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«Уроки на щодень» 
 

 

Найпопулярніша нині продукція української, за 
походженням, думки – «Je suis Charlie» – встигла стати 
класикою. Не виповнилося і року агресії супроти Укра-
їни, як і ми збагунули, що можемо творити свої «suis». 
На жаль, нагоди не вщухають. Але наша історія – 
окрема.  

Парижські події можна інтерпретувати по-
різному; першим у списку народних висновків стоїть 
релігійний пункт. Але сповідники Ісламу були не лише 
серед нападників – мусульманином був і поліцейський, 
застрелений під час першого нападу. Варто відзначити й 
іншого вірного повчанням пророка Магомета – молодо-
го продавця кошерного магазину, що врятував покупців-
євреїв від заручництва і смерті, але сам не став ховатися 
від терориста-захоплювача.    

Отже, на цю французьку історію можна глянути 
радикальніше, – в методичному сенсі цього слова. 
Франція приймає участь у військових операціях проти 
«Ісламської Держави»  в Сирії та Малі. А виконавці відо-
мих терактів є якраз бійцями цієї терористичної банди. 
Що, як не посієння страху, було справжньою метою тієї 
акції? Та й опозиційні до правлячої партії вже пожи-
нають плоди. 

Згадаймо 11 березня 2014 року: теракт на мад-
ридській з/д станції «Аточа» та двох інших. У той день 
10 майже одночасних вибухів в чотирьох місцевосцях 
іспанської столиці забрали 192 життів та залишили 
пораненими 1858 людей. Тоді ще не було одноголосного 

«Yo soy Atocha». Неводовзі після замаху стали очевид-
ними два прямих наслідки успіху терору: програш 
правлячої партії Partido Popular (на чолі з М.Азнаром)  
на користь соціалістам та, відтак, вивід іспанського 
контингенту з Іраку. Недарма Аль-Каеда втілила цю дію 
за 3 дні до проведення в Іспанії парламентських виборів. 

Як би там не було, французи не були б такими, 
коли б не підняли на вівтар цих подій базове право 
свободи слова. І тут, дійсно, було б непогано згадати 
велику істину самоцензури та важливості культури вико-
ристання цього права. Проте, важливішим є свідомо 
сприйняти, що тут мова йде також про первинніше – 
свободу совісті – безапеляційне природне право кожного 
на світогляд та на відповідні дії, або утримання від них.  

Наші суспільства мають (або ж здатні посилити) 
справедливі механізми обмеження будь-чого. Власне, в 
аристотельському читанні, Закон – це розсудок, позбав-
лений пристрасті. Але спільний знаменник в Повазі – це 
те, що нам ще чуже.  

Врешті, вибудовується загальний умовивід  – для 
поширення на щодень. Авторську думку можна ігно-
рувати. Можна, в свою чергу, викласти власне бачення. 
Але, в цьому контексті, будь-які намагання психологічно 
чи фізично подавити цю думку чи її автора,– також, в 
певній мірі, тероризм.  
 
 

 
 

 

ЄС: «Я радий, що ми продовжуємо розмовляти, Володимире!» 
 

 

 

 

Найгучніші карикатури «Charlie Hebdo» 

про події в Україні 
 

 

 

Референдум у Криму, «Проголосовано» 

Андрій Якубув 
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Королівська дочка 

 
Інфанта Крістіна – дочка короля Хуана-Карлоса та 
сестра нинішнього Глави Держави, короля Феліпа, – 
офіційно підсудна. 22 грудня суддя-інструктор кримі-
нальної справи проти її чоловіка – Інякі Урданґаріна,- 
відхилив можливість переглянути своє листопадневе 
рішення. Сама свобода інфанти Христини оцінена 
накладеною заставою у  2,7 мільйони євро.  
Королівську дочку судитимуть за можливу співучасть у 
фінансових махінаціях свого чоловіка, котрі дозволили 
уникнути сплати податків на суму близько 120 тис. євро 
у 2007-2008 роках. Їй загрожує до 8 років ув’язнення. 
Слід зазначити, що це  підтримує лише «народне» 
обвинувачення  в особі одного антикорупційного 
громадського об’єднання, а іспанська прокуратура – не 
підтримує обвинувачення. 
Урданґаріна звинувачують у низці економічних, 
фіскальних злочинів на загальну суму державних 
збитків  понад 300 тис. євро. Йому загрожує до 18 років 
позбавлення волі. По цій справі, котра розслідується 
останні 2 роки, проходять ще 15 осіб. 
Інфанта Крістіна з родиною вже понад рік не бере участі 
в офіційних та публічних монарших та державних 
заходах. Різдвяні звернення Глави держави за 2013 та 
2014 роки не оминають згадки боротьби з корупцією. 

Прощання Іспанії 

 
20 листопада, у віці 88 років, померла видатна іспанська 
аристократка – герцогиня Альбійська (Duquesa de Alba) 
на ім’я – Марія-дель-Росаріо Каєтана та прізвище – Фіц-
Джеймс Стюард і Сільва. Вона – 18-та продовжувачка 
роду, що бере свій початок в 1429 році.  
Їм’я Каєтани записано в Книзі рекордів Гінеса як 
найтитулованішої шляхетки: вона, серед понад 40-ма 
успадкованими титулами, 5 разів – герцогиня, 20 разів –
графиня, 18 разів – маркіза. По лінії Фітцджеймсів, вона 
була чи не найближча до останньої шотландської 
монархічної лінії, але за покликом душі жила танцем 
фламенко та любила Севілью, де і спочиватиме її прах. 

Журнал «Форбс» оцінив статки герцогині у 2011 році в 
суму 3 мільярди євро. Серед збережених віл, 
мистецького спадку по всій країні, значилося, що вона 
ще й найбільший латифундист Іспанії.     
Герцогиня була тричі одружена, двічі – вдова. Її останнє 
та найполемічніше весілля відбулося в жовтні 2011 р. – із 
шістдесятирічним Альфонсо Діесом. Заради цього, вона 
завчасно розділила свою спадщину серед шести дітей від 
першого (і єдиного аристократичного) шлюбу, а він – 
відмовився від претензій на титули.  Продовжувачем 
головування роду є її старший син – герцог Уескарський, 
Карлос Фітц-Джеймс Стюард і Мартінес-де-Ірухо.    

Злочин і покарання? 
Раніше «Надсегурська Україна» повідомляла про 
побиття групи українських активістів  ліворадикалами, 
що мало місце в Барселоні 11 жовтня. Основна жертва 
цього нападу, котрий відбувся після антиукраїнської 
конференції каталонців, - літній турист з України, пан 
Олександр. Цьому літньому чоловікові проламали череп 
і він тривалий час пролежав у штучній комі.  
Відомості про його теперішній стан опубліковані 
адмінітсрацією Фейсбук-групи «Українці Каталонії»: 
«Найкращий подарунок на Миколая – Саші значно 
краще. Реабілітація іде успішно». Раніше активісти 
повідомляли про потребу тривалої та коштової реабі-
літації та проводили різні реколекції.  
По цій справі побиття в столиці Каталонії ведеться 
судове слідство, потерпілі вже пройшли огляд у 
судмедексперта. Агресор пана Олександра знаходиться 
під вартою, обвинувачення ведеться також щодо інших 
нападників. Як повідомлялося раніше, приватне 
обвинувачення, на даному етапі, безкоштовно ведуть 
іспанські адвокати  за домовленістю з Генеральним 
консульством України в Барселоні.  
У свою чергу, українські громадські активісти іспанської 
столиці самотужки організовують юридичні переслі-
дування своїх іспанських «антифашистських» напад-
ників за схожих обставин у Мадриді, Алкалі та 
Алькорконі.  
Тим часом, «винуватці» подій, в особі одіозного 
«Комітету підтримки антифашистської України в 
Мадриді», ініціюють свої акції та збори коштів на судові 
витрати та оплату юридичних послуг. Новий їх лозунг: 
«Солідарність з Донбасом – не злочин!»  

 

 
 

 
 

 

 



 Підбірка новин 

 

 

 

 

Іспанські збірки –  

для ворогів України 

Згаданий «Мадридський комітет допо-
моги антифашистській Україні» пові-
домляв 27 грудня на своїй Фейзбук-
сторінці про «скромну» збірку одягу та 
укомплектування для «народу Донбасу»,- 
як жест «інтернаціональної і революційної 
солідарності». У цій публікації авторами 
додається: «сподіваємося, що страждання 
населення, котре спричиняє українська 
терорестична держава, якнайшвидше 
завершиться та бажаємо побудувати нове 
суспільство,- основане на народній владі, 
соціальній справедливості; а також 
звільнення від паразитарної капіталіс-
тичної олігархії, яка провокує злочинну 
війну використовуючи своїх фашистських 
псів».  
Варто додати, що ця іспаномовна група в 
соціальній мережі налічує 3,5 тисячі 
учасників.  

 
 

Подяки 
 

Об’єднання українських волонтерів Мурсії «Армія SOS» висловило 
подяку всім тим, хто долучився до пошиття 325 маскувальних 
костюмів для потреб учасників АТО. Про цю систему саморганізації 
наших співвітчизників повідомлялося у попередньоу номері 
«Надсегурської України». 
«На світлині – найактивніші швеї і кравці»,- пише у Фейзбуці ‘Армія 
SOS Murcia España’.  

 
 

 

 
 
У свою чергу, мадридська група ‘Con Ucrania’ подякувала усім 
учасникам благодійних, про-АТОвський ярмарок цього громадського 
об’єднання та, зокрема, останньої з них – в українській школі 
«Дивоствіт» (Алькоркон), чиї учні долучилися до постановки 
різдвяного вертепу та колядування.  
Характерно, що в заходах цієї спільноти беруть участь як українці так і 
іспанці, мовою котрих ведеться новинна стрічка згаданої групи. 
 

 
 
 



Паспортний стіл 

 

 

 

 

Офіційна заява МЗС 
Щодо початку оформлення 
«біометричних» паспортів 

Міністерство закордонних справ України та інші 
причетні органи влади здійснюють комплексну роботу 
для виконання одного з пріоритетів у відносинах між 
Україною та ЄС - запровадження безвізового режиму для 
поїздок громадян України до держав ЄС.  
Важливим елементом другого етапу Плану дій  
лібералізації ЄС візового режиму для громадян України 
стане запровадження «біометричних» закордонних 
паспортів, видавати які розпочнуть у січні 2015 року. 
Разом з тим, подорожувати до держав Шенгенської зони 
без віз із використанням «біометричного» паспорта 
громадяни України зможуть лише після прийняття 
Європейською Комісією висновку про виконання 
Україною усіх критеріїв другої фази Плану дій та після 
прийняття Радою ЄС та Європейським Парламентом 
рішення про вилучення України з переліку держав з 
візовим режимом в’їзду та включення нашої держави до 
переліку країн, громадяни яких не потребують віз для 
короткострокових (до 90 днів) поїздок до держав-
учасниць Шенгенської угоди. 
Звертаємо увагу на те, що паспорти громадянина 
України для виїзду за кордон, оформлені та видані до 1 
січня 2015 р., є чинними протягом строку, на який їх 
було видано, і замінювати їх на нові «біометричні» 
немає необхідності. 
Громадяни України, у дійсних закордонних паспортах 
попереднього зразка яких є дійсна шенгенська віза, 
зможуть в’їжджати до ЄС, використовуючи ці документи. 
Міністерство закордонних справ продовжуватиме 
координувати роботу причетних міністерств і відомств 
для того, щоб Україна виконала усі необхідні критерії, а 
громадяни України могли б скористатися можливістю 
безвізових поїздок до держав Європейського Союзу. 

«Візові» новини 
Литва скасує шенгенські візи з травня 2015 року. 
Ці бонуси для українців передбачено впровадити в 
життя у травні перед самітом Східного партнерства в 
Ризі. Тоді ж буде відома дата запровадження загального 
безвізового режиму України з Європою. 
Польща видає українцям візи на більш тривалий 
термін. 
Польські консульства в Україні 5 грудня почали видачу 
дворічних туристичних віз українцям, які раніше без 
будь-яких порушень відвідували в туристичних цілях 
країни Шенгенської зони. Проте, ускладнена кількість 
документів при подачі до візового центру, залишається 
без змін. 
Для отримання шенгенської візи тепер необхідно 
надавати документи, що раніше надавали особи, які не є 
громадянами України. Йдеться про документи, що 
підтверджують вид діяльності (для найманих 
працівників – довідка з місця роботи), наявність 
фінансових засобів для покриття витрат, пов’язаних з 
подорожжю до країн Шенгенської зони (витяг з 
банківського рахунку, який містить перелік банківських 
операцій за останні три місяці), документи, що 
підтверджують проживання (гарантійний лист сторони, 
яка приймає, бронювання готелю або інший документ, 
що підтверджує проживання). 

Німеччина скасувала плату за національні візи 
для українців. 
Німеччина скасувала з 1 листопада 2014 року оплату за 
оформлення національних довгострокових віз для 
українців. Плата скасовуватиметься на отримання віз з 
метою працевлаштування, навчання, возз’єднання сім’ї, 
тощо. 
Таким чином, Німеччина стала шостою державою-
членом ЄС після Латвії, Литви, Естонії (рішення також 
прийнято в односторонньому порядку), Словаччини та 
Польщі, які підтримали ініціативу Києва щодо 
скасування візових зборів за оформлення національних 
(терміном дії понад три місяці) віз. 
Данія спростила видачу віз для українців. 
Підписана в листопаді угода про спрощення візового 
режиму полегшує вимоги до документів, що мусять 
подаватися прохачами віз, та розширює категорії людей, 
які мають право на отримання річних або п’ятирічних 
багаторазових віз. 

(За матеріаллами 1001idea.tk) 

Наші справи 
 

 
 
 

 

Вже поширена в Україні видача «біометричних» 
паспортів найближчим часом не пошириться на 
закордонні консульські установи,- в тому числі на 
Іспанію. Українські консультсва продовжать видачу так 
званих паспортів «без чіпу», котрі надалі виготоляє 
Україна. 
Встановлений МЗС консульський збір за послугу 
оформлення паспорту – не змінився, – 100 євро.  
 

 
 

 
 

 
 

Обкладинки паспорти держав-сусідів України (по бокам) 
та іспанського паспорту (в центрі): 
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Українська мова пробивається до вивчення  

в Університеті Валенсії 

Алла КЕНДЗЕРА |  

 

 
 
 

 
Університет Валенсії – чи не основний ВНЗ 

однойменного іспанського регіону, де діє двомовність 
іспанської та каталонської (валенсійської). Саме в такому 
контексті, у цьому університеті дуже розвинута Служба 
мовної політики. Власне, їх відділ мовної динамізації 
вже декілька років, хоч і несистемно, пропонує членам 
університетської спільноти – студентам, викладачам та 
персоналу – можливість відвідувати короткострокові 
курси різних мов та їх відповідних рівнів: німецької, 
італійської португальської, румунської, польської та 
інших.   

Особливість цього року в тому, що першою 
східнослов’янською мовою, котру запропонували у 
рамках цієї програми – стала українська. Саме на таку 
пропозицію редактора «Надсегурської України» Андрія 
Якубува відгукнулися у валенсійському університеті.  
Так, в середині жовтня, стартував перший початковий 
курс української мови та культури. Більше того, це стало 
одним з небагатьох прецедентів у країні по доступу до 
практичного знайомства з  нашою країною. 

Загалом, курси проводяться  безкоштовно для 
слухачів цих неформальних факультативів, – усі витрати 
бере на себе згадана університетська служба. Заняття, 
тривалістю півтори години, проводяться двічі на 
тиждень. Варто відзначити, що, за правилами проекту, 
«лінгва франка» курсу – виключно каталонська.  

Відвідувачами українського курсу є, переважно, 
студенти-магістри та інші, а також декілька представ-
ників адміністративного персоналу університету. За 
період навчання, що тривало з жовтня по грудень, ця 
група іспанських слухачів солов’їної вже добре сприймає 
українську кирилицю; поповнила запас основними 
фразами, поняттями та словами; відкрила для себе ази 
української культури, історії, творчості та духовності.  

З нагоди Дня української писемності та мови, уся 
група символічно долучилася до вшанування свята: 
написали короткий диктант з першого засвоєного 
матеріалу. 
Окремим було для них відкриття основної трагічної 
сторінки українців – Голодомору 1932-33 рр., адже 
пам’яті цього цього сталінського геноциду було 
присвячено цілий урок. Останньою темою курсу 
стало Українське Різдво. 
Після зимових навчальних канікул Служба мовної 
політики Університету Валенсії розглянула та 
погодила продовження цієї практики – наступного 
сезону, в лютому місяці, буде проведено набір вже 
на два мовних рівня – продовження розпочатого 
(A1+/А2) та проведення нового початкового рівня 
(A1). 
Задля підтримки пробивання української в універ-
ситетське життя цих країв, Голова Товариства 
«Україна–Світ» – поет Іван Драч, звернувся з 
вітальним листом до Ректора Університету Валенсії 
– Естебана Морсійо: «Дозвольте наголосити, що ця 

практика, котра сподіваюся матиме своє продовження, – 
посильний вклад у розвиток міжкультурного діалогу між 
нашими країнами. Маю надію, що саме Університет 
Валенсії зможе стати у майбутньому надійним 
майданчиком для тісніших культурних та академічних 
зв’язків між Україною, з одного боку, та Іспанією і 
валенсійським регіоном, з іншого боку.»,- йдеться у 
зверненні.  
–– «У Валенсії це – експериментальний проект,- як з 
організаційної точки зору, так і через методичні нюанси. 
Але ми обов'язково будемо поширювати цю справу на 
інші міста Іспанії, напрацьовується можливий проект»,- 
запевняє Андрій Якубув. 

Власне, експорт української мови – перспек-
тивний, але зовсім не протоптаний напрямок. Для 
порівняння, у тій же Валенсії, при Почесному 
консульстві Польщі сприяють вивченню їхньої мови та 
поширюють проекти Польського Інституту в Мадриді, а 
от росіяни розвивають власний солідний центр 
вивчення емергентних мов – Іспансько-російський 
Інститут.  
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Ніна Матвієнко в Іспанії 
 

 

На початку грудня 2014 р. Народна артистка України – 
Герой України Ніна Матвієнко провела творчі зустрічі зі 
своїми шанувальниками в Малазі, Валенсії, Мадриді та 
Барселоні.  

 
 

Ці гастролі розпочалися 11 грудня – концертом у місті 

Малаґа. Організаційну роботу взяло на себе Громадське 

Об’єднання «Майдан Málaga» та отримало такі відгуки із 

соц.мережі Facebook: 

 
Наступного дня Ніна Матвієнко провела творчий вечір 
для українців Валенсії. Організатором виступала 
асоціація «U-Armonía». Втім, на цей концерт зібралася 
відносно найменша кількість глядачів цих гастролів.  

    

 
 
 

 
 

Неперевершений успіх, зафіксований 13 грудня у 
Мадриді, де на концерт Матвієнко прийшло близько 
трьох з половиною сотень глядачів. Завдяки організації 
асоціації «Молода Україна», концерт доповнювали 
виступи нашого місцевого ансамблю танцю 
«Кричевчанка» (худ.кер. О.Ситніков) та дітей школи 
«Наше майбутнє».  
Заключний концерт відбувся 14 грудня в церкві 
Св.Моніки Барселони. Там організацію проводили 
активісти асоціації «Червона Калина». Після цього 
також успішного виступу, Ніна Матвієнко дала наступне 
інтерв’ю для «Надсегурської України». 

 

«Я не така стара як давня» 

 

Розмовляла Ольга ДЗЮБАН  | Барселона 
 
–– Ви відвідували 
багато країн, у Вас 
багато пропозицій. Ви 
також до цього були в 
Іспанії 7  років тому. 
Що зараз спонукало 
Вас до нового приїзду 
в Іспанію? 
–– Думаю, що просто 
хотіла трохи відволіктись. 
Знаєте, коли болить-
болить-болить і не «про-
риває», то дуже тяжко це 
носити в собі. І щоб мої 
очі вже нічого не бачили і 
щоб мої вуха вже не чули 
того, що в нас там зараз 
відбувається – тієї брехні, 
тієї зради і тієї біди...  
Мені запропонували, і я, не роздумуючи, відразу 
погодилася. Навіть, не знаючи за що і як воно вийде. Я 
просто хотіла поїхати,- мені було потрібно розчинитися, 
щоб притулитися до чогось кращого і до публіки; щоб 
подякувати Богові за те, що хоч десь є добре.  

 
 

  
–– Та духовність, краса, божественість – 
притаманні Вам. Ви нам привезли і дали відчуття 
частки цієї краси. 
–– Ми всі зіткані з однієї ниточки любові до цієї землі. 
Звикнувши, не так це поважаєш, але на відстані – це стає 
вагомішим. Перше місце, в яке ми приїхали на концерт, 
– Малаґа. Нас поселили в одному містечку – 
маленькому, надзвичайно доступному та красивому: 
мені спадало на думку,- неначе там янголи живуть. Там 
все просто і гарно. Нехай це - не моя Батьківщина, але 
тут теж живуть люди і тут мої земляки,– хай їм тут буде 
добре, хоча виникає думка: «от, якби в нас так!»... 
–– Публіка Вас сприймає, як символ української 
пісні. Сьогодні ви говорили багато про 
українське бароко...   
–– Це – такі більш реалістичні мотиви періоду 
Гетьманшини, в яких дуже багато суму і мудрості.  Це – 
древні ноти правди. Я довго не могла опанувати ці 
мотиви, але з часом вдалося – я їх відчула. Вони стало 
мені близькими. В мене вже є два диски пісень 
українського бароко. 

Ніна Матвієнко 
приймає 

благословення від 
капелана УГКЦ  

у Валенсії –  
о.Василя (Бойка).  

 

 
 
 
 
 
 
 
Голова асоціації 
підприємців  AMBIIT 
(Валенсія) – Олександр 
Вихованець показує Ніні 
Матвієнко фотографію 
їхньої попередньої 
зустрічі в Іспанії –  
у 2007 році. 

 

Фото «Майдан Малаґа» 



Наша зірка 

 

–– Ви так вміло поєднали у своєму творчому 
вечорі так багато різних тем. І особливо згадали 
тему молоді. Говорили про перші народження 
дітей після тридцяти. Це - дуже болюча тема.  
Я ось казала: нагуляються всі досхочу, той собі, той собі, 
а потім хочуть здорових дітей. Які ж вони будуть?  
–– Чи задоволені Ви, як сприймала Вас публіка? 
Мені більше хотілося, щоб були задоволені слухачі. Я 
приїхала для того, щоб принести славу України, донести 
її біль, принести ту правду. Мені хотілося, аби між нами 
була злагода. Найбільше хотілося, щоб люди послухали 
пісні, котрі вони ніколи не почують.  
–– З якими найкращими спогадами Ви 
повернетеся додому? 
Із спогадами про зустрічі з українцями, справді. Я наче 
знову перекинулася до тої України добра. До тієї краси, 
яка сьогодні об’єднує нас, як українців. Зараз у житті 
стільки сірості, але де б ми не з’являлися, завжди 
дивуємо людей чистою посмішкою та добротою. Це 
розчиняє світ і решта людей починає оглядатися, 
цікавитися: хто це? А це – ми, українці!  

 
 

 
 

–– А від місцевості? 
В Іспанії я була ще в 1991 році. Все настільки змінилося, 
що я її не можу впізнати! Вона стала, як вмита дівчина. Я 
славлю цю державу за те, що вона вміє захистити 
людину. Як я дізналася, що 1500 євро – зарплата 
двірників... Але я побачила за що вони її отримують. Я 
побачила, що люди працюють зовсім не так, як у нас, де 
не хочуть віддавати свої сили за ті копійки, що їм 
платять. А тут поважають людський труд; працюють 
молоді, красиві, є техніка. Біля кожного деревця окрема 
праця: не викинути його десь, щоб менше роботи, а щоб 
дати йому ще життя. Такого дива я в світі ще не бачила! 
–– Чи можемо ми ще розраховувати на Ваші нові 
творчі приїзди в Іспанію? 
Дай Бог! Аби тільки здоров’я. Звісно, роки беруть своє – 
мені 67 років. Але я не така стара, як давня (сміється – 
ред.).  
–– У Вас є спільні концерти з дочкою Тоньою? 
Раніше були. Зараз вона виступає із своїм маленьким 
ансамблем. Хоча я їй пропоную... Але вона хоче 
утвердитися сама.    
–– Чого б Ви хотіли в цьому житті?  
Коли я кудись приїжджаю,- припустимо,- я попадаю в 
чисту кімнату, де все чистенько, світло, гарно вбрано, 
красиві штори, тиша. Хочеться прийти в свою хату і щоб 
в мене було б все готове... Щоб була велика кімната, а 
кімната в мене маленька.  Ми переїхали в батькову хату, 
де ремонт робився давно, і все тріщить по швах. Щось 
робити для дому сили в мене немає, а ось, коли я кудись 
виїжджаю,– сила є!  

–– Дякуємо Вам, шановна Ніно Митрофанівно, за 
плідні творчі зустрічі та щире інтерв’ю, на котре 
знайшли час. Зичимо Вам міцного здоров’я, сили, 
творчої наснаги та до нових зустрічей! 

Ніна Матвієнко: «Потрібно 

просувати молодих і талановитих» 
 
 

 
 

 
 
Концертну програму «Квітка – душа», з якою 

виступала в Іспанії Ніни Матвієнко, розбавляв 
запрошений артист – Ярослав Бурлачук – соліст 
Київського театру пісні «Пісень світ». Ярослав вже встиг 
співати для української публіки в різних іспанських 
містах під час благодійних гастролів згаданого 
об’єднання артистів.  

Під час одної з таких концертів – в листопаді 
2014 р., Катерина Любченко (Алькоркон) зробила такий 
запис з слів цього уродженця Івано-Франківська: 
«Співаю дуже давно. А з нашим колективом працюю 
рік. Дуже приємно, дуже гарно виступати для вас, 
українців. І взагалі для всіх людей, які є на планеті.».  

Цього разу, в кожному із трьох міст гастролю 
пані Матвієнко, Ярослав Бурлачук знову покорив 
публіку своїм виконанням всім відомих пісень – йому 
щиро рукоплескали та активно підспівували цілою 
залою. 

 
  
  

 
 
 

 

Фото Х.Пригоди 

Слово берегині 
 

 

Під час провідної вечері у 
Барселоні, Народна артистка 
України – Герой України Ніна 
Матвієнко звернула увагу присутніх 
на неприйнятність поділів між 
українцями в громадах.  
У цьому контексті пані Матвієнко 
закликала до об’єднуючих дій всіх 
та, зокрема, пана Володимира 
Петрущака – голову асоціації 
«Червона Калина».   

Влсн. інф. 

Фото Х.Пригоди 
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Берегиня української народної пісні 

Ірина ОПАНАСЕНКО | Україна 

У якої жінки не завмирало серце, 
коли вона слухала ці ніжні і чаруючі 
слова у виконанні золотого голосу 
України Ніни М а т в і є н к о:  
 

“Сіла птаха білокрила на тополю 
Сіло сонце понад вечір за поля, 

Покохала, покохала я до болю 

Молодого, молодого скрипаля.” 

 

«Берегиня української пісні» – так 
називають цю красиву, ліричну  і 
водночас сильну жінку. 

Її пісні створюють нероз-
ривний зв’язок минулих і тепе-
рішніх поколінь, віддзеркалюють 
українську народну духовність, по-
казують невичерпне багатство 
української пісенної культури, зас-
відчують глибокі народні витоки її 
виконавчої майстерності.  

Як сказала сама співачка в 
одному зі своїх інтерв’ю: «Мої пісні 
піднімають дух українця, сту-
кають йому прямо в серце 
пальчиком. І Бог на той стук 
відкриває серця і повертає їх одне 
до одного обличчям любові». 

Ніна Матвієнко свою націо-
нальну місію відродження народ-
ного духу в пісні сприймає з чистою 
молитовною вірою в те, що пісня 
здатна наповнити суспільні настрої 
духовною силою, мобілізувати 
народний дух на кардинальні звер-
шення, консолідувати націю отим 
емоційним поривом, який скон-
центровано в українських народних 
піснях.  

Можливо не кожний знає 
про життєвий шлях Ніни Митро-
фанівни. В неї не було готового 
«трампліну для злету». Свого успіху 
вона досягла завдяки своєму талан-
ту, вірі в себе та неймовірній 
працелюбності.  

Народилася співачка 10 
жовтня 1947 року в селі Неділище 
Ємільчинського району на Жито-
мирщині п’ятою дитиною в сім’ї. 
Всього у родині було одинадцять 
дітей.  

Життєвим оберегом для 
родини стала мама – Антоніна 
Ільківна. Її енергії, добрих слів, 
ніжності і теплоти вистачало на всіх. 

Мала вона і неабиякий співочий 
талант, в повній мірі успадкований 
дочкою.  

Сім’я жила бідно. Щоб якось 
полегшити життя, батьки вирішили 
віддати когось з дітей до інтернату. 
Одинадцятирічна Ніна мала веселий 
характер, легко сходилась з людьми. 
Мама вважала, що їй легше буде 
перенести розлуку з рідною домів-
кою. Отож, дівчинка пішла навча-
тися в школу-інтернат. 

Це була перевірка сили її 
характеру і волі, любові до життя і 
до людей, яку вона витримала з 
честю. 

Закінчивши інтернат, пра-
цювала на заводі. Там вперше 
почула вдячні слова про свій спів і, 
нарешті, кинула сміливий виклик 
долі – почувши, що в Житомирі 
набирають дівчат до участі в 
естрадному вокальному ансамблі, 
приїхала на проби до обласного 
центру. Але…  Ніна Матвієнко – 
природжена солістка, її непов-
торний голос, що має дивовижну 
силу і політ, ніяк не в’язався з 
колективним естрадним співом. Ніні 
ввічливо відмовили. 

Невдача не спинила дівчину. 
Бажання співати змусило її кинути 
все і поїхати до Києва. В студії 
українського хору імені Григорія 
Вірьовки її талант було помічено і 
оці-нено. Невдовзі вона стає 
солісткою цього відомого хору.  

Саме в ньому відбулося її 
поступове і яскраве сход-ження до 
вершин творчої майстерності і 
слави.  

З тих пір за своє бага-
тотрудне і прекрасне життя вона 
отримала чимало звань, нагород, 
призів і грамот. З 1985 року Ніна 
Матвієнко стає Народною Артис-
ткою України. Але найвищою 
нагородою є наша з вами любов до 
творчості цієї талановитої жінки, 
нашого українського соловейка. 

Ніну Матвієнко знають і 
люблять у багатьох країнах світу. 
Цієї осені співачка мала гастрольну 
поїздку до сонячної Іспанії. Жителі 
Мадриду, Барселони, Малаги та 
Валенсії мали змогу доторкнутися 
до витоків української народної 
пісні, української культури та душі 
нашого народу. В однім із інтерв’ю , 
відповідаючи на питання, що є 
спільного між традиціями і 
народними піснями інших народів, 
співачка відповіла: «Спільним є 
бажання показати красу свого 
народу». Саме цю світлу прекрасну 
місію втілювала в життя наша 
берегиня на привітній іспанській 
землі.  

Ніна Митрофанівна зачаро-
вувала не лише традиційними 
відомими українськими піснями. 
Кожен присутній мав унікальну 
змогу ознайомитись із маловідо-
мими гранями таланту видатної 
співачки.  

Це - композиції, датовані 16-
18 століттями, що належать до так 
званої «гетьманської доби» - епохи 
становлення та розквіту україн-
ського бароко. Унікальні твори були 
відновлені за стародавніми руко-
писами та раритетними виданнями 
відомим музикантом та мис-
тецтвознавцем Костянтином Чече-
нею.  



Серед пісень безумовний 
«суперхіт» тих часів – «Всякому 
городу нрав і права» на музику та 
вірші Григорія Сковороди.  

Не кожний з нас розуміє 
зв'язок між сучасним і тим  пластом  
української історії. Це й не дивно, 
адже історія рідної землі багато 
десятиліть залишалася  «терра 
інкогніто» для більшості з нас. 
Однак, кожен українець, насправді, 
на генетичному рівні інтуїтивно 
відчуває глибинний, сакральний 
зв'язок з тим часом.  

І справді, в 16-18 століттях 
українська пісня, балада, дума 
оспівували свого національного 
героя, формуючи його національний 
образ в суспільній уяві. Доба бароко 
дуже плідна, це - взірець знахідок, 
контрастів, чогось нового та 
неординарного.  

Сама співачка так висло-
вилась про новий етап у своїй 
творчості: «Я за своєю природою 
найбільше люблю народні пісні. До 
українського бароко ніколи надто не 
зверталась, але коли почала працю-
вати, то не змогла не звернути увагу 
на чистоту цієї поезії, вона дуже 
близька до народу, наче розмову 
веде із сьогоденням. Від неї пахне 
молодістю». 

Більш детально ознайоми-
тись з дев’ятнадцятьма компози-
ціями  епохи становлення та роз-
квіту українського барокко можливо 
у новому студійному альбомі народ-
ної артистки Ніни М а т в і є н к о, 
продюсером якого є Олег Скрипка. 

Наша рідна берегине, нехай 
Бог дає Вам багато років творчого 
життя. Ваші пісні, як наша україн-
ська душа,- вільна,  щира і талано-
вита. Нехай вони звучать завжди і 
всюди. Де б ми не жили, ми завжди 
повинні пам’ятати, що ми - українці. 
Нехай слова Вашої пісні ніколи не 
забуваються: «З роду в рід кладе 
життя мости, без коріння саду не 
цвісти, без стремління човен не 
пливе, без коріння гине все живе». 

 

Фото на пам’ять після концерту в Барселоні.  
Праворуч від Ніни Матвієнко – пані Надія, біженка з Донецька, про котру писала «Надсегурська Україна» в 

попередньому номері. Наш часопис запросив її на концерт Матвієнко і, як виявилося, пані Надія – велика 
шанувальниця творчості Ніни Митрофанівни та її дочки Тоні, бувала на її концертах в Україні.  

Ніна Матвієнко вислухала історію нашої землячки з Донбасу та просила про допогу їй.    
Обіцяна повна версія інтерв’ю з пані Надією  про її переживання на Донбасі до еміграції буде опублікована окремо. 
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Говорить український Схід 

 

 

 

 

Невигадані історії вигаданих республік ІІI: 

(Продовження рубрики «Надсегурської України») 

Буденність  

 

Степан ЗОЛОТАР | Луганськ-Сєвєродонецьк  

За останній час мав дві 
поїздки в Луганськ. На 
превеликий жаль, обидві 
автобусом, через те, що у 
ЛНР свій час, у якому всі 
плутаються та спізнюють-
ся на потяги.  

Час. Ті, хто жи-
вуть тут постійно, вже 
звикли, хоча невідповід-
ності у програмі теле-
передач даються взнаки. 
Також до цього звикли 
водії автобусів, що кур-
сують між Україною та 
молодою невизнаною де-
мократією. Більшість пасажирів говорять про “наше 
время” та “укрáинское”. Проте, за ознакою часу не 
виявляють “чужих”. Проте, я з Армією Новоросії ще не 
зустрічався. Буденність.  

Нові тенденції торгівлі. «Донбасс кормит 
Украину»,- саме так. Більшість продуктів у магазинах – 
українського виробництва. А ось компанії з братньої 
ДНР, зокрема, компанія «Геркулес», відмовляються 
(або, у деякі періоди часу, відмовлялися) поставляти 
продукцію до Луганська, проте, продовжують відправ-
ляти вантажі на окуповані фашистами землі Північної 
Луганщини. 

Нова інформаційна політика. Пану Юрію 
Стецю є чому повчитися у ГТРК ЛНР «Луганськ 24». 
Висвітлення звірств хунти та досягнень Великого 
Кормчого Ігоря Плотницького не гірше, ніж у одній з 
корейських держав. Всі рекламні площі націоналізовано, 
на більшості з них - портрети великих державників. 

Не тільки Новоросії радіти салату олів’є. 
Новорічний стіл і раніше був достатньо фінансово 
важким явищем. Особливо, для консервативних совків 
східняків, для яких без олів’є немає Нового року. В 
умовах напівпустих крамниць та збільшення цін на 
продовольчі товари на 20-70%, люди всеодно десь беруть 
гроші, купляють та прикрашають ялинки, готуються, а в 
цей час десь зовсім поруч гримить канонада.  

Загалом, життя триває... Люди - такі істоти, що 
звикають до всього: до дефіциту товарів, до озброєних 
людей на вулицях, до розстрілів у колись доглянутих та 
тихих парках.  

Проте, чи варте це того? Через що це все? 
Так, Євроінтеграція є важким тягарем на плечах 

всього українського народу. Але, замість того, щоб 
полегшити цю ношу завзятою, щирою працею, Схід, 
який, на превеликий жаль, ідеологічно не весь є 
українським, дав початок Третім визвольним змаганням 
українського народу. 
Чув думку, що, насправді, живучи у вже звільнених 
українською армією містах, ніхто в них не хоче бути 

Україною, це все тримається на вояках. 
«Населення їздить на підконтрольні 
українській владі території за грошима, тому 
що Україна їм зобов’язана, а у всьому іншому 
населення цілком лояльне до ЛНР/Новоросії, 
тільки ти ні, тому що ти укроп», - почув я від 
одного зі своїх знайомих. Як я і зазначав раніше, 
українській владі треба, перш, ніж повертати 
окуповані міста, виграти битву за думки людей. 
Щоб «путінпамагі» більше не повторилося, а 
весь Донбас одноголосно скандував «путін – 
ху...ло». 
Нове буття дає новий зміст словам. Як тільки в 
нашому розумінні Донбас перестане бути 
промисловим (не етнокультурним, як 
Слободжанщина, Поділля, тощо) регіоном, а це 

слово стане означати героїчний батальйон Національної 
гвардії України – це буде першим знаком розвитку нової 
політичної нації, єдиної у окреслених кордонах нашої 
держави. 

Час все розставить по своїх місцях, проте зараз 
ми маємо самі бути творцями теперішнього часу, бо без 
цього не матимемо майбутнього – думка, близька до ідей 
апологетів історичної науки, зараз для нас є актуальною, 
як ніколи. 

Епілог. У Святвечір діти та дорослі все одно 
згадують традиційні українські колядки. Їх чутно як у 
оселях, так і на вулицях. Може, саме культура стане 
однією з основних засад відродження Українського 
Сходу?  

 
 ФОТОФАКТ 

Новорічне привітання віце-прем’єра Росії в Twitter 
 

І. Плотницький 
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Байдужість – це параліч душі, передчасна смерть  

 

 

Андрій КОВАЛЬСЬКИЙ | Переяслав-Хмельницький   

Сьогодні я хочу 
познайомити читачів 
«Надсегурської України» 
з Мар'яною Волошин,- 
кандидатом економічних 
наук, доцентом зі Львова, 
яка активно займається 
волонтерством та про-
суванням волонтерського 
руху в місті Переяслав-
Хмельницький. 
—— Розкажіть будь 
ласка про справу яку 
Ви робите.  Як Ви 
прийшли до цієї 
активної діяльності і 
як довго Ви вже цим 
займаєтесь? 
—— Ні для кого не секрет, що багато людей володіють 
даром співчуття. Багато хто радий допомогти дітям-
сиротам, хворим, самотнім стареньким, бездомним 
тваринам. Напевно, тому, слідуючи одній із найкращих 
західних традицій, в Україні стрімкими темпами зростає 
популярність сучасного «Тимурівського руху» — волон-
терства, яке стає незамінним атрибутом життя українців. 
Людство — це організм, і не можна заплющувати очі, 
коли, образно кажучи, десь щось болить. Потрібно 
лікувати. Мені дуже подобаються слова Чехова: 
«Байдужість — це параліч душі, передчасна смерть». 
Одного разу почавши, вже не можеш відмовитися від 
зустрічей з дітьми, адже вони не просто «забирають» 
нашу любов, а й віддають багато душевного тепла й 
усмішок,- тобто теж роблять нас щасливішими. 
Почну з того, що волонтери — це люди, які допомагають 
іншим побороти їхні труднощі, вирішити складні 
проблеми, не потребуючи в замін якоїсь винагороди.  
—— Що для Вас значить волонтерство?  
—— Мені складно сказати одним словом. Для мене це — 
щось більше, ніж просто благородні спонукання або 
хороші вчинки. Багато тлумачать слово волонтерство, як 
робити щось з доброї волі, але скажу вам,- в мені це 
зачіпає не тільки волю, але проникає набагато глибше, в 
самісіньке серце. Волонтерство важливо тим, що це — 
можливість для кожного втілити у життя глибинне 
прагнення бути корисним та жити не лише для себе. 
Моє волонтерство почалося з усвідомлення простої 
формули: навіть маленька добра справа для іншої 
людини приносить користь усьому суспільству. В 
Переяславі-Хмельницькому також був свій Майдан, на 
котрому піднімались проблемні питання міста та 
району. Усі ми були і активними учасниками Майдану в 
Києві. Разом з іншими українцями творили Революцію 
Гідності. Майдан нас загартував, об’єднав, навчив 
швидко реагувати на чиєсь прохання про допомогу.  
Після повалення режиму Януковича, на нашу Україну 
прийшли нові випробування. Важко було слухати від 
місцевих хлопців, що їх відправляють боронити 

суверенітет України без амуніції, не 
кажучи вже про засоби захисту. На 
перший заклик про допомогу наша 
організація отримала перші фінан-
сові надходження, котрі пішли на 
закупівлю бронежилетів, берців та 
форми. І так з кожним днем дедалі 
більше людей почало долучатись до 
допомоги армії. Допомагали хто 
чим міг: продуктами, медика-
ментами, засобами гігієни, кош-
тами… Щось з необхідного нам 
приносять, щось — купуємо самі. 
Завжди серце в грудях стискається, 
коли долучаються пенсіонери. На 
свою мізерну пенсію вони якось 
мудрують економити і брати участь 
у забезпеченні хлопців на 

передовій. Дітки також висловлюють свою підтримку 
нашим воїнам: пишуть листи, малюють малюнки. 
Приємно, що на прохання про допомогу хлопцям люди 
завжди відгукуються. Жоден волонтер не мав би успіхів у 
своїй роботі, якби не люди доброї волі, котрі на перший 
же клич про допомогу, відгукуються на неї.  
—— Чи багато людей працює у вашій команді, і 
як саме вони прийшли у волонтери? 
—— Важко назвати точну цифру. У нашій волонтерській 
організації є кілька ланок: закупівля амуніції, логістика, 
інформаційне забезпечення, юридична ланка та ланка 
допомоги пораненим та їх реабілітація. Кожен має свою 
ділянку, котру він веде, але разом ми складаємо єдиний 
механізм для досягнення спільної поставленої мети. 
Таких активних організаторів у нас 5, але кожен з лідерів 
свого напрямку має багато волонтерів-помічників. 
Кожну людину, яка не є байдужою до того, що 
відбувається в суспільному житті її міста, села, області, 
можна вважати потенційним волонтером. 
—— Яким чином Ви розповсюджуєте інформацію 
про потрібні вам речі чи кошти, які ви збираєте 
для бійців антитерористичної операції? 
—— Наша волонтерська команда є знаною на 
Переяславщині і не тільки. Ми вже давно співпрацюємо 
з місцевою пресою та телебаченням. Також корис-
туємось соціальними мережами. На початках практи-
кували поїздку містом з рупором, інформуючи людей 
таким чином. 
—— Ваші волонтери самі відвозять все зібране 
бійцям чи є якісь спеціальні пункти прийому та 
передачі? Якщо хтось із читачів також захоче 
надати допомогу, куди і до кого саме їм 
звертатися? 
Так, у нашій волонтерській команді є 4 хлопці, котрі 
постійно здійснюють доправку вантажів на передову. 
Нас, дівчат, не беруть. Вони нам пояснюють це тим, що 
за нас вони ще більше хвилюватимуться. Але ми не 
ображаємось. За їх відсутності продовжуємо активно 
збирати  матеріальну допомогу. Зараз в країні складно.  



Розмова 

 

 

Збільшились податки, соціальні виплати урізали, пенсії 
залишились мізерними, а рівень інфляції зашкалює. 
Нашу армію можна назвати не Українською, а 
Народною, оскільки цілком і повністю вона на 
утриманні людей. Дуже б хотілося, щоб читачі 
долучались до допомоги нашим хлопцям на Сході. Для 
усіх бажаючих можу надати свої контактні телефони. 
Завжди буду рада допомогти та отримати допомогу. 
—— Я знаю, що крім збору 
потрібних речей бійцям, Ви 
також допомагаєте у процесі 
реабілітації поранених бійців. 
Де саме вони проходять 
лікування і як багато хлопців 
вже потрапило до даного 
реабілітаційного центру? 
—— Збором допомоги ми 
займаємось разом, а моєю основною 
ланкою є реабілітація та лікування 
поранених. Перші хлопці у нашому 
реабілітаційному центрі появились 
26 жовтня. Я отримала СМС від 
медичного персоналу (я зберегла її, 
як доказ) наступного змісту: «В 
госпіталі відкрилось відділення для 
реабілітації учасників АТО. В них 
нічого нема.» У мене був шок. Якраз 
у той день були вибори до ВР. 
Хлопці-волонтери поїхали, дізна-
лись кількість АТО-шників та про 
речі, котрі їм необхідні. Вже 
наступного дня я була в госпіталі з 
засобами гігієни, необхідним одягом 
та їжею, яку замовили хлопці. На 
сьогоднішній день в госпіталі 26 
хлопців проходить реабілітацію, з них — 2 важких (не 
ходячі),  один — з апаратом Єлізарова. Є ще один 
хлопець — Капланчук Микола,- лікарі досі дивуються, 
що він вижив після того, як три доби, стікаючи кров'ю, 
пролежав на морозі у відкритому полі. У Миколи 
повністю роздроблені кістки тазу, наскрізне поранення 
правого передпліччя, опіки спини, обличчя та кистей 
рук. Він переніс п'ять операцій — сильно постраждали 
внутрішні органи. Про пережите Микола згадує з 
самоіронією, примудряється постійно жартувати. Але, 
коли мова заходить про загиблих товаришів, очі 
чоловіка наповнюються сльозами. Страшно це все… 
Стільки молодих, чудових, щирих, добрих, чуйних, 
талановитих хлопців… Кожен хлопець має власну 
історію… Історію до війни та після неї… Спершу мені 
якось було складно навіть засинати після почутого, а вже 
зараз, мабуть від перевтоми, падаю в ліжко, як у прірву. 
Втомилася дуже, але не уявляю свого життя без 
волонтерства. 
—— Я дізнався із Вашої Facebook-сторінки  про 
те, що Ви навіть влаштували екскурсію в 
Національний Історико-Етнографічний заповід-
ник міста Переяслав-Хмельницький бійцям АТО, 
які зараз знаходяться на реабілітації. Розкажіть 
будь ласка детальніше про це: чи допомагав Вам 
хтось у цьому і як це усе відбувалося? 
—— Були ми з хлопцями не лише в музеї НІЕЗ. Першу 
нашу екскурсію допомогли організувати журналісти 

«Вісника Переяславщини». Допомогли домовитись з 
керівництвом про безоплатну екскурсію та допомогли з 
перевезенням хлопців. При приїзді до музею наших 
хлопців зустрічали Наталя Заїка та Тетяна Бабісанта. 
Дівчата кричали їм тричі «Слава!» та «герої!». Зустріли 
хлопців квітами та солодощами. Тетяна подарувала усім 
сімнадцяти бійцям  на згадку магнітики з зображенням 
міста Переяслав. Хлопці ніяковіли від такої зустрічі і 

казали, що вони не відчувають себе 
героями. Але нас переповнювала 
гордість за таких прекрасних наших 
хлопців АТО-шників. Екскурсію прово-
див директор музею. Сама екскурсія 
тривала близько години двадцяти 
хвилин. Після екскурсії працівники 
музею напоїли хлопців гарячим чаєм 
та нагодували бутербродами і солодо-
щами. Хлопці мали щасливий вигляд. 
Наступні екскурсії були по тематичних 
музеях. Організовувала концерти. 
Щосереди у них джазовий вечір. 
Нещодавно приїжджали дітки-
гімназисти, вітали їх з днем Збройних 
сил України. Учні показали бійцям 
невеликий, але зворушливий концерт. 
Подарували малюнки, які власноруч 
намалювали, засоби особистої гігієни 
та два великі ящики зі смаколиками та 
піцци, які приготували мами гімна-
зистів. Бійці подякували за концерт, 
побажали учням гарно навчатися у 
гімназії та на пам’ять подарували 
Державний прапор України із своїми 
підписами та побажаннями. 
—— Хочу подякувати Вам і Вашим 

колегам за ту важливу роботу, яку ви робите для 
наших захисників та для нашої Батьківщини 
загалом. І, на останок, щоб Ви хотіли побажати 
нашим читачам? 
—— Насамперед хочеться побажати миру нам усім. 
Хочеться, щоб закінчилась війна і ми почали віддавати 
частинку своїх сердець хворим і знедоленим, але в 
мирний час.  
 
 

 

ФОТОФАКТ 

Такий бігборд встановили у Львові.  
Це – слово  львівського «Економічного Бойкотного 
Руху» в піднятому «питанню» щодо біженців в 
галицькій столиці. 
Дизайн – Ігор Страмик, ідея – Олег Радик. 
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Як я працював у англійського посла 

 

Любомир Калинець | Мадрид 

Навіть у рожевих мріях, кольорових снах, найпотаємніших закапелках своєї творчої фантазії не 
міг уявити, що працюватиму … в резиденції посла Об'єднаного Королівства Великобританії та 
Північної Ірландії в Королівстві Іспанія. Ні-ні, ви не помилились, шановні краяни, тому даремно не 
напружуйте очиці й не перечитуйте кілька разів попередні рядки. Шляхи ж бо Господні 
незбагненні… Два з половиною місяці провів я в оточенні родини сера Пітера Торрі, про що тепер 
згадую з великою приємністю. 

 
Неодноразово доводилося чути поміж наших 

заробітчан про те, що їм, їхнім знайомим, родичам 
пощастило знайти роботу чи то в доволі престижних 
місцях, чи у досить таки «крутих» іспанців, добре знаних 
не лише у своїй країні, але й далеко за її межами. 
Наприклад, мій однокашник-тернополянин Мирослав 
Генсьорський авторитетно заявляв, що його приятелька 
„здувала пилинки“ в котеджі двоюрідного брата 
іспанського короля в місті Гвадалахара. Зрозуміло, що 
мала честь бачитися і з самим Хуаном-Карлосом, і з його 
чарівною дружиною Софією. 

Інша знайома повідала, що знає нашу жіночку, 
яка працювала в резиденції німецького посла в Іспанії. 
Більше того, мені невдовзі трапилась нагода 
познайомитися з Юлею і довідатися про її враження, як 
то кажуть, з перших уст, про життя-буття в домі такої 
поважної персони. Хто б міг подумати, що її досвід стане 
у нагоді мені самому в недалекому майбутньому?.. 

Варто згадати також і мою землячку з Ходорова - 
Ліду Данилів, яка потрапила до вілли «рисового» 
магната, який до того ж  свого часу був радником 
колишнього прем’єр-міністра Хосе-Марії Азнара. 
Ще приклади? Прошу дуже. Наші дівчата працювали в 
помешканнях  відомих усьому світові спортсменів: 
олімпійської чемпіонки зі слалому-гіганту Бланки 
Фернандес-Очоа, в недалекому минулому футбольних 
зірок – капітана мадридського «Реала» Маноло Санчіса 
та славетного француза Зінеддіна Зідана. 

З Анею Радчук з прикарпатського містечка 
Снятина познайомився в автобусі, коли повертався після 
робочого дня зі Сьюдад Кампо, що знаходиться 
неподалік столиці. Ось тоді дізнався, що вона упродовж 
тривалого часу трудилася в особняку ще одного 
донедавна знаного гравця королівського клубу, а згодом 
і «Валенсії»,- Івана Ельгуери. Він, до речі, оплатив її 
лікування, коли дівчина серйозно занедужала. Як спогад 
про цього футболіста, в мене залишилася його світлина з 
дарчим підписом, яку «організувала» Аня. 

Ясна річ, трішечки заздрив усім тим, хто 
знайшов роботу в знаменитостей. Хоча повинен 
привселюдно заявити, що заздрість моя була доброю. 
Вона навіть переростала в гордість за наших людей. У 
свою чергу, цей факт примушував і мене шукати щось 
краще. Знали б ви наскільки «дістала» будова, на якій 
довелося ішачити більше року! Ну не моє це 
покликання… Певно, є серед нашого брата-заробіт-
чанина «унікуми», котрі не можуть стати класними 
спеціалістами-універсалами. А може Всевишній 
нагородив мене двома лівими руками? Цього не знаю, 

однак борони Боже, нарікати на те, що Він мені посилає. 
Бо раду собі з Його ж допомогою даю. 

Словом, прагнучи до чогось «теплішого», 
«закидував вудочки» в прес-служби мадридських 
футбольних клубів «Реал» і «Атлетіко», таких знаних в 
Іспанії спортивних видань, як «Марка» й «Ас», в газету 
«Ла Расон», на телебачення. Про це нікому зі своїх 
знайомих не обмовився жодним словечком, бо, напевно, 
не один із них покрутив би пальцем біля скроні, 
натякаючи на те, що у мене не всі вдома. Та мені, чесно 
кажучи, було по цимбалах: не всі, так не всі, але колись 
же та й посходяться докупи. Бо ж добре відомо: коли не 
стукатимеш, то й не відчинять. Проте, всі ці спроби 
нічим хорошим так і не увінчалися. 

Зневірившись знайти те, що серцю миле, в 
котрий раз перелистував газету «Сеґундамано», відому 
багатьом, хто шукає роботу. І, о «мадре мія», наткнувся 
на манюсіньке оголошення. Резиденція одного з 
іноземних послів шукала мужчину, здатного поратися по 
господарству. Спочатку очам своїм не повірив,– навіть 
не міг подумати, що таке в принципі можливе. Відразу 
осінила думка, що це не що інше як каверза якась. 
Проте, телефончик акуратненько занотував у блокноті 
та, чимдуж, кинувся до найближчої телефонної будки, 
бо виникло побоювання, що хтось може випередити. А в 
голові стугоніло барабанним дробом: варто спробувати, 
бо чим дідько не жартує, коли Всевишній дрімає.  

 
 

 
 
 

 
Автор розповіді біля «посольських» маєтків  

декілька років потому. 
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На другому кінці дроту відповів гортанний 
жіночий голос. Від хвилювання, ледь заїкаючись, як 
зміг, оскільки катастрофічно бракувало іспанських слів, 
пояснив мету свого дзвінка. Мені запропонували 
з’явитися для більш предметної розмови. На запитання, 
в яке з посольств зателефонував, мені дали таку 
розпливчасту відповідь, що й не второпав нічого. Отож, 
в здогадках можна було загубитися. А ось про 
мікрорайон, в якому знаходилась резиденція, вдалося 
швиденько навести відповідні довідки. Виявилось, що 
Пуерта-де-Єрро (в перекладі з іспанської – металеві 
двері) – один з найпрестижніших у Мадриді. В цьому 
переконався, коли тільки з’явився тут, чимчикуючи на 
зустріч. Безліч дипломатичних резиденцій, захищених 
наднадійною охороною, фешенебельні котеджі, що 
потопали в зеленому морі, тиша, яка приємно лоскотала 
вухо, даючи збагнути, що ти потрапив в дещо іншу, аніж 
до якої звик, столицю: не гамірну, не метушливу, а 
чепурну й охайну. 

Коли натиснув кнопку дзвоника, ворота 
відчинились, і перед очима постало просторе дворище з 
розкішним будинком. Тут-таки підійшов охоронець і 
запитав, що привело мене сюди. Очевидно, його 
проінструктували, оскільки він без затримки провів мене 
в глибину двору, де в зелені потопала ще одна будівля, 
значно менша за першу. Жінка, перед якою я 
виструнчився, вивчаюче окинула мене поглядом зверху 
донизу. В очах промайнуло німе запитання: «Що ж ти за 
«фруктик», шановний?..» Назвавшись доньєю Ізабель, 
ледь процідила, що є управляючою справами резиденції 
посла… Об’єднаного Королівства Великобританії та 
Північної Ірландії в Іспанії. 
Отакої! Не вірячи своїм вухам, я на кілька хвилин 
втратив дар мови. Бігме, не сподівався, що за 
непоказною обгорткою газетного повідомлення 
криється така «люксусова цукерочка». Трішки 
оговтавшись, почав відповідати на запитання. 
Безумовно, виникали проблеми, адже іспанською за рік 
перебування в країні фламенко оволодів ще не 
настільки, щоб почувати себе, ніби щупак у воді. Тому 
частенько доводилося повторювати зазубрені фрази на 
кшталт: «Репіта ме, пор фавор» (повторіть, будь ласка), 
«мас деспасіо, пор фавор» (повільніше, будь ласка).  

Донью Ізабель цікавило чимало речей: хто я, 
звідкіля, скільки часу на Піренейському півострові, чим 
займався в Україні (здивовано повела бровою, коли 
почула, що перед нею дипломований борзописець), хто 
родичі, дружина і тому подібне. Акуратно записавши всі 
дані, поцікавилась чи є у мене знайомі, котрі можуть 
дати рекомендації. Напруживши мізки, пригадати зміг 
лише старійшину української громади в країні кориди 
пана Теодора Барабаша та секретаря посольства України 
в Іспанії, з яким запізнався під час його зустрічей з 
нами, заробітчанами, біля церкви святих Христофора та 
Рафаїла, де раніше відбувались українські богослужіння. 
Донья Ізабель попросила дати саме його телефон і 
відразу ж скомунікувалася з посольством. Почуте, 
мабуть, задовольнило її, тому що відразу ж набрала 
номер дружини посла. 

Через кілька хвилин сеньйора Анхела постала 
переді мною, обдарувавши чарівною посмішкою. Потім 
почала «мордувати» приблизно тими ж запитаннями, 

що й управляюча, акцентуючи увагу на тому, чи не 
«закладаю за комір» і не смалю цигарки. Але  це - мої 
козирі, бо Господь милував від цих шкідливих звичок. 
Думав, що жінками ще поцікавиться, адже за логікою 
речей це запитання завжди є третім у такому переліку. 
Та не вгадав. 
  З цього приводу завжди згадую розумника 
Маноло – іспанця, з яким працював пліч-о-пліч на одній 
з будов. Він щиро дивувався, коли чув, що я не п’ю, не 
курю, за жінками не волочуся і завжди ставив одне і те ж 
запитання: «То навіщо тоді живеш, Амор?» Так нарекли 
мене іспанці, оскільки в їхній інтерпретації дві складові 
імені Любомир звучать як «амор» (українською – 
любов) і «пас» (по-нашому – мир). Їм, звичайно, більше 
подобалась перша половинка. А мені було «фіолетово»: 
Амор,- то й Амор. Я не перечив. А запитання Маноло 
залишав без відповіді, вважаючи його риторичним. 
Проте, «повернімось до наших баранів», тобто - до 
резиденції. 
  Після невеличкої наради, дружина посла й 
керуюча справами винесли вердикт: зачекати три-
чотири дні до прийняття остаточного рішення. А на 
прощання обидві жінки порадили посилено налягати на 
іспанську. Зрештою, могли б і не нагадувати, адже і так 
було ясно: без доброго знання мови древньої Іберії 
невдовзі настане гаплик. Тому, озброївшись іспансько-
українським розмовником, став смиренно очікувати 
своєї участі. Відверто кажучи, не дуже розраховував на 
позитивний результат, оскільки був упевнений, що 
більш достойних кандидатів – хоч греблю гати. Тим 
паче, зі знанням мови. І як же здивувався, коли через 
два дні зателефонувала донья Ізабель, остаточно 
добивши фразою: «Завтра ми очікуємо тебе на новому 
місці. Приймаємо з випробувальним терміном в один 
місяць». Ось так, доволі несподівано, я опинився в 
резиденції посла Великобританії Пітера Торрі. 
 
 
 

 Сер Торрі 
 
 

 
 

 
 

 

Відразу ж, першого дня, а календар сповіщав, що 
це -  12 грудня 2000 року, потрапив, як мовиться, «з 
корабля на дефіляду». Розпочиналися Різдвяні 
святкування, тому в помешканні моїх нових шефів 
панував напружений ритм. Мало не щодня відбувалися 
різноманітні прийоми. Тому, на лаврах не вдалося 
спочивати, а відразу ж запрягся до роботи. На носі було 
прийняття випускників Оксфордського та Кембрід-
жського університетів, які мешкали та працювали на 
теренах Іспанії та сусідньої Франції. 
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Але перед цим мене відрекомендували послові, 
персоналу, показали кімнату, в якій надалі мав би 
мешкати, видали робочий одяг. Причому, кілька 
костюмів призначалися лише для прийомів.  

Уздріли б ви мене, шановні, у вишуканому 
темно-сірому костюмчику з позолоченими ґудзичками, 
білосніжній напрасованій (так що до кантів можна 
порізатися) сорочечці, краваточці та білих рукавичках!.. 
Першого разу я й сам себе не впізнав, угледівши своє 
відображення в дзеркалі. Переді мною стояв франт в 
ідеально випраному та випрасуваному одязі, що 
змушувало мене весь час замислюватися: я це чи ні. 
Словом, дещо спантеличений новими реаліями, почав 
осягати премудрощі нової роботи. З функціональними 
обов’язками ознайомили під час попередньої зустрічі, 
але застосувати їх довелося тільки зараз. По ходу 
довелося перебудовуватися: переборювати ніяковість, 
сором’язливість, навіть страх. А ось спробуйте ви уявити 
себе в ролі офіціанта, який  першого ж робочого дня 
підносить різноманітні  напої та смаколики 
випускникам Оксфорда й Кембріджа, серед яких посол 
Японії в Іспанії, відомі політичні, державні, релігійні та 
культурні мужі. Ну як? І все ж, не святі горшки ліплять. 
З допомогою доброзичливо налаштованих колег, котрі 
постійно підказували що і як робити, перший іспит, 
здається, не провалив. Адже добре відомо, що для 
багатьох українських чоловіків хатня праця не є  казна 
чим. Ми змалечку звикли поратися по кухні, прибирати, 
прати, прасувати і т. п. Тому, коли «ембахадора» 
(дружина посла) вперше запитала мене, чи маю  бодай 
елементарне поняття про таку сферу діяльності, то я 
впевнено кивав головою. І зізнаюся вам – не лукавив. 
Але одна «пара кальошів» - порядкувати в себе вдома і 
зовсім інша – в посольській резиденції.  

 

 
 
 

 
 

І ще один нюанс. Незважаючи на досить 
успішний старт, однієї суттєвої помилки все ж 
припустився. Мої колеги суворо-пресуворо наказували 
не відповідати на жодне запитання присутніх, не 
пускатися з ними в теревені. Закон для обслуговуючого 
персоналу велів: «ні пари з уст». Хіба ж так важко 
допетрати: стули міцно писочок  і сопи в дві дирки. Я ж 
забув про це водночас, коли до підносів з канапками і 
морепродуктами, які досить затишно покоїлися на обох 

моїх руках, підійшов середніх років чолов’яга у… 
строкатій клітчатій спідниці. Добре, що моєї 
ерудованості вистачило, аби второпати, що це - 
шотландець. А, якби не знав, то що б могло у голові 
збрести?.. Привітавшись, в недалекому минулому 
випускник Оксфорда, поцікавився, чи не міг би я 
порекомендувати щось смачненького з морських дарів. 
Сп’янівши від духмяного аромату кальмарів «а ля 
романа», саме їх і запропонував колишньому жителеві 
туманного Альбіону, який тепер мешкав у французькому 
місті Монпельє. Про це він мені сам  з гордістю повідав. 
Гідно оцінивши «марципан», шотландець розплився в 
компліментах, адресованих вашому покірному слузі. А 
ось це вже дуже не сподобалося доньї Ізабель, яка, ох як 
несвоєчасно, стала свідком цієї сцени. Своїм розкішним 
бюстом вона відтіснила мене від гостя, прошипівши 
крізь зуби, щоб більше не смів спілкуватися із 
запрошеними. І ще щось прошваркотіла, з чого підсві-
домо здогадався: якщо подібне повториться, то 
загримлю під фанфари. 

Через декілька днів на подібне прийняття 
завітали парохіяни англійської католицької церкви в 
Мадриді. Спів священика під акомпанемент фортепіано 
залишив у присутніх неперевершені враження. Потім – 
наступне святкування, коли з Лондона приїхали три 
доньки посла – Емма, Ґарріет і Катерін. Привітати їх 
позбігалися численні знайомі, друзі, працівники 
установи. Ясна річ, після таких заходів залишаються 
гори брудного посуду, який необхідно перемити, сміття, 
яке треба прибрати. Проте, не це діймало на перших 
порах. Справжньою головоломкою виявилося 
сервірування столів. 

Спершу мені видалося, що цю науку ніяк не 
осягнути. Адже потрібно було закарбувати на чолі які 
прибори, коли, скільки, де і як розставляти. Для перших, 
других страв, десерту призначалося кілька видів ложок, 
виделок, ложечок, ножів. Спеціальні прибори були для 
м’яса, риби та сиру. В очах рябіло від такого 
різноманіття. А ще склянки і фужери: для шампанських, 
білих і червоних вин, соків, води. Тим більше, що дуже 
вже тендітними вони виявилися. Знали б ви (зрештою, 
як і моє начальство) скільки цього начиння перетовк, 
перш аніж більш-менш розібрався з усіма тонкощами… 
Якби хтось запримітив, то запросто могли і рахунок 
виставити. Тому, скидаю капелюха перед моїм 
наставником – іспанцем Себастяном,- без нього мені 
довіку не впоратися б із цим завданням. 

Ще однією проблемою стало розпалювання 
камінів. Під моєю опікою було їх всього-нічого: два. І, 
якщо перший вдавалося «розкочегарити» швиденько, то 
другий виявився дуже норовистим і капризним. Навіть 
бідолаха Себастян, бажаючи допомогти мені, під час цієї 
операції постійно згадував чиюсь мадре, тобто матір. 
Але, як кажуть, і ведмедя можна навчити танцювати. То 
ж і мені не знадобилося надто багато часу на цю 
процедуру. 

Крім Себастяна неоціненні поради давали 
садівник Хесус, головна чаклунка на кухні Тіна та її 
помічниця Росі (так кликали болгарку Росіцу Донкову). 
Саме вона допомагала мені оволодівати азами іспанської 
мови, оскільки трішки розмовляла російською. 
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Роботи вистачало, адже, крім дефіляд, в мої 
обов’язки входило також повсякденне обслуговування 
родини посла під час сніданку, обіду та вечері, миття 
посуду, прибирання службових кабінетів, двох коридорів 
і туалетів, чистка взуття, а також вигулювання 
загального улюбленця – чудового і розумного лабрадора 
Боні. Йому минув лише один рік, тому втримати його на 
повідку було складно. Він щомиті готовий був чкурнути 
світ за очі. Словом, робочий день як розпочинався о 
сьомій ранку, так і закінчувався десь о 23-ій. Щоправда, і 
перерви були, так як і півтора вихідних дні на тиждень. 
Та й грошенята платили непогані. Доплюсуйте до цього 
надзвичайно смачну їжу, від якої не лише пальчики 
оближеш, – всю долоню проковтнеш. 

Час минав, і я зріднився з колективом. До мене 
ставилися дуже добре, хіба що єдиною суттєвою 
перепоною було знання мови. Через це посол інколи 
спідлоба зиркав на мене, особливо коли я щось не те 
базікав по телефону. Ось його якраз (маю на увазі 
телефон) у свої друзі, ну, ніяк не міг записати. Хоча 
спілкуватися зі мною сер Пітер любив, особливо про 
спорт. Знав же, що в недалекому минулому, як 
журналіст, я був на «ти» з цією тематикою. Сам же посол 
в студентські роки професійно займався регбі, а тепер 
раз на тиждень обов’язково викроював час, щоб зіграти в 
гольф. Його дружина Анхела частенько навіщала 
жіночий спортивний клуб, де грала в теніс. 

Окрім цього, подружжя захоплювалось 
класичною музикою. Яких тільки записів не було в їхній 
фонотеці?! Отож мені довелося витирати порохи з … 
Моцарта, Бетховена, Баха, Брамса, Генделя, Гайдна, 
Рахманінова, Россіні, Шуберта, Штрауса, Верді, 
Сібеліуса, Чайковського, Пуччіні. Вони мали записи 
таких відомих виконавців як Лучано Паваротті, 
Монтсеррат Кабальє, Пласідо Домінго, Хосе Каррерас, 
Елла Фіцджеральд, Луї Армстронг, японська піаністка 
Міцуко Учіда, оркестр під керуванням Герберта фон 
Караяна, квартет імені Бродського та інших. 
Минув місяць праці, і мені сповістили, що залишають на 
другий. Але вкотре попередили: якщо й надалі мова 

шкутильгатиме, то мене чекає печальна участь. 
Всевишній – свідок: я старався, але, вочевиднь, цього 
було замало. А тим часом в резиденції розпочалися 
прийоми таких персон!.. На початку лютого до нас 
завітав міністр культури, засобів інформації та спорту 
Великобританії Кріс Сміт. В один з вечорів на зустріч з 
ним прибули міністр сільського господарства Іспанії 
Мігель Аріас Каньєте, держсекретар з економіки Хосе 
Фольгадо Бланко, один з лідерів соціалістичної партії 
Хоакін Альмунія, директор газети «Ель паіс» Хесус 
Себріан та інші «крутелики». Згадайте: саме тоді гостро 
дискутувалися проблеми коров’ячого сказу та питання 
Гібралтарського перешийку. А через кілька днів для 
зустрічі з членом парламенту Великобританії лордом 
Ірвіном і представниками найбільших  тамтеш-ніх 
промислових груп до резиденції приїхали керівники 
гігантських компаній «Телефоніка», «Ендеса», 
«Ібердрола», «Репсоль», «Ферровіаль», «Драгадос». 
Зважте, що всіх цих віп-гостей довелося обслуговувати і 
мені. 

Та все ж, «недовго музика грала». Наприкінці 
лютого донья Ізабель сповістила, що посол прийняв 
рішення звільнити мене через погане знання мови. А 
може він запідозрив мене в контактах з українськими 
спец-службами?.. Надіюся, що не забули: рекомендацію 
на роботу дали  мені в українському посольстві. А може 
засікли на тому, що встромляв свого цікавого носа куди 
не варто було. Адже, бачите як скрупульозно зумів усе 
занотувати. Певно, журналістська виправка далася 
взнаки. Хоча, по носі мені не надавали, – і на тому 
спасибі. Та, навіть незважаючи на звільнення, працею в 
резиденції посла Великобританії Пітера Торрі я 
залишився дуже й дуже задоволений. Врешті-решт є що 
згадати і на схилі літ онукам розказати. 
 

Текст вперше написано в грудні 2000 р., 
публікується в редакції 2010 р. 

ucranianosenmadrid.com 

Нині британське посольство займає один із офісів 

хмарочосу Торре-Еспасіо на Пасео-де-ля-Кастеяна. 
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 Промова короля 

Тези різдвяного звернення до нації 

Його Католицької Величності 

Короля Філіпа VI 

На святвечір Глава іспанської Держави традиційно звернувся до нації. 
Це стало першим різдвяним привітанням для короля Філіпа, котрого 
було прокламовано в червні ц.р. – після зречення його батька, короля 
Хуана-Карлоса.Варто зазначити, що це – одна з шести річних нагод 
публічних виступів, текст до котрих складає сам король зі своїми 
помічниками. За традицією, решта виступів короля найперше 
складається в будинку Уряду, а вже потім надходить до монарха. 
Під час 13-хвилинного звернення Філіп VI підбив річні підсумки та 
підняв чимало нагальних тем.  
Подаємо підбірку 13 ключових цитат короля – за власним перекладом. 

 
«Ми маємо докорінно та безжалісно покінчити з корупцією.» 

«Відповідальні за ці неправомірні вчинки відповідають за них,  
що є доказом функціонування нашої правової держави.» 

«Ми потребуємо глибокого оновлення нашого колективного життя.  
І в цьому завданні боротьба з корупцією – невідмовна ціль.» 

«Вчинки, які віддаляються від очікуваної поведінки  
(не відповідають очікуваній поведінці) державного службовця,  

цілком зрозуміло провокують обурення і розчарування.» 

«Ми не маємо піддаватися песимізму,  
соціальним негараздам, або ж зневірі.» 

«Ми маємо продовжувати гарантувати нашу державу добробуту, котра 
впродовж цих кризових років була підтримкою нашій соціальній 

злагоді,- спільно із родинами та солідарними асоціаціями і рухами.» 

«Показники безробіття ще надалі є неприпустими та засмучують 
очікування нашої молоді та багатьох інших чоловіків та жінок,  

що тривалий час перебувають “на біржі”.» 

«Разом з тим, є фактом й те, що основні макроекономічні показники 
покращуються (...). Ці дані – нова основа надії на те, що в майбутньому 

можуть стійко генеруватися набагато більше робочих місць  
та, особливо,- якісних робочих місць.» 

«Маємо Каталонію в серці (...). Це – не лише економіка або інтереси,  
а, перш за все, – почуття.» 

«Ми – консолідована демократія. Насолоджуємося політичною 
стабільністю, як ніколи раніше в нашій історії.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«У цьому також ключ до відновлення гідності нашої національної 
свідомості – сучасної Іспанії з глибокими демократичними 

переконаннями, різноманітної, відкритої для світу, солідарної, потужної 
та жвавої. З цією жвавістю, з котрою ви долаєте життєві негаразди 

щоденною боротьбою, намагаючись програмувати  
та чесно покращувати ваше життя та життя ваших сімей.» 

«І в цьому я буду завжди поруч з вами,- як перший слуга іспанців.» 

«Feliz Navidad, Eguberri on, Bon Nadal, Boas Festas.» 



По-новому 

 

 

 

 

 

 

 

Новорічне звернення Президента України 

Петра Порошенка 

 

Дорогі, рідні співвітчизники! 
Рік, що минає, був найважчим за останні сім десятиліть, з 

45-го року. Лютий ворог зазіхнув на наші життя, територію, свободу, 
незалежність. Та вся країна — від малого до старого — стала на 
захист Батьківщини. Цю Вітчизняну війну ми обов’язково виграємо, 
бо вона для нас — справедлива. На нашому боці — правда! З нами — 
Бог! 

Перш ніж наповнити келихи, за мить до дванадцяти ударів, 
які сповістять про Новий рік, і перед тим, як заспівати «Ще не 
вмерла», разом, всією Україною, вшануймо пам’ять воїнів, які 
віддали своє життя за Україну, і пам’ять мирних громадян, які 
загинули з вини агресора. 

Я дякую кожному за внесок у захист країни. Пишаюся тим, 
що належу до такого великого європейського народу, як наш. 
Гаслом минулого року стали слова «Єдина країна» — «Единая 
страна» — «Бір дєвлєт». Важкі випробування зміцнили нас. Як 
народ ми стали нерозлийвода, ще міцніше згуртувалися в політичну 
українську націю. 

П’ятнадцятий рік не буде легким. Та я вірю, що в історію він 
увійде як рік старту глибинних реформ, які відкриють нам шлях до 
членства в Євросоюзі. Це наша мрія, яку ми разом втілимо в життя. 

Сьогодні ж бажаю всім нам насамперед довгоочікуваного, 
тривалого миру. 

Хай збудеться пророцтво Шевченка: «І на оновленій землі 
врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на 
землі!» 

Ян’и йилиниз хайирли олсун, азіз ватандашлар! 
С Новым годом, дорогие соотечественники! 

З Новим роком, дорогі співвітчизники! 
Миру вам, щастя, добра! 
З Новим роком, Україно! 

 



Наша Коляда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старий Рік біжить, 
В яселках лежить, 

Де? Де? Де? 
В місті Вифлиємі, 
Ісуса рожденного, 

Знайдете.  
 

Як ми його знайдем, 
Коли-го не знаєм, 

Ісуса! Ісуса!   
В пелени збовитий, 
Лежить як самий, 

У Бога. 
 

Ісусе Христе, 
Ми тебе просим, 

Всі нині!  Всі нині!  
Дай нам прожити, 

Щоб мали силу, 
У тюрмі. 

 
До тюрми дали, 

Де нема віконця, 
Вороги! Вороги!  
Кайдани їм дали, 

Щоб браття не встали, 
На ноги. 

 
Маріє Мати, 

Ми тебе просим, 
Всі нині! Всі нині!  
Дай нам столицю, 
Вільну самостійну, 

В Києві. 
 

Задзвонять дзвони, 
Затрублять труби,  

В сумний час!  
Ми ідем до бою, 

Ісусе рожденний  
Рятуй нас.  

 
Ми з юнаками , 

Господь Бог над нами, 
Могучий!  Могучий!  

Новий Рік приходить, 
щастя нам приносить, 

Будущий. 
 
 

 

 

 

(Перепис колядки з вуст Франка Якубува, Львівщина) 

Різдво – 25 грудня 

 
Капелан УГКЦ у Валенсії –
координатор душпасторства у 
Іспанії о. Василь Бойко вже 
другий рік править Різдвяне 
Богослужіння 25 грудня – за 
григоріанським календарем.    
–– «Мене питають, а яка дата 
святкування Різдва була 
першою. Це не зовсім пра-
вильне питання. Є відомості, 
що, в певний час, у християн 
Різдво припадало на літо. Ми 
ж не святкуємо дату,- як це 
дехто любив. Ми – відзна-
чаємо саму подію Різдва 
Христового»,  – пояснював 
о.Василь чисельним зібрав-
шимся приходжанам, котрі 
ще плуталися того дня у 
християнському вітанню – 
«Христос Рождається!» чи 
«Слава Ісусу Христу!». 
Як відомо, 25 грудня – 
офіційний вихідний день. 
Разом з тим, наступний такий 
вихідний – 6 січня – також 
використовується щоб про-
вести різдвяну Службу за 
традиційним в Україні цер-
ковним календарем – юліан-
ським.  Власне, за ним же 
сповідуються решта праз-
ників та дат у валенсійській 
церковній громаді греко-
католиків. 
Українські парафії в Іспанії 
знають інші приклади такого 
часткового підлаштування 
під можливості повно-
цінності,- як і повного пере-
ходу церковної громади на 
григоріанський календар.   
Не секрет, що католики, а 
відтак й протестанти усього 
світу більш-менш відразу 
сприйняли григоріанський 
календар 16-го століття. Але 
мало говориться про те, що 
християни переважної біль-
шості православних Церков 
також перейшли та освоїлися 
в цьому «новому» стилі. 

 
 

 
 

Андрій Якубув 

‘Дитячий мурсійський Вертеп’ колядував «на 
замовлення», а зібрані кошти передавав на  

потреби АТО – через організацію «Армія SOS Murcia» 

«Зимова казка» в школі «Дивосвіт» (Алькоркон) 

Дитяче «Новорічне свято» від активістів асоціації 
«Джерело» (Барселона) 

Мадридський Вертеп школи «Наше майбутнє» 



Оголошення  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрошуємо на перший лемківський фестиваль в Іспанії! 
Унікальна нагода познайомитися з фольклорем, культурою 
та історією українства західної частини карпатських гір – 

лемків-русинів. 
Мадрид, Pl. Donoso, 5 <M> Ventilla (L.9) – 24 січня о 18 год.  
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Трибуна 

 

 

 

 

Іспанські « антифашисти » – хто вони? 

 

 

 

       

Іван ВОВК | Мадрид  
  
 

 

Очевидно більшість із нас, приїхавши в Іспанію, 
неодноразово чули від місцевих мешканців слова 
“fascistas” i “rojos”, сприймаючи їх як раритет минулого 
століття, що залишився іспанцям у спадок із часів 
громадянської війни 1936-1939 рр. До деякої міри так 
воно і було, адже «фашистами» окремі іспанці називали 
також правлячу нині Народну Партію (Partido Popular – 
ред.), тоді як їхні опоненти називали «червоними» 
Іспанську соціалістичну робітничу партію (PSOE – ред.), 
хоча і перші, і другі вже давно зайняли ліберальні 
позиції і насолоджувалися плодами цивілізації, час від 
часу намагаючись впливати на симпатії народних мас 
заради задоволення владних амбіцій. Окремі радикальні 
ідеологічні угрупування, які сформували марґінальні 
партії з обох крайніх сторін політичного спектру Іспанії, 
не вирізнялися якоюсь особливою активністю. Їхні дії 
обмежувалися закритими дискурсами та незначними 
вуличними міжусобними сутичками, які мали 
локальний характер і не створювали дискомфорту для 
інших членів суспільства, за винятком поліції, окремих 
безхатченків та політично заанґажованих опонентів. 

Переломний момент настав після завершення 
активного етапу Революції гідності в Україні, внаслідок 
якого було повалено злочинний режим московського 
диверсанта на Київських пагорбах – Віктора  Януковича. 
Саме тоді іспанці, які наприкінці 2013 і на початку 2014 
років в основному співчували та морально підтримували 
українців у праведній боротьбі за європейські цінності та 
вступ України до ЄС, після анексії Росією Криму та 
масованої атаки Кремля в інформаційному просторі, 
почали ділитися на прихильників і противників 
євроінтеграційного курсу нашої держави та виходу 
Києва з геополітичної орбіти Москви.  

Очевидно, що цьому сприяли (хто свідомо, а хто 
– «за компанію») окремі «землячки», які ще недавно 
голосно підспівували прихильникам режиму Януковича, 
а в умовах Революції намагалися швиденько нап’ялити 
на голови «патріотичні німби» і заявити про свою 
«відданість» Національній Ідеї. Але для їхньої швидкої і 
безболісної «імплантації» у лави борців «за волю і 
долю» потрібно було якимось чином негайно 
нейтралізувати тих реальних патріотів, що і в часи 
правління у Києві кремлівських колаборантів,  і в часи 
«попередників», відверто висловлювали свою відданість 
бандерівським ідеалам та перешкоджали пройдисвітам 
різних мастей втілювати їхні антиукраїнські наміри. 
Саме з цією метою «вчорашні» розпочали свою 
масовану атаку проти українських націоналістів,– як в 
Україні, так і за кордоном.                                                                                                                                                                       

Так, наприклад, під час мітингу на площі Іспанії 
в Мадриді, який відбувся 18 березня 2014 року, у жахливі 
для України дні загарбання Криму «зеленими 
чоловічками» з Московії, окремі представники «гіпер-
інтегрованого новоутворення»  молодих українських 
мігрантів (аж до іспаномовної назви), за спинами яких 
стояли «старорежимні ляльководи», буквально в 
ультимативній формі, у присутності російського 
журналіста та окремих іспанців, які брали участь в акції, 
зажадали від автора цих рядків опустити прапори ВО 
«Свобода» та червоно-чорні бандерівські стяги (!), бо, 
мовляв, це – не на часі – не так зрозуміють... Емоції у 
новоспечених «борців за очищення масових заходів від 
політики» зашкалювали. Схоже, що ця явна провокація 
була добре спланована та спрямована на те, щоб 
створити для зацікавлених осіб картинку про незгоду 
серед українців. І, хоча перша публікація ворожих ЗМІ 
виглядала доволі толерантно, як кажуть - процес пішов… 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Deusche Welle 18.03.2014 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Через кілька днів у іспанському «лівому» 
інтернет-виданні «Público» (від 24 березня) з’явилася 
авторська стаття, де партію, яка була рушійною силою 
Революції гідності, до лав якої належав кожен п’ятий 
боєць Небесної сотні, яка протягом двадцяти років вела 
активну боротьбу за соціальну і національну 
справедливість в Україні – назвали  екстремістською 
(читай – фашистською) організацією, а її прихильників в 
Іспанії – ультрас.  

Та, схоже, іспанці на цей пасквіль, як і на 
націоналістичні символи українців, навіть не зауважили, 
зате який галас одразу ж підняли вищезгадані 
«землячки»! Як вони безмежно раділи і передавали з уст 
в уста, з емейлів на емейли інформацію про те, що таку 
незручну для них «Свободу» в Мадриді нарешті 
затаврували (!) іспанські ЗМІ. Така «прискорена 
реакція» дає підстави вважати, що саме окремі 
«землячки» замовили цю нісенітницю, яка стала 
умовним сигналом для початку боротьби так званих 
іспанських «антифашистів» проти українських так 
званих «фашистів». 

     Сидять по шпарах всі мужі хоробрі, 
     Всі правдолюби, чорт би вас побрав! 

                Чи людська добрість - тільки доти добрість, 
  Поки без сил, без мужності, без прав                                                                                             

Запомогти, зарадити, вступитись, 
  Стражденного в нещасті прихистить  

І зважитись боротися, щоб жити, 
І зважитись померти, аби жить?.. 

                                В.Стус 
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Про те, що стаття була замовною, свідчить хоча б 
той факт, що 26 січня 2014 р., після організованого саме 
прихильниками ВО «Свобода» багатотисячного мітингу 
в Мадриді, у тому ж виданні була опублікована 
попередня замітка, написана в явно позитивному руслі 
щодо його організаторів:  

 

 
Público 26.01.2014 

 
Ймовірно, саме ця публікація в іспанській пресі, 

а також широко розповсюджена інформація про 
ініціаторів мітингу по мадридському телебаченню і 
радіо, викликали у окремих «добрих людей» (тих, що 
«…і окрадуть, жалкуючи, й плачучи осудять…», як 
писав Тарас Шевченко) конвульсії амбіцій та напади 
хронічних заздрощів, які спонукали їх до активних 
підступних дій.  

Перший, хто ще під час мітингу 26 січня 
пригрозив його ведучому (автору цієї публікації), що 
наступного разу організує для нього таку ж обструкцію, 
був один із нинішніх «босів» вищезгаданого 
молодіжного новоутворення, а в той час (можливо й 
досі?) – скарбник новоспеченої асоціації, яку очолювала 
«освистана» на мадридському Майдані екс-редактор екс-
журналу, яка ще недавно возвеличувала бандитський 
режим Януковича 

Інша «велика революціонерка» з Мурсії 
ще за день до мітингу погрожувала його 
ініціатору, що приїде до Мадриду і організує 
неподалік «свободівського» інший мітинг – 
«аполітичний». Очевидно, лише нагадування 
екзальтованій особі про «антимайдан» у Києві 
та порів-няння мітингу без політики із кухнею 
без кухара зупинило амбіційну персону від 
такого «відчайдушного кроку» і вона взагалі не 
приїхала в Мадрид, приславши замість себе 
«емісара» з Валенсії. 

Так було запущено «маховик репресій і 
пропаганди», а вже через кілька днів автор цих рядків у 
вечірній час почав отримувати телефонні дзвінки від 
таємничої пані Марії (як виявилося пізніше – матері 
дуже активних панянок із того, ще на той час 
несформованого, «молодіжного новоутворення») з 
дивними погрозами та звинуваченнями у крадіжці (!) 
ним грошей в сумі 17,9 тис. євро, зібраних 26 січня в 
Мадриді на підтримку Революції Гідності. Більше того,- 
коли до все ще контрольованої режимом Януковича 
України були доставлені вказані кошти і голова громади 
«За права, честь і гідність» Юрій Чопик, який на той час 
перебував у Львові, не без особистого ризику перевозив 

їх до Києва, ініціатор вищевказаного мітингу отримав 
дзвінок начебто з Майдану, де особа, що назвалася 
сотником Медведем, знову ж таки пригрозила йому 
«розборками» з подачі вже згаданої пані Марії. В 
кінцевому результаті Юрій Чопик доставив гроші на 
Майдан, отримав розписку від скарбника та подяку від 
коменданта Андрія Парубія, про що було повідомлено 
під час наступного мітингу в Мадриді 16 лютого, знову ж 
таки організованого прихильниками ВО «Свобода» – 
«кипляча вода випарувалася, та осад залишився». 

Саме на цьому «осаді» і було вирощене 
«аполітичне» українське молодіжне угруповання в 
Іспанії, яке дбайливо плекали перефарбовані 
«ляльководи». Таким чином, звинувативши українських 
патріотів у злодійстві, вимагаючи від них опустити 
скроплені кров’ю прапори, виставивши їх «фашистами» 
перед заангажованими іспанцями, «ляльководи» 
гадали, що пожинають плоди своєї «діяльності» і 
тішилися перемогами над «ненависними нациками», 
яким протиставили недосвідчених молодих людей та 
охочих до пліток ґаздинь поважного віку, створивши для 
них «образ ворога» з націоналістів. Їх не насторожив 
навіть той факт, що 10 травня 2014 року іспанські ліві 
радикали разом з «рашистами» прийшли пікетувати 
Посольство України в Мадриді – цього разу, як 
представництво держави, де владу начебто  захопила 
«фашистська хунта». Як стало відомо автору допису, 
окремі з цих «толерантних українців» ходили 
спостерігати за наругою над Україною червоних 
іспанських марґіналів. Прикро, що знаючи про 
підготовку «зомбі» до пікетування, від українських 
патріотів приховали цей факт проінформовані особи, 
адже вже тоді ми могли заявити іспанським лівим, що їх 
просто «водять за носа», завдяки чому, можливо, 
вдалося б уникнути багатьох непорозумінь і сутичок у 
майбутньому.   

 
 

Один із пікетів українського посольства – 10 травня 

Отримавши таку об’ємну сировину для 
формування потрібної критичної маси, як ініційоване 
«старорежимними ляльководами» протистояння між 
українцями, а також політичну заангажованість 
іспанських ультра-лівих, готових до боротьби проти 
фантомів фашизму (як Дон Кіхот боровся проти 
вітряків), цим не могли не скористатися спецслужби 
Росії, з якою Україна перебуває у стані неоголошеної 
війни від 20 лютого 2014 року. Вже в червні вони через 
іспанську асоціацію «Troykа», яку очолює проросійськи 
налаштований іспанський актор Хосе-Луїс Чека-Понсе, 
організували фотовиставку про «злодіяння української 
хунти в Одесі».  
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Заклики патріотів, які все ще вірили у 
можливість спільних дій українців в Іспанії проти 
кремлівської пропаганди, провести масове пікетування 
цієї горе-виставки, були проігноровані молодіжним 
новоутворенням та більшістю наших земляків у 
Мадриді, які вже клюнули на кинуту наживку, що 
прихильники ВО «Свобода» – «ворожий елемент».   

Зрозуміло, що на  фоні спровокованих 
«землячкáми» чвар і недовіри серед українців в Іспанії, 
апетити московських спецслужб зростали. 
«Революційний маховик» зомбованих ними 
«антифашистів», яким підкинули «свіжий образ ворога» 
у вигляді українців, що підтримують «хунту», яка хоче 
створити в Україні заможну європейську державу, 
набирав обертів і, одного разу, ледь не зачепив дівчат із 
того самого «аполітичного» молодіжного ново-
утворення, які проводили інформаційну  акцію на площі 
Пуерта-де-Соль у столиці Іспанії. Правду люди кажуть: 
«за що боролись,- на те і напоролись». 

Тут би отямитися і 
об’єднати сили, знову ж таки 
прислухавшись до пропозицій 
націоналістів спільно проводити 
масові заходи і забезпечувати їх 
охорону. Та, очевидно, «ляль-
ководи» не давали дозволу на 
співпрацю з «нациками». Більше 
того, коли українські патріоти в 
Іспанії заклали перший поза 
межами нашої Вітчизни живий 
пам’ятник Тарасові Шевченку в 
місті Алкала-де-Енарес і запро-
сили для участі у церемонії 
встановлення меморіальної таб-
лички депутатів Верховної ради 
України від ВО «Свобода» Ігоря 
М і р о ш н и ч е н к а та Богдана  
Б е н ю к а, «аполітична молодь», 
за винятком окремих осіб, прин-
ципово проігнорувала духовно-
патріотичну акцію,– знову ж таки 
через нав’язані їм  «ідеологічні 
переконання» (не будемо, мов-
ляв, з «фашистами» водитися).  

Чи був у цьому ланцюжку 
подій причинно-наслідковий 
зв’язок, чи це так дивно 
обставини складалися,– лише 
Всевишньому відомо.  

Однак, факти – річ вперта: 2 вересня іспанські 
ультра-ліві та кілька «сепаратистів» з України вийшли 
на ту ж Пуерта-де-Соль (коли Україна стогнала, 
оплакуючи тисячі загиблих в Іловайському котлі) з 
акцією на підтримку війни Росії проти нашої Вітчизни та 
відторгнення від неї Донбасу. Проте, група українських 
патріотів зірвала їхні наміри  створити бажану картинку 
для «Раша Тудей» (RT ).  

Через кілька днів меморіальна табличка у 
Шевченковому саді була сплюндрована невідомими 
особами, які поглумилися над пам’яттю Великого 
Кобзаря і його духовних нащадків – бійців Небесної 
сотні. Згодом вандали зробили спробу зірвати табличку 
та викорчували три дерева черешні, в т.ч. дерево, 

посаджене Послом України в Іспанії. Хто підказав їм де 
росте Шевченків сад і яку черешню садив Посол, 
можемо тільки здогадуватися. 

Дальше – більше. Вже 8 жовтня пролилася 
перша кров у протистоянні групи українських патріотів 
та зграї «червоних шакалів» в Мадридському 
університеті Комплютенсе, де професори, одружені з 
росіянками, спільно із одіозною «Тройкою» та 
представницею російської шовіністичної організації 
«Суть врємєні» Вєрою Родіоновою організували низку 
антиукраїнських «шоу». 

І знову наша керована «ляльководами» 
молодіжна структура дивним чином проявила себе у цій 
прелюдії майбутніх конфліктів. Як виявилося, одна з 
їхніх активісток навчається на цьому факультеті і їй 
добре відомі агресивні ультра-ліві настрої студентів. 
Однак, знаючи про наміри патріотів нечисельною 
групою пікетувати антиукраїнську акцію, «молоді і 
просунуті» просто промовчали – хай, мовляв, «нацики» 

отримують своє, а ми подивимося 
зі своїх шпар, ми ж    не фашисти… 
Наступні сутички із так званими 
іспанськими «антифашистами» 
мали набагато гірші наслідки – це 
були жорстокі несподівані атаки 
та спричинені серйозні тілесні 
ушкодження іспанськими черво-
ними скінхедами українським 
мігрантам, які не бажали мовчки 
спостерігати московську брехню і 
стали на захист української 
гідності. Такі побоїща відбулися у 
Барселоні та в пролетарському 
містечку Алькорконі біля Мад-
риду.  
До слова, вже неодноразово зга-
дувані «молоді і красиві» на ще 
одну пропозицію патріотів спіль-
но вийти на акцію «рашистів» та 
«антифашистів» в Алькорконі і 
захистити честь України в очах 
іспанців заявили, що вони не 
ведуться на провокації, а з таким 
явищем успішно борються у 
соціальних мережах… 
Логічно, що зомбовані «Раша 
Тудей» і своїми політично заан-
ґажованими поводирями, «піді-
гріті» фінансово кремлів-ськими 

посіпаками та проінформовані про відсутність злагоди в 
українському середовищі Мадриду, агресивні іспанські 
«нові червоні» не могли не планувати більш 
резонансних акцій супроти «укро-фашистів».  

Сподіваючись на те, що патріоти знову, як і в 
Алькорконі, прийдуть на їхній «відьомський шабаш», 
черговим місцем проведення акції на підтримку 
російської агресії проти України марґінали обрали 
сумнозвісний «революційний район» Мадриду, що має 
назву Vallecas, де масово проживають анархістськи та 
прокомуністично налаштовані іспанці, цигани, нарко-
мани, тощо, які протягом короткого часу органі-
зовуються в чисельні агресивні групи.  
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Враховуючи інформацію, отриману від іспан-
ських друзів про підготовку 21 листопада у вище-
вказаному районі так званими «антифашистами» 
кривавого реваншу за дану їм відсіч 18 жовтня в 
Алькорконі та неможливість організувати достатню 
кількість людей, щоб захиститися від очікуваної агресії, 
було вирішено цього разу утриматися від участі у 
антиукраїнському заході, зосередившись на підготовці 
до проведення конференції для зацікавлених іспанців 
про реальні події в Україні.  

Як писав про більшовиків на початку 1918 року 
український політичний діяч С. Єфремов: «Звір виліз з 
лігва, має палицю, що стріляє, купу засобів для 
руйнації і жодного засобу до творчості». Палиці в 
руках іспанських «необільшовиків» поки що не стрі-
ляли, але рівень агресії невпинно зростає. В організації 
їхніх акцій чітко проявляється щедра «рука Москви», 
яка платить місцевим «тітушкам» за жорстокі випади 
проти сформованого кремлівською пропагандою «ідео-
логічного ворога»,- тобто проти всіх, хто визнає себе 
українцями.  

На веб-сторінках цих так званих «антифашистів» 
чітко прослідковується лінія підтримки ними росій-
ського імперіалізму і його загарбницької політики щодо 
України, яка подається для «заражених» комуністичною 
ідеологією іспанців, як війна за свободу неіснуючого 
окремого «народу Донбасу» та проти начебто «фашист-
ської» хунти в Києві, що «незаконно» захопила владу в 
Україні внаслідок Революції гідності. Аргументи про те, 
що колишній президент Янукович був злодієм, 
зрадником і пройдисвітом тут не діють, як не діють і 
факти, які свідчать, що нинішня влада в Україні є 
обраною під час демократичних виборів навесні і восени 
2014 року, а отже - цілком легітимною. Не сприймають 
іспанські «тітушки» також інформацію про те, що такі 
ненависні їм, з подачі московських «камарадас», 
українські націоналісти в роки Другої світової війни вели 
нерівну боротьбу як проти російських більшовиків, так і 
проти німецьких нацистів, а тому називати їх та їхніх 
нинішніх послідовників «фашистами», щонайменше, 
неетично та несправедливо.  

Що чекає українців в Іспанії у 2015 році? Чи 
вдасться якось напоумити цих «червоних зомбі»? Чи 
зрозуміють вони, що образ ворога з миролюбного 
українського народу, який лише прагне соціальної та 
національної справедливості на своїй, Богом даній землі, 
ніколи не зазіхаючи на землі сусідів, для них створили 
кремлівські імперіалісти, які мають на меті не лише 
реанімувати Російську імперію, що розпалася остаточно 
у 1991 році, а й відновити для Москви статус «жандарма 
Європи»? Чи зможуть вони усвідомити, що нинішній 
Кремль не має, зрештою, нічого спільного із близькою їм 
більшовицькою ідеологією, а є опорою олігархів та 
імперіалістів, зацікавлених задля економічного 
збагачення та політичного контролю у створенні на 
території ЄС, у т.ч. в Іспанії, острівців нестабільності, яка 
в недалекому майбутньому призведе до хаосу і 
можливого припинення існування їхньої держави в 
нинішніх кордонах? 

Не треба бути пророком, щоб передбачити – 
зміна настроїв так званих іспанських антифашистів 
стосовно українців залежатиме, в першу чергу, від самих 
українців. Тут важливо нагадати про останню в 
минулому році антиукраїнську акцію цих «червоних 
агресорів». Організована т. зв. «Комітетом підтримки 
антифашистської України в Мадриді» (Comité de Apoyo a 
la Ucrania Antifascista de Madrid), вона вразила своїм 
цинізмом.  

Цього разу марґінали вирішили організувати 
похід-маніфестацію на підтримку сепаратистів Донбасу і 
московських загарбників до українського плацдарму в 
Мадриді – площі Алюче, де наші земляки щонеділі 
приходять, щоб передати посилку в Україну чи отримати 
гостинець з далекої Батьківщини, придбати газети 
рідною мовою, продукти з рідної землі, шукати помеш-
кання, роботу, а також просто поспілкуватися з товари-
шами та знайомими. Знаючи від кремлівських емісарів 
про звички і традиції українців, свою акцію вони 
проводили 14 грудня, в неділю, коли наші земляки 
масово відправляють посилки рідним до Дня святого 
Миколая.  

З якою метою все це було організовано?  



Трибуна 

 

  

 

Очевидно, щоб спровокувати криваву сутичку з 
українцями і домогтися, на догоду заздрісним 
московитам у Мадриді, закриття цієї площі для 
перевізників з України. Якою була реакція українських 
патріотів на таку зухвалість? Через соціальні мережі 
вони звернулися до співвітчизників із закликом масово 
прийти в цей день на площу Алюче і проявити 
солідарність з українським народом, який бореться 
проти московської навали.  «… Закликаємо всіх бути 
пильними, обережними, не піддаватися на провокації, а 
у випадку явної агресії з боку войовничих лівих 
радикалів вжити заходів щодо їх затримання та 
передачі іспанській поліції. При цьому дуже важливо 
вести відео-зйомку вказаних подій. Нам кинули виклик 
– ми його приймаємо! Слава Нації! З нами Бог!» – 
такою була кінцева фраза Звернення.  

На щастя, сутички вдалося уникнути завдяки 
чисельним листам, в т.ч. Посольства України, до 
представників Уряду в Мадриді, які прислухалися до 
голосу розуму і змінили нахабам маршрут, повернувши 
колону в інший бік. 

Група патріотів в кількості до одного десятка осіб 
спільно з працівником Посольства України знаходилися 
під час цієї горе-маніфестації на площі і були готові дати 
відсіч марґіналам, які з прапорами міфічної 
«Новоросії», терористичних організацій «ДНР», «ЛНР» 
і батальйону сепаратистів «Восток» виглядали доволі 
агресивно і намагалися потрапити все-таки на 
«український плацдарм» в Мадриді. 

Де ж були інші земляки, на підтримку яких 
сподівалися ті, хто вийшов захистити українське Алюче, 
а також ті, хто приїхав з України за передачами для 
рідних? А вони, як писав багаторічний в’язень 
радянських концтаборів Василь Стус, чиї слова винесено 
в епіграф цього допису, сиділи по шпарах – «хоробрі 
правдолюби»…  

Щоправда, один із них вирішив зробити собі піар 
на цій події. Незважаючи на те, що ні він сам, ні хтось 
інший з того «аполітичного» угрупування, жодного разу 
не брали участі в акціях на захист української честі та 
гідності від «червоних» іспанських марґіналів, цей 
«хоробрий муж» в одну мить став «зіркою телеекрану» 
на Hromaske TV. Разом з тим, очевидно не одного 
глядача здивувала фраза, сказана тим  парубком міцної 
статури: «При цьому українська діаспора згуртувалася 
і намагається не реагувати на ці акції-провокації». 

 
Постає логічне запитання: «А хіба для того, щоб 

не реагувати, як паплюжать твою матір, твою Бать-
ківщину, потрібно гуртуватися? Для чого лізти у шпари: 
аби часом хтось не показав тебе в поганому світлі перед 
іспанцями чи ще перед кимось?» А для чого тоді взагалі 
на світ виходити? Нажаль, мав рацію Василь Стус: «…Чи 
людська добрість – тільки доти добрість, поки без сил, 
без мужності, без прав запомогти, зарадити, 
вступитись, стражденного в нещасті прихистить і 
зважитись боротися, щоб жити,  і зважитись 
померти, аби жить?..» 

 

Підсумовуючи викладене, варто зазначити: у 
такий скрутний для нашого народу час, коли кремлів-
ська орда розпочала проти України загарбницьку війну, 
а московська пропаганда творить із нас образ ворога у 
всьому світі, українським міґрантам в Іспанії конче 
потрібно згуртуватися. Але не для того, щоб спільно не 
реагувати, як чужинці на наших очах знущаються з нас, 
називаючи українців вбивцями і сприяючи Москві у 
війні проти України. Згуртуватися потрібно для того, 
щоб спільно виробити стратегію і тактику протидії таким 
акціям і тим, хто їх ініціює. Згуртуватися не навколо 
якоїсь групи осіб, а навколо Української Національної 
Ідеї!  

В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ!  
 

 
 
 

 

Фото з українського віче в Мадриді – 19 січня 2014 р.,  

на яке з’їхалися співвітчизники з різних куточків 

мадридського регіону та Іспанії.  

(Див. статтю Юрія Чопика «Наша боротьба»  

в номері 5 «Надсегурської України») 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 

N.B. 
 

 

Розділ «Трибуна» був асиґнований (за згодою) автору 
даного допису – для бажаного розвитку оголошеної «Н.У.» 
в попередньому номері теми: «Іспанські антифашисти. 
Підсумки втрат та очікування на 2015 рік».  
Як відомо, читачі також можуть висловлювати свої 
погляди на шпальтах видання – написавши для публікації 
«лист в редакцію», або ж запропонувавши власну статтю 
для одного із розділів авторських публікацій. 



Анонси. 

У нашому часописі є можливість розмістити рекламу. 
Оголошення некомерційного змісту (події, заходи) 
розміщуються безкоштовно, за наявності місця. 

Шановний читачу! 

Ймовірно, у Вашому селищі, місті чи регіоні мали місце 
вельми цікаві події, заходи чи новини української громади, 
які не описані у цьому номері. Даруйте - наша кореспон- 
дентська мережа лише розвивається. 

Маєте чим поділитися? - зв’яжіться з нами! 

Листи до редакції 

Бажаєте висловити свою думку щодо прочитаних у цьому номері матеріалів? 
Напишіть листа до редакції та відправте його на нашу електронну скриньку, – 
ми їх опублікуємо (а у разі їх великої кількості – оберемо кращі). Для цього, 
листи мають бути у рамках 200 слів та належно підписані з вказанням автора, 
місця його проживання в Іспанії, офіційного статусу, якщо такий є. 

Важливі номери телефонів: 

Номер 112 – служба порятунку на всі випадки життя 
Номер 016 – цілодобова юридична допомога жертвам 

домашнього насильства (працює на 51 мовах світу) 
Номер 010 – муніципальна довідкова 

У разі надзвичайних ситуацій – загрозі життю, або у випадках загибелі 
громадян України (виключно) працюють цілодобові гарячі лінії консульських 
установ: 
- для автономних областей Каталонії, Валенсії та Балеарських островів – 
Генеральне Консульство України в Барселоні: 
тел. 629 38 29 36 
- для автономних областей  Андалусії, Мурсії, Канарських островів, міст Сеута 
та Мелілья – Консульство України в Малазі: 
тел. 636 54 80 17 
- Для решти автономних областей та загалом – Посольство України: 
тел. 620 64 13 24 

Також діє гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 16 57 

"Ucrania del Segura" №8 "Надсегурська Україна"
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