
З нагоди великого празника Христового 
Воскресенняпересилаємо Вам і Вашим 
найближчим щиросердечні побажання 
радісних Великодніх Свят. Нехай 

Воскресний Христос благословить Вас і 
Ваші родини.

Дирекція НТШ в Канаді

СЛОВО ГОЛОВИ

Вельмишановні і Дорогі Члени  НТШ !

Майже два роки тому 8-го квітня 2006 
року відбулися Загальні Збори на яких 
обрано теперішню Дирекцію нашого 
Товариства. Це вже друга Дирекція за 
новим Федеральним Чартером і Статутом 
нашого товариства з 27-го березня 2004 
року. Перед нами Загальні Збори, які 
запляновані на суботу, 5-го квітня 2008 
року в Торонті. Офіційне повідомлення і 
пропоновану програму подаємо окремо в 
цьому числі Бюлетеню. Запрошуємо всіх, 
хто може, взяти участь у Загальних 
Зборах.

В Торонті ми вже роками 
продовжуємо традицію щомісячних 
наукових доповідіей. В 2007 році з 
великим успіхом відбулося дев’ять 
доповідей з різних ділянок і на різно-
манітні теми. 2008 рік ми розпочали 25-го 
січня доповіддю в пам’ять д-ра Романа 
Цурковського, нашого члена і мецената. 
Наш доповідач, д-р Андрій Кравчук, 
президент Університету Садбурі та автор 
книжки Christian Social Ethics in Ukraine:
The Legacy of Andrei Sheptytsky виголовив 
доповідь на тему: “Митрополит Андрей 
Шептицький і ми: сучасні уявлення про 
митрополита Андрея та їх суспільна 
функція”. В п’ятницю, 22-го лютого 
відбулася сьома доповідь в пам’ять д-ра 
Володимира Мацькова. Доповідь 
виголосив дійсний член НТШ  і заступник 
голови проф. Марко Горбач на тему 
“Світові запаси нафтових та ґазових 
резурсів – склянка напівповна чи 
напівпорожня?” Намічені дальші доповіді: 
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27-го березня, Томас Примак на тему “Ілля 
Рєпін: мистець Шевченківського краю”; 18-
го квітня, Мирослав Шкандрій на тему 
“Єврейсько-українська ідентичність: 
єднання і відмежування в українській 
культурі. 1890-1930рр.”; 2-го травня, 
Микола Рябчук, тема ще не визначена.
Час до часу також відбуваються допо-

віді в Оттаві та Монтреалі. З радістю 
подаємо до відома, що цього року Осередок 
в Едмонтоні започаткував серію наукових 
доповідей в українській мові, а саме: 17-го
лютого, проф. Іван Павло  Химка – “Звідки 
взялася українська іконографія Страшного 
Суду”; 16-го березня, проф. Микола Рябчук 
– “Між недолугим авторитаризмом і 
незрілою демократією”; 13-го квітня, Марія 
Лесів – “Дещо про неоязичництво в 
Україні”;4-го травня, Тарас Курило – “Сила 
та слабкість українського націоналізму в 
Канаді під час німецької окупації (1941-
1943 рр.)”.   
При кінці минулого року наукове 

видавництво Collegium Columbinum в 
Кракові видало книжку д-ра Аґнєшки 
Ґронек про іконографію українських ікон 
Страстей Христових –Ikony męki Pańskiej. O
przemianach w malarstwie cerkiewnym
ukraińsko-polkiego pogranicza.Книжка була 
видана в польській мові з фінансовою допо-
могою Товариства. В 2008 році призначено 
фонди на видання книжки д-ра Василя 
Вериги, довголітнього дійсного члена 
Товариства та бувшого члена Управи і 
голови Контрольної Комісії. Книжку видає 
видавництво НТШ в Україні.  
Ділимося ще одною доброю вісткою, 

що Осередок в Едмонтоні готує до друку 5-
ий томЗахідньо-Канадського Збірника.
Дирекція одержала листа-звернення від 

НТШ в Україні в справі спорудження у 
Львові пам’ятника в честь проф. Володи-
мира Кубійовича, невтомного головного
редактораЕнциклопедії українознавства і 
нам всім відомого науковця і громадського 
діяча. Львівська міська рада призначила 
місце на розі вулиць Франка і Свєнціцького. 
Комітет спорудження пам’ятника очолює
проф. Олег Шаблій, заступник –д-р 
Микола Бандрівський, а секретар – проф. 
Олекдандер Вісьтак. Одержано кошторис на 

суму 491 тис. грн. Дальші інформації 
подаємо окремо і просимо своїми 
пожертвами долучитися до цієї благородної 
справи.
Про нашу повну діяльність за останню 

каденцію можна буде довідатися більш 
обширно зі звітів Дирекції, які готуємо до 
Загальних Зборів. Після Загальних Зборів 
2006 року вислано поштою друковані звіти 
всім тим членам, що не були присутні на 
Зборах і мали заплачені вкладки. Цим разом 
плянуємо зробити подібно, тому 
заохочуємо Вас вирівняти свої членські 
вкладки.
На кінець пригадую, що наше Това-

риство має свою вебсторінку. Заохочуємо 
всіх, хто користується інтернетом,
поглянути –www.ntsh.ca. Якщо Ви цього 
ще не зробили ласкаво просимо подати нам 
свою електронну адресу, щоб ми могли 
посилати Вам повідомлення про доповіді і 
звіти електронно. З нами можна контактува-
тися е-поштоюntsh.ca@gmail.com.

д-р Дарія Даревич
голова

Графіка Воскресенняна 1-шій сторінці взята з 
Готуйсь, квітень 1988. Мистця не подано. 

Валютне конто на яке можна пересилати 
гроші на спорудження пам’ятника проф. 
Володимирові Кубійовичеві у  Львові.

Наукове Товариство ім. Шевченка:
ЄДРП ОУ 02030376 Банк: Львівська обласна 

філія АКБ “Укрсоцбанк”
МФО – 325019 Р.р. 2600260031265
(на пам’ятник В. Кубійовича).

НТШ в Укаїні інформує, що спонзори будуть 
відзначені у пропам’ятній книзі.

Гроші також можна пересилати через 
Foundation of the Encyclopedia of Ukraine,

296 Mill Road, Suite F1, Toronto, ON
M9C 4X8

Просимо зазначити, що це є на 
Фонд В. Кубійовича.



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ 
ЗБОРИ 

Повідомляємо всіх шановних членів 
Наукового Товариства ім. Шевченка в 
Канаді, що Загальні Збори відбудуться в 
суботу, 5-го квітня 2008 року о годині 
2-гій по полудні в ґалерії КУМФ, 2118-А 
Bloor Street West, Toronto, Оntario
.

Пропонований порядок 
Загальних Зборів:

1.   Відкриття 
2.   Вшанування пам'яти членів, що
 відійшлиу вічність

3.   Надання грамот підвищення
4.   Вибір Президії Зборів
5.   Прийняття порядку Зборів
6.   Вибір комісій: Номінаційноїi
Резолюційної

7.   Прийняття протоколу Заг. Зборів’04 
8.   Звіт Дирекції
9.   Звіти Осередків
10.  Фінансовий звіт
11. Звіт Контрольної Комісії
12. Дискусія над звітами
13. Уділення абсолюторії
14. Звіт Номінаційної Комісії
15. Вибір нової Дирекції
16. Прийняття бюджету
17. Вибір публічного книговода
18. Звіт Резолюційної Комісії
19. Різне
20. Закриття

Ласкаво запрошуємо всіх членів взяти участь 
у Загальних Зборах. Пригадуємо, що члени, 
які не можуть бути присутніми мають право 
передати уповноваження на письмі (поштою, 
факсом чи е-поштою). Член присутній на 
Загальних Зборах не може мати більше як три 
письмових уповноважень.

За Дирекцію НТШ в Канаді:

д-р Дарія Даревич -голова
Зенон Татарський- секретар

ТАРАС ЗАКИДАЛЬСЬКИЙ  (1941 - 2007)

Протоколярний секретар НТШ в Канаді д-р 
Тарас Закидальськийще 9-го жовтня 2007 року 
був на сходинах Дирекції і брав участь у дискусії.
Місяць пізніше на наступних сходинах його вже 
не було серед нас. Після короткої боротьби із 
несподіваною і важкою недугою рака мозгу,д-р
Тарас Закидальський помер 8-го листопада в 
Торонті. 
Відійшов у Вічність не тільки син, чоловік, 

батько і дідусь, але також довголітнiй дійсний 
член НТШ. Покійний був членом Управи НТШ від 
1994 року, а від 1997 року протоколярним 
секретарем. За тих 10 літ він написав 64 прото-
коли. Але не тільки –д-рЗакидальський їх 
розсилав електронною поштою разом з пригадкою 
про наступні сходини. 
Окрім своїх обов’язків у Дирекції  також 

виголосив дві доповіді в НТШ у Торонті –
“Філософія в університетській освіті в Україні”(10
листопада 1995)і“Сковорода і йогофілософія” на 
вечорі з нагоди 280-ої річниці народження 
Сковороди (12 грудня 2002). 
Народився 2 лютого 1941 року в місті Львові, 

а не в родинному місті Дрогобичi, томущо в той 
час його мама Наталка приїхала до Львова на 
побачення із ув’язненим чоловіком Данилом. 
Арештований совєтською владою, Данило 
Закидальський “пропав” i щойно після 
незалежності України Тарас знайшов ім’я батька 
на офіційному списку розтріляних Червоною 
Армією при відступі зі Львова в червні 1941 року. 
До Канади приїхав у 1949-му році з мамою. 

Закінчив Торонтонський університет ступенем 
бакалавра з англійської літератури і філософії. В
університеті Брин Мавр в Пенсильванії здобув 
ступінь маґістра. Тема його дисертації –Теорія 
людини у філософії Григорія Сковороди. Свою 
докторську дисертацію із російської філософії на 
тему філософа Ніколая Федорова також захистив у 
Брин Мавр. 
В роках 1970-78 викладав філософію в 

Урсайнус коледжі, Пенсильванії. Рішив повер-



нутися до Канади, де почав працювати над 
проєктом англомовної Енциклопедії України при 
Торонтонському університетіяк перекладач, автор 
статей і редактор філософії. В 1996 році він став 
редактором журналу Russian Studies in Philosophy
– а від 2003 року був  редактором журналу 
Канадського Інституту Українських Студій –
Journal of Ukrainian Studies.
В1970-их роках включився в оборону 

дисидентів в Україні – працював при видавництві 
Смолоскип і розповсюджував інформації про 
репресії в Україні на міжнародних наукових 
конференціях. В 1976 році видав брошуру Three
Philosоphers: Political Prisoners in the Soviet Union.
Післянезалежності України нав’язав контакти із
різними філософами в Україні, а зокрема із 
Інститутом Філософії при Академії Наук і Києво-
Могилянською Академією, де в 1994, 1995 і 2000 
роках викладав філософію. Перебуваючи в 
Україні, він познайомився із ректором і проводом 
Острозької Академії, організував фонди на 
стипендії, а 2007 року прилучився до акції 
розбудови Академії –заклав Товариство 
Приятелів Острозької Академії в Канаді.
Григорій Сковорода був улюбленим 

філософом д-ра Закидальського. Слова Сковороди 
з його збірки Сад Божественних пісень можна 
віднести до Тараса. 
Всі люди думають про блага земні....А в мене 
одна дума не виходить з голови: як би мені 
розумно жити й розумно з цього світу 
відійти? Страшна смерте з замахненою 
косою! Ти немилуєш нікого – ні царя, ні 
селюка: ти нищиш усіх, як вогонь солому. Всі 
тремтять перед тобою, окрім тих хто 
сумління має чисте мов кришталь.

ІРИНА ГУЗАР(1905 -2008)

Проф. д-р Ірина Гузар була найстаршим 
членом НТШ в Канаді і дійсно подивугідною 
людиною. І це не тільки тому, що прожила 102
роки – дві світові війни, чотирьох окупантів 
України, зазнала комуністичних репресій і маючи 
понад 80 літ відважилася еміґрувати до Канади де 
дочекалася проголошення самостійної України. 
Подивугідна вона своєю силою духа, неймовірною 
працездатністю і наполегливістю у науковій праці. 
Коли ми в грудні 2005 року святкували її 100 ліття 
вона нам обіцяла свою автобіографію в науково-
філософському контексті. Ця обіцянка  сповнилася 
і презентація книжки відбулася 19-го липня в 
Торонті. Біографія Тривалість у мінливості:
життеві лініїнаписана німецькою мовою. В 
серпні проф. Гузар відлетіла сама до Львова на 
презентацію цієї ж книжки. У Львові ввесь час 
працювала над перекладом книжки і над її 
виданням в українській мові.

Відійшла у вічність 4-го січня 2008 року у 
Львові. Народилася Ірина Гузар 26-го грудня 1905 
року у Львові в патріотичній і глибоко віруючій 
родині. До народної школи і ґімназії ходила у 
Відні, але матуру здавала у Ґімназії Сестер 
Василіянок у Львові. Студії ґерманістики і 
клясичної філології завершила маґістеркою на 
тему Метафора у Жан Павля 1931 року  у 
Львівському університеті. Відбула два роки 
педагогічної практики у державній ґімназії ч. 4 у 
Львові, здала іспити та одержала диплом з 
педагогії. Опісля років викладала ґерманістику і 
клясичну філологію в Ґімназії Сестер Василіянок. 
В тому часі (1939) захистила докторську дисерта-
цію на тему впливів Ціцерона на німецького 
автора з 14-го ст. Акерманна з Чехії. Кандидатську 
дисертацію на тему Лірика німецького просвіт-
ительства захистила в Київському Університеті 
1950 року. Від 1943-го до 1973-го року викладала 
ґерманістику в Університеті ім. Івана Франка у 
Львові, очолювала катедру німецької філології, 
потім була секретарем Ради факультету іноземних 
мов. В 1968 році в Університеті, в Тбілісі,  в Грузії 
захистила докторську дисертацію на тему Реалізм 
Ґете.
В 1973 році під час кампанії боротьби з 

українським націоналізмом і нової хвилі репресій 
проти української інтеліґенції була звільнена з 
посади  в університеті. П’ять років працювала в 
Таджікістані в Педагогічніму Інституті ім. Рудакі 
у місті Кулябі, де викладала історію літератури 
Західної Европи. В 1981 році повернулася до 
Львова. Ввесь цей час не переставала писати 
наукові праці і робити переклади з німецької та 
української мов. 1985 року одержала запрошення 
представити доповідь на міжнародній конференції 
в честь Вінкельманна в місті Стендаль, в Німеч-
чині. Була нагороджена медалею Вінкельманна за 
культурні зв’язки між Німеччиною і Україною. В 
Канаді відразу вступила до НТШ, де виступала з 
доповідями і була в Управі дві каденції. 
Написала понад сто наукових праць, в тому числі 

11 книжок з таких ділянок, як літературознавсто, 
мовознавство, мистецтвознавство і філософія. Праці 
друкувалися в Німеччині, Італії, Україні і Канаді. 
В автобіографіїТривалість у мінливості:  

життеві лінії  проф. Гузар пише:  “Серед 
мінливих, бурхливих, складних і несприятливих 
умовин я зберегла стійкість характеру, міць духу, 
мені впоєних вихованням і власною наполегливіс-
тю, які не дозволили мені відхилитися від раз 
обраної лінії життя.” Ці слова характеризують 
подивугідну людину, нею пройдений життєвий 
шлях, незламну послідовність її характеру та 
наукові досягнення на міжнародному форумі. 

Дарія Даревич


