Ambr6sio Senychen, D. Estefano Kocitsko е D. Jose Skтondiuk
todos Bispos de rito ucraino dos Estados Unidos.
Ао final do mesmo ano, voltou ао Brasil, indo residir na Vila.
Guaira, ет Curitiba. Ет ЗО. 5 .1962, о Ра ра Joao ХХІІІ cria о Exarcado para os fieis de rito ucraino no Brasil с D. Jose Martenetz е
eтpossado no cargo no dia 19.9 .1962.
Ет 29.11.1971, о Рара Paulo VI designou сото Bispo Coadjutor da Eparquia, com direito а sucessao, а D. Efraim Krevey, data em que foi igualтente criada em definitivo а Eparquia Ucraniana de S. Joao Batista, de Vila Guaira - Curitiba, sendo D. Jose
Martenetz seu primeiro Eparca.
Ет 1968, а Igreja Ucraina do Brasil recebeu а honrosa visita
do Arcebispo Maior е Cardeal Jose Slipёi, que visitou entao os principais centros ucrainos.
Ет 5. 7.1980, esteve ет visita а Curit.iba S.S. о Рара Joao Paulo
11 - quando numa grande concentragao catolica no Centro Civico,
saudou os ucrainos em lingua ucraina.
Ет 7 de novembro de 1978 я.niversario ne 11asciтento de D.
Jose Martenetz, com 75 anos de vida - em vista de sua saude precaria, о теsто renunciou em favor ne D. Efraim Krevey. Presenteтente, D. Jose se encontra no Seтinario Maior dos РР. Basilianos,
de Curitiba, gravemente doente.
D. Jose е um profundo conhecedor das linguas ucraina, antigoeslava, hebraica, grega, portuguesa, russa, polonesa, italiana е alema.
Emerito historiador. е autor de vario~ artigos ocasionais, de um
grande pensador е s61ida doutrina. Em Prudent6polis editava а revista "Autodidata", em ucraino.
Ap6s uma longa vida de trabalhos е sacrificios no cumprimento de sua ardua missao, esta sendo. na J!Tave doenga, um exemplo
de resignagao е de submissao а vontade de Deus.
Ordeт

D. EFRAIM BAS!LIO KREVEY osbm

Nasceu no rtia 12.12 .19?8, na Colбnia Salt.inho. Municipio de
Ivai-Calmon - Parana. Freqtientou о curso primario em Saltinho,
nos anos de 1937 ~. 1939. Em 1940 entrou nara о Seminario Sao Jose, de Prudent6polis. Em 1942 terminou о curso ginasial. Em 1943
entrou para о Noviciado dos Basilianos, em Prudent6polis. Em outubro de 1944, fez os primeiros votos. Em 1945 iniciou os estudos de
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huтanistica е

de filosofia ет Іrасета- Sta. Catarina. Nos тeados
de 1948 exerceu as fun<;бes de Prefeito dos Estudos no Seтinario
de Prudent6polis. Ао final desse ano embarcou para Rота, а fіт
de iniciar os estudos teol6gicos na Universidade Gregoriana. N о dia
l.u de janeiro de 1950, fez а sua profissao solene ет Rота.
No dia 12.12.1951, foi ordenado Sacerdote pelo Bispo D. Joao
Butchko, ет Roma.
Ет julho de 1952 volta ао Brasil ее noтeado Coadjutor da Par6quia de Prudent6polis е professor do Seтinario Sao Jose. Ет
agosto de 1955 foi noтeado Diretor do Seтinario Sao Jose, е em
1959 foi constituido como Superior do Convento dos РР. Basilianos
de Prudent6polis е Vigario da Par6quia de Sao Josafat. Esses cargos exerceu ate 1969. Durante esse periodo, conseguiu concluir as
obras do Convento е do Seminario, criou о Grupo de Aтadores de
Teatro, de crian<;as е construiu о Clube Ucraino. Durante а sua gestao, se desenvolveu а Congrega<;ao Mariana de то<;оs е то<;аs е dirigiu uт coro paroquial. Em 1961 foi orientador no Noviciado das
Irmas Servas de Maria Imaculada, е Diretor das Catequistas do Cora<;ao de Jesus. Em 1965 foi escolhido para о cargo de Consultor
Provincial, е ет 1969 foi reтovido para а Casa de Estudos do Batel, ет Curitiba, exercendo о cargo de Superior е de professor. Em
1970 foi escolhido para о cargo de Provincial da Ordem dos Basilianos no Brasil.
Ет 29.11.1971 о Рара Paulo VI nomeou-o сото Bispo Coadjutor da Eparquia de S. Joao Batista, com direito а sucessao. Foi sagrado Bispo na Basilica de S. Pedro, em Rота, pelo pr6prio Pontifice Paulo VI, no dia 13.2 .1972. Ет 1978 sucedeu а D. Jose, que havia resignado em virtude de sua precaria satlde.
D. Efraiт, joveт е cheio de iniciativas, vontade firme de fazer
algo ет beneficio de seus fieis, tет deтonstrado uma capacidade
de trabalho fora do comuт. А Eparquia que dirige nao е rica. Entre dificuldades financeiras de toda ordem, рбdе realizar obras necessarias ет favor do povo. D. Efraim consegue, сото nuт passe
de magica, realiza<;бes estupendas, сото ::t reconstru<;ao da Catedral,
а constru<;ao do Clube Poltava е da residencia eparquial.
А extraordinaria atividade pastoral de D. Efraim, ap6s poucos
anos de sua sagracao, ja possui uma longa е impressionante folha
de servi<;os prestados а coтunid.ade ucraino-cat61ica. As suas visitas
as par6quias, as capelas, as escolas, aos colegios, aos hospitais е
asilos sao constantes е proveitosas.
No dia 21. 10. 1982, foi agraciado com о titulo de Cidadao Benemerito do Parana, que lhe foi entregue pelo Presidente da Asseт
bleia Legislativa do Parana, na sede dя. теsта.
Participou de todos os sinodos de bispos ucrainos, que se realizaram em Rота, е de grandes eventos da Igreja Ucraina nos Estados Unidos е Canada.
Na ~на Eparauia, criou Coтissбes Eparauiais: Cateauetica, Littlrgica, Vocacional. Anualmente se realizaт encontros anuais de todos os sacerdotes eparquiais, е uт outro, especifico, com todos os
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Vigarios, com о intuito de estudar е resolver todos os problemas de
comum acordo.
Vamos provar а nossa assertiva acima, com а enumerac;ao de
obras que na sua gestao ja foram realizadas е aprovadas. Seu primeiro ato е prop6sito foi о de reforn1ar, reorganizar, е por em funcionamento adequado, о Scminaгio Diocesano Menor de Mallet.
1.
Foi constrнido е inaugurado нm centro religioso, cultural е esportivo da comunidade ucraino-cat6Ecз. para os jovens, em
0

-

Atual residencia episcopal е sede da Eparquia Ucraniana de Siio Joiio
Batista, ет Curitiba-PR, inaugurada по dia 1. de dezembro de 1974.
0

Curitiba, com espac;oso salao, palco, cancha de esportes, cuja planta
tem as din1ensбes de 31 х 50 m е que е а sede do Clube "Poltava''.
2.
Foi inaugurada а casa do Novitiado das Irmas Basilianas,
no Bairro do Boqueirao, em Curitїba, е anexo а mesma um Jardim
de Infancia. :Е uma grande construc;ao de alvenaria.
з.а As Irmas Basilianas inauguraram uma Escola Primaria
ет Canoinhas- Santa Catarina, onde vivem cerca de 120 familias
de rito ucraino.
4.
Na Li.nha Vit6ria, em Cruz Machado, esta funcionando о
Orfanato de Sa.o .Jose, sob os cнid.ados d.as ! .... mas Josefinas, mantendo ainda uma Escola Primaria е Pm Noviciado, com cerca de 15
candidatas.
5 .а - Enumerac;ao das localidades onde foram edif~cadas igre0
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Centro Religioso, Cultural, Recreativo е Desportivo da Eparquia
Ucraniana de Stio Jotio Batista - Clube "Poltava", inaugurado по
clia 10 de outubro de 1982.

;as de alvenaria do rito ucraino-cat6lico: Craveiro - Itai6polis Santa Catarina; Pombas - Itai6polis - Santa Catarina; Agua Mineral - Prudentopolis; Itapara - Irati; Irati; Ivaipora; Paulo Frontin;
Eduardo Chaves - Prudent6polis; Caete - Ortigueira; Guarapuava; Ponta Grossa; Apucarana; Uniao da Vit6ria; Vera Guarani; Papanduva- Pruden6polis; Papanduva- Santa Catarina; Pitanga; Maringa; Boqueirйo- bairro de Curitiba; Pinheirinho- bairro de Curitiba; Pato Branco; Itai6polis - Santa Catarina; Abranches - em
Curitiba: Mafra- Santa Catarina; Reserva; Tres Barras- Sta. Catarina; Ca<;ador - Santa Catarina; Sapucaia - Cascavel; Upa Campo Mourao; Canoinhas - Santa Catarina; Cand6i - Guarapuava; Juranda с General Carneiro.
6.
Casas de al\·enaria para Irmas Religiosas: - Irmas Servas de Maria Imaculada: Mambore: Tijuco Preto - Prudent6polis;
Cantagalo; Cand6i - Guarapuava; Mafra - Santa Catarina; Barra
Bonita - Prudent6polis; Pitanga; Caete - Ortigueira е Guamirim .
Irati, alem da cas~ е F.scol~ de 1. Grau de Roncador. - Irmas Catequistas de Sant'Ana: Casa da Сйrіа Geral, no bairro do Pinheirinho,
ет Curitiba; Casa do Noviciado, em Rio D'Areia, Prudent6polis; е
. ~~11da uma casa em Uniao da Vit6ria. - Irmas de Sao Jose: Casa
0
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do Noviciudo no bairro de S8,o Cristo-._rao, сп, UпНіо d~ Vitoria. Catequistns cto Cora<;2.o de Jesus: casa em Po~J.te Nova - Prudentopolis.
7.
Em 6. 6.1977, foi cric.,da а Par6quia de Cascзvel.
8.
Foi construido о novo coпvcl!.to dos РР. BasiEanos de Iracema - Santa Catarina.
9.
Fot construida p::;las Irn1a~ Sc.i.·\тas de Матіа Iп1aculada
uma Casa de Orac;ao en1 Ponta Grossa.
10.
Foi reformad.a е ampliada а Catєdral da Epr.rqнia de SaCJ
Joao Batista, da Vi1a Guaira - Curitiba.
11.
D. Efraim esta no fiгme prop6sito de coп~trнir, em alvenaria, uma Casa de Descanso е R€cuperag2.o Eparqнiзl, em Marcelino - Sao J ose dos Pinhais.
12.
D. Efraim realizou as seguintєs \~iagens em fuш;ao do seu
munus: 5 viagens aos Estados Unidos; 6 viagens ао Canada; 6 viagens а Roma; З viagens а Argentina; е 2 viqgens ао Parag11ai.
13.
Cada ano е realizado um Congresso da Juventude Ucraino-Brasileira, em geral. Sao bastante cancaгridos е se realizam sem·
pre em cidades diferentes.
D. Jose Martenetz, ~ent:tndo-se adoeпtado е sem candicao de
atender sua Eparauia, havia solicitado Я. congregaGao das Igre,jas
Orientais um Coadjutor, no que foi atcnдido сот а indica~ao de D.
Efraim Krevey. Ао apontarmos as obras е as atividades do jovem
Bispo, nao pretendemos com isto o.esmerecer а ас;ао mi~sionaria
0
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Cateclral Ucr·aino-Cat6lica clc Sйо Joao Batista, enz Cиritiba-PR, solen«·mcntc reinaugurada по dia 28 de abril de 1985.
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deveras notavel de D. Jose, nao s6 como. meтbro culto е zeloso da
Ordem de S. Basilio, а qual pertence, mas tатЬет сото Eparca,
realizando obras que conhecemos е admiraтos.
CAPlTULO XV

EVENTOS QUE ACONTECERAМ ЕМ CURITIBA, PONTA GROSSA
Е PRUDENT6POLIS (ENТRE 28 DE ABRIL Е 5 DE МАІО DE ~985)
Em virtude de uта decisao corajosa, D. Efraim Krevey conseguiu promover trёs magnificas manifestac;бes da presenc;a atuante
da Igreja Ucraino-Cat6lica no Brasil. Elas devem merecer um "ctestaque especial, nio s6 pela movimentac;ao dos fieis ucraino-cat61icos, mas tambeт pela repercussao que obtiveram com а organizac;ao de seus programas е о exito de suas realizac;бes.
А primeira solenidade se dett em Curitiba, no dia 28 de abril
de 1985, com а solene reinaugurac;ao da Catedral da Eparquia; а segunda, no dia 1. de maio, aconteceu em Ponta Grossa com а inaugurac;ao da Casa de Orac;ao pertencente as Irтas Servas de Maria
Imaculada, destinada а retiros, conferёncias е encontros; а terceira, em Prudent6polis, no dia 5 de maio, com а festiva comemorac;ao
do 50. aniversario da fundac;ao do Seminar:o Menor Sao Jose, pertencente aos Padres Basilianos.
Essas solenidades, que foram realizadas ет dias diferentes, tiveram а participac;ao de iтportantes autoridades eclesiasticas, provindas de diversas partes do mundo. Alem do Nuncio Apost6lico no
Brasil, D. Carlo Fumo, esteve presente о Cardeal Myroslav Ivan
Lubachiwsky, ainda recenteтente elevado as honras cardinalicias~
сот residencia em Roma; arcebispos е bispos ucraino-cat6licos do
Canada, Estados Unidos, Franca е Argentina. Татьеm se fizeraт
presentes о Arcebispo de Curitiba D. Pedro Fedalto е seu Bispo Auxiliar D. Albano Cavalim; D. Geraldo Pellanda, Bispo de Ponta Grossa; alem dos bispos de Guarapuava е Uniao da Vit6ria. Os sacerdotes da Eparquia compareceraт quase na sua totalidade. Esteve tambeт presente о Protoarquiтandrita ( Superior Geral) Ре. Isidoro
Patrylo, da Ordem de S. Basilio Magno, com sede ет Roma. Notamos ainda а presenc;a de varios Monsenhores da America do N orte, Canada, Argentina е Paraguai.
Entre as Congregac;бes Religiosas femininas, notamos: Maclre
Geral das Irтas Servas de Maria Iтaculada- SMI, de Roma; Madre Provincial das Irmas Basilianas, da Argentina; Superiora Geral
das Irтas Catequistas de Sant'Ana, do Brasil; Superiora das Irmas
de Sao Jose, de Uniao da Vit6ria: Superiora Geral das Catequistas
de Corac;ao de Jesus; Madre Provincial das Irmas SMI, da Polбnia;
Madre Provincial das Irmas SMI. da Iugoslavia; Representante da
Madre Provincial das Irmas SMI, da Argentina; Superiora das Catequistas do Cora<;ao de Jesus, de Encarnaci6n. Paraguai; alem das
Madres Provinciais das Irmas SMI do Canada, Estados Unidos е
Brasil.
0
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Hierarcas d.'l Igreja Ucraino-Cat6lica, т;artici}:antes da Asseтbleia
Pre-Sinodal realizada па sedc da Eparqиi2 ст Curitiba, ет 29 е ЗО
de abril de 1985. Na primeira fila, da C$querda p!lra а direita: D.
Basilio Losten, D. Andre Sapelak sdb, Metropolita Stephan Sulyk,
Ет.а Cardeal е Arcebispo-Mor D. P.,1yroslav Ivan Lubachiwsky, Ме·
trc.pclita Mciximo Henn2niuk, D. Efraim В. Krez;ey osbm є D. Inocencio Lototzky o~bm. lva segunda fil':l~ d':l csqucrda, para а direita:
D. Basilio Filevych, D . Demetrio Greschuk. D. Jer6nimo Chi'my osbm.
D. Miguel Hrynchychyn cssr, D. Myron Daciuk osbm е D. Roberto
.iVJ. Moskal.

Da solene celebra<;ao Pontifical partici:naram о Nйncio Apost6 ·
lico, arcebispo е Ьіsроз ucraino -cat6licos е latinoз, с todos os sacer(iotes presentes, num total de cerca de ЗО con~elebrantзs, sob а oriena<;ao do principal celebrante, D. Myroslav Іvап L:Ibachi\vsky, Cardeal е Arcebispo-!·Л:or da Igre~a Ucraino-Cat6lica.
Foi uma cerimбnia solenissima, ps.ra g1orificar а Deus е agradecer as benc_;aos е beneplacitos oue а Fro7iд.encia Divina tem proporcionaд.o а Igreja Ucraina no Brasil.
Vamos oferecer aos nossos leitores um apanhзdo geral de cada festividade realizada.
ЕМ

CURITIBA

No dia 27 de abril de 1985, as 20:30 hs - Noite Festiva а cargo
do Coral Ucraino de Curitiba е do Grнpo Folcl6rico Poltava, no
Centro Religioso Cultural da Eparquia -- Clube "Poltava''. А
execu<;ao de todos os nйmeros do programa foi muito aplaudida.
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Domingo, dia 28.4. 85, as 9:30 - Solene Pontificial no rito ucraino, na Catedral de Sao Joao Batista. Foram celebrantes о N\incio
Apost6lico D. Carlo Furno, о Cardeal Myroslav І. Lubachiwsky, todos os arcebispos е bispos presentes, de ambos os ritos, е muitos
sacerdotes da Eparquia. О Coral Ucraino de Curitiba executou os
canticos, е, durante а Comunhao, \·arios sacerdotes auxiliaram na
distribui<;ao da mesma.
As 12 hs - Almo<;o Festivo da comunidade com as autoridades
eclesiasticas е civis, no amplo salao do Clube "Poltava''.
Nos dias 29 е 30 de abril realizou-se uma Assembleia Pre-Sinoral do Episcopado d.a Igreja Ucraino-Cat6lica na residencia eparquial.
Participaram dessa Assembleia: D. Myroslav Lubachiwsky, D.
Maximo Hermaniuk - Metropolita de ~Vinnipeg, Canada; D. Stephan Sulyk - Metropolita de Filadelfia, USA; D. Miguel Hrynchy.
chy cssr- Exarca de Paris, Fran<;a; D. Inocencio Lototzky osbmEparca de Chicago, USA; D. Myron Daciuk osbm - Bispo-Auxiliar
de Winnipeg, Canada; D. Basilio Filevych - Eparca de Saskatoon,
Canada; D. Demetrio Greschuk- Eparca de Edmonton, Canada; D.
Basilio Losten - Eparca de Stamford, USA; D. Roberto М. Moskal
- Eparca de Parma, Ohio. USA; D. Jerбnimo Chimy osbm - Eparca de New Westminster, Canada; D. Andre Sapelak sdb - Eparca
de Buenos Aires, Argentina; е D. Efraim Krevey- Eparca de Curitiba.
ЕМ

PONTА GROSSA

No dia 1. de maio, as 10 hs - Ben~ao е Inaugura<;ao da Casa
de Ora<;ao das Irmas Servas de Maria Imaculada, em _ponta Grossa
- PR. cognominada "Vila Josaphata Hordachevska''.
As 10:30 hs- Solene Pontifical celebrado por D. Myroslav, bispos е padres presentes е cantado pelo coral das irmas, sob а dire<;ao
da Irma Celina, no audit6rio da Casa.
As 12 hs- Banquete de Confraternizacao no Clube Pontagrossense, quando se fizeram ouvir varios oradores, saudando os visitantes, que tambem fizeram uso da palavra, em agradecimento. О
coral das Innas brindou os presentes com а execu<;ao de lindas can<;бes populares.
0

ЕМ

PRUDENT6POLIS

No dia 4 de maio, sabado, as 20:30 hs - Concerto em homenagem ао Jubileu de Ouro do Seminario Menor Sao Jose ( 1935 - 1985),
pelos alunos do mesmo, realizado no Centro Social de Sao Josafat.
No dia 5 de maio, domingo, as 9:30 hs- Missa Pontificial em
А<;ао de Gra<;as, na Matriz de Sao Josafat, sendo concelebrantes·
Cardeal Myroslav, D. М. Hermaniuk, bispos е sacerdotes presentes.
О coral do seminario menor executou os cantos, sob а dir~ao do
Ре. Valdomiro Koubetch.
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.As 12 hs - os convidados foram brindados com um almo<_;o fe.stivo no Centro Social de Sao Josafat.
:Е inegavel que esses tres acontecimentos da Igreja Ucraino-Cat6lica no Brasil sao tres marcos hist6ricos de grande significa<_;ao е
satisfagao para os fieis ucraino-cat6licos.
Ао 1·ecordarmos as paginas iniciais deste livro, sobretudo as que
sc refereт ао inicio da imigrщ;ao ucraina е а chegada dos prlmeiros missionarios ucrainos ао Brasil, ficaremos estupefatos com о
contraste е con1o tudo тudou para melhor. Сото cresceu о prestigio da Igreja Ucraino-Cat6lica, cujos sacerdotes ja nao sao meramente tolerados! Os nossos irтaos na fe е de identica тissao ja se
coпscientizaram е coтpreenderam а verdadeira missao da Igreja
Ucraino-Cat6lica no Brasil. Nao е um quisto racjal, mas uта for<_;a
que se integra no servi<.;o de Deus para а salvagao das almas.
D. Efraim deтonstrou sobejaтente atraves dessas рrото<_;беs
о seu zelo apost61ico е о seu trabalho invulgar de conduzir bem о
seu rebanho.
Os senhores Bispos ucrainos da Djaspora Ucraina ficaraт eтo
cionados diante de tudo о que pгesenciaraт. Viraт, por exemplo,
ет Mallet, о povo сот as autoridades тunicipais е os alunos das
escolas locais recebereт сот grande calor а coтitiva dos Bispos
ucrainos, tendo а frente о Cardeal Myroslav Lubachiwsky. О теsто
entusiasmo foi apreciado ет todas as visitas que foram realizadas,
сото ет Іrасета, Uniao da Vit6ria, Paulo Frontin, Vera Guarani,
Dorizon, Rio Azul, Irati е Ivai.
Sao acontecimentos raros que тarcam uma ероса. Merecem
ser registrados nas crбnicas paroquiais, para que os porvindoiros
tenham consciёncia do que se fez е о que se esta fazendo para а conserva<;ao da fe, do rito, das tradigбes е dos costumes do povo.
D. Efraiт, com certeza, ficou satisfeito е orgulhoso com о сот
parecimento em massa de fieis para hoтenagear tao ilustres visitantes, que тuito enalteceram а Eparquia Ucraino-Cat6lica do Brasil.
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PARTE

CAP!TUW XVI

CONTRIBUI<;AO DA ETNIA UCRAfNA NA COLONIZA<;AO
DESENVOLVIlVIENTO DE APUCARANA

Е

Quando а Companhia de Terras do Norte do Parana ( Cianorte >
colonizar о Norte do Parana, ate entao pouco conhecido е
coberto de imensas florestas virgens, cortado por rios bastante volumosos, procurou povoa-lo com elementos de outros Estados. Esta
vasta regiao е rica de terra~ fert.eis. deпominadas terras roxas.
Surgiram entao os primeiros agentes, que iniciaram uma intensa propaganda, demonstrando que as terras eram fertilissimas, proprias nao s6 para о plantio do cafe, mas de todos os cereais.
Сот uma propaganda inteligente е bem programada, conseguiram chamar а atenc;ao de todos, е muitos acreditaram, iniciando-se
assim uma intensa emigrac;ao intema.
Eram elementos que vinham conhecer а regiao para аі se estabelecer, provenientes dos Estados de Sao Paulo, Minas Gerais, Bahia,
Alagoas, Pemambuco, Santa Catarina е Rio Grande do Sul. О Sul
do Parana tambem se movimentou: о elemento de origem ucraina,
cujos ascendentes ja haviam desbravado as florestas do Sul do Parana е do Norte de Santa Catarina, aceitou о desafio de derrubar
novas florestas, sabendo que iria єnfrentar as piores condic;бes, para iniciar а tarefa ingente Que se lhe apresentava, com а esperanc;a
de dias melhores е de um futuro promissor.
Ja desde о inicio, Antonio Ostrenski, imigrante da Ucraina, entrando em contato com а Cianorte, se comprometeu de trazer о elemento ucraino, que ja havia dado а sua contribuic;ao generosa na
colonizac;ao do Sul do Parana, е onde as familias, de numerosa prole, .n~ma me~ia de 8 filhos por fami1i.a procuravam se expandir, adquirmdo ma1s terras em outras regiбes do Estado do Parana. Dai а
emigrac;ao interna.
decidiн
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Sentiraт а necessidade de procurar таіs terras, onde os filhos
pudesseт forтar as suas faтil1as е conseguir тaiores recursos para melhorar а sorte, em vista de um futuro proтissor. О Sr. Ostrenski exigiu da Coтpanhia N orte do Parana que lhe fosseт re-

servados 5.000 alqueires de terra da atual Gleba Nova Ucraina. Os
lavradores que vinhaт do Sul do Parana traziam apenas alguтas
ferramentas agricolas, con1o foices, тachados, s9rras е mais alguns
alimentos para iniciar а tremenda luta na derrubada das matas. Partindo de uт rancho coberto сот folhas de palmito, que construiam
nas lareiras das matas as margens dos c6rregos, iniciaram а ingente е dificil tarefa de preparar as terras para о plantio do cafe е de
outros cereais necessarios para о sustento.
Nao havia ajuda nenhuma de queт quer que fosse. Essas primeiras familias que аqні se estabeleceram ficavam expostas aos animais selvagens, pe<;;onhentos сото cobras, on~as, aos insetos е а toda sorte dc imprevistos desagradaveis para iniciar о seu trabalho,
na esperaш;a de obter ит futuro melho1·.
Descrever os sofrimentos, os trabalhos, as lutas, as dificuldades пао s6 para se alimeпtar, таs tатЬет para atender as doentes
сот enfermidades que sao inevitaveis em tais condi<;бes de existencia, nao е facil. Vinham tentar тelhor sorte, sет recursos. Nao havia estradas сото hoje. Traziaп1 а тudanGa, levando consigo о que
era mais necessario ет carro<;as е carro<_;бes de tolda, viajando !}Or
picadas е abrindo picadбes, atravessando rios ou os desviando para
lugares de passageт. Viajando duas, tres е quatro semanas_, trazendo apєnas о necesзario para iniciar нn1а nova vida, dificil е cheia
de imprevistos.
Podeтos afjrmar que foram faтilias he1·6icзs que se ітрlан
tаrат nessas terras desafiando а tudo е а todos, para vencer por
um p:re<;o elevado as necessidades е sofrimentos, е dar а sua contribuiQao na constru<;ao do grandioso que ho~e apreciamos, admiraтos е bendizeтos.
Assim, ет 1936 apareceraт

as priтeiras familias pioneiras
ucrainas, que aportaram em Apucarana е se estabeleceraт na Gleba Barra Nova е que mais tarde recebeu о nome oficial de Nova
Ucraina. Eis alguns nomes dessas familias corajosas que aqui vieram: Demetrio Truch, Theodoro Kovaltchuk, Constante Chinkevitch, Andre Kurilo, .Joao Piecnei. Lйсі.о Demetriv, Simao Hnativ,
Miguel Sagatei, Leao Ostachuk, Estanislau. Halunka. Oleksa Galhan,
Estefano Stryzakoski, Nicetas Cherbatei. ::ts familias Kovalh. Kozam, Olhantchuk, Proc6pio Kudrai, os irmaos Joao, Pedro е Demetгio Koslek, Joao Kostiureska, Joao е Alexandre Popovitch, е outros.
О afluxo do elemento ucraino continuou nos anos subseqtientes, е assiт vieram таіs familias, como os Irmaos Mi~el. Pedro
е Demetrio Iareтko, Francisco Havreliuk. Basilio Schafranski, Miguel Berehulka. Greg6rio е Nicolau Treuk, Nicolau Berehulka, Nicolau Nazarco, Moises Haponiuk, Pedro Kuspilh, Demetrio Kuspilh,
Joao Betzel, Atanazio Kunitski, Joao Mereniuk, Miguel Zarubaiko, е
outros.
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Ap6s а 2 .а Guerra 1\iundial, muitos ucrainos que foram for<;ados
trabalho na Alemanha ou feitos pl·isioneiros, se negaram retornar
para а sua Patria de or1gem, que estava sob о cruel jugo moscovita comunista. Preferiram tentar а sorte е gozar da liberdade em outros paises, como nos Estados Unidos, Canada, Argentina, Australia
е Brasil.
Para о Brasil aportou uma grande leva de emigrantes ucrainos,
que se estabeleceram na sua n1aior parte no Estado do Parana.
Apucarana recebeu muitas familias, no enta11to, poucas permaneceram aqui. Algumas reemigraram para os Estados Unidos е о Canad.a. Outras ainda procuraram Curitiba е Sao Paulo. Dentre as familias que por aqui ficaram, anotamos as seguintes: Miguel Bailak,
hoje grande industrial; Jose Klotzak, industrial; Paulo Boruchenko, engenheiro. Por essa ocasiao vieram outras familias de outros
pontos do Estado, como: Waldomiro Hruska, Estefano Kutianski,
Pedro Denega, Jorge Podolan, todos industria1s е comercia11tes.
Um povo profundamente religioso е сот um estupendo acervo
de tradi<;бes religiosas, acostumado а pratica de um rito pomposo
е de intensa comunica<;ao, se preocupou desdc о inicio com а vinda
de algum sacerdote. Essa falta era sentida demais. Recorreram, atraves do seu chefe colonizador Ostreпski, сот uma vigorosa .solicita<;ao aos РР. Basilianos, entao mantendo сото centro de suas atividades pastorais а Prudent6polis е adjacencias. Entretanto, assoberbados pelo trabalho de atendimento espiritual numa vasta regiao
do Sul do Parana, е сот poucos sacerdotes, nao puderam de imediato dar а sua anuencia. Somente mais tarde, com· а vinda de mais
sacerdotes, е que espo1·adicamente puderam fazer visitas aos seus
fieis, no maximo duas vezes ао ano. Assim о primeiro .missionario
que veio para а Gleba da Nova Ucraina. foi о Ре. :Marquiano Skit·pan. Aqui, em casas particulares celebrava missas,; batizava, confessava, visitava os doentes е assistia aos matrimбnios. Ре. Marquiano
ja desde о inicio entusiasmou о povo com а necessidade de se construir uma capela. О povo acolheu а ideia, mas sem recursos nao рб
dе de imediato realiza-la. А terra produzia cereais em abundancia,
mas nao havia transporte, nem mercado para о milho е о feijao que
apodreciam na lavoura.
De 1939 а 1942, esporadicamente atendiam os. fieis os seguintes
Padres: Ре. Jose Martenetz, l1oje Eparca renunciante е enfermo; Ре.
Crist6foro Savenko Meschkiv, Ре. Pedro Baltzar, Ре. І. Malaniak,
Ре. B6ris Kotziv, Ре. Basilio Zink6 е Ре. Mariano Strujak. Em 1951
veio para Apucarana о Ре. Volodymer Solomka, sacerdote secular
que veio da Ucraina ap6s а 2.а Guerra Mundial, junto com· os novos
imigrantes. Esse se estabeleceu em Apucarana е permaneceu aqu1
ate os fins de 1952, quando se transferiu para Maringa. Aconteceram
entao novamente as visitas dos РР. Basilianos, cada tres meses.
Enfim veio о atual Reitor da Missao Ucraino-Cat6lica de Apucarana, que е о autor destas linhas.
Houve а nomeacao do Cardeal D. Jaime de Barros Camara, Ar·
cebispo do Rio de Janeiro, para о cargo de Ordinario de todos os
ао
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fieis de ritos orientais no Brasil. Com esse fato novo, D. Jaime designou о Ре. Valdemiro Haneiko para а Reitoria de Apucarana. D.
Geraldo Singaud, entao Bispo de Jacarezinho com jurisdigao sobre
todo о Norte do Parana, nao pe1·mitia, apesar da insistencia, que ~
Ре. Valdemiro Haneiko se estabelecesse em Apucarana, donde com
maior facilidade pudesse atender outras localidades de fieis ucrainos. Infelizmente, о Bispo nao atendia os pedidos de D. Jaime.
Posteriormente, ja residindo em Apucarana, о Ре. Valdemiro estendia а sua missao а outras localidades, as vezes distantes, сото
Wenceslau Braz, Morango, Vila Progresso, Guadiana, Maringa г
Gleba Atlantica. Na Colбnia Nova Ucraina construiu, com а ajuda
do povo, uma grande igreja de alvenaria, que fica no km 10 da Estrada do Rio Bom, ет terreno doe.do ре~ о Sr. Joao Baraniuk.
Na cidade de Apucarana, depois de muito esperar е muitas tentativas, foi construida em tempo recorde, como por milagre, em
apenas dois anos, uma igreja de alvenaria. :Е hoje а igreja escolhida pelo povo de rito .latino para os casamentos, pois consideram-na
а mais bonita da cidade е а mais aconchegante.
Tendo sido eleito Depнtado Estadual em 1958, exerceu esse cargo ate о ano de 1962, quando foi nomeado para о cargo de Inspetor Regional de Ensino de Apucarana, cargo no qual permaneceu ate
о ano de 1983. Presentemente, aposentado do Ensino, exerce unicamente о seu cargo de pastor de almas.
Em se tratando de fieis de rito ucraino, convem nos Iembral·mos de que tambem existem fieis da Igreja Ortodoxa Autocefala
Ucraniana em Apucarana. На cerca de 80 familias ortodoxas. О primeiro sacerdote ortodoxo de Apucarana foi о Ре. Onestchenko, que
ет 1938 aqui chegou. Depois dele, os Padres: Basilio Postolan, е
Waldomiro Szpak. Atualmente os ortodoxos estao sob os cuidados
do Ре. Valdomiro Haraczuk. Ainda em 1950, foi construida uma
igreja ortodoxa na Colбnia Nova Ucraina.
Na cidade de Apucarana foi tambem construida е inaugurada
uma nova igreja ortodoxa de alvenaria, em 1970.
No Municipio de Arapongas, е: mais precisamente na Colбnia
Orleans (Orle) havia uma comunidade ucraina emigrada da Ucraina Oriental, composta de cerca de ЗО familias. Eram todos ortodoxos. Por ocasiac do grande movimento de renascimento ucraino em
todos os setores das atividades na Ucraina, acreditando na propaganda moscovita do paraiso sovietico, а maioria das familias de Or·
Je reemigrou para а Ucraina. Ap6s um ano, houve cartas da Ucraina,
para pessoas conhecidas de _Arapongas, lamentando а saida do Brasil, а falta de liberdade е а dificuldade intransponivel de retomar ао
Brasil, porque os sovieticos nao permitem. Ficaram por la os nascidos no Brasil, reclamando а sua cidadania brasileira, mas nao receberam autorizagao para retornar porque os europeus nao reconhecem о "jus solis", mas о "jus sanguinis".
Alem dessa contribuigao do elemento ucraino em Apucarana no
campo agricola, comercial е industrial, convem anotar outras contribuigбes no campo social, educacional е politico .Entre os que
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111ais se d.estacaram, pertencentes а etnja ucraina, foram: D1·. Pedro
Firmam Neto. descendente de ucrainos, nasceu em Dorizon, formouse em Advocacia, е foi о 1. Promotor РйЬlісо de Apucarana. Depois
foi eleito Deputado Federal por Apucarana. No 1.u Governo de Moises Lupion, foi Secretario dos Neg6cios da Agricultura do Parana.
Presentemente, aposentado, reside no Rio de Janeiro. Dr. Estevao
Mussak, advogado, trabalhou no F6rum de Apucarana; Adao Ivanktw, l.u Coletor Federal de Apucarana; Dr. Jaroslau Sessak, engenheiro construtor; D. Alexandrina Sessak, professora formada, tendo exercido о cargo de Vereadora na Camara Municipal de Apucarana; Dr. Bogdan Schmuliansky, engenheiro construtor; Dr. Andre
Celso Szpak, medico; Dr. Eugenio Ostrenski, Agrбnomo; Dr. Daniel
Blanski, medico; Dr. Acyr Ivankiw, advogado е Tabeliao de Notas,
fundador da AssociaQao е posterior Sindicato de Bancarios. Ultimamente concluiram os estudos superiores os apucaranenses: Dr. Miroslau Bailak е Dra. Lecia Bailak, filhos do industrial Miguel Bailak.
Formou-se ет Engenharia Floresta.l: Dr. Valmir Szpak.
Importantes firmas comerciais е industriais se estabeleceram
ет Apucarana, como as de Migu~I Bailak, Jorge Podolan, Irmaos
Maistrovicz, Jaroslau Sessak, \Valdemiro Hruska, Pedro Denega, Estefano Kutianski, Jose Klotzak е outros.
Em atividades educacionais sao muitos os professores que la.
butaram е labutam ainda, dando а sua contribuiQaO ао desenvolvimento educacional е formaQao da juventude. О Colegio Nossa Senhora da Gl6ria е tambem um Colegio que enaltece а nossa sociedade, dirigido por Irmas de origem ucraina, da CongregaQ8,o das
Servas de Maria Imaculada.
Е, por ultimo, convem nao esquecer que em 1978 а Chefia do
Poder Executivo Municipal de Apucarana foi entregue, em eleiQao
direta, com grande margem de votos sobre о seu concorrente, ао
Prefeito Woldimir Maistrovicz, que soube cumprir а sua missao de
bom administrador е enaltecido mereceu о reconhecimento de todos.
Eis, em resumo, algo de positivo que pudemos anotar е transmitir aos nossos Ieitores sobre а participaQao efetiva do elemento
de origem ucraina no desenvolvimento da Cidade Alta, hoje, nos
seus 40 anos de Emancipa<;ao Politica, em franco progresso, para о
gaudio de todos os Apucaranenses.
0
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Epilogo
ьа muito pensava eu em contribuir para а hist6ria da imlucraina е para r·egistrar uma homenagem justa е merecida
aos intrepidos missionarios da fe, que aqui vieram para cumprir
uma ardua tarefa, no meio de um ambiente hostil, proporcionando
aos seus patricios as riquezas da fe crista, acostumados as praticas
religiosas em sua terra de origem.
Resumidamente, historiamos as vicissitudes dos imigrantes
ucrainos ао chegarem ао Brasil, terra que seria а patria de seus filhos. Quantas lutas, quanto trabalho, quantas dificuldades nos primeiros anos ap6s а sua chegada.
Nao desanimaram е, lutando sempre, ven<;eram.
А prova clara е evidente sao os seus filhos е netos que galgaram posic;бes in1portantes no seio da sociedade em que vivem,
ocupando cargos de relevo, demonstrando о valor е а capacidade do
elemento ucraino, е integrando-se па comunidade como bons brasileiros е cбnscios cidadaos, que amam esta terra dadivosa, esperanc;osa е rica, sob о signo do Cruzeiro do Sul.
:Е nosso desejo, tambem, que este trabalho modesto sirva para
acentuar е registrar um grande acontecimento hist6rico para todc
о povo ucraino, qual seja, о Batismo do Povo Ucraino, promovido
pelo Principe S. Valdomiro, о Grande, as margens do rio Dnipr6
( Dnieper), em Keiv, no ano de 988.
А recordac;ao deste fato hist6rico е cristao sera comemorada
em 1988, daqui а tres anos, como о MIL:ESIMO ANO DO BATISMO
008 UCRAfNOS ет toda а diaspora ucraina, mas dificilmente na
pr6pria Ucraina, que presentemente se encontra amordagada е subjugada pelo comunismo sovietico at.eu.
Fica assim registrado como uma НОМЕN AGEM do autor ао
1ООО.о ano da fe crista na Ucraina, que os ucrainos е seus descendentes tem orgulho de recordar, com gratidao aos seus antepassados,
que recebendo а grac;a do Batismo, inauguraram а era crista na
Ucraina.

De

grш;ao

109

[ndice
APRESENTAQAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUQAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREFACIO ........................ о......................

11
13
17

І

29
29

PARTE- UCRAfNA Е UCRAfNOS .... о..................
Capitulo І - Ucraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo ІІ - Resumo Hist6rico . о
Capitulo ІІІ - О Ucraino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo IV - Lingua Ucraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- О Instiperavel Rouxinol d.os Trigais da Ucraina . . . . . .
Capitulo V - Vida Rellgiosa .... о
Capitulo VI - Sacerdote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo VII - Espirito Religioso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- As Can<;бes Natalinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo VIII - Folclore Ucraino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo ІХ - Emigra<_;ao .. о..........................
Capitulo Х - А 1.а Concentra<_;ao Ucraina no Brasil, em
Dorizon о. о ................ о о..........
Capitulo ХІ - Os Maiores Nйcleos da Etnia Ucraina no
Brasil ...................... о.........
•

•

•

ІІ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PARTE- CLERO DIOCESANO UCRAfNO NO BRASIL....
Capitulo ХІІ - Sacerdotes Seculares Ucrainos no Brasil
Capitulo ХІІІ - Sacerdotes Seculares Ucrainos no Parana
Ре. Nicolau Michalevitch
............................
Ре. Nicon Rozdolsky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ре. Joao Voliansky . о................................
Ре. Paulo Petretskei
............. .. ... ...... . .......
Ре. Pedro Ossintchuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ре. Miguel Berejuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ре. Joao Michaltchuk
...............................
111

ЗО

33
33
35
39
39
40
40
41
45
49
50
53
53
55
55
55
59
59
60

61
61

Ре.
Ре.

Pedro Protskiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emiliano Ananevich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mons. Valdemiro Haneiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mons. Pedro Busko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mons. Clemente Preima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ре. Mateus Siantchuk
...............................
Ре. Jose Skulhskey . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ре. Demetrio Poperetchnei
.........................
Ре. Nicolau Dubetskei
..............................
Ре. Volodymer Solomka
.............................
Ре. Met6dio Ko\·al
..................................
Ре. Severo Preima
..................................
Ре. Carlos Treuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ре. Flor Vodonis
...................................
Ре. Paulo Barabach
.................................
Ре. Volodymyr Barabach
...........................
Ре. Sergio Krasniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ре. Josafat Gaudeda
................................
Ре. Edison Boiko
...................................
Ре. Sergio Hryniewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ре. Jaroslau Susla
..................................
Ре. Daniel Kozlinski
................................
Ре. Dionisio Pedro Zalutskei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ре. Roque Hunhevicz
...............................
Ре. Met6dio Krawetz
................................
Ре. Bogdan Fleituch
................................
Ре. Nivaldo Kozlinski
...............................
Diacono J оао Karpovi tch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo XIV - А Hierarquia da Igreja Ucraino-Cat61ica
no Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Jaime de Barros Camara- Ordinario para os Fieis
de Ritos Orientais no Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- D. Jose Romao Martenetz osbm . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- D. Efraim Basilio Krevey osbm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo XV - Eventos que Aconteceram em Curitiba,
Ponta Grossa е Prudent6polis ( entre 28
de abril е 5 de maio de 1985) . . . . . . . . . .
ІІІ

PARTE
Capitulo XVI -

Contribuigao da Etnia Ucraina na Coloniza<;ao е Desenvolvimento de Apucarana

EPfLOGO

62
64

67
67
69

72
72
72
74
74
74
76

77
78
79
80
80
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91
91
92
92
93
94

99

103
109

112

