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Олександр Тимошенко, який отримав 
політичний притулок у Чехії, подав 
у Празі документи “на реєстрацію 
Міжнародної громадської організації
 “Батьківщина”.

Як повідомив чоловік Юлії 
Тимошенко в інтерв’ю Радіо 
“Свобода”, він зробив це у грудні 
2011 року.

“ О с н о в -
ними цілями 
його роботи, 
зокрема, є 
аналіз дій 
сьогоднішньої 
влади та її 
з л о ч и н н о ї 
діяльності із 
г р а бу в а н н я 
У к р а ї н и , 
висвітлення 

дій влади Януковича у закордонних 
виданнях, постійний моніторинг 
дотримання прав людини і свобод 
громадян, а також принципів 
демократії в Україні”, – зазначив 
Олександр Тимошенко.

Також, за його словами, в 
цілі міжнародного об’єднання 
“Батьківщина” входитиме “сприяння 
пошуку нових форм співпраці 
українців з різних країн між собою 
та з Україною зокрема, а також тісна 
співпраця з українською діаспорою”.

“В даний час документи 
перебувають на реєстрації. У 
найближчі тижні мають відбутися 
збори організації”, – повідомив 
Олександр Тимошенко.

“Плануємо обрати почесним 

президентом МГО “Батьківщина” 
Євгенію Тимошенко. До складу 
засновників увійдуть також відомі 
громадські діячі як України, так і 
країн світу”, – заявив він.

“Ми будемо боротись за 
демократичну Україну”, – запевнив 
чоловік Юлії Тимошенко.

Він також зазначив: “Сьогодні 
я, а також частина опозиційних до 
режиму Януковича політиків змушені 
перебувати поза Батьківщиною. Але 
це – тимчасово”.

“Переконаний, що український 
народ довго не терпітиме нинішню 
бездарну, корумповану і авторитарну 
владу на чолі з Януковичем. Одного 
разу, під час Помаранчевої революції 
2004 року, українці вже поставили 
Януковича на місце – незабаром 
поставлять вдруге і остаточно”, 
– заявив Олександр Тимошенко.

Він також сподівається на 
швидке визволення Юлії Тимошенко 
із в’язниці.

“Надіюсь, правда переможе, і 
Юлія Тимошенко вийде на волю. 
Вийде переможцем і президентом 
України. Наше завдання – допомогти 
їй в цьому усіма можливими 
способами”, – сказав він в інтерв’ю.

Як відомо, Юлія Тимошенко 
є провідником Всеукраїнського 
об’єднання “Батьківщина”.

Її чоловік Олександр Тимошенко 
6 січня отримав політичний притулок 
у Чехії.

За даними ЗМІ, зокрема ТСН, 
він має у Чехії бізнес та нерухомість 
– будинок.

Олександр 
Тимошенко реєструє 
“Батьківщину” у Празі

Â³äíîñèíè Óêðà¿íè òà ªâðîïåéñüêîãî 
Ñîþçó áóäóòü çàìîðîæåí³ äî ð³øåííÿ 
ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó 
�ãàçîâ³é� ñïðàâ³ åêñ-ïðåì�ºðà Þë³¿ 
Òèìîøåíêî. 

Таку думку висловив народний 
депутат від фракції НУНС Андрій 
Парубій, коментуючи надання 

політичного притулку чоловікові 
Тимошенко Олександру.

“У цілому на відносини України 
з Європою вплинуть останні події, 
зокрема етапування Юлії Тимошенко 
до харківської в’язниці. Я вважаю, 

Олександр Тимошенко

Відносини України і ЄС 
будуть заморожені 

Ïðîäîâæåííÿ íà ñòîð. 2

Вистава “Різдвяна Містерія” подарувала духовне збагачення стор. 9

41st Ukrainian Musical Festival Dedicated to Lysenko  page 8

Хроніка, коментарі, різне Віри Ке  стор. 10-11

(RFE/RL) Supporters of Yulia 
Tymoshenko have defied authorities 
by holding a protest [January 6] outside 
the prison where the former Ukrainian 
Prime Minister is being held.

T y m o -
shenko was 
moved to the 
prison camp in 
the eastern city 
of Kharkiv on 
December 30. 

She is 
serving a 
s e v e n - y e a r 

sentence for exceeding her authority 
by signing gas contracts with Russia in 
2009.  Her supporters accuse President 
Viktor Yanukovych of using the case to 
silence a leading figure of Ukraine’s 
opposition. 

“Yulia, we are with you!” support-
ers chanted, while holding signs read-
ing “Freedom to Yulia” and “Yulia, our 
daughter, all Ukrainian people bow to 
you”.

Tymoshenko’s lawyer, Serhiy 

Vlasenko, said her health has dete-
riorated, despite government claims 
Tymoshenko is fine.

“Despite their bravado statements, 
she can not walk without help, I stress 
this. That’s why it is extremely difficult 
for me to understand what they meant 
by ‘satisfactory health condition’. I 
understand that they all want is for her 
not be able to get up at all, not to be able 
to talk and breathe. Then Tymoshenko’s 
health condition would be ‘perfectly 
satisfactory,” Vlasenko told reporters 
outside the jail in Kharkiv.

“I think that the main aim of 
the health ministry’s doctors panel’s 
statements is to misinform society 
and the international community on 
Tymoshenko’s health conditions.”

A few days earlier, Vlasenko had 
said Tymoshenko was being held in 
“inhumane conditions” in a perma-
nently-lit prison cell under 24-hour 
camera surveillance, in an attempt for 
prison officials to “psychologically and 
physically break” her. (Compiled from 
agency reports)

Protest Outside 
Tymoshenko Prison 

Yulia Tymoshenko 

(Interfax-Ukraine) Country Director for 
Ukraine, Belarus and Moldova, Martin 
Raiser, has said one of the key lessons 
in partnership between the World Bank 
and Ukraine over the past four years is 
the following: Ukraine is seriously suf-
fering state management problems. 

In his parting exclusive interview 
with the Dzerkalo Tyzhnia, Ukraine, 
(his four-year mandate terminated in 
2011) Raiser said that Ukraine has no 
shortage of strategies or plans, but only 
some of them are realized.

Raiser regrets that not all goals of 
the Partnership Strategy with Ukraine 

in the period from 2008 to 2011 were 
reached (the Strategy provided for 
financing from $2 to $6 billion to 
Ukraine). He said that the World Bank 
learnt several important lessons from 
the process, including three key les-
sons that would be absolutely crucial 
for further cooperation of the World 
Bank with Ukraine.

�First, we should permanently 
think of introducing the things that 
were planned. Ukraine has no shortage 
of strategies or plans, but only some of 
them are realized. This is substantially 
typical for our cooperation with your 
country as well. We should apply more 
efforts to prearrange new projects so to 
be confident in their proper and expedi-
ent realization,� he said.

He said that the second lesson is 
the fact that Ukraine is seriously suf-

Ukraine Not Facing 
Shortage of Strategies

Continued on page 3
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що ці події в цілому призведуть 
до охолодження відносин країн 
Європейського Союзу з Україною”, 
– підкреслив політик.

Парубій зазначив, що політичний 
притулок у Чехії для Олександра 
Тимошенка є лише одним із моментів, 
які впливають на відносини України 
і ЄС, але ключовою причиною 
охолодження відносин є “брутальне 
ставлення до Юлії Тимошенко”.

“Я думаю, що цим кроком 

Янукович і його команда ще більше 
віддаляють Україну від ЄС. І доки 
не буде рішення Європейського суду, 
відносини будуть просто заморожені. 
А коли воно буде і якщо воно не буде 
виконане, я думаю, що на багато 
років може бути відстрочено не лише 
підписання, а навіть парафування 
Угоди про асоціацію”, – переконаний 
нардеп.

Раніше захист Тимошенко 
заявляв, що вони мають намір 
оскаржити вирок екс-прем’єру в 
Європейському суді.

Відносини України і ЄС...
Çàê³í÷åííÿ ç³ ñòîð. 1

Поодинокі громадяни продовжують 
приходити до Качанівської 
виправної жіночої колонії No54 для 
підтримки екс-прем’єр-міністра 
Юлії Тимошенко.

Опівдні 9 січня біля прохідної 
колонії, де утримується засуджена, 
зібралося 5 її прихильників. 
Вони тримали в руках квіти і 
невеликі прапорці з кольорами 
партії “Батькіщина” та державною 
символікою.

На запитання журналістів, чи 
знають вони про заборону суду 
проводити акції під стінами колонії, 
прихильники Тимошенко відповіли, 
що їм про це відомо.

Водночас вони зазначили, 
що акцій не проводять, а в 
індивідуальному порядку “вислов-

люють свою солідарність”.
Симпатики Тимошенко також 

розповіли, що до них підходили 
працівники міліції, які чергують в 
автомобілі поблизу входу до в’язниці: 
правоохоронці цікавилися намірами, 
запитували про мету перебування 
людей.

“Ми відповіли, що любимо 
Юлю, що просто прийшли сюди, 
і міліція полишила нас”, – сказала 
одна з відвідувачів.

Водночас за 10-15 метрів від 
воріт прохідної опівдні кілька 
робітників з автомобіля аварійної 
служби проводили земляні роботи. 
Одна з частин вулиці Каштанової, 
яка проходить повз колонію, 
залишається перегородженою для 
руху автомобілів.

До Юлії Тимошенко 
приходять 
прихильники

Львівські чорнобильці вирішили 
відновити акції протесту, 
перша попереджувальна акція 
запланована на 11 січня. 

Як цитує УНІАН співголову 
громадського об’єднання “Впе-
ред!” Руслана Секелу, під час 
акції чорнобильці вимагатимуть 
від влади виконання обіцянок, 
“які вона щедро роздавала 
чорнобильцям і підприємцям 
Львівщини, однак забула про їх 

виконання”.
“Влада цинічно не виконала 

своїх обіцянок. Пообіцяла лише 
для того, щоб ми припинили свої 
протестні акції і демонтували 
наметове містечко”, – заявив він.

Львівські чорнобильці при-
пинили акції протесту в середині 
грудня минулого року. Тоді Руслан 
Секела заявив, що “намети зняли, 
тому що влада пообіцяла виконати 
всі умови чорнобильців”.

Чорнобильці 
відновлюють акції 
протесту

На Різдвяні Свята у Львівській 
області скоєно резонансний злочин 
– із храму Вознесіння Господнього в 
селі Волиця-Деревлянська Буського 
району викрали чотири ікони пензля 
знаменитого митця XVII-XVIII 
століть Івана Рутковича.

Фахівці кажуть, що це найбільша 
крадіжка ікон в області за часів 
Незалежності України, а міліція вже 
розпочала пошуки зловмисників.

Як заявив колекціонер 
Олександр Молодий, викрадені 
ікони мають величезну мистецьку 
та історичну цінність, бо твори 
Івана Рутковича були вершиною 
іконопису в Галичині і навіть в усій 
Україні того часу.

Колекціонер розповів, що під 
саме Різдво зловмисники зламали 
навісний замок у храм і спокійно 
викрали 4 ікони – Богородиці 
з Дитям, Миколая Чудотворця, 
Господа Вседержителя та Вознесіння 
Господнього.

Ніякої іншої охорони у 
храмі, який вважають пам’яткою 
національного рівня, не було.

За словами О. Молодого, злодії 
хотіли викрасти ще й царські ворота, 
але з невідомих причин їм це не 
вдалося.

За фактом крадіжки уже 
порушено кримінальну справу. 
Щоправда, пошуки ікон можуть 
тривати роки й десятиліття.

Саме так трапилося з іще однією 
резонансною крадіжкою ікон зі 
сховищ у Вірменському соборі 
Львова, вчиненою 1984 року.

Тоді зловмисники викрали 
22 ікони, з яких за гарячими 
слідами повернули 9 ікон, а ще 
три були виявлені набагато пізніше 
у різних збірках і повертали їх 
упродовж довгих років. Зокрема, 
ікону “Розп’яття з пристоячими” 
XV ст. вдова одного з російських 
колекціонерів повернула музеєві 
влітку минулого року.

Ще одна ікона перебуває у 
приватній колекції в Нідерландах, 
і переговори щодо її повернення 
тривають.

Доля решти ікон так і 
залишається невідомою.

Крадіжка ікон на
Різдво в Україні 

²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñíà ðàäà óõâà-
ëèëà ð³øåííÿ îãîëîñèòè 2012 ð³ê â 
îáëàñò³ Ðîêîì Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ 
Àðì³¿ (ÓÏÀ), Íàö³îíàëüíî¿ ñêàóòñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íè Ïëàñò, ãîëîâè 
ïðîâîäó Îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêèõ 
Íàö³îíàë³ñò³â ßðîñëàâà Ñòåöüêà òà 
Ãåðîÿ Óêðà¿íè Îëåêñè Ã³ðíèêà. 

Згідно з рішенням облрада планує 
виділити кошти для фінансування 
заходів, пов’язаних із святкуванням 
цих дат.

14 жовтня 2012 виповнюється 
70 років від дня створення УПА, 12 
квітня – 100 років з офіційної дати 
заснування Пласту.

27 березня 2012 виповнюється 
100 років від дня народження 
Гірника. 21 січня 1978 він вчинив 
самоспалення біля могили Тараса 
Шевченка на знак протесту проти 
русифікації України. 18 січня 2007 р. 
указом президента йому присвоєно 
звання Героя України.

2012 – рік УПА і 
Пласту

Президент ФК “Шахтар” Рінат 
Ахметов готовий тренувати команду, 
поки головний тренер Мірча 
Луческу проходить реабілітацію 
після операції. Про це він сказав 
румунським журналістам.

“Мірча залишається головним 
тренером клубу, у нього є хороші 
помічники, які знають, що робити і 
як правильно підготувати команду. 
Думаю, піде хороша реакція гравців, 
вони захочуть допомогти Містеру ... 
А поки Містер буде тут видужувати, 
я буду головним тренером”, – сказав 
Ахметов.

При цьому він підкреслив: 
“Я буду тренувати, я коуч! 
(Посміхається) У Містера хороші 

помічники: це і Олександр Спиридон, 
і Карло Ніколіні, і Массімо Уголіні. 
Я думаю, що всі покажуть свої кращі 
якості”.

Ахметов припустив, що на 
відновлення Луческу може піти 
“чотири з гаком тижні”.

Як повідомлялося, 6 січня 
Луческу потрапив в автомобільну 
аварію в Бухаресті, в результаті якої 
у нього була пошкоджена грудна 
клітка і зламані кілька ребер.

8 січня йому зробили операцію 
– була вичищена плевральна 
порожнина. Лікарі стверджують, що 
технічно операція пройшла успішно. 
Перед операцією Луческу відвідав 
Ахметов.

Ахметов вирішив 
стати тренером
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In Brief

Winnipeg, December 20, 2011 
� The Ukrainian Canadian Congress 
has announced the appointment of 
Radomir Bilash as National Resident 
Historian. The Ukrainian commu-
nity has been celebrating the 120th 
Anniversary of Settlement in Canada, 
and has begun preparations for a cel-
ebration much larger in scope - the 
125th Anniversary in 2016. 

�These milestone anniversa-
ries are, in and of themselves, his-
torically significant in the life of 
our community - just as much as the 
documented events and achievements 
that we celebrate define Ukrainian 
Canadians and our collective place in 
the national history of Canada,� says 
Roman Brytan, 120th Anniversary 
Commemorative Committee Chair. 
�As we celebrate together, it is vital 
that we also speak with one voice 
about the Groundbreakers, Nation-
Builders and Trailblazers who con-
tribute to the dynamic, vital role that 
our community plays in the ongoing 
growth of Canada as a nation.�

Radomir Bilash is Senior 
Historian for the Ukrainian Cultural 
Heritage Village (east of Edmonton), 
with which he has been associated 
in a variety of capacities since 1977. 
Insofar as this world-class historical 
museum focuses on the first decades 
of Ukrainian homestead settlement 
and East-Central Alberta town site 
development, �Radomir is uniquely 
equipped to provide an accurate, fac-
tual context to the region and settlers 
that started it all,� continues Brytan. 

Mr. Bilash is Project Manager 
for the Alberta-Ukraine Genealogical 
Project, and President of the Canadian 
Association of Ukrainian Ethnology. 
He is the author of numerous articles 
on Ukrainian Canadian culture and 
history, and researcher/consultant for 

the Canadian Museum of Civilization. 
He also finds time to lecture at 
the University of Alberta on Early 
Ukrainian Canadian Culture, as 
Adjunct Associate Professor in the 
Department of Modern Languages and 
Cultural Studies. 

�In short,� says Brytan, �Radomir 
brings with him a well-rounded and 
well-founded understanding of our 
Ukrainian Canadian identity. This, 
when seasoned with an array of cul-
tural involvement in the community 
and a track record in multicultural 
broadcasting, allows Radomir to read-
ily interpret facts and references in a 
narrative and contextual manner that 
can easily be digested by the mildly 
curious and the intensely academic.�

Mr. Bilash�s first task will be 
to develop a webpage through the 
Commemorative Committee and 
Ukrainian Canadian Congress, which 
will provide a treasury of gems of 
factual information and worldwide 
historical references for anyone look-
ing to find a quotation, an overview, a 
series of statistics, or a narrative study 
pertaining to Ukrainians in Canada. 
He will also be available on an ongo-
ing basis to respond to direct requests 
for texts, scripts and other materials 
to be used in Anniversary event pro-
grammes, interpretive displays, even 
works of artistic inspiration.

�For now,� concludes Brytan, 
�we thank Radomir for taking 
on the role of National Resident 
Historian, and look forward to the 
many ways in which he will enable 
the Ukrainian Canadian Congress to 
reach out to members and connect 
with the general community, for a 
better collective understanding of 
the past that defines us, and a greater 
collective appreciation for the future 
that beckons to us.�

Resident Historian Announced 
for Ukrainian Settlement 
Celebrations 
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• Ми виготовляємо на замовлення 
пам’ятники і різні вироби з граніту, а 
також робимо написи
• Завітайте до нашої фабрики і 
виставочного залу, які відкриті 
для публіки
• Пам’ятники, виготовлені нашою 
фабрикою, встановлюються по всіх 
цвинтарях
• Робимо написи на нових і вже 
встановлених пам’ятниках на 
будь-якій мові по всіх цвинтарях
• Ми можемо приїхати до Вас 
додому і взяти замовлення
• Ми пропонуємо добрі ціни і 
облужимо Вас з пошаною 

fering state management problems.
He said that this is not only cor-

ruption. The consequence of the pro-
cess is that even with good reforming 
ideas, there are many problems with 
their implementation, as people do not 
trust the state because shadow business 
is flourishing, and it is hard to predict 
what will happen in the end and remain 
consistent on the way of the reforms, 
Raiser said.

The new strategy of the World 
Bank would pay more attention to the 
analysis of how strong are partners in 
Ukraine, how strong are institutions 
that participate in the implementation 
of joint projects, and how strong are 
the interests that could hinder their 

realization, he added.
The third lesson is that so far, there 

is a necessity to reach a consensus 
as for key reforms to be realized in 
Ukrainian society, Raiser said. This is 
not a common vision of the reforms 
without contradictions: people in 
Ukraine want to live better � under 
European standards, he said. However, 
when it concerns the concrete things, 
and we have to start reforming such 
sectors as state procurement, tax sys-
tem, a necessity to apply large efforts 
to reach public understanding and sup-
port appears, he said.

The key condition for the World 
Bank is the provision for balanced 
reforms, so that rich people and people 
with power also undertake a part of the 
burden.

Ukraine Not Facing... 
Continued from page 1

TYMOSHENKO’S HUSBAND GIVEN 
ASYLUM ABROAD
(UPI) - The Czech Republic granted 
asylum [on January 6] to the husband 
of Yulia Tymoshenko, saying the pros-
ecution of the jailed Ukrainian opposi-
tion leader is political.

Oleksandr Tymoshenko, the 
52-year-old husband of Yulia 
Tymoshenko, said he sought refuge to 
prevent the authorities from putting 
pressure on her through her family.

Czech Interior Minister Jan 
Kubice said the Ministry had agreed 
to asylum for Tymoshenko �because 
the whole world has acknowledged 
a political prosecution of Yulia 
Vladimirovna Tymoshenko is taking 
place in Ukraine, and all the European 
countries and the United States have 
condemned it,� The New York Times 
reported.

Oleksandr Tymoshenko, married 
Yulia when she was 19 and became 
her partner in United Energy Systems, 
which sold Russian natural gas to 
Ukrainian customers in the 1990s.

Yulia Tymoshenko, 51, the head of 
United Energy Systems, was charged 
and convicted last fall of harming 
Ukraine�s interests by paying Russia 
too high a price for natural gas. She 
was sentenced to seven years in prison.

Western governments widely con-
demned the case as politically moti-
vated, the Times reported.

Oleksandr Tymoshenko also had 
been named as a criminal defendant in 
many cases involving United Energy 
Systems. In 2005, several of the cases 
were dropped, but some have been 
reopened, the Times said.

Prison officials [on January 5] 
defended Yulia Tymoshenko�s transfer 
from a Kyiv penitentiary to one in 
Kharkiv after her daughter Eugenia 
and defence lawyer [Serhiy Vlasenko] 
called the move from the detention 
centre to the penal colony �absolutely 
outrageous and illegal,� ITAR-Tass 
reported.

Yulia Tymoshenko was sentenced 
to seven years in prison October 11 for 
abuse of office in the 2009 signing of 
Russian gas contracts. She was also 
fined $200 million. 

UKRAINE TO INTRODUCE EU 
MODEL FOOD QUALITY CONTROL
(Interfax-Ukraine) - The Ukrainian 
government, due to the increasing 
number of poisoning cases and detect-
ing low-grade food, has decided to 
create a model for food quality con-
trol according to the standards of the 
European Union, said Ivan Bisiuk, 
Head of the State Veterinary and 
Biosecurity Service of Ukraine [on 
January 9]. 

�On the model of the EU states, 
the veterinary service of Ukraine will 
be able to fully control food quality 
and safety from fertilizing, feeding 
animals, monitoring pesticide resi-
dues and veterinary drugs in animal 
products to processing animal and 
vegetable goods, supplies to consum-
ers, controlling logistics chains and 
sales on the whole�[country]�, Bisiuk 
was quoted. He noted that the reform 
of the food industry foresees �the cre-
ation of a single authorized body on 
the basis of the State Veterinary and 
Biosecurity Service� However, this 
does not mean that from now on, only 
veterinarians should control herbal 
products or dietary and baby food. 
Specialists from other structures will 
be transferred to the state service with 
this purpose,� Bisiuk explained.

Україна там, де ми!
www.ukrainatv.com
Телебачення з України через інтернет

TV from Ukraine over the internet
email: info@ukrainatv.com
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Нещодавно, після тривалих 
дискусій, викладачі і студен-
ти Українського Католицького 
Університету виступили з пропо-
зицією забрати із традиційного 
Різдвяного вертепу образ “жида”. 
Звернення, яке подаємо нижче, 
пояснює їхню позицію.

Сучасний вертеп не є відтво-
ренням давнього твору, а живою 
традицією, яка до певної міри відо-
бражає теперішні настрої. Є оче-
видним, що у сьогоднішньому світі 
використання негативних етнічних, 
расових чи релігійних стереотипів 
є неприйнятним у жодному контек-
сті, в тому числі і  фольклорному. 
Досвід минулого століття, зокрема в 
Україні, має навчити нас, що шлях 
від стереотипів до шукання винного 
“цапа відбувайла” і колективної від-
повідальності, а звідти до етнічних 
чисток і геноциду є коротким. Наш 
власний народ незмірно постраж-
дав від наслідків такого думання. 

Хтось може заперечити, твер-
дячи, що наші Різдвяні традиції 
мають бути  “збережені”. Однак 
традиції не є чимось незмінним і 
непорушним. Вони постійно розви-
ваються. Те, що ми тепер вважаємо 
“традицією”, відрізняється від того, 
що наші предки вважали “тради-
цією” сто років тому. В міру того, як 
змінюються умови нашого життя і 
зростає наше розуміння, ми моди-
фікуємо деякі традиції, відкидаємо 
інші та творимо нові. Ми більше не 
кидаємо кутю на стелю напередодні 
Різдва не лише тому, що наші стелі 
змінилися із солом’яних на штука-
турені, але також тому, що можемо 
краще відрізнити побожні практики 
від забобонів.

Дехто може припустити, що 
викладачі і студенти УКУ стали 
заручниками політкоректності. 
Проте їхня позиція не є результатом 
тиску певної політичної групи, яка 
прагне підпорядкувати звичаї під 
свої політичні забаганки. Не є це 
також малодушною самоцензурою 
культурно невпевнених. Навпаки, 
це рішення постало з переконання, 
що це не по-християнськи і про-
сто непристойно зображати інших 
людей, навіть тих, які не приймають 
Христа за Месію, як джерело і вмі-
стилище зла.  

Ще інші можуть стверджува-
ти, що, незважаючи на мотивації 
наших предків при створенні обра-
зу “недоброго жида”, сьогодні ми 
зображаємо його без злого наміру, 
адже вертеп є, зрештою, комічною 
пародією. Але знаючи, що такі 
стереотипні образи є об’єктивно 
шкідливими, наш невиний намір не 
звільняє нас від відповідальності. 

Усунення з вертепу образу 
“жида” не руйнує нашу традицію, а 
лише її модифікує. Це не приведе 
до витворення солодкавого Різдва: 
ми далі маємо Смерть і Чорта. 
Дехто закликає замінити цей образ 
підступності і жадібності новим пер-
сонажем. Чи має злий Олігарх тепер 

приєднатися до компанії Ірода, 
Кози і Козака? Проте чи маємо ми 
представляти будь-яке створіння 
Боже (за винятком Диявола) як 
втілення зла? Якщо ми хочемо іден-
тифікувати вмістилище зла у цьому 
світі, то, можливо, один з акторів 
вертепного дійства мав би носити 
велике дзеркало.

У кожному разі, просимо про-
читати звернення і зробити свої 
висновки.

   Ä-ð Àíäð³é Ñîðîêîâñüêèé

Çâåðíåííÿ 
äî ñï³ëüíîòè ÓÊÓ 
Ñëàâà ²ñóñó Õðèñòó!
Äîðîã³ ñòóäåíòè! 
Äîðîãà ñï³ëüíîòî ÓÊÓ!

Öèì ëèñòîì ìè çàïðîøóºìî âàñ äî 
³íòåëåêòóàëüíî¿ çàäóìè é äóõîâíî-
ãî ïðîñâ³òëåííÿ, ùîá äóøà íàøà 
ñòàëà ñïðîìîæíîþ ðîçð³çíèòè ñÿéâî 
Âèôëåºìñüêî¿ çîð³ òà ïðèéòè ³ç äàðà-
ìè äî ÿñåë Ñïàñèòåëÿ.

Ð³çäâÿíèé ï³ñò çàê³í÷óºòüñÿ óðî-
÷èñòèì ë³òóðã³éíèì ïðîãîëîøåííÿì: 
�Õðèñòîñ Ðîæäàºòüñÿ!�, äèâîâèæíèì 
÷àðîì Ñâÿò-Âå÷îðà, à  òîä³ âåñåëèì 
ñï³âîì Êîëÿäè, Ð³çäâÿíèì âåðòåïîì. 

Àëå ðàä³ñòü î÷³êóâàííÿ öüîãî 
ñâÿòà ùîðîêó çàòüìàðþºòüñÿ ëèõèì 
ïåðåä÷óòòÿì, ùî â ÷àñ íàéâèùî¿ 
äóõîâíî¿ êóëüì³íàö³¿ ñâÿòîãî Ð³çäâà 
ó íàøó õàòó çíîâó óâ³ðâåòüñÿ âåðòåï-
íèé �Æèä�, � ³ íàñ³ííÿ çëà, ùî éîãî 
âåðòåïíå ä³éñòâî ìàëî á âèïîëîòè, 
çíîâó çàãí³çäèòüñÿ â íàø³é äóø³.

Ó íàøîìó Óí³âåðñèòåò³ íåìàº 
îäíîçíà÷íîãî ñòàâëåííÿ äî öüîãî 
ôåíîìåíó. Äèñêîìôîðò â³ä öüîãî 
âåðòåïíîãî îáðàçó é â³ä÷óòòÿ, ùî â³í 
ñóïåðå÷èòü äóõîâí³é ïîñòàâ³ ñó÷àñ-
íîãî õðèñòèÿíèíà é åòîñîâ³ ÓÊÓ, 
ñóñ³äóº ç íàñòîðîæåíèì ñòàâëåííÿì 
äî ñïðîá âèëó÷èòè éîãî, ùî ñïðèé-
ìàºòüñÿ ÿê çíåâàæåííÿ äàâíüî¿ òðà-
äèö³¿ òà óëÿãàííÿ ñòîðîíí³ì ñèëàì. 
Íàøå çàâäàííÿ � îñòàòî÷íî âèð³øè-
òè, ÿêèìè â öüîìó ïèòàíí³ ìàþòü 
áóòè ì³ñ³ÿ òà åòîñ ÓÊÓ.

Ìè íå ìîæåìî çàïåðå÷èòè òîé 
³ñòîðè÷íèé ôàêò, ùî îáðàç �Æèäà� 
áóâ òðàäèö³éíèì äëÿ óêðà¿íñüêèõ 
Ð³çäâÿíèõ âåðòåï³â. Ìàëî òîãî, öþ 
ðîëü � ïîðÿä ç ³íøèìè íåãàòèâíè-
ìè ðîëÿìè, ÿê-îò ²ðîäà ÷è Ñìåðò³, 
� ñïðèéìàëè åíòóç³àñòè÷íî, ó íèõ 
âêëàäàëè áàãàòî äóø³ é ãóìîðó. Òàê 
íàðîä ó áàðîêîâîìó ñòèë³ ïðåäñòàâ-
ëÿâ äèõîòîì³þ äîáðà ³ çëà.

Ç öüîãî ïëàñòó óêðà¿íñüêî¿ íàðîä-
íî¿ êóëüòóðè âèäíî, ùî â ïåâí³ åïîõè 
ñîö³àëüí³ á³äè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó 
àñîö³þâàëèñÿ ç ºâðåéñòâîì (ÿê, äî 
ðå÷³, ³ íàâïàêè). ßñíà ð³÷, äàëåêî 
íå êîæåí, õòî ùèðî ñì³ÿâñÿ, áà÷à÷è 
ãðîòåñêí³ êðèâëÿííÿ âåðòåïíîãî 
�Æèäà�, áóâ çàïåêëèì àíòèñåì³òîì. 
Äâ³ åòíîðåë³ã³éí³ ãðóïè æèëè ïîðó÷; 
¿õí³ çâè÷à¿ áóëè ÷àñîì çðîçóì³ëèìè 
äëÿ ³íøî¿ ãðóïè, à ÷àñîì ³ êóìåäíè-

ìè. ² çà ïîíÿòòÿìè �æèäà� é �ãîÿ� 
ñòîÿëè ñâî¿ ì³æãðóïîâ³ òàáó, ùî ¿õ 
ïëåêàëè ç îáîõ ñòîð³í.

Àëå ÷àñîì ãðîòåñêíà çàáàâà 
ìàëà äàëåêî íå ãóìîðèñòè÷íå ïðîäî-
âæåííÿ, êîëè ïî óêðà¿íñüêèõ ñåëàõ ³ 
ì³ñòå÷êàõ çãðàéêè õëîï÷àê³â íå ðàç 
ãíàëèñÿ ïî âóëèö³ çà ºâðåéñüêèì 
îäíîë³òêîì, ñêàíäóþ÷è óæå íå áàðî-
êîâå: �Æèä! Æèä!� Ï³çí³ø³ ïîë³òè÷í³ 
íàñë³äêè òàêî¿ �çàáàâè� ìè, âèáà÷òå 
íà ñëîâ³, â³äõàðêóºìî é äîñ³.

Ìîæíà ëèøå â³òàòè ïðàãíåííÿ 
áàãàòüîõ ³ç âàñ áåðåãòè êóëüòóðí³ 
òðàäèö³¿ òà çâè÷à¿. Àëå âàðòî òàêîæ 
çàìèñëèòèñü, ÷îìó öå ïðàãíåííÿ 
òàêå âèá³ðêîâå. Àäæå ìè ëåãêî 
çð³êàºìîñÿ, íàïðèêëàä, òðàäèö³¿ 
ïîñòó � õî÷ çíàºìî, ùî äåÿêèõ á³ñ³â 
ëþäèíà ìîæå âèãíàòè ç³ ñåáå �ëèøå 
ìîëèòâîþ ³ ïîñòîì� (Ìò. 17:21). Ìè 
ëåãêî çàáóâàºìî ïðî îäâ³÷íå ïðà-
âèëî ïîøàíóâàííÿ ñâÿòî¿ íåä³ë³ ÷è 
ñï³ëüíî¿ òðàïåçè ó ðîäèí³, õî÷ óñ³ ö³ 
çâè÷à¿ º íå ëèøå Áîæèì çàêîíîì, à é 
àíòðîïîëîã³÷íèìè òà êóëüòóðíèìè 
³ìïåðàòèâàìè, çàíåäáàííÿ ÿêèõ ïðè-
çâîäèòü äî âåëèêèõ âòðàò.

Òî ÷è íå âàðòî íàì ïñèõîòåðàïåâ-
òè÷íî âèäîáóòè ³ç ãëèáèí ñâîº¿ ñâ³-
äîìîñò³ ò³ ïðè÷èíè, ùî ðîáëÿòü ñàìå 
öþ âåðòåïíó ðîëü òàêîþ áàæàíîþ òà 
íåçàì³ííîþ? 

Äî òîãî æ ïàì�ÿòàéìî: ÿêùî ìè 
õî÷åìî ñâÿòî îáåð³ãàòè öåé îáðàç ó 
ìàéáóòíüîìó, òî áóäüìî ùàñëèâ³ â³ä 
òîãî, ùî â ³íøèõ êóëüòóðàõ òàê ñàìî 
ñâÿòî îáåð³ãàòèìóòü îáðàçè �õîõëà-
äºðºâºíù³íè�, �ð³çóíà-ãàéäàìàêè� 
÷è �êðèâàâîãî ïîãðîìíèêà�. 

Óò³ì, êîãîñü ³ç âàñ òóðáóâàòèìå 
ïèòàííÿ, ÷îìó öå ñàìå ìè ìàºìî 
ïî÷èíàòè ïîçáóâàòèñÿ ñâî¿õ óñòàëå-
íèõ ñòåðåîòèï³â ïåðøèìè. Ìîâëÿâ, 
õàé âîíè ïî÷íóòü, à ìè âæå ¿õ ï³ä-
òðèìàºìî. Íà öþ òðèâîãó íàø íàðîä 
â³ääàâíà çíàéøîâ â³äïîâ³äü: �²ç ñåáå 
ïî÷èíàº íå ñëàáøèé, à ìóäð³øèé�.

Ìè ðîçóì³ºìî, ùî äèõîòîì³÷íå 
âåðòåïíå ä³éñòâî ïðîñòî âèìàãàº 
ïåðñîí³ô³êàö³¿ ïîëþñà çëà � áåç öüîãî 
îáðàçè äîáðà ñòàëè á �õîäóëüíèìè�. 
Ïðîòå º ð³çíèöÿ ì³æ îáðàçàìè ²ðîäà 
òà Ñìåðò³, ç îäíîãî áîêó, òà îáðàçîì 
�Æèäà� � ç ³íøîãî. Ó òîìó äðóãîìó 
âèïàäêó çëî îòîòîæíþºòüñÿ ç ö³ëîþ 
åòíîðåë³ã³éíîþ ãðóïîþ � îòæå, ìè 
ìàºìî âèð³øèòè, ÷è ñïðàâä³ òàêà ñâ³-
òîãëÿäíà ïîçèö³ÿ º íàøèì íîâ³òí³ì 
�áîãîñëîâ�ÿì âèçâîëåííÿ�, ÿêèì ìè 
õîò³ëè á îáåðåãòè ñåáå â³ä âñåëåíñü-
êîãî çëà.

Íàñïðàâä³ æîäíà ëþäñüêà êóëü-
òóðà íå ìàº ìîíîïîë³¿ í³ íà ÷åñíîòè, 
í³ íà ïîðîêè. 

ªâðåÿìè â ³ñòîðè÷íîìó áóòò³ 
áóëè íå ò³ëüêè ì³íÿéëè, òîðãîâö³ 
òà ëèõâàð³. ªâðåÿìè áóëè, çîêðåìà, 
àïîñòîëè, ÷ëåíè íàéäàâí³øî¿ õðè-
ñòèÿíñüêî¿ ñï³ëüíîòè òà ìàéæå âñ³ 
àâòîðè Íîâîãî Çàâ³òó (çà âèíÿòêîì 
Ëóêè). ªâðåéñüêîþ áóëà Ïðåñâÿòà 
Ðîäèíà � Éîñèô òà Ìàð³ÿ. Âðåøò³-
ðåøò, ïî Ñâî¿é çåìí³é Ìàòåð³ ºâðå-
ºì áóâ ³ Ñàì ²ñóñ, Ð³çäâî ßêîãî ìè 
çóñòð³÷àºìî. 

Õðèñòèÿíñòâî íàøå âèéøëî 

ç ëîíà þäà¿çìó, ïåðåéìàþ÷è â³ä 
íüîãî â³ðó â ºäèíîãî Áîãà. Íà îñíîâ³ 
öüîãî ùå Ïàïà Ï³é Õ² ñòâåðäæóâàâ: 
�Äóõîâíî óñ³ ìè ñåì³òè�. Òîìó íå 
äèâíî, ùî ñâîãî ÷àñó Ïàïà ²âàí 
ÕÕ²²², îñìèñëþþ÷è äóõîâí³ ïðè-
÷èíè Ãîëîêîñòó ºâðåéñüêîãî íàðî-
äó, çâåðíóâñÿ â ìîëèòâ³ äî ²ñóñà: 
�Ïðîñòè, ùî ìè çíîâó ðîç³ï�ÿëè 
Òåáå â ¿õíüîìó ò³ë³!� Ó öþ Ð³çäâÿíó 
ïîðó ìè çàïðîøóºìî âàñ ï³òè çà öèì 
äóõîâíèì ïðèêëàäîì ³ ñïîâ³äàëüíî 
çâåðíóòèñÿ äî Õðèñòà: �Ïðîñòè, ùî 
ìè çíîâó çíåâàæàºìî Òåáå ó öüîìó 
çíóùàëüíîìó îáðàç³!�

Ãîñïîäíÿ áëàãîäàòü ïîòð³áíà 
íàì, ùîá ìè ìàëè çäàòí³ñòü â³äñ³êàòè 
â³ä ñåáå ãð³õîâí³ íàðîñòè ìèíóëîãî 
é äóõîâíî çðîñòàòè. Íå òðåáà áóòè 
Åêëåç³àñòîì, ùîá ïîì³òèòè, ùî ³ 
ñâ³ò, ³ Öåðêâà, ³ ìè ñàì³ íåâïèííî 
åâîëþö³îíóºìî. Ðàçîì ç íàìè ì³íÿ-
þòüñÿ é ò³ çàñîáè, çà äîïîìîãîþ 
ÿêèõ ìè ³íòåðïðåòóºìî ñâ³ò. Îêðåì³ 
îáðàçè, ÿê³ êîëèñü çäàâàëèñÿ íåâèí-
íèìè, ñüîãîäí³ ìîæóòü òðàâìóâàòè 
ëþäñüê³ äóø³ é ñóïåðå÷èòè íàø³é 
çåìí³é ì³ñ³¿. Íå á³éìîñÿ ðîçïðîùà-
òèñÿ ç íèìè � á³éìîñÿ íå ïîì³òèòè, 
ùî, îáñòîþþ÷è çàñòàð³ë³ îáðàçè, ìè 
ïîðóøóºìî íàéâàæëèâ³øå â õðèñòè-
ÿíñòâ³  � çàïîâ³äü ëþáîâ³.

Ñó÷àñí³ ïðîÿâè çëà ðîçìà¿ò³ òà 
óí³âåðñàëüí³. Âîíî îäÿãàºòüñÿ â øàòè 
äîáðà, äîñêîíàëî ³ìïðîâ³çóº íà ñòðó-
íàõ íàøî¿ äóø³, çà÷³ïàº íàø³ íàéïî-
òàºìí³ø³ áàæàííÿ é íàéïðèðîäí³ø³ 
³íñòèíêòè. Çâîäèòè óñå öå ðîçìà¿òòÿ 
äî òð³àäè òðàäèö³éíîãî âåðòåïó (²ðîä 
� Ñìåðòü � Æèä), çîêðåìà äî àðõà¿÷-
íî¿ ïîñòàò³ �Æèäà�, îçíà÷àëî á, ùî 
ìè, íà÷å äàëüòîí³êè, íå ïîì³÷àºìî 
äåÿêèõ êîëüîð³â íàøîãî ì³íëèâîãî é 
ð³çíîáàðâíîãî ñâ³òó.

Ìè ïðîïîíóºìî ñï³ëüíîò³ ÓÊÓ, à 
îñîáëèâî ñòóäåíòñòâó, íàíîâî îñìèñ-
ëèòè ´åíåçó çëà. 

Áåç öüîãî íå çìîæåìî ìè é îñÿã-
íóòè ïðîáëåì íèí³øíüî¿ Óêðà¿íè, à 
ðàçîì ç íèìè � ïðîáëåì óñüîãî ñâ³òó. 
Ó ðåã³îíàëüíèõ, ìîâíèõ, êîíôåñ³é-
íèõ òà áóäü-ÿêèõ ³íøèõ ïîä³ëàõ, 
ùî òåðçàþòü ñüîãîäí³ ò³ëî Óêðà¿íè, 
ìè îáîâ�ÿçêîâî ïîáà÷èìî â³äãîì³í 
íàøî¿ ãîòîâíîñò³ òàâðóâàòè ³íøîãî 
òà çàïåðå÷óâàòè éîãî ã³äí³ñòü. Îòîæ 
ïàì�ÿòàéìî, ùî áåç ðàäèêàëüíî¿ 
çì³íè ñïîñîáó äóìàííÿ çëî é äàë³ 
òîðæåñòâóâàòèìå, êèíóâøè íàì íà 
ðîçòåðçàííÿ ñâîº êàðèêàòóðíå îïóäà-
ëî, íàòîì³ñòü çáåð³ãøè ñâîþ ñïðàâ-
æíþ ïðèðîäó íåðîçãàäàíîþ.

�Õðèñòîñ Ðîæäàºòüñÿ, ùîá 
îíîâèòè êîëèñü óïàëèé îáðàç�, 
� ìîâèòüñÿ ó íàøèõ ñëóæáàõ ó 
Ïåðåäïðàçäåíñòâî Ð³çäâà. Éä³ìî çà 
Õðèñòîì é îíîâëþéìî �óïàë³ îáðà-
çè�, ùîá ñòàòè ñïðîìîæíèìè îíîâè-
òè ñâ³ò.

î. Áîðèñ ¥óäçÿê, ðåêòîð
î. Þð³é Ùóðêî, êåð³âíèê 

Äóõîâíî-ïàñòîðàëüíîãî â³ää³ëó
Ìèðîñëàâ Ìàðèíîâè÷, 
â³öå-ðåêòîð ç ïèòàíü 
ïðèçíà÷åííÿ òà ì³ñ³¿ 

Óí³âåðñèòåòó

Шукаймо справжніх витоків лиха!
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December 20, 2011 – The establishment 
of a new University of Alberta-Ukraine 
Student Exchange Endowment Fund 
was announced at a student seminar 
held at the University of Alberta’s Telus 
Centre on November 30. The event was 
co-organized by the Canadian Institute 
of Ukrainian Studies at the University 
of Alberta, the Alberta Society for the 
Advancement of Ukrainian Studies, and 
the Ukrainian Students’ Society.

“The purpose of the fund,” said 
CIUS Director Dr. Zenon Kohut, “is to 
offer scholarships at the undergraduate 
or graduate level to students from the 
University of Alberta and universities in 
Ukraine to study abroad for one or more 
semesters at a partner university with 
which the University of Alberta has a 
valid student exchange agreement.” The 
exchange program between the U of A 
and the Ivan Franko National University 
of Lviv has been in existence since 
2006, and more than a dozen students 
have benefited from it. 

That same year, CIUS launched an 
appeal to the Ukrainian community to 
help establish an endowment fund in 
order to sustain the program and defray 
the expenses involved in studying 
abroad. To date, CIUS has received 
many small donations from 49 donors 
in Alberta, Saskatchewan, British 
Columbia, Ontario, Manitoba, and 
the United States, totalling more than 
$15,000, which have made it possible 
to establish the fund and begin using its 
proceeds. 

The third student seminar on this 

academic exchange, titled “Ukraine 
and Canada as Witnessed by Students,” 
followed the announcement. It offered 
the best evidence of the considerable 
benefits of the exchange to participants. 
The seminar featured first-person 
accounts by participants from the 
University of Lviv, Vira Holiyan and 
Ihor Kotsiuba. Also participating were 
U of A students Stephan Pacholok 
and Dominika Lirette, who took the 
course “Ukrainian Through Its Living 
Culture” offered annually in Lviv by 
the Ukrainian Culture, Language and 
Literature Program in the Department 
of Modern Languages and Cultural 
Studies (MLCS). Mr. Pacholok and 
Ms. Lirette were recipients of the Ivan 

Franko School of Ukrainian Studies 
Ukraine Travel Award at CIUS, which 
helped defray the cost of their travel to 
Ukraine. Both programs give students 
the opportunity to study abroad and 
gain new life experiences, improve their 
language skills, and make new friends.

In their joint presentation Vira 
Holiyan and Ihor Kotsiuba, both from 
the Faculty of Mechanical Engineering, 
spoke about their experience at home 
and compared it with their studies in 
Edmonton. They noted the importance 
of the balanced and well-structured 
curriculum at the U of A, course options, 
private rather than public announcement 
of grades, the greater openness and 
friendliness of Canadian professors, 
and active student participation in class. 
They also emphasized that courses 
they attended at the U of A tended to 
be more practically oriented than those 
in Ukraine, which stress knowledge of 
theory. The students had little difficulty 
with the English language, since 
mathematical terminology is universal. 
The Ukrainian students also liked the 
U of A Campus, where all facilities 
are in one place. In Lviv, by contrast, 
university buildings are scattered across 
the city. U of A libraries were also, in 
their view, convenient to use and usually 
had the required books available.

In everyday life, Ihor and Vira 

noted the comfort and convenience of 
Edmonton. They were impressed by 
Canadian hospitality and attracted to the 
informal student culture, as manifested 
in casual clothing and eating habits. 

Stephan Pacholok (Faculty of 
Science) and Dominika Lirette (Faculty 
of Arts), along with other students from 
the U of A, took the MLCS summer 
course “Ukrainian Through its Living 
Culture,” which has been offered for the 
past eleven years. They found studying 
in Lviv an unforgettable experience 
that allowed them to learn their 
ancestral language through immersion 
in an authentic Ukrainian-speaking 
environment and everyday experience. 
They attended regular classes taught by 
Dr. Alla Nedashkivska, walked around 
the city, attended plays and concerts, 
and went to cafés and restaurants. The 
students were charmed by the rich 
cultural life of Lviv and its historical 
sites. Most important, they noticed 
a significant improvement in their 
Ukrainian language skills after the 
course. There were also very emotional 
moments when participants met their 
families, and Lviv was an excellent base 
from which to travel the country. 

The seminar attracted a sizeable 
audience, including students, donors, 
professors, and community members. 
Dr. Zhi Jones (Associate Director, 
Education Abroad Program, U of A 
International) noted the role of her 
department in promoting international 
education and opportunities to obtain 
financial support. Dr. Colm Renehan 
(Associate Vice-President, Office 
of Development) acknowledged the 
unique achievements of the Ukrainian 
community in Canada, and praised 
its commitment to the support of 
worthwhile projects. 

CIUS regards the growth of the 
new University of Alberta-Ukraine 
Student Exchange Endowment Fund as 
one of its priorities and encourages the 
community to assist in this endeavour. 
The short-term goal is to increase the 
capital of the fund to $30,000, earnings 
from which could fund one annual 
scholarship of $1,000. The long-term 
goal is to reach $100,000, which could 
provide two annual scholarships of about 
$1,800 each. Currently, this amount 
would suffice to cover the cost of travel 
between Ukraine and Edmonton. (If 
writing a cheque, please specify that it is 
in support of this program.) For further 
information, please contact CIUS by 
phone at (780) 492-2972 or by e-mail 
(cius@ualberta.ca).

Donor Generosity Recognized 
at Student Seminar

Students answering questions from the audience (L. to R.): Vira Holiyan, Ihor Kotsiuba, 
Dominika Lirette and Stephan Pacholok

The McGill Ukrainian Students’ Association (MUSA) organized a screening 
of the multi-award documentary film Genocide Revealed with director Yurij 
Luhovy present, shown at McGill University’s Business Administration lounge in 
Montreal on November 22, 2011.  

Some students from Ukraine studying at McGill were at the screening, whose 
family feared talking about the Famine-Genocide, and as a result have large gaps 
in their family history. So moved, they vowed to return home and record memo-
ries about the Famine while they can still be documented. 

Contact musa@ssmu.mcgill.ca or visit www.ssmu.mcgill.ca/musa

MUSA Screens 
Genocide Revealed

MUSA President Marta Cybulsky with opening remarks prior to screening of Genocide 
Revealed at McGill University.

DRUG MART

2150 Bloor Street West, Toronto, Ontario

416-769-6946
Ми розташовані у тому самому 

приміщенні, що раніше
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I am part of what is commonly known 
as the �Baby Boomer� generation, 
that large demographic bubble of 

people born in the two decades after 
the end of World War II. As such, 
I have been witness to an unprec-
edented amount of transformation, as 
economic, technological, political and 
social changes have had a revolution-
ary impact on virtually every aspect of 
life over the past half century.

For the most part, these changes 
have been beneficial.  Our quality of 
life has improved dramatically in mate-
rial terms.  Many diseases and ailments 
have been eradicated or brought under 
control by medical advances, consider-
ably prolonging our average life spans. 
Significant numbers of the world�s 
teeming masses have been liberated 
from assorted tyrannies and oppressive 
dictatorships. Human rights, freedom 
of speech, gender equality and literacy 
have all made noteworthy advances in 
our increasingly connected and interde-
pendent world.

Yet, there have also been some 
troubling side effects from all this 
�progress� that are cause for concern. 
The one that strikes me the most is 
the increasing tendency towards self-
indulgent consumerism.  Our society, 
encouraged by pervasive and manipula-
tory advertising practices, has become 
addicted to buying the latest products, 
gadgets, luxuries and transient experi-
ences at every turn, whether we need 
them or not, or whether we can even 
afford them.  We have been seduced 
by easy credit to indulge ourselves, 
persuaded that we deserve it, that we 
need it, and that if we just buy this next 
�thing�, we will magically be happier, 
sexier, more attractive, more successful 
and fulfilled.  It is almost astonishing 
that, though most of us inherently know 
we are being manipulated and that such 
claims are either untrue or grossly 
exaggerated, we still fall for it.

Aside from getting us into trouble 
financially and in many other ways, 
the damaging corollary to this self-
indulgence is that it also makes us 
more passive.  We no longer do things 
or create things � we just passively 
consume them.  We don�t grow or pre-
pare our own food � we buy it or eat 
out.  We don�t make our own clothes, 
furniture, toys, decorations, and a raft 
of other domestic products � we buy 
them ready-made.  We don�t make our 
own entertainment by playing musi-
cal instruments, engaging in crafts or 

hobbies, or by participating in sports 
teams, cultural organizations or clubs 
� we watch other people perform on 
television and the movies, or pay large 
admission fees to see professional 
performers do their stuff and get rich.  
Whether young or old, we don�t social-
ize in person like we used to, but spend 
countless hours in front of screens los-
ing ourselves in virtual worlds.  We 
have become much more sedentary and 
passive and the consequences in terms 
of health, both mental and physical, are 
telling.

This also has had a telling effect 
on the level of our social and cultural 
engagement as well.  There was a time 
a generation or two ago, when if you 
were Ukrainian, you were intimately 
involved in the cultural and organiza-
tional life of the community.  Every 
kid I knew went to Ukrainian School, 
danced in a Ukrainian dance group 
and belonged to a youth or scouting 
organization of some kind.  The adults, 
regardless of background or level of 
education, were similarly involved.  
Choirs, drama clubs, reading societies, 
marching bands, orchestras, and a large 
assortment of special interest groups 
enriched the life of the community and 
got everybody involved.  There were 
events at the Ukrainian Hall or cultural 
centre almost every week.  Today, only 
a tiny fraction of Ukrainians I know 
are at all involved in such activities.  
And even those that do come out to 
�Ukrainian� events do so primarily as 
passive spectators.

Our high-tech, hedonistic, consum-
erist society has conditioned most us to 
be inert users rather than active creators 
or originators of art, culture, innovation 
or progress in the essential spheres of 
what makes us a civilized species.  We 
have forgotten that every individual 
has some talent, ability or potential to 
contribute, even in a small way, to the 
well-being of the society in which he 
or she lives.  We all have the ability to 
develop the skills and knowledge that 
give us more control over our lives 
and environment, rather than becoming 
totally dependent on the dictates and 
pressures of the marketing economy 
that has come to dominate our lives.

The new year presents us with a 
good opportunity to assess how we live 
our lives, and it is an opportune time 
to take stock of whether we are just 
consumers, or producers and creators 
of what makes our lives meaningful.  It 
is food for thought.

The Age of Indulgence 
and Passivity

By Oksana Bashuk Hepburn
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Almost everyone has favourite lists this 
time of year - best movies, books, per-
sons… For the 9th year, here is my list 
of the BEST and WORST issues, events 
and personae that have had profound 
impact on the global Ukrainian com-
munity.

BEST
1. Former Prime Minister of Ukraine 
and key political opposition leader 
Yulia Tymoshenko - for her fighting 
spirit during her ‘show trial’.  She 
condemned presidential interference 
and the corruption of the judicial pro-
cess thereby drawing a line between 
Ukraine’s present governance and 
where it needs to be as a full-fledged 
member of the democratic community.
2. Ukraine’s journalists - for tenacious 
pursuit of independence despite the fact 
that over 60 have died for the cause of 
truth since Ukraine’s independence.  
3. Canada’s Prime Minister, Stephen 
Harper - for a tough message to 
President Viktor Yanukovych, a letter in 
which Harper asked him to stand firm 
on his “commitment to democracy” and 
warning of “negative impacts” stem-
ming from the politically motivated 
trial of Yulia Tymoshenko. 
4. Canada’s House of Commons - for 
their commitment to keeping Ukraine 
in the democratic community by hav-
ing a Special Debate on the erosion of 
democracy in Ukraine.
5. The European Council and Ukraine 
for finalizing the Association Agreement 
coupled with President Herman Van 
Rompuy’s strong signal: “politi-
cally-motivated justice in Ukraine”, 
particularly in the Tymoshenko case 
resolution, “will be a litmus test” for 
ratification.  
6. Patriarch Sviatoslav Shevchuk, 
Head of the Ukrainian Greek Catholic 
Church - for urging Ukrainians to build 
a Ukrainian world in their homeland in 
response to the call by Kirill, Moscow 
Patriarch of the Russian Orthodox 
Church to Russophiles around the 
globe, and particularly in Ukraine, to 
build “one Russian world”.
7. Canadians, like Jonathan Kay of 
the National Post - for criticizing the 
Canadian Museum for Human Rights’ 
selective treatment of genocides.  The 
Museum position sends the mes-
sage that the exposure of Nazi crimes 
against humanity is of greater value 
than exposing genocides perpetrated by 
Communist and other murderous dicta-
torial regimes. 
8. Ukraine’s institutions and citizens - 
for respecting their Constitution, among 
them Arseniy Yatsenyuk, party leader 
of Front for Change, who condemned 
the Party of Regions’ parliamentarians 
for seditious remarks, and said those 
who hate Ukraine and do not consider 
it their country (numerous oligarchs) 
should forfeit their Ukrainian passports 

and go live elsewhere.
9. Ukraine’s Constitutional Court - for 
banning the use of the Soviet Red Army 
Flag as an official state symbol.  
10. Generous donors like Peter and 
Doris Kule, Erast Huculak, Ian 
Ihnatowycz, Dr. Maria Fischer-Slysh, 
James Temerty, the Stasiuk and the 
Wrzesnewskyj families, Petro Jacyk 
Endowment Fund - for supporting 
issues and institutions valuable to the 
global Ukrainian community.
11. The some sixty Ukrainian Greek 
Catholic Church youth from Canada 
who were among 2 million partici-
pants in the World Youth Day held in 
Barcelona for raising their Canadian, 
Ukrainian and youth day flags higher 
than any other hailing their commit-
ment around the globe.

WORST
1. Ukraine’s political leaders - for fail-
ing to learn and apply the sine qua non 
of democracy: the separation of powers 
of parliament, the executive (adminis-
tration) and the judiciary, thus putting 
Ukraine at the top of the world’s cor-
ruption scale and losing its formerly 
high ”free” rating. 
2. European thinkers and leaders 
(except Poland) - for locking into the 
‘old think’ regarding Ukraine and fail-
ing, for the last 20 years, to incorporate 
it into the European community, a mis-
take made after WWI and again after 
WWII with disastrous consequences 
for Ukraine, Europe and the World.
3. President Viktor Yanukovych and 
Prime Minister Mykola Azarov - for 
entering into agreements favouring 
Russia’s interests rather than Ukraine’s, 
specifically the Kharkiv Accords allow-
ing Russia’s Black Sea Fleet  prolonged 
usage of Ukraine’s space; the creation 
of Ukroboronprom to facilitate defence 
integration with Russia; and the Free 
Trade Agreement aimed at Russia’s 
dominance of Ukraine’s economic sec-
tor.
4. President Yanukovych - for failing to 
understand the negative implications of 
the Yulia Tymoshenko show trial to his 
governance and to Ukraine.
5. Former President Viktor Yushchenko 
- for squashing compatriots like Yulia 
Tymoshenko; being soft on Russia; 
claiming that he “must run” again 
in the next presidential election; and 
otherwise transforming himself from 
favourite son into a Judas Iscariot.
6. Judge Rodian Kireyev - for discredit-
ing Ukraine’s judiciary via his verdicts 
in the Yulia Tymoshenko trial.  
7. Women’s organizations in the dias-
pora and in Ukraine (except FEMEN) 
- for failing to support one of their own, 
Yulia Tymoshenko.  Their inaction on 
many aspects of this issue, including 
their silence after she demanded Prime 
Minister Azarov speak Ukrainian in 
court, is inexcusable in view of their 

9th ANNUAL Ukrainian 
Best & Worst List 2011

Continued on page 8
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The 9th ANNUAL 
Ukrainian Best & Worst...

commitment to Ukrainian as the coun-
try’s official language.
8. Ukraine’s Communist Party leaders, 
including comrades Symonenko and 
Vitrenko - for saying the Holodomor, 
the famine orchestrated by the Soviet 
Communist Party, is history and no 
longer important, and Israel’s President 
Shimon Peres - for lecturing Ukrainians 
to forget their history, Holodomor 
included, motivated, perhaps, by the 
desire to protect Lazar Kaganovich, 
also a Jew, and a key architect of the 
genocide.   
9. The Canadian Museum for Human 
Rights Board of Trustees - for selec-
tively highlighting the Nazi genocide 

and under representing the equally 
brutal crimes of Communist and other 
dictatorial regimes thus undermining 
Canada’s law on equal treatment, and  
government policy on Holodomor, 
and tarnishing Canada’ role as a global 
human rights leader.   
10. Signatories of the International 
Scholars Open Letter - for falling into 
the same intellectual trap as the muse-
um: selective focus on Nazi crimes 
against humanity while under-exposing 
Communist atrocities. 
11. Ukrainian politicians, dignitar-
ies and representatives - for failing to 
speak Ukrainian at international forums 
including Ukraine’s representative and 
runner-up to the Miss Universe con-
test. 

Continued from page 7

By John Pidkowich
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
The 41st Annual Ukrainian Music Festival 
was held December 2 and 3, 2011, in 
the rehearsal and performance areas of 
Toronto�s Ukrainian National Federation 
Community Centre, culminating in the 
Final Concert held in the UNF Trident 
Hall on December 4. The 2011 Festival 
had over 150 children (aged five to eigh-
teen years) performing music of Ukrainian 
composers (or arrangements) in solo and 
ensemble instrumental, and vocal/choir 
competitions. Participants were both of 
Ukrainian heritage and of non-Ukrainian 
background. This year�s Festival was 
dedicated to Ukrainian composer Mykola 
Lysenko (1842-1912).

Musicologist and pianist Taras Filenko 
addressed the audience, speaking primar-
ily to the young musicians, and performed 
on the piano to convey an appreciation of 
the life, legacy and great work in the field 
of music by Mykola Lysenko. Dr. Filenko 
is a scholar and performer promoting the 
works of contemporary Ukrainian com-
posers. He is a faculty member of the City 
Music Center at Duquesne University in 
Pittsburg, and has over 100 publications 
to his credit, including his recent book The 
World of Mykola Lysenko: Ethnic Identity, 

Music Culture and Politics. Lysenko not 
only was a concert pianist and composed 
music for piano, string instruments, wrote 
120 art songs and opera, and arranged 
sacred and secular choral works, but he 
was also a musicologist and pedagogue 
in music performance and choir directing. 
The likes of conductor Oleksandr Koshetz 
studied under Lysenko in Kyiv over a 
century ago who continued the fine tradi-
tion of Ukrainian choral music. Koshetz 
in turn became a composer of Ukrainian 
sacred liturgical works and popular folk 

songs still heard today in church services 
and concert halls. However, we all are 
greatly indebted to the dedication and 
efforts of Mykola Lysenko as one of the 
first Ukrainian ethnologists who travelled 
Ukraine extensively to gather and then 
arranged some 500 Ukrainian folk songs, 
music characteristic to the country�s 
regions, and who laid the groundwork for 
the field of Ethnomusicology. 

Ukrainian Music Festival founder, the 
late Prof. Marta Krawciw Barabash, who 
in her own right was an accomplished 
pianist and teacher, was dedicated to 
educate young musicians to master the 
works of Ukrainian composers. Her love 
of Ukrainian music and work went well 
beyond the festival itself to include the 
UMF promotion of many concerts, notably 
in 1992 celebrating the 150th anniversary 
of the birth of Mykola Lysenko.

The Festival�s continued develop-
ment, promotion and success is due now 
in large part to the contribution of several 
hardworking executive members, includ-
ing Marta Chomyn and Irena Patten � co-
chairs, and Olya Bileychuk � secretary, 
and by festival administrative, artistic and 
advisory committee members.

The esteemed jury of adjudicators was 
comprised of: Profs. Luba Zuk (McGill 
University) and Ireneus Zuk (Queen�s 
University) - both piano; Kvitka Halyna 
Kondracki (Vesnivka Choir) � string and 
wind instruments, voice and choir; and 
Andriy Dmytrovych (Canadian Bandurist 
Capella) � bandura. 

At the UMF Concert of Finalists, 
led by Mistress of Ceremonies Zorianna 

Kilyk, a former festival participant, there 
were 31 representative performances of 
festival pieces according to category: 
instrument for piano, bandura, clarinet 
and violin; vocal; choir; and instrumental 
ensemble.

Scholarship awards totalling $8,200 
were presented to 46 individual perform-
ers, and all festival participants were 
presented with a certificate award. Young 
pianists Nicholas Chronis, Andrea Yeh and 
Vaysl Burak received awards from the Prof. 
Marta Barabash Scholarship Fund; and 
Marta Skira was the recipient of the Maria 
Pidkowich Violin Award. A special award 
from the Myron Barabash Scholarship 
Fund was given to Holy Dormition of the 
Mother of God Church Children�s Choir 
who sang the liturgical works �Sviatyi 
Bozhe� (arranged by K. Stetsenko) and 
�Sviat� (arr. N. Korol), as well as the carol 
�Dobryi vechir� (arr. L. Gorova), under the 
direction of Nadia Korol.

This year, an award in memory of Dr. 
Petro Pidkowich went to the violin ensem-
ble led by teacher Oksana Konopada who 
played the traditional Ukrainian Christmas 
shchedrivka �Shchedryk� (popularly 
known as �Carol of the Bells�) by Mykola 
Leontovych. A special bandura award 
from the Olzhych Foundation went to 
Boris Ostapienko, and the Ron Cahute 
music award went to Julia Iwanyshyn for 
voice. 

The Olzhych Foundation, Buduchnist 
Credit Union, Prometheus Foundation and 
the Ukrainian Credit Union provided very 
generous financial support of the mon-
etary awards and for the Festival�s tight 
operating costs. Offerings of scholarships 
to encourage young performers to further 
their music education are most welcomed.

Work has already begun on the 
42nd Ukrainian Music Festival. Its suc-
cess remains not only tied to dedicated 
educators, parents, and volunteers, but of 
course, is contingent upon hard practicing 
students! 

The purpose of the UMF remains to 
promote Ukrainian culture by providing an 
opportunity for musicians up to 18 years 
of age to perform music by Ukrainian 
and Ukrainian-Canadian composers. Over 
20 UMF publications for music students 
and the general public, including Prof. 
Barabash�s own compositions, music 
handbooks, and the 11 volume Z. Lys�ko 
Ukrainian Folk Melodies, are available 
from the Marta Krawciw-Barabash and 
Myron Barabash Library, established with-
in the UNF Resource Centre � Library at 
145 Evans Ave. in Toronto. Teachers and 
participants are welcome to choose works 
from the hardcopy and digital library to 
perform at the Festival.

41st Ukrainian Music Festival a 
Showcase of Young Talent

 (L. to R.) Former festival participants MC Zorianna Kilyk and Pavlo Stech (seated); 
UMF Executive members Annychka Wasylyk, Mika Shepherd, Olya Bileychuk, Roman 
Zazula, and Oksana Zholkewych; Maria Pidkowich; and UMF Co-chair Marta Chomyn

Oksana Konopada (left) leads pupils in violin ensemble playing Leontovych’s 
Shchedryk – recipients of special award in memory of Dr. Petro Pidkowich

The Holy Dormition of the Mother of God Church Children’s Choir conducted by Nadia 
Korol (right) – recipients of special award from Myron Barabash Scholarship Fund 
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Ç äèòèíñòâà ÿ çíàþ, ùî Ð³çäâî � öå 
ñâÿòî ðîäèíè. Ïåðåáóâàþ÷è äàëåêî 
â³ä ð³äíîãî äîìó, ìåí³ áóëî äóæå 
âàæëèâî â³ä÷óòè òîé äóõ Ð³çäâà, 
ÿêèé áóâ êîëèñü ó ìàìè â ñåë³. Áàãàòî 
ç íàñ øóêàº ñâîþ ðîäèíó òóò, á³ëÿ 
ñâî¿õ óêðà¿íñüêèõ ëþäåé. Òîìó íàä-
çâè÷àéíî ïðèºìíî, êîëè ìè ìîæåìî 
ç³áðàòèñÿ ðàçîì, ùîá â³äñâÿòêóâàòè 
âàæëèâ³ ïîä³¿ â íàøîìó æèòò³. Êîëè 
ÿ ïðèéøëà äî Runnymede United 
Church íà �Ð³çäâÿíó Ì³ñòåð³þ�, ÿêà 
áóëà ïîñòàâëåíà ãðóïîþ �Ñâ³òëî� ï³ä 
ïàòðîíàòîì óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ 
êàòåäðè Ñâ. Âîëîäèìèðà � ïðîäþñåð 
Êàòåðèíà Ìàòêîâñüêà, ðåæèñåð 
Ñåðã³é Êîòåëåíåöü, ÿ áóëà çàõîïëåíà 
ìàéñòåðí³ñòþ àêòîð³â � íàñê³ëüêè 
ïðîôåñ³éíî öå âñå áóëî çðîáëåíî.

 Äåêîðàö³¿, ñâ³òëî ï³äêðåñëèëè 
êîæíó åìîö³þ, ÿêó ïðîäþñåð õîò³â 
íàì ïåðåäàòè. Íåïåðåâåðøåí³ñòü 
êîñòþì³â âíåñëà ñâîþ �ðîäçèíêó� â 
òàêèé ñâÿòèé âå÷³ð. Àêòîðè ç�ÿâëÿ-
ëèñÿ íà ñöåí³ ï³ä ïðîíèêëèâ³ îïî-
â³ä³ äåêëàìàòîð³â. ×óäîâî ï³ä³áðàíà 
ìóçèêà áóäèëà íàéãëèáø³ ïî÷óòòÿ ó 
ãëÿäà÷³â. Äóõîâíà ÷èñòîòà àíãåëÿòîê 
äîñòóêóâàëàñÿ äî êîæíîãî ñåðöÿ. 
Ö³ ëþäè âêëàëè âñ³ ñâî¿ ñèëè, ùîá 
â³äòâîðèòè íàì Ð³çäâÿíó àòìîñôåðó, 
ïîêàçàòè ³ñòîð³þ íàðîäæåííÿ ²ñóñà 
Õðèñòà.

Ç âåëèêîþ ïîøàíîþ ³ âäÿ÷í³ñòþ 
ãëÿäà÷³ àïëîäóâàëè ñòîÿ÷è, öå áóëî 
ùîñü êàçêîâå... Ìè ïîâèíí³ áóòè 
âäÿ÷í³ òàêèì ëþäÿì, ÿê³ îðãàí³çî-
âóþòü äëÿ íàñ ïîä³áí³ ñâÿòà, ÿê³ 
çáëèæàþòü ³ íàäèõàþòü íàñ. Çàâäÿêè 
òàêèì âèñòàâàì ìè ìîæåìî çàáóòè 
ïðî ð³çí³ æèòòºâ³ íåãàðàçäè, çãàäàòè 
ïðî íàø³ òðàäèö³¿, ïðî íàøó â³ðó, ùî 

º íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì äëÿ  ìàé-
áóòíüîãî ïîêîë³ííÿ òóò, ó Êàíaä³. 
�Ð³çäâÿíà Ì³ñòåð³ÿ� � öå âèñòàâà, 
ÿêà â³ä÷èíèëà äâåð³ äî êîæíîãî 
ñåðöÿ, öå áåçö³ííà ïåðëèíà, ïîäàðî-
âàíà êîæíîìó ãëÿäà÷åâ³. Ìè ùå ðàç 
ïðèãàäàëè ñîá³ ³ñòîð³þ íàðîäæåííÿ 
íàøîãî Ñïàñèòåëÿ. Êîëè íàïðèê³íö³ 
âèñòàâè ìè âñ³ ðàçîì ïî÷àëè êîëÿäó-
âàòè �Íîâà ðàä³ñòü ñòàëà�, öå ñòàëî 
ùå îäíèì ïîðóõîì äóõîâíîãî ï³äíå-
ñåííÿ äëÿ êîæíîãî ç íàñ. 

Çà ÷óäîâ³ õâèëèíè äóõîâíîãî 
çáàãà÷åííÿ õî÷åòüñÿ ïîäÿêóâàòè 
òàêîæ âåëüìèøàíîâíèì ñïîíñî-
ðàì �Ð³çäâÿíî¿ Ì³ñòåð³¿�: Ôóíäàö³¿ 
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè 
â Êàíàä³, óêðà¿íñüêîìó ïðàâî-
ñëàâíîìó ñîáîðó Ñâ. Âîëîäèìèðà, 
Ôóíäàö³¿ ÑÓÑ, Ïîõîðîííîìó çàâå-
äåííþ Êàðäèíàëà, Óêðà¿íñüê³é 
Êðåäèòîâ³é Ñï³ëö³.

Êîòèëèñÿ ðÿñí³ ñëüîçè ïî îáëè÷-
÷ÿõ, äëÿ áàãàòüîõ ñòàðøèõ ëþäåé 
âèñòàâà ñòàëà ñïîìèíîì ç äèòèí-
ñòâà, à äëÿ ìîëîäøèõ � äîáðîþ 
íàñòàíîâîþ íà ìàéáóòíº. Âæå ï³ñëÿ 
âèñòóïó áàãàòî ãëÿäà÷³â ìàëè áàæàí-
íÿ çðîáèòè ôîòîãðàô³¿ ç àêòîðàìè, à 
òàêîæ êîæåí ³ç íàñ îòðèìàâ ñóâåí³-
ðè, ùîá çáåðåãòè ïàì�ÿòü ïðî öåé 
ïðèºìíèé âå÷³ð.

Íåõàé Íîâîíàðîäæåíèé ²ñóñ 
ñïîâíèòü êîæíå ñåðöå Ñâî¿ìè ëàñêà-
ìè ³ ðàä³ñòþ íàñò³ëüêè, ùî êîæåí 
áóäå ó ñèë³ ä³ëèòèñÿ ò³ºþ ðàä³ñòþ ç³ 
ñâî¿ì áëèæí³ì, äàðóâàòè îäíå îäíî-
ìó ëþáîâ, ï³äòðèìêó ³ ðîçóì³ííÿ. 

Õðèñòîñ Ðîæäàºòüñÿ! Ñëàâ³ìî 
Éîãî!

²ðèíà Äàâàð³

Вистава “Різдвяна Містерія” подарувала 
духовне збагачення

Масштаби Різдвяного дива-шопки 
у церкві Святого Апостола Петра 
на вулиці Володимира Великого 
в Тернополі – вражають. Тут ціле 
селище на пагорбах із хатами, 
храмом, людьми та різними птахами 
і звірятами. Дивує безліч рухомих 
елементів – віл та віслюк у шопці 

кивають головами, янголи рубають 
колоду, їздить потяг та канатна 
дорога, плаває корабель. Оскільки 
у церкві служать представники 
чину Францисканців, у композиції 
представлений святий Франциск, 
який б’є у дзвін.

Як людина народжується і 
росте, так і 
Різдвяна шопка 
у церкві Святого 
Апостола Петра 
щороку більшає. 
Ц ь о г о р і ч 
розміри шопки 
– 18 метрів 
у висоту та 
28 метрів 
у довжину. 
Різдвяна шопка 
щороку більша, 
а її встановлення 
займає щоразу 

Різдвяне диво 
в тернопільській церкві 

менше часу. Аби змонтувати Різдвяне 
диво, цього року знадобилося 
чотири дні.

– У нас з’явилася цікава 
карусель, також цього року є 
новозбудований замок з правої 
сторони шопки. Цього року, на 
відміну від минулого, ми постелили 
мох. Дуже цікавий самий фон 
шопки, який заготовлявся задовго 
до того, як її монтували, – розповів 
настоятель монастиря отець 
Юстиніан.

У центрі Різдвяної шопки 
– новонароджене Боже Дитятко. І 
все, що навколо зображене: люди, 
тварини, рослини, – свідчить про 
те, що все гуртується навколо Ісуса 
Христа. Атмосфера Різдвяного 
вертепу допомагає кожній людині 
наблизитися до того місця, де 
народився Ісус, відчути велику 
радість народження Спасителя. Тоді 
людське серце, сповнене миром 
та спокоєм, стає наче духовним 
Вертепом, тими яселками, де Мати 
Божа на Різдво покладе Ісуса.

Стоятиме унікальна шопка у 
храмі Апостола Петра в Тернополі 
аж до Стрітення, тобто до 15 
лютого.

реклама
в газеті

забезпечить
Вашуспіх

тел. 416-960-3424
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Всі фотографії
роботи Віри Ке

“Веселих Свят!” – стерта фраза у святковому сезоні. А Свята насправді ніко-
ли не “ВЕСЕЛІ”, хіба що хтось покропив своє горло горілкою.

Святa – це, може, єдиний момент у році, коли людина починає прига-
дувати різні свята у своєму житті, ще від дитинства, і стає сумно, що вони 
минули. Що нема тих людей, з якими споживалося чи то кутю, чи свячене. 
Нема тої атмосфери.

Колись на свята люди об’їдалися з любові до апетиту, а тепер їдять з 
любові до традицій, наперекір медицині.

Недурно хтось сказав, що життя завжди повне непорозумінь і тихого 
смутку...

У щоденній метушні свята проходять якось несподівано, дарма що на 
календарі вони зазначені червоною фарбою і завжди впадають в очі. Чим 
людина старша, тим більше притримується традицій, але не хоче наповняти 
себе традиційними стравами. А молодша генерація навіть не любить тих 
страв, які для традиції треба готувати і споживати. Дуже молода генерація 
воліє гамбурґери, піццу і навіть “чайніз фуд”. На цьому фронті завжди треба 
заводити боротьбу і тихенько викидати частину традиційних присмаків до 
“гарбіча”. Це наймаркатніший покажчик зміни часів.

Але одне незмінне для всіх часів – це любов. Мати кого любити – це 
найбільше щастя і благословення, незважаючи на свято і будень.

Мати кого любити – то так, якби відсунув з душі тяжкий камінь. З тих 
каменів, що притискають душу людини, часто виходять чудові будівлі.

Вітаю 
         зі Святами

Âèì³íà êàðòîê ó ñâÿòêîâîìó ñåçîí³ 
� äóæå ñòàðà òðàäèö³ÿ, ò³ëüêè êîëèñü 
ó íàñ, çàêè ìè ïðè¿õàëè ñþäè, íà 
í³ÿê³é êàðòö³ íå áóëî âèäðóêóâàíîãî 
ïîçäîðîâëåííÿ. Âñ³ ïîçäîðîâëåííÿ 
ïèñàëè ðó÷íî, ³íäèâ³äóàëüíî äî 
êîæíîãî, ï³äáèðàþ÷è äëÿ êîæíîãî 
òðîøêè ³íøèé òåêñò. 

Íà öüîìó êîíòèíåíò³ ìè 
çóñòð³ëèñÿ ç äèâíèì ÿâèùåì: 
íà êàðòêàõ ãîòîâ³, âèäðóêóâàí³ 
ïîçäîðîâëåííÿ, ³ âèñòà÷èòü ò³ëüêè 
ï³äïèñàòèñÿ. Ìàí³ÿ âèñèëàííÿ 
êàðòîê áóëà òàêà ïîøèðåíà, ùî íàâ³òü 
ñóñ³äè çáîêó ³ ÷åðåç äîðîãó ïîñèëàëè 
ïîøòîþ êàðòêó. Òåïåð ³ êàðòêè 
ïîäîðîæ÷àëè, ³ çíà÷êè ïîäîðîæ÷àëè, 
³ ÷îìóñü ÷àñ øâèäøå á³æèòü, òàê ùî 
ëþäè ïî÷àëè áàæàòè ñîá³ ÷åðåç ðàä³î, 
òåëåôîí, òåëåáà÷åííÿ, â ãàçåòàõ. Àëå 
õòî äàëåêî æèâå, â ³íø³ì ì³ñò³, ³íø³é 
êðà¿í³ � âñå îäíî ïîñèëàº êàðòêó. 

Êîëèñü, ÿê íàø³ ä³òè áóëè 
ìàëåíüê³ ³ ÿ ùå ïåêëà ïàñêè, 
ïîáàæàííÿ ñìà÷íî¿ ïàñêè ìàëî 
äèâíèé âïëèâ íà ìî¿ ïàñêè � âîíè 
ñòàâàëè ùîðàç ñìà÷í³ø³ ³ ùîðàç 
íèæ÷å ñ³äàëè. Ïåðåì³íþâàëèñÿ 
â çàêàëüö³! Êîëè ìè éøëè ö³ 
çàêàëüö³ ñâÿòèòè, ä³òè îãëÿäàëè 
³íø³ êîøèêè, à òîä³ çâåðòàëèñÿ 
äî ìåíå: Äèâèñÿ, ÿê³ ïàñêè ìàþòü 
ëþäè, à òè ùî ñïåêëà? Íà äèâî, 
ìîÿ ïàñêà äóæå äîáðå ñìàêóâàëà, 
áî ìàëà áàãàòî ñêîíäåíñîâàíèõ 

çíàìåíèòèõ ñêëàäíèê³â ³ íàâ³òü 
äåêîãî ïåðåì³íèëà â íàëîãîâîãî 
ç�¿äà÷à çàêàëüö³â!

Âèäðóêóâàí³ ïîáàæàííÿ íà êàðò-
êàõ, òàê³ ñàì³, éäóòü äî êîæíîãî, 
áëèæ÷îãî ³ äàëüíüîãî, äî äîðîãî¿ 
ëþäèíè, áàéäóæî¿ ëþäèíè ³ äðóç³â, 
ç ÿêèìè ùîñü á³ëüøå â�ÿæå, í³æ 
çàòüìàðåíà ïàì�ÿòü. Ó ñâÿòêîâèé 
÷àñ, ìîæå, òðåáà íàïèñàòè ê³ëüêà 
³íäèâ³äóàëüíèõ ðå÷åíü, ÿê³ áóëè áè 
êëàäêîþ äî äóø³ ³íøî¿ ëþäèíè, ÿê, 
íàïðèêëàä: �Çãàäàé, çãàäàé êîëèñü 
ïðî ìåíå, ÿê ñîíöå çãàñíå, çâå÷îð³º, 
ÿê õîëîäîì â äóø³ ïîâ³º, ÿê ñåðöå 
ñòàíå âæå ñòóäåíå, çãàäàé, çãàäàé 
òîä³ ïðî ìåíå�. ×èì äîâøå æèâåìî 
� òî òàêèõ çãàäóâàíü º á³ëüøå ³ á³ëü-
øå. Îäíà÷å ìîæíà âèðàçèòè òåïëî-
òó ³ äî âèäðóêóâàíîãî ïîáàæàííÿ: 
ùàñòÿ, çäîðîâ�ÿ, ìíîãèõ ë³ò � äîäà-
òè, íàïðèêëàä: �Õàé öåé ð³ê ³ñòî-
ðè÷íèõ çì³í çàïî÷àòêóº ³ ó Âàøîìó 
ïðèâàòíîìó æèòò³ õâèëþ âåëèêèõ 
çì³í�. Àáî: �Áàæàþ, ùîá Âè íàðåøò³ 
ìàëè ÷àñ çàçíàâàòè ñïîê³éíî íå ò³ëü-
êè ïðîçó æèòòÿ, àëå é ïîåç³þ�. Õàé 
Áîã áëàãîñëîâèòü Âàøó õàòó, Âàøó 
ðîäèíó ³ Âàøèõ äðóç³â. Áàæàþ ëþáî-
â³ äëÿ îäíèõ, ïðèÿòåë³â äëÿ áàãàòüîõ, 
äîáðî¿ äîë³ äëÿ âñ³õ. Àáî, çà ñëîâà-
ìè Ìèêîëè Ïîíåä³ëêà: �Ùîá ó öåé 
ðàä³ñíèé äåíü Âè ìàëè ïðàçíèê ó 
æèâîò³, êðàñó â îäåæ³ ³ âåíòèëÿö³þ 
â íîãàõ!�    

Про святкові картки

Ìè ïåðåæèëè ÷àñòèíó íàøîãî 
æèòòÿ, êîëè í³õòî íå ãîâîðèâ ïðî 
�ïîëþøåí�, ïðî â³ðóñè, ëþäè íþõà-
ëè òàáàê, êóðèëè ôàéêó, à ãîð³ëêà 
ïîìàãàëà íà áîë³ çóá³â, íà �êîð÷³�, 
íà ãðèï, íà çëó öèðêóëÿö³þ. Ðàçîì 
ç áàíêàìè ³ ï�ÿâêàìè âîíà çàñòóïàëà 
ïåí³öèë³í. Òåïåð ÷îìóñü óñå øêî-
äèòü. À êàíàðîê íå ï�º, íå êóðèòü, 
¿ñòü, ÿê ïòàøîê, ³ æèâå ò³ëüêè 20 
ë³ò! Êîëèñü ìîëîäü ãðàëà â �ê³÷êè�, 
ñï³âàëà ñòð³ëåöüê³ ï³ñí³, ïðèãî-
òîâëÿëà õî÷ ðàç íà ð³ê �ôåñòèí�, 
ðîáèëà �çäâèãè�, õîäèëà íà ïðàç-
íèêè, à ÿê õîò³ëà ñòð³ëÿòè � òî 
ñòð³ëÿëà ç �êàòàïóëüêè�! Í³õòî íå 
ìàâ ãðîøåé, íå ìàâ �Â²ÇÈ�, íå ìàâ 
�Ìàñòåð�-êàðòêè, àëå ìàâ íîðìàëüí³ 
áîðãè ³ íîðìàëüí³ íåðâè. Òåïåð õòî 
ìàº ãðîø³, ìóñèòü â³÷íî áîðîòèñÿ 
ç òèìè, ùî õî÷óòü â³ä ö³º¿ ëþäè-
íè ïîçè÷àòè ãðîø³, ùîá ïëàòèòè 
áîðãè ³ äàâàòè íà ð³çí³ ö³ë³. Êîëèñü 
ìîëîä³ ëþäè ìð³ÿëè ïðî òðèäöÿòè-
ë³òíþ â³éíó, ùîá ñòàòè ëèöàðÿìè, 
ãåðîÿìè, à òîä³ âåòåðàíàìè ³ ìàòè 
ïîøàíó òà ìåäàë³. Òåïåð ìîëîä³ 

ëþäè  äèâëÿòüñÿ íà �ãîêåé�, ãðàþòü 
�ãîêåé� ³ ìð³þòü, ùîá ñòàòè äîáðèì 
ãîêå¿ñòîì. Êîëè ìè áóëè ìîëîäè-
ìè, ìè áóëè åì³ãðàíòàìè íà öüîìó 
êîíòèíåíò³, à åì³ãðàíòè êóïóâàëè 
ñòàð³ õàòè, ùî âèãëÿäàëè, ÿê ä³ðÿâ³ 
çóáè ìóäðîñò³, â³äíîâëÿëè ¿õ, âèíàé-
ìàëè, ïðîäàâàëè (ç³ çàðîá³òêîì!). 
Åì³ãðàíòè ïðàöþâàëè ïî äâ³ ðîáîòè 
íàðàç, ñòàðàëèñÿ ìàëî ùî íå ïåðå-
ñêàêóâàòè ÷åðåç âëàñíó ò³íü, ùîá 
ìîãòè âå÷îðàìè õîäèòè íà ïðîáè 
õîðó ³ íà çàñ³äàííÿ. ßêîñü ìàëè ÷àñ 
� çà ñòàðèì ³ çà íîâèì êàëåíäàðåì! 
À òåïåð ëþäè ìàþòü ð³çí³ ãîäèííè-
êè: ³ íà ðóö³, ³ â êèøåí³, ³ íà øè¿, ³ 
íà øïèëüö³ � ³ íå ìàþòü ÷àñó! Òåïåð 
ëþäè ïîëàãîäæóþòü óñå òåëåôîí³÷-
íî, åëåêòðîí³÷íî, ÷åðåç êîìï�þòåð, 
ò³ëüêè øêðÿáàþòüñÿ âëàñíèìè ðóêà-
ìè! Êîëèñü ëþäè ñïàëè áåç ï³´óëîê, 
íàâ³òü íà êóëàö³, à òåïåð õî÷ ìàþòü 
ùîðàç äîðîæ÷³ ìàòðàöè ³ â³áðóþ÷³ 
ë³æêà � âñå îäíî æóðÿòüñÿ, ÷è òðåáà 
âçÿòè ï³´óëêó íà ñîí. À äåõòî æèâå 
ðîñëèííîþ ä³ºòîþ: äàº êîðîâ³ ¿ñòè 
òðàâó, à òîä³ ¿ñòü ç êîðîâè ì�ÿñî!

Купівля та продаж нерухомості

HomeLife/
Cholkan Realty Corp.

Надія Баб’юкНадія Баб’юк
Realtor Member/

Агент з продажу-купівлі нерухомості

tel: 416.236.7711   cell: 416.835.7442
nbabyuk@hotmail.com     www.hlcholkanrealty.com

Власне житло – надійна інвестиція!

109 Judge Road, Toronto, ON M8Z 5B5 

Просимо Вас перевірити, чи Ви відновили Вашу передплату.
Подаємо до відома, що дату передплати на наліпках газети слід 
читати у такому порядку: рік, місяць, число. Наприклад, якщо на 
Вашій наліпці є 12/12/00, то це означає, що передплата дійсна до 
грудня 2012 року.

До уваги передплатників газети 
“Новий Шлях”!

Відвідайте вебсторінку

www.infoukes.com/newpathway

Колись і тепер
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Æ³íêè ïðàöþâàëè íà äåÿêèõ 
ï³äïðèºìñòâàõ ïî 10 ãîäèí äåííî, 
áåç äîäàòêîâî¿ çàïëàòè. 

Ó ãðóäí³ 1903 ð. ìàäàì Ìàð³ 
Êþð³ îòðèìàëà Íîáåë³âñüêó 
íàãîðîäó ðàçîì ç³ ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì 
Ï�ºðîì Êþð³ çà â³äîêðåìëåííÿ 
ðàä³îàêòèâíèõ åëåìåíò³â. Ìàäàì 
Êþð³ � ïåðøà æ³íêà, ùî ä³ñòàëà 
íàãîðîäó Íîáëÿ. Ï³ñëÿ ñìåðò³ ñâîãî 
÷îëîâ³êà ó 1906 ð. ìàäàì Êþð³ ñòàëà 
ïåðøîþ æ³íêîþ-ïðîôåñîðîì ó 
Ñîðáîíí³, à â 1911 ð. âîíà îòðèìàëà 
íàãîðîäó Íîáëÿ âäðóãå � çà õ³ì³þ ³ 
â³äêðèòòÿ äâîõ åëåìåíò³â: ðàä³óì ³ 
ïîëîí³óì. Äî ê³íöÿ ñâîãî æèòòÿ, ÿêå 
áóëî êîðîòêå, áî âîíà ä³ñòàëà ÷åðåç 
ïðàöþ ç ðàä³îàêòèâíèìè åëåìåíòàìè 
ðàêà, ìàäàì Êþð³ äîñë³äæóâàëà 
çàñòîñóâàííÿ ðàä³îàêòèâíîñò³ â 
ìåäèöèí³.

Ó ãðóäí³ 1903 ð. äâà áðàòè Îðâ³ë 
³ Â³ëáóð Ðàéò çàê³í÷èëè ñâ³é âèíàõ³ä 
� ïåðøèé ë³òàê, ÿêèì ïåðåëåò³ëè 
30 ñåêóíä íà ìèñ³ Ê³òò³ Ãîê. Ó 
âåðåñí³ 1908 ð. Îðâ³ë ïåðåëåò³â ç 
ïðåäñòàâíèêîì àìåðèêàíñüêî¿ àðì³¿ 
á³ëüø ÿê ãîäèíó. Ó 1909 ð. Îðâåë 
³ Â³ëáóð Ðàéò âèãðàëè êîíòðàêò íà 
áóäîâó ïåðøèõ àìåðèêàíñüêèõ â³éñü-
êîâèõ ë³òàê³â. 

Ó âåðåñí³ 1903 ð. ó Ïîëòàâ³ 
â³äêðèòî ïàì�ÿòíèê ²âàíîâ³ 
Êîòëÿðåâñüêîìó, áàòüêîâ³ ñó÷àñ-
íî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. ²âàí 
Êîòëÿðåâñüêèé (1769 � 1838) � ïîåò 
³ äðàìàòóðã ó÷èâñÿ â Ïîëòàâñüê³é 
äóõîâí³é ñåì³íàð³¿, ÿêî¿ íå çàê³í÷èâ, 
ò³ëüêè ñòàâ äîìàøí³ì ó÷èòåëåì ó 
ñ³ëüñüêèõ ïîì³ùèöüêèõ ðîäèíàõ, 
çàâäÿêè ÷îìó ìàâ çìîãó îçíàéîìè-
òèñÿ ç ñåëÿíñüêèì ïîáóòîì ³ çàñâî¿òè 

Сто років тому... (Приблизно...)
íàðîäíó ìîâó. Ó 1796 p. â³í âñòóïèâ 
äî â³éñüêà ³ áðàâ ó÷àñòü ó ïîõîä³ íà 
Òóðå÷÷èíó. Çàëèøèâøè â³éñüêî, ñòàâ 
ïàòðîíîì �Áîãîóãîäíîãî Çàâåäåííÿ� 
³ íàãëÿäà÷åì �Äîìó äëÿ âèõîâàííÿ 
á³äíèõ äâîðÿí�. Áëèçüêî ïðèÿòåëþ-
âàâ ç ãåíåðàëüíèì ãóáåðíàòîðîì ³ 
áðàâ ó÷àñòü ó òåàòðàëüíèõ âèñòàâàõ ó 
éîãî äîì³. Ï³çí³øå ñòàâ äèðåêòîðîì 
Ïîëòàâñüêîãî òåàòðó. Íàéá³ëüøèé 
òâ³ð Êîòëÿðåâñüêîãî �Ïåðåëèöüîâàíà 
Åíå¿äà� º ïî÷àòêîì íîâî¿ äîáè â 
óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³. Öå áóðëåñêíà 
òðàâåðñ³ÿ Âåðã³ëåâî¿ �Åíå¿äè�. Äâ³ 
ï�ºñè Êîòëÿðåâñüêîãî � �Íàòàëêà 
Ïîëòàâêà� ³ �Ìîñêàëü ×àð³âíèê� 
� º îñíîâîïîëîæíèìè äëÿ ðîçâèòêó 
óêðà¿íñüêîãî òåàòðó. 

6 ãðóäíÿ 1903 ðîêó íàðîäèâñÿ 
Ìèêîëà Êîëåññà. Ìèêîëà Êîëåññà 
� ñèí ìóçèêîçíàâöÿ-ôîëüêëîðèñòà, 

åòíîãðàôà ³ êîìïîçèòîðà Ô³ëàðåòà 
Êîëåññè. Ìèêîëà Êîëåññà çàê³í÷èâ 
Êîíñåðâàòîð³þ ó Ïðàç³, áóâ ïðîôå-
ñîðîì Ëüâ³âñüêî¿ Êîíñåðâàòîð³¿ ³ ç 
1953 ð. ¿¿ ðåêòîðîì. Áóâ äèðèãåíòîì 
õîðó �Áîÿí�, �Áàíäóðèñò�, �Ñòóä³î-
Õîðó� ³ õîðîâî¿ êàïåëè �Òðåìá³òà�. 
Áóâ äèðèãåíòîì îïåðíîãî òåàòðó ³ 
ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó ó Ëüâîâ³. ßê 
êîìïîçèòîð âèêîðèñòîâóâàâ ó ñâî¿õ 
òâîðàõ ãóöóëüñüêèé ³ ëåìê³âñüêèé 
ôîëüêëîð, íàïèñàâ äóæå áàãàòî òâî-
ð³â äëÿ îðêåñòðó, äëÿ ôîðòåï³àíî ³ 
äëÿ õîðó. Ïîìåð 8 ÷åðâíÿ 2006 ðîêó ó 
Ëüâîâ³. Éîãî êóçèíêà Ëþáêà Êîëåññà, 
äîíüêà Îëåêñàíäðà Êîëåññè, ï³àí³ñò-
êà, ¿çäèëà ç êîíöåðòàìè ïî ªâðîï³ 
òà Àìåðèö³, àëå ç 1940 ð. æèëà â 
Êàíàä³ ³ äî ñìåðò³ áóëà ïðîôåñî-
ðîì Êîðîë³âñüêî¿ Êîíñåðâàòîð³¿ â 
Òîðîíòî.

Áåíöàëü áóâ ³ ðåæèñåðîì, ³ àêòîðîì 
ó ãîëîâíèõ ðîëÿõ ó êîæíîìó òåàòð³, 
â ÿêîìó â³í ïðàöþâàâ. Ó 1938 p.  
� â òåàòð³ ³ì. ²âàíà Êîòëÿðåâñüêîãî, 
ùî áóâ îá�ºäíàííÿì äâîõ âèäàòíèõ 
ãàëèöüêèõ òåàòð³â � ³ì. ²âàíà 

Òîá³ëåâè÷à ³ �Çàãðàâè�. Ñàìå â 
Êîëîìè¿ öåé ç�ºäíàíèé òåàòð ïîñòà-
âèâ âïåðøå ñï³ëüíèìè ñèëàìè äðàìó 
�Ìàðóñÿ Áîãóñëàâêà�, â ÿê³é Áåíöàëü 
ãðàâ Ñîôðîíà, íàðå÷åíîãî Ìàðóñ³ 
ïåðåä òèì, çàêè òóðêè çàáðàëè ¿¿ â 
ïîëîí. Âèñòàâà áóëà ïîñòàâëåíà ïðå-
êðàñíî, çàëà ïåðåïîâíåíà ïóáë³êîþ, 
ùî åíòóç³àñòè÷íî, ³ç çàõîïëåííÿì 
îïëåñêóâàëà êîæíó ñöåíó ³ ì³çàí-
ñöåíó, äåêîðàö³¿, êîñòþìè, ùî íåìà 
ñë³â, ùîá öå ïåðåäàòè. Àêòîð³â íà 
ñöåí³ â³òàëè ùîõâèëèíè áóðõëèâèìè 
îïëåñêàìè, êâ³òàìè, ëþäè ï³äíîñè-
ëèñÿ ç êð³ñåë. Îäíàê öåé ïðèéîì, öþ 

ðàä³ñòü ïðèãàñèëà òðàã³÷íà â³ñòêà, ùî 
Ìèêîëà Áåíöàëü ä³ñòàâ óäàð ñåðöÿ 
³ ïîìåð. Òÿæêî áóëî óñâ³äîìèòè, 
ùî óëþáëåíèé Áåíöàëü, �Áåíüî�, 
ÿê éîãî äðóç³ íàçèâàëè, íåçàáóòí³é 
�Äîðîøåíêî�, �Ñ³ðêî�, �Ìàçåïà�, 
�Äîâáóø�, �Êîðîëü Êàâè� � ³ êíÿçü 
ãàëèöüêîãî òåàòðó � íå æèâå! Â òåàòð³ 
í³áè çãàñëà ëàìïà... À çà ð³ê âèáóõëà 
Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà � ³ íå ñòàëî é 
òåàòðó...

Êîëèñü, ÿê ïî¿äåòå â Óêðà¿íó ³ 
áóäåòå â Êîëîìè¿, íå çàáóäüòå â³ä-
â³äàòè íà öâèíòàð³ ìîãèëó Ìèêîëè 
Áåíöàëÿ, íà ÿê³é ñòî¿òü ÷óäîâèé 
ïàì�ÿòíèê ñêóëüïòîðà Ñåðã³ÿ 
Ëèòâèíåíêà.

Познайомлю 
вас з Сергієм 
Литвиненком
²ì�ÿ Ñåðã³ÿ Ëèòâèíåíêà ò³ñíî 
çâ�ÿçàíå ç óêðà¿íñüêèì êóëüòóðíèì 
æèòòÿì ïîçà ìåæàìè Óêðà¿íè. Â³í 
íàðîäèâñÿ íà Ïîëòàâùèí³, áóâ ñòàð-
øèíîþ â Àðì³¿ ÓÍÐ. Ç â³äçíà÷åí-
íÿì çàê³í÷èâ Êðàê³âñüêó Àêàäåì³þ 
Ìèñòåöòâ ³ ñòóä³¿ â Ïàðèæ³. Ó 1944 
ð. æèâ ó Í³ìå÷÷èí³, ç 1949 ð. � ó 
Íüþ-Éîðêó, äå ³ ïîìåð. Ëèòâèíåíêî 
áóâ àâòîðîì áàãàòüîõ ïàì�ÿòíèê³â: 
²âàíà Ôðàíêà ³ Â. Ïà÷îâñüêîãî ó 

Згадую: Миколу Бенцаля – великого 
актора української сцени, видатного 
режисера і борця за волю України 
в лавах Січових Стрільців

Микола Бенцаль

Ëüâîâ³, Ïîëåãëèì Ãåðîÿì ó Áàçàð³, 
â Ðàâ³ Ðóñüê³é ³ â ßâîðîâ³, Ñ. 
Øóõåâè÷à â Àìáåð´è ³ Ðàêîâñüêîãî 
â Íüþ-Äæåðç³, Âîëîäèìèðà 
Áëàâàöüêîãî ó Ô³ëàäåëüô³¿ òà 
³íøèõ Ñåðã³é Ëèòâèíåíêî çàëèøèâ 
óêðà¿íñüê³é ñï³ëüíîò³ áàãàòî 
ïîðòðåò³â: Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ 
Øåïòèöüêîãî, Ãåòüìàíà ²âàíà 
Ìàçåïè, óêðà¿íñüêèõ ìèñòö³â, 
ïèñüìåííèê³â, ïîë³òèê³â òà piçíèõ 
âèäàòíèõ ëþäåé. 

Ïîõîâàíèé íà óêðà¿íñüêîìó 
ïðàâîñëàâíîìó êëàäîâèù³ ó Áàâí-
Áðóêó.

Сергій Литвиненко

Присилайте листи на електронну адресу
npweekly@look.ca

Читайте... і 
думайте...
1. Нічого не є тяжче на ваших 
лаврах, тільки коли ви на них 
спочиваєте...  

 (Президент Франклін)

2. Заздрість є безкоштовним 
квитком до комплексу власної 
неповноцінности...  

(Віктор Гюго)

З. Людина першого класу най-
краще себе почуває між людьми 
першого класу. Іншими словами: 
інтелігентна людина найкраще 
почуває себе між інтелігентними 
людьми.  

(В. К.)

4. Якщо знайдете дорогу без 
перешкод – вона, правдоподіб-
но, нікуди не веде... 

(Альберт Айнштайн)

5. Найцінніші і найважливіші в 
житті речі – ніколи не є речі...

(В бюлетені однієї церкви)

6. Набагато тяжче розбити забо-
бон, ніж атом... 

 (Альберт Айнштайн)

7. Україна – це не знак на карті, 
а творіння Боже. 
Ні новою, ні старою – звать її не 
гоже.    
Вас не стане, й нас не буде 
в цім безладнім світі,
А Земля її нестиме на своїй 
орбіті.
Що для неї колотнеча ваша 
політична?   
Ви тут гості тимчасові,
УКРАЇНА – ВІЧНА! 

(Поет Павло Глазовий)
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– Давайте поговоримо про ваше 
перебування в Канаді. Що нового ви 
тут дізналися?

Андрій: Що мене вразило – хоча 
я й очікував цього – це побачити, 
що депутати – це звичайні люди, які 
живуть на свою заробітну платню, 
вони, як і решта суспільства, у своєму 
соціальному і економічному статусі, 
вони живуть, як звичайні люди. 
Або навіть міністри, які мають таку 
серйозну владу: звісно, їх не можна 
порівняти з міністрами у країнах, 
де немає демократії і контролю за 
державною владою. Вони приймають 
дуже важливі рішення у державі, 
але при цьому не мають мільйонів і 
мільярдів. 

Клавдія: Я підтримую ці 
слова, тому що я була у свого члена 
парламенту Брайана Мессі у місті 
Віндзорі. Мій член парламенту має 
велику повагу серед населення. Коли 
він проводив свої кампанії, я стежила 
за всіма документами і бачила людей, 
які до нас приходили, вони справді 
голосують за цю людину, котра робить 
якісь справи, і ці справи доходять до 
людей. Я бачила будинок, в якому він 
живе, це звичайний будинок, нічого 
особливого. Ця людина не ставить себе 
вище за інших через те, що вона при 
владі. 

Андрій: Те ж саме про мого 
члена парламенту, Меган Леслі, у 
Галіфаксі. Вона їздить на ровері, не 
має власної машини, вона помістила 
свій офіс у найбіднішому районі 
Галіфаксу, навіть такому не дуже 
безпечному, бо вона хоче показати, 
що вона з тими бідними людьми, вона 
їх підтримує. Коли я ходив з нею на 
зустрічі з виборцями, ці люди, на 
листи яких я відповідав в офісі, стали 
для мене реальними. Ще одне моє 
особисте спостереження: канадці, які 
вирішили робити політичну кар’єру, 
не переслідують мети заробляти гроші 
на цьому. Тобто це дуже дивно для 
нас, що влада і гроші розділені. Якщо 
в Канаді ти хочеш робити гроші, то 
йдеш у бізнес-школи, отримуєш МВА 
і заробляєш свої мільйони. Але ти не 
стаєш політиком для цього. 

Клавдія: У Канаді в політику 
йдуть люди, які хочуть допомагати 
іншим. Мій член парламенту починав 
із соціальної роботи. Він працював 
у центрі для людей з обмеженими 
можливостями, у нього не було супер-
кар’єри, він не міг уявити, що колись 
стане депутатом. Він просто робив 
справу, яка йому подобається. 

– Звідки ви так добре знаєте 
українську мову?

Андрій: Коли ми з моїм другом 
створювали Український Клуб у 
Москві, однією з моїх цілей було 
вивчити мову. Тобто я трішечки 
розмовляв вже тоді, але нормально 
почав розмовляти пізніше, коли 
активно займався цим. І ось вже 
через рік роботи у цьому клубі я дуже 
поліпшив знання своєї української. 
З боку батька в мене українське 
коріння, і я зацікавився українською 

культурою та мовою, мабуть, мені 
тоді було років 17. До того навіть не 
думав про це. Але в певний час я почав 
читати українські джерела, сайти і 
таким чином – розуміти все більше. Я 
ніколи не вивчав мову з підручником, 
я просто спілкувався. Коли є люди, 
які виправляють твої помилки, 
порадять щось, то дуже швидко можна 
вивчити. Дуже багато людей у Москві 
вивчили українську мову саме завдяки 
Українському Молодіжному Клубу. 
Тому що в нас там було таке правило: 
коли ти розмовляєш українською, ти 
маєш нею і розмовляти. Якщо ти не 
розмовляєш українською, ти можеш 
говорити російською, але ти не 
можеш просити людей, які говорять 
українською, перекласти для тебе 
на російську. Тому люди починали 
спочатку розуміти українську, а потім 
почали нею спілкуватися. 

Клавдія: В мене інша історія. 
У мене батьки і я сама народилися в 
Києві. Я закінчила суто український 
ліцей, але так склалося, що мої батьки 
отримали пропозицію працювати 
в Росії, підписали контракт і мали 
три роки працювати в Республіці 
Татарстан. Тому я вступила там в 
університет і навчалася там. Але на 
даний момент я мешкаю у Санкт-
Петербурзі.

– В Росії найбільша у світі 
українська громада, але зацікавлення 
українською мовою і культурою 
досить низьке. Що могло б змінити 
цю ситуацію?

Андрій: В Росії, у принципі, 
майже кожен має якесь українське 
коріння. Тобто спілкуєшся, він каже 
“ну, я росіянин”, але “моя мама зі 
Львова” чи “тато з Києва”. 

Клавдія: В Росії є така політика 
розмитої ідентичності. Вони 
вважають, що Україна дуже схожа, 
мова дуже схожа, тому вони думають, 
що немає сенсу українцям, які там 
проживають, підтримувати своє 
коріння, підтримувати відчуття далекої 
Батьківщини, що є, наприклад, у 
Канаді. Тому, що я вивчала два роки 
українську діаспору в Канаді, – це був 
мій дипломний проект, а саме сучасні 
українсько-канадські відносини і 
вплив діаспори, – я б сказала, що це 
відчуття далекої Батьківщини дуже 
загартовує людину. В Росії такого 
нема: все здається надто схожим, щоб 
підтримувати його. Тому все виходить 
із цього. В Росії немає такої організації 
українців, яка б політично лобіювала 
їх інтереси, і це нонсенс, враховуючи 
ту кількість українців, які проживають 
у Росії. 

Андрій: Проблема в тому, що 
люди з українським корінням у 
Росії вважають себе росіянами. І це 
правильно, що просто нема ніякого 
стимулу бути українцем у Росії. 

– Канадсько-Українська Пар-
ламентська Програма існує завдяки 
підтримці української громади в 
Канаді. Як би ви обґрунтували для 
них вибір учасників з Росії, а не, 
скажімо, з Донецька чи Криму?

Клавдія: Ці люди, які повернуться 
з Програми, будуть, я впевнена, 

активістами у своїй діаспорі. Вони 
будуть представниками українського 
народу в Москві чи інших містах. Це 
голос України там, дуже важливо їх 
підтримувати. 

Андрій: До речі, є такий момент, 
коли багато людей у Москві мене 
питають: “Ти їдеш до Канадського 
Парламенту, яким чином?” Я 
відповідаю: через українську діаспору. 
Вони вражені: “Нічого собі!” Тобто 
люди розуміють, що Україна – це не 
тільки та Україна, що біля кордону 
з Росією, але також це й українська 
діаспора світова, яка має серйозний 
вплив. Крім того, не секрет, що 
багато випускників КУПП мешкають 
у Північній Америці тепер, і тому, 
на мою думку, головне, що Програма 
допомагає розвиткові світового 
українства загалом, тому що не можна 
робити ставку лише на українців в 
Україні, діаспора для України дуже 
важлива – це можна бачити по Канаді, 
по Америці, Австралії і так далі. 
Вони зберегли для українців багато 
українського в той час, коли Україна не 
мала незалежності. 

Клавдія: Не важливо, де та 
людина буде далі жити, головне, що 
ця людина буде почуватися українцем. 
Я знаю по собі – коли жила в Україні, 
я не відчувала стільки патріотизму, 
як почала відчувати в Росії. Тому що 
коли людина живе за кордоном, вона 
відчуває, що в неї є своя ідентичність, 
нація, що вона має підтримувати свою 
мову. І я думаю, якщо ми побачимо, 
як живе діаспора, що вони роблять, 
як вони бережуть свою мову, це буде 
великим плюсом і стимулом.

Андрій: На мою думку, якщо 
Програма запрошує українців з 
діаспори, це має свої переваги. 
По-перше, це будує зв’язки – між 
українцями з Росії, України і Канади. 
Тобто світове українство від цього 
дуже виграє. 

Коментар Ігоря Бардина, 
директора КУПП:

– Цього року російські студенти 
вперше брали участь в КУПП. Чому 
Ви вирішили їх запросити?

– Є три студенти з Росії. Двоє з них 
безпосередньо з української діаспори, 
третя – російська студентка, яка 
вивчає українську мову та літературу 
в Московському Лінгвістичному 
Університеті. Обґрунтуванням і 
причиною цього, в першу чергу, є 
те, що тепер діаспора в Росії не дуже 
добре функціонує як громада, оскільки 
вони втратили всі ресурси, і тому, 
якщо метою КУПП є концентрація 
уваги на молоді України, слід також 
зосередити увагу на молоді Росії, щоб 
допомогти привезти їх сюди, щоб 
вони пройшли стажування і таким 
чином продовжували бути пов’язані з 
діаспорою і належати до неї. Російські 
студенти так само важливі. Важливість 
полягає в тому, що дуже відомий 
російський університет викладає 
українську мову та літературу як 
іноземну, що є символічним та 
важливим аспектом, бо в цьому 

університеті більше не дивляться на 
українців як на “молодших братів”, 
а розуміють, що вони окремий народ 
з окремою мовою і культурою. Ми 
вважаємо гарною ідеєю дати їм 
можливість зустрітися зі студентами 
з України, бо вони, звичайно, не 
зустрінуть їх у Москві, а також дати їм 
канадський досвід. І вони розповідали 
нам, що це був дуже позитивний 
досвід.

– Чи знаєте Ви від інших 
студентів або координаторів, чи 
дійсно вони отримали користь від 
Програми?

– У нас була зустріч з іншими 
інтернами і розмова про те, як 
студенти з Росії вписалися у Програму. 
Вони сказали, що співпраця між 
ними трьома і рештою студентів була 
фантастичною, вони вважають, що 
студенти з Росії почувалися, як вдома. 
Те, що українська мова була другою 
мовою спілкування після англійської, 
не викликало будь-яких перешкод для 
студентів з Росії. Навпаки, студентка, 
яка вивчає українську, вважає це дуже 
корисним, тому що інші студенти 
змогли допомогти їй з вимовою та 
граматикою. Так само два інших 
інтерни, особливо Клавдія. Вона 
відчула, що знайомство з українською 
діаспорою в Канаді дійсно допомогло їй, 
тому що вона збирається в аспірантурі 
досліджувати канадську діаспору, і тут 
вона отримала досвід з перших рук не 
тільки шляхом перебування в Канаді 
та через взаємодію з діаспорою, а й 
через стажування, оскільки інтерни 
відвідували різні місця: український 
концерт, церкву або Університет 
Оттави. Андрій сказав, що він 
збирається підтримувати контакт 
з Програмою, а також вступати до 
аспірантури в Північній Америці, і 
хотів би продовжувати відносини зі 
студентами з цієї Програми. Загальна 
оцінка – це було дуже плідним для 
Програми. Студенти говорили, що це 
дуже гарне рішення, тому що воно 
продемонструвало більш зрілий підхід 
до росіян, що ми також можемо вітати 
і запрошувати їх. Якщо ми матимемо 
можливість, ми будемо продовжувати 
це робити.

Розмовляв Роман Ташліцький

“Не важливо, де людина живе, головне, 
що ця людина почувається українцем”
Çàê³í÷åííÿ ³ç ÷èñëà ¹51, 2011

Ігор Бардин, директор КУПП
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Andrew Ivan Spolsky was born on August 
2, 1952 in Toronto, to immigrant parents 
from Ukraine. In the post-war years, 
European traumas had been occasion-
ally mentioned, but the overall mood in 
the family was upbeat in anticipation of 
a bright future in Canada free from fear 
and persecution. Andrew was a joyful and 
courageous child. When he learned that he 
was to start school soon, he walked over to 
the local school to announce his coming. 
He was elated and could not stop talking 
about the happy prospect. 

That spring of 1957, Andrew�s father 
suddenly passed away from a heart attack. 
Andrew started attending another school. 
Very soon, he regained his enthusiasm 
for happy discoveries. The day he learned 
that Christopher Columbus discovered 
America, he found the news so over-
whelming that on the way home he had 
informed everyone he knew, eager to share 
his joy. There were discoveries in other 
subjects too; in mathematics and history; 
in physics and arts. However, in time, his 
appreciation became more sophisticated, 
and he began to comprehend that the 
knowledge he was gaining in school was 
only the tool for further discovery of the 
world. The realization that life was the 
road of discoveries had brought him joy, 
which he had been always eager to share 
with his fellowmen.

Andrew chose his father�s profession 
� electrical engineer, and he followed his 
stepfather into the field of telecommunica-
tion, in pursuit of �unlimited opportunities 
for imagination and discovery. After his 
initial years at BNR in Ottawa, Andrew 
completed an M. Eng. degree in Systems 
Engineering and Computer Science. He 
eventually became an expert in the areas 
of terrestrial wireless, mobile satellite and 
microwave radio systems. Andrew enjoyed 
working for Canadian Astronautics Ltd. 
in Ottawa, for Intelsat in Washington, 
D.C., for MPR in Vancouver, for CDC in 
Ottawa/Calgary; and on special projects 
for the UN Organization in New York, 
USA, for ICO Global Communications 
in London, UK, for Nortel and DND in 
Ottawa. His job pattern was dynamic. 
He had always been attracted by new 
challenges. The pursuit of discovery 
has always been the dominant force in 
Andrew�s professional life.

His keen interest in communica-
tion had led Andrew to other fields of 
expression, music in particular. Although 
a reluctant piano player himself, Andrew 
developed great appreciation for music, 
preferring classical, with jazz being his 
other favorite. He also had a strong admi-
ration for virtuoso performers. His large 
collection of music recordings consists 
entirely of the best performers in the 
world, in various genres. 

Perhaps the greatest influence in 
Andrew�s life was his maternal grandmoth-
er, his beloved Ba who had been privileged 
to share his joys and sorrows, who instilled 
in Andrew the sense of style and the family 
tradition of attending the performance of 

�Messiah� every Christmas.
Another passion in Andrew�s life was 

collecting antique furniture, mostly of 
French walnut. Andrew could narrate the 
history of the Western World by talking 
about furniture styles, their emergence and 
transformations over time under the influ-
ence of successive philosophies of life. In 
that context, history had become his other 
strong interest. The Old World atrocities 
had been still very fresh in the memory 
of 20th century men. In Ukrainian history 
the most tragic event was Holodomor-
genocidal death by hunger imposed on 
Ukrainians by the Communist govern-
ment. Particularly informative on the 
subject proved to be the high-school 
course in Geography Andrew had taken in 
Grade 11 at Richview Collegiate Institute 
in Toronto. The discovery of the stunning 
contrast between governments serving 
their citizens and the governments abus-
ing them made Andrew appreciate more 
than ever the fairness of his own country 
- Canada. Years later, on his first busi-
ness assignment to England, Andrew 
took a few days off to visit the Normandy 
beaches and pay his respects to Canadians 
who sacrificed their lives for the principle 
of freedom.

A world traveler, on business or for 
skiing pleasure, Andrew had acquired a 
taste of many countries; however, Canada 
has always remained his best place in the 
world. From Percé and Lunenburg on the 
East Coast to Tofino on Vancouver Island, 
Andrew loved the majestic vistas and easy 
conviviality. His favorite place was Banff 
where he fell in love with Lesia (�the most 
accomplished communicator�) and the 
Ontario shores of the mighty St. Lawrence 
River where he hunted for antiques. Along 
the river Andrew could find the finest sam-
ples of the hand-made furniture brought to 
Canada by the old Loyalists fleeing the 
American Revolution. There Andrew 
discovered the town of Morrisburg and 
the adjacent Upper Canada Village where 
the finest Canadian traditions had been 
preserved in a permanent exhibit of a typi-
cal Canadian village. At Christmas time 
on his annual pilgrimage to Upper Canada 
Village, Andrew, the self-appointed inter-
preter, loved to deliver the Canadian mes-
sage to international visitors enchanted by 
the Canadian culture.

In summer time, Andrew loved to pic-
nic there in the Sunken Rose Garden at the 
foot of the hill bearing the monument with 
the dedication �In memory of the brave 
men who fought and fell in the victory 
of Crysler�s Farm 11 Nov. 1813�. Here, 
Andrew loved to smell the roses, in awe 
at the Canadian resolve to stand up to the 
Yankee invaders in order to preserve the 
magnificent land for their own enjoyment. 
Andrew always believed God intended 
Man to enjoy life.

 May his memory be eternal and his 
joy prevails.  

Natalie Spolsky Tomcio, 
Andrew�s Mother

In Memory of 
Andrew Ivan Spolsky,  

M.Eng., P.Eng.
August 2, 1952 – April 13, 2010

Сл. п. Леся Шанта
Замість квітів на свіжу могилу сл. п. Лесі Шанти, яка відійшла у вічність 

7 грудня 2011 р., в її пам’ять складаю дар $25 на пресовий фонд “Нового Шляху”.
Чоловікові та доньці висловлюю щире співчуття.

Царство Їй Небесне!

 Павлина Загребельна

У 22-гу незабутню річницю відходу у вічність 
нашого найдорожчого мужа, батька і дідуся 

сл. п. 
Івана Вітика 

замість квітів на його могилу складаємо пожертву $100 
на пресовий фонд “Нового Шляху”.

      Дружина Людмила
      Доня Лариса
      Син Михась
      з родинами

Бл. п. Роман Плавущак
У пам’ять спочилого в Бозі бл. п. Романа Плавущака, 
замість квітів на його могилу складаю пожертву $50 

на пресовий фонд “Нового Шляху”.
Дружині Вірі, доням, ближчій і дальшій родині 

висловлюю щире співчуття.
Вічна Йому пам’ять!

Павлина Загребельна

Ó 15-òó áîëþ÷ó ð³÷íèöþ â³äõîäó ó 
â³÷í³ñòü ìîãî ÷îëîâ³êà Âàñèëÿ Ãàéäàÿ 
çàì³ñòü êâ³ò³â íà éîãî ìîãèëó íà öâèíòàð³ 
�Ãëåí ²äåí� ì³ñòà Â³íí³ïåãó ñêëàäàþ 
ïîæåðòâó íà ïðåñîâèé ôîíä ãàçåòè 
�Íîâèé Øëÿõ�. Öå âèäàííÿ äëÿ ìåíå 
îñîáëèâî äîðîãå, áî äîâãèé ÷àñ, êîëè 
ùå ðåäàêö³ÿ öüîãî ñëàâíîãî ÷àñîïèñó 
áóëà ó ñòîëèö³ ïðîâ³íö³¿ Ìàí³òîáà, â 
í³é ïðàöþâàâ ÿê ë³íîòèï³ñò, ÿê ðåïîðòåð 
ì³é ïîê³éíèé ÷îëîâ³ê ðàçîì ç âèäàòíèì 
ðåäàêòîðîì Àíò³íîì Äîáðÿíñüêèì òà 
àâòîðèòåòíèì æóðíàë³ñòîì ³ äðóãîì 
²âàíîì Áàéðàêîì. Ñâ³òëà ¿ì óñ³ì 
ïàì�ÿòü. Õàé �Íîâèé Øëÿõ� ñâî¿ì 
ïîëóì�ÿíèì ñëîâîì îñâÿ÷óº ïðàâäó 
ïðî âñåâèòðèâàëèõ óêðà¿íö³â, ÿê³, õî÷ 
³ áóëè ðîçñ³ÿí³ ïî ñâ³òó, àëå æèòòÿ 
ïðèñâÿ÷óâàëè òà ïðèñâÿ÷óþòü äîâ³÷í³é 
Íàëåæíîñò³ ð³äíî¿ ìàòåðèíñüêî¿ çåìë³. 

Ñâ³òëà ïàì�ÿòü äðóçÿì ³ ïîáðà-
òèìàì Âàñèëÿ Ãàéäàÿ: Àíàòîë³þ 
Æóê³âñüêîìó, Þð³þ Ãâîçäóëè÷ó, Ìèêîë³ 

Св. п. Леся Бризгун-Шанта
 

Ділимося з українською громадою сумною вісткою, що в середу, 7 
грудня 2011 р. у шпиталі Торонто Дженерал відійшла у вічність в мирі, 

в колі родинної любові й тепла та в молитовному настрої, після надання 
священиком о. Ігорем Панчишиним останніх святих тайн, 

св. п. Леся Бризгун-Шанта, відома українська дитяча письменниця, авторка 
23-ох дитячих книжечок, лауреат семи літературних премій. 

У 40-ий день відходу у вічність св. п. Лесі Шанти буде відправлена 
Поминальна Свята Літургія в неділю, 15 січня, о 12:15 пополудні 

в соборі Св. Покрови, а опісля Заупокійна Панахида.
 

Родина

V

Ñóõîâåðñüêîìó, 
Â ³ ê ò î ð ó 
Ñ ò å ï à í å í ê ó , 
²âàíó Õîõëà÷ó, 
Äìèòðó ßðåì÷óêó, 
Ïåòðó Äàíåëþêó, 
Ã ð è ã î ð ³ þ 
Æ è â è ë î â ³ , 
Â î ë î ä è ì è ð ó 
Êëèìêîâó, Îëåêñ³ Ôåäîðóêó, Ìèêîë³ 
Ìàþ, Ñòåïàíó Õðîëþ, Ïåòðó 
Ï³ñîöüêîìó, Ìèêîë³ Ñåðã³é÷óêó, Àíäð³þ 
Ñëàâè÷ó, Äåìèäó Ñàëþ÷êó, Ãàëèí³ 
Òîïîëüíèöüê³é, ²ðèí³ Øèìê³â... ¯õí³ 
³ìåíà íàëåæàòü ³ñòîð³¿ íå ò³ëüêè Óêðà¿íè, 
¿õ ïîíåñëè ó Âñåñâ³ò â³ðí³ æóðàâëèêè íà 
ï³ñåííèõ êðèëÿòàõ, ùîá íåáó ñêëàñòè 
³ñïèò ëþáîâ³ òà â³ääàíîñò³ ð³äí³é çåìë³.

Ó òàêîìó ïàíòåîí³ ³ìåí êâ³òëî æèòòÿ 
Âàñèëÿ Ãàéäàÿ. Öåé êâ³ò ÿ ç âäÿ÷í³ñòþ 
çáåð³ãàþ ó ñâîºìó ñåðö³.

Ãàëèíà Ãàéäàé, äðóæèíà

Св. п. Василь Гайдай 
27.09.1922 – 6.02.1997




