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Коли цивільна допомога Україні – також ціною життя 

Волонтер, що пережила полон:

«Лише в українській мові є різниця між любов’ю і коханням»

Це інтерв’ю про війну, про біль втрати, про віру і зраду, про людську душу і про нелюдську теж. 

Ірина ОПАНАСЕНКО | Україна 

Затишне полтавське кафе. Навпроти мене сидить 
мила приваблива жінка. ЇЇ звуть Ірина Бойко. Вона 
інстинктивно притуляє до грудей ліву руку в чорній 
рукавичці – рука мерзне. Помітно, що один пальчик 
пустий – його немає. 

Ця жінка повер-
нулася з полону.  

Наш запашний 
чай холоне. Ми мов-
чимо. Розмова, яку ми 
маємо почати, важка. 
Треба згадати весь той 
біль, через який вона 
пройшла. Я чекаю, я 
розумію її.  

Вона підводить очі, усміхається і вимовляє 
фразу. Ні, не про війну. Вона каже мені: 
 –– Тільки в українській мові є різниця між любов’ю і 
коханням. Чому я не змогла сидіти вдома? Тому що 
українка, тому що це моя земля, тому що…  
Вона замовкла і подивилась на мене: 
––  Я не буду це пояснювати. Це не потрібно пояснювати. 
Які б слова про патріотизм я не говорила, вони не 
зможуть відобразити того, що я відчуваю своїм серцем.  

Вона дивиться на мене. Я відчуваю силу її духу. 
Таких жінок не скорити нікому. Вона справжня, 
правдива і відкрита. 
–– Як все почалося? Коли в Києві зібрався майдан, я та 
інші патріоти поїхали туди, але згодом зрозуміли: ми 
повинні працювати в своєму місті. Повернулися в 
Полтаву та створили Полтавську самооборону. Всю душу 
і сили ми віддавали революції. Паралельно організували 
Полтавський автомайдан. Забезпечували учасників 
майдану всім необхідним: продуктами, теплим одягом, 
палатками, шинами. 

Про чай ми вже забули... 
–– Я жила цим, намагалася бути максимально корисною. 
Згодом відчула, що я можу зробити більше. Я повинна 
зробити більше! Мабуть мої друзі відчули це. Я стала 
заступником Полтавської самооборони. Начальником 
самооборони був Борис Місюренко. Світла пам'ять йому. 
Він віддав своє життя революції.  

Від себе додам, що сина нашої героїні 
розстріляли на третій день полону.  

Ірина замовкла. В її очах відбився невимовний 
сум і водночас надзвичайна гордість.  
–– Борис  був дуже сильною, відповідальною і  доброю 
людиною. Знаєте яку фразу він повторював найчастіше? 
Якщо людина зверталася до нього зі своїм болем, перше 
що він питав: «Чим я зможу вам допомогти?» 

Потім вона промовила зовсім нежіночу фразу: 
–– Він загинув як воїн. Таку смерть треба заслужити.  

Після тривалої паузи Ірина продовжила: 

–– Одного разу прийшов Дмитро, треба було вивезти з 
Донецька сім’ю друга. Так почалась наша волонтерська 
діяльність. Кожного дня ми отримували багато дзвінків. 
Люди просили допомогти виїхати з небезпечної зони. 

Ми створили інформа-
ційний центр допомоги 
біженцям з Луганська, 
Донецька та прилеглих 
територій. Туди ми везли 
продукти, одяг, меди-
каменти. Звідти – виво-
зили людей. Спочатку ми 
з жахом дивились як 
біженці боялися  людей у 
формі. Це був шалений 

страх. Люди приїхали з пекла. 
Жінка знову притулила руку в чорній рукавичці 

до грудей.  
–– Ви знаєте, після вашого дзвінка я не спала всю ніч. 
Знову поринула в жахливі спогади... Але я не маю права 
мовчати. Я ненавиджу війну. Я хочу миру. Тому повинна 
розповідати про це, щоб подібне ніколи не 
повторювалось. 

Далі Ірина розказувала вже за власні 
поневіряння. 
–– 20 червня ми везли гуманітарну допомогу в 25 
аеромобільну бригаду: одяг, продукти. Проїхали весь 
Донбас аж до Довжанська.  На одній з ділянок почався 
обстріл, нас не пропускали. Хтось з оточення викликав 
козаків з найближчої комендатури. Ми потрапили в 
полон... 

Ірина заплющила очі. 
–– Потім почалося пекло. Ми потрапили  в місто 
Антрацит. Місто було мертве і злякане. Поодинокі 
перехожі намагалися швидше зникнути.  На нас 
посипалися звинувачення. Нас вважали бойовиками, 
військовими. Те, що керівник групи жінка, на 
сепаратистів не вплинуло. Почали бити. Дійсність 
перестала існувати. Мене били по голові та всьому тілі. 
Били молотком, залізною палицею, виймали очі 
ложкою, кістки свердлили дреллю.  З вух текла кров, 
обличчя перетворилося на суцільну синю гематому. Але 
цього козакам було замало. Взявши ножиці, вони 
відрізали мені палець. Комендант міста – Чорний 
Олександр не терпів, коли людина розмовляла 
українською. Він бив за кожне українське слово. 

Пауза. 
–– Я намагалася пояснити, що я не воюю, я - волонтер. 
Але у відповідь були тортури та лайка: «Ви привезли їжу 
нашим ворогам, ви - наші вороги». В цей час на моєму 
тілі під одягом був схований український прапор. Я 
везла його нашим воїнам. Якби його знайшли, я б зараз 
не розмовляла з вами.  

Розповідь продовжувалася. (на ст. 4) 

Ірина Бойко до та після полону 
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(Продовження з  ст. 3) 

–– Я не знаю як я вижила. Я була в жахливому стані. 
Молилась Богу, дуже молилась. Сподівалась, що мене 
знайдуть товариші. Відчувала співчуття від деяких 
місцевих жителів, що стали заручниками обставин. За 
найменшу непокору їх відправляли на «виправні» 
роботи. Ці люди приходили і прислухались чи я жива. 
Співчували. Тихо, без слів,- самою душею.  
Потім мене перевезли в Горлівку. Я була в одиночній 
камері до 5 серпня. Одна, без найменшої інформації про 
свою майбутню долю. Один з сепаратистських ватажків 
казав: «Смерть не страшна,  страшно ее ожидание». 
Я не розчісувалась два місяці,- лише власними 
пальцями, ніде було помитись, до туалету виводили під 
конвоєм. Був час подумати про минуле і майбутнє... 

З полегшенням сприйняла щасливий кінець. 
–– А потім було звільнення. Мої друзі, мої соратники 
знайшли мене. Вони давно шукали мене,- з першого 
дня, але отримували брехливу відповідь, що мене вже 
немає. Вони не вірили і шукали знову.  29 вересня я 
виїхала додому. Що я відчувала? Це неможливо 
пояснити словами. Коли я побачила український прапор 
в зоні переходу, я заплакала. Я дуже довго була сильною, 
я витерпіла все. Але той рідний прапор викликав шалене 
почуття любові до рідної землі і сльози радості.  

Ірина усміхнулася. Ні, вона не скорена. Вона –

справжній патріот, сильна і ніжна  українська жінка. І 
вона знає, що лише в українській мові є різниця між 
любов’ю і коханням.  
–– Моя Україна, ти – мирна країна. Ти хочеш миру. Я 
теж. Тільки мир. Я живу для цього. Сьогодні я ще 
прокидаюся вночі від страшних марень. Болить кожна 
клітинка. Але я вже в строю. Я встану, я піднімуся! Моя 
сила духу, сила патріотизму живе в мені .  
Насамкінець, зі сторінок випусків «Надсегурської 
України» Ірина ознайомилася з українською 
волонтерською діяльністю в Іспанії.  
–– Я дуже вдячна нашій іспанській діаспорі, що вони 
підтримують нас. Ми єдині, хто б де не знаходився. Всіх 
обіймаю, передаю привіт в Іспанію від себе та своїх 
друзів-патріотів.                         Фото надані співрозмовницею 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Іспанські» волонтери – у дії 

‘Комітет допомоги українському війську’,

що діє в Мадридському регіоні, – це одне з добровільних 
об’єднань небайдужих співвітчизників – справжніх 
волонтерів. Їх справу роблять можливою не лише власні 
зусилля, але й безмежна жертводавність людей – 
українців, але також і місцевих жителів, що сприяють 
гуманітарній допомозі захисникам Незалежності 
України. За кількістю фінансового обігу та щотижневим 
переказам посилок на Батьківщину вони – одні з 
передових волонтерських рухів Іспанії. Власне, 
поширення географії дії цих мадридських «бійців 
невидимого фронту» може засвідчити й автор цих 
рядків, котрий зустрів одного з них у Валенсії,  
спеціально приїхавши забрати економну партію з 700 
поліцейських светрів та іншого військового 
обмундирування. 
–– «Наша діяльність є можливою завдяки волонтерам в 
Алкалі-де-Енарес, Алькорконі, Більбао та Мадриді, які 
організовують збір добровільних пожертвувань серед 
православних та греко-католицьких парафіян, в інших 
місцях збору українців, а також завдяки співвітчизникам 
та окремим іспанцям, які передають активістам Комітету 
гроші, теплі речі, тощо. Окрім цього, через особисті 
контакти членів Комітету з іспанськими медиками та 
військовими, з київськими волонтерами, які під-
тримують постійний зв’язок з усіма українськими 
військовими формуваннями на Донбасі, зі знижкою 
купуємо та передаємо значну кількість медикаментів, 
зокрема – кровоспинних, обезболюючих засобів, 
аптечок»,- розказує Андрій Модрицький. 

Серед отримувачів допомоги від цього Комітету 
– такі батальйони, як «Січ», «Донбас», «Золоті Ворота»,
«Артемівськ», «Карпатська Січ», а також, зокрема, 95 
Аеромобільна бригада та навіть «кіборги» з ДУК 
«Правий Сектор». Обсяг посилок Комітету на фронт 
можна обчислювати тонами. 

Кевларові шоломи, тактичні жилети, уніформи, 
інший спецодяг, лазерні приціли – це все нелетальне 
укомплектування, таке дефіцитне на фронті, на котре 
Комітет спрямовує тисячі євро з пожертв, котрі 
періодчино збараються небайдужими.      

Один з показових прикладів – це встановлена на 
виборчій дільниці в Мадриді скринька для збору 
добровільних пожертвувань на допомогу Українському 
Війську. Завершивши підрахунок голосів, частина членів 
комісії вкинули до скриньки по 21€ (грошова 
компенсація за участь у підготовці і проведенні виборів), 
після чого було проведено виїмку і перерахунок зібраних 
коштів. Усього протягом дня було зібрано 4 024€ і 19$. 
 

 

Наша героїня – пані Ірина Бойко – Голова 

правління благодійного фонду «Вікторія». У цій 

якості вона запрошувала всіх взяти участь у 

виставці «Жінки України за мир», що відбудеться 

в Полтаві в листопаді-грудні. Передбачаються 

номінації та призи. Усі кошти, що надійдуть від 

продажу виставкових експонатів, підуть на 

допомогу дітям–біженцям,- особливо тим дітям, у 

яких загинули батьки. 

Характерно, що того ж місця та дня інші наші мадридські волонтери – з групи «ConUcrania», наторгували при 
Посольстві України благодійним розпродажем та зібрали пожертв ще на 3 тисячі євро. У читача може скластися 
враження про певні перегони між активістами. Але спільній справі від цього лише, мабуть, користь. 

Тепер, напередодні зимових свят, Комітет ділиться новими відомостями: парафіянами УГКЦ у Мадриді та 
Алкалі було взято шефство над сім'ями загиблих на Майдані та в зоні АТО – відправлено півсотні посилок загальною 
вагою 225 кілограм – теплими речами, солодощами та іграшками. Це стало можливо завдяки деяким малим 
підприємствам регіону, а також перевізній компанії «Новий світ», - розказують активісти. 

Складаючі цілий список подяк, волонтери підсумовують єдине: «Хочемо подякувати всім людям, які 
небайдужі і допомагають нам та хлопцям на Україні». 

З нашого боку, залишається згадати співзасновників цього руху: громадські організації «Українці Алкали» 
(А.Модрицький), «Молода Україна» (І.Кметик), «За майбутнє» (М.Палько) та Українська патріотична асоціація 
«Воля» (І.Вовк). 

Андрій Якубув 
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Наш вибір 

Парламентські вибори в Іспанії

«Н.У.»

У чотири рази в Мадриді, в п’ять з половиною разів у Барселоні, в сім разів у Малазі – на стільки збільшилася 
явка на вибори травня 2014 року – у співвідношенні до жовтня 2012, коли обирали Верховну Раду України VII 
скликання. Така зміна свідомості після Революції Гідності – таке свідчення тодішньої важливості позачергового 
обрання Глави Держави (див. «Н.У. №5»).  
На позачерговому обранні Парламенту активність наших співвітчизників у Іспанії зменшилася – майже 
наполовину,- порівняно з травнем. Результати – теж з відмінностями: якщо в травні виборець віддав голос за ідею 
«перемога в першому турі» приємливого кандидадата, то, оцінивши перше півріччя каденції Президента, 
жовтневий голос розділився серед низки проукраїнську позицій, на чолі з проектом Арсенія Яценюка.  
За ці два роки картина виборчих вподобань українців Іспанії правдоподібно змінювалася в ногу з настроями в 
Україні. Як це відбувалося саме в нас та які розбіжності між трьома вітчизняними консульськими округами, на 
котрі поділена Іспанія – можна відстежити в наступних графіках (подано у відсотках; відсутні партії отримали 
мені 1% голосів). 

Мадридський округ 

Барселонський округ 

Малажський округ 

Окремо слід відзначити «феномен 
Ляшка», особливо очевидний на 
нашому прикладі. Так, на виборах 
2012 р. за «Радикальну партію» в 
Іспанії віддала голос лише 1 лю-
дина. Популярність Олега Ляшка 
піднесла його цьогоріч до вершин 
посідання п'єдесталів на усіх трьох 
дільницях на травневому воле-
виявлені. Проте, проект «Ляшко» 
не зміг повторити свій рекорд у 
жовтні; більше того, результат 
зменшився майже вдесятиро. 
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Інтерв’ю

Посол Погорельцев: «Росія стала на шлях тих, проти кого 70 років тому 

виступив весь цивілізований світ» 

Парламентські вибори 26-жовтня та інші події тієї пори спонукають чимало політичних питань. Як 

представник української влади, Посол України в Іспанії та Андоррі Сергій Погорельцев погодився 

відповісти телефоном на декілька актуальних запитань та поділитися позиціями по виборам, пошуку 

миру та історичній пам’яті. 

–– Сергію Олексійовичу, як 
пройшли парламентські вибори 
в Іспанії? Поділіться, будь ласка, 
Вашими враженнями. 
–– Під час голосування на 
закордонній виборчій дільниці при 
Посольстві мені було дуже приємно 
констатувати, що всі наші співвітчиз-
ники знаходились у піднесеному 
настрої, та чи не кожний другий з 
них був у вишиванці або з національ-
ною символікою. Лише в Мадриді, 
завдяки бездоганній роботі  виборчої 
комісії та її злагодженим діям, 
вдалося забезпечити воле-виявлення 
майже двох з половиною тисяч 
наших громадян. Результати голосу-
вання  відомі і вони говорять самі за 
себе. Це ще раз підтверджує, що 
українці, де б вони не знаходились, у 
важкі часи здатні до об’єднання та 
консолідації зусиль для побудови 
дійсно демократичної, європейської 
держави.   
–– Яку оцінку Ви надаєте 
проведенню парламентських 
виборів в Україні? 
–– Достатньо процитувати оцінки 
міжнародних спостерігачів та лідерів 
іноземних держав: вибори були 
вільними, прозорими та повністю 
відповідали демократичним стан-
дартам. Як відомо, зафіксовані 
спостерігачами порушення були 
незначними і такими, що не могли 
вплинути на загальний перебіг 
волевиявлення. Український народ 
підтвердив, наданий ще за часів 
дострокових президентських виборів, 
мандат довіри проєвропейським 
демократичним силам. Власне, 
коментар іспанського МЗС наводить 
такі ж висновки. 
–– Наразі всі в очікуванні 
створення нової коаліції у 
Верховній Раді. Які Ваші 
прогнози? 
–– Процес триває. Результат зусиль 
має без зволікань продовжити 
проголошений Президентом України 
курс реформ відповідно до «Стратегії 

– 2020», які наблизять Україну до
європейських стандартів та сприя-
тимуть мирному врегулюванню 
ситуації на сході нашої держави. У 
новому парламенті з’явиться багато 
нових політиків, переважно пред-
ставників громадянського сектору, 
що, попри продовження присут-ності 
окремих політиків, які вже дискре-
дитували себе, створює підстави 
сподіватися на незмінність тенденції 
оновлення політичного ландшафту 
України.   
–– Разом з тим, по низці округів 
вибори не відбулися.  
–– Так, Росія вкотре проявила 
подвійні стандарти: з одного боку - 
російські офіційні представники 
закликають українську владу до 
необхідності інклюзивного націо-
нального діалогу, а з іншого – своїми 
ж агресивними діями в Криму та в 
окремих районах Донецької і 
Луганської областей Росія позбавила 
громадян України можливості взяти 
участь у виборах,- вільно і 
демократично обрати легітимних 
представників регіону,- які пред-
ставлятимуть їхні інтереси у вищому 
законодавчому органі України. 
Нашою Державою були створені всі 

відповідні законодавчі передумови, 
але перепони окупаційної «влади» – 
брутальне залякування виборців 
бойовиками, напади на дільниці, 
тощо – створили складну безпекову 
ситуацію.  
–– Чи зможуть все ж таки 
мешканці цих регіонів прого-
лосувати?  
–– Українська влада робитиме все для 
того, аби забезпечити суверенне 
право вибору для наших громадян в 
Криму та у 15 округах в Донецькій і 
Луганській областях. На розгляд 
нового складу Верховної Ради 
планується винести питання щодо 
внесення змін до закону «Про вибори 
народних депутатів», які б дозволили 
провести повторні парламентські 
вибори в округах, де вибори не 
відбулися, - щойно на цій, поки 
підконтрольній терористам, території 
буде відновлено конституційний лад і 
зможуть бути гарантовані виборчі 
права українським громадянам. Крім 
цього, Центральна виборча комісія 
також розробила спеціальний зако-
нопроект, який дасть змогу провести 
позачергові парламентські вибори і 
на території Криму та в місті 
Севастополь.
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–– У контексті недавніх псевдовиборів у «ДНР» та 
«ЛНР»: чи відбудуться також легальні місцеві вибори в 
Донецькій та Луганській областях? 

–– Проведення на цих територіях «власних» виборів 2 листопада 
ц.р.  перешкоджає процесу мирного врегулювання ситуації на 
Донбасі, суперечить мінським домовленостям та не визнається 
міжнародною спільнотою. Разом з тим, після парламентських 
виборів, що стали важливим етапом ефективного продовження 
інклюзивного політичного діалогу на національному рівні, 
наступним логічним кроком у контексті формування цілісної 
системи державної влади в Україні, яка б відповідала 
очікуванням суспільства, – мали б стати місцеві вибори в 
окремих районах Донецької та Луганської областей - тих, що є 
тимчасово окупованими територіями. За законодавством 
України, їх проведення,- ще до порушення домовленостей,- було 
призначене на 7 грудня ц.р. Ми розуміємо, що позачергові 
вибори до органів місцевого самоврядування на Донбасі, у чіткій 
відповідності до законодавства України та за умови їх прозорого 
моніторингу авторитетними спостережними місіями,– єдиний 
законний шлях обрання нових місцевих еліт, які матимуть 
справжній мандат довіри населення сходу України для 
представлення його інтересів. Проте, на порядок денний 
Верховної Ради буде поставлено перегляд раніше прийнятого 
рішення. 
–– Минулого 28 жовтня в Україні згадували роковини 
вигнання нацистських окупантів у Другій світовій війні. 
Історичні події 70-річної давнини повторюються?  
–– Ми віддаємо данину пам’яті воїнам, які загинули в боях за 
звільнення України, і мирним жителям, що постраждали від дій 
нацистських окупантів. За оцінками істориків, на окупованій 
території України загинули близько 3,9 млн. осіб – кожен 
шостий мешканець; понад 2 млн. українців були вивезені для 
примусової праці до Німеччини. 
Україна завжди пам'ятатиме тих, хто ціною власного життя 
захистив і визволив її в роки воєнного лихоліття. Але ще не 
стерлися в пам’яті українського народу згадки про страхіття 
нацистської окупації, як частина території України знову 
опинилася під окупацією іноземної держави. Вкотре зі зброєю в 
руках український народ змушений відстоювати свободу, 
незалежність і територіальну цілісність своєї Вітчизни.  Знову 
ллється кров...  
Порушивши основоположні принципи міжнародного права, 
Будапештський меморандум про гарантії Україні внаслідок 
відмови від ядерної зброї, одним з підписантів якого є Російська 
Федерація, її регулярні війська окупували Автономну Республіку 
Крим, вторглися на схід України, надаючи підтримку 
терористам, які розв’язали справжню війну проти Української 
держави та Українського народу. Росія стала на шлях тих, проти 
кого 70 років тому виступив весь цивілізований світ. Нинішня 
агресивна політика Кремля,  підкріплена безпрецедентно 
високим рівнем ультранаціоналістичних та шовіністичних 
настроїв,– загроза міжнародному миру та безпеці.  
Залишається сподіватися, що події 70-річного минулого, а також 
пам’ять про мільйони загиблих у Другій світовій війні та тисячі 
жертв нинішньої агресивної політики російської влади, змусять 
росіян припинити вогонь. Йдеться, насамперед, про 
врегулювання ситуації на Донбасі і в Криму на засадах поваги до 
територіальної цілісності, суверенітету і недоторканності 
міжнародно визнаних кордонів України. 

Розмовляв Андрій Якубув 
Фото Посольства України 
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Говорить український Схід 

Вибори на Слобожанщині

Сергій Черкасов | Харків 

Коли я йшов на свою виборчу дільницю, то почув краєм вуха у 
новинах, що в Харківській, Одеській і Дніпропетровській областях 
найнижча явка по Україні. Недивно, адже у моєму оточенні 
ставлення до київської влади скептичне, так само як і до республік, 
що раптово з'явилися під боком. Все тому, що більшість з моїх 
знайомих в університеті (який є технічним, що діє як бонус) 
понаїхали з Донецької області до відкриття "цирку". Вони не 
підуть, голосувати, а якщо і підуть, то віддадуть свої голоси за 
колишню ПР. Оскільки: "ми не кидаємо батю у біді" А батя, скоріш 
за все, поїхав разом з "проффесором" у Ростов (я про зниклого 
безвісти мера м. Єнакієво). Друга частина мало цікавиться 
політикою і, якщо підуть, то піднімуть рейтинг Степану Чубаці. 
Батьки проігнорують з цілком зрозумілих мені причин: аксіома 
Ескобара – Майдан пройшов, а обличчя все ті ж. Ось і велика 
частина підтверджує явку… 

Я працюю на виборах вдруге, на президентських у травні я 
перевіряв правильність голосування в нашій місцевій лікарні. Це 
було нудно, боляче і нестерпно. Але, спостерігаючи процес на 
прикладі цієї дільниці у 60 чоловік, я побачив, що на місці 
сфальсифікувати нічого не вийде. 

На парламентських мене відіслали у ОВК, куди звозили 
протоколи з результатами голосування з кількох районів. Моя 
зміна починалася о 19:00 і мала тривати добу, тому я закупився 
полюсами і соком, і зайняв спостережний пост. За півгодини ряди 
заповнилися і спостерігачами від різних партій, і габаритними 
тітками з преси, котрим спекотно, які знімають взуття... ех,- навіщо 
так жити?!  

Близько одинадцятої вже почали підходити комісії з 
дільниць. Отримали перші повернення на уточнення протоколів. 
Всього за цю добу таких ситуацій було близько 15-ти, але моя зміна 
закінчення виборів не зачепила, тому їх, певно, мало бути більше. 

Але після у мене залишилися питання до нашої виборчої 
системи. Крім того, що мене дуже сильно нервує вся бюрократія у 
світі, і, зокрема,- паперова робота з бюлетенями і протоколами. У 
відсталій і загниваючій Прибалтиці з 2005-го року бідні громадяни 
голосують не виходячи з дому через інтернет, а ми – прогресивна 
держава і досі користуємося папером і кульковими ручками для 
цієї процедури. Хоча я з цим змирився, як із чергами в лікарні. 

Сидіти 24 години на стільці фізично неможливо,- я мав 
розім'яти ноги. До того ж, у мої обов'язки входило спостереження 
не лише за тим приміщенням, де засідала комісія. Я пройшовся 
сусідніми кімнатами і коридорами. У нашому окрузі майже дві 
сотні ділянок, більшість з них на цей час зібралися під стінами 
будівлі. 

У кожній – по вісім чоловік, і весь цей натовп стоїть у довгій 
черзі. Можу бути впевненим, що у пунктах, де спостерігачі та преса 
несуть почесну варту,- згідно з квантовим ефектом Зенона, 
результати не будуть підроблені. А от що за невідомі речі 
відбуваються між ними... це – питання. І що відбувається по дорозі 
у Київ?! Удосконалення потребує і система подачі протоколів у 
ОВК, прийняття котрих поглинає досить багато часу. До того ж, 
дані мають бути занесені у систему «Вибори», яка також не любить 
швидко працювати. Такі "дрібниці" потрібно вдосконалювати і 
вдосконалювати. 

Україна наближається до... Ні, Україна ще далека... Давайте 
творити демократію разом – від серця. kor.ill.ua 

8

"Ucrania del Segura" №7 "Надсегурська Україна"



Говорить український Схід 

Невигадані історії вигаданих республік ІІ: 

(Продовження рубрики «Надсегурської України») 

Мої університети 

По мотивам початку навчального року в умовах «ЛНР» та «ДНР». 

Степан ЗОЛОТАР | Луганськ-Сєвєродонецьк 

Двадцять дев’ятого вересня Вчена Рада 
Східноукраїнського Національного Університету імені 
Володимира Даля прийняла рішення про евакуацію 
університету до міста Сєвєродонецька, що було 
звільнено від сепаратистської навали у липні. 

Шостого жовтня МОН України своїм наказом 
затвердило це рішення. 

Першого жовтня у місті Луганську, у будівлях, де 
розташовувався СНУ ім. В. Даля, розпочав навчальний 
процес “Луганський університет імені Володимира Даля 
Луганської Народної Республіки”. 

І, якщо з евакуацією все більш-менш ясно, то про 
“Луганський університет” варто розказати детальніше. 
Отже, четверта ранку. Будильник. Кава. Рюкзак.  

Беру свій старий пропуск до гуртожитку (так, на 
ньому саме написано “пропуск”, а не “перепустка”) та 
паспорт громадянина України (на щастя, іншого не 
маю). Вирушаю на залізничний вокзал станції 
«Комунарськ». Станції, яку першочергово треба 
перейменувати, коли ми переможемо.  

Місто мертве. У місті комендантська година. 
У Луганську я маю надію забрати з гуртожитку 

свої записи, книжки та сокиру. На інші речі вже не 
сподіваюсь. 

Хочу зайти на свою кафедру. Подивитися на те, 
що залишилось, і на тих, хто залишились. 

О шостій прибуває дизель-потяг «Ізварине - 
Родакове - Комунарськ – Родакове – Луганськ». 
Безглуздість маршруту очевидна, але що поробиш. 
Вигаданим республікам – вигадані маршрути. 

Сідаю до останнього вагону Дизель-Потягу 
Луганського Другого (ДПЛ-2). Шедевр приміського 
залізничного будування. Такі лише у нас та у Львові.  

Поїхали. 
У вагоні розмови про пенсії та про те, що ЛНР 

нічого не платить, але злагода буде можлива як тільки 
кривава хунта припинить катувати народну демократію.  

(Я вже не беру нічого у лапки, тому що яка 
різниця? Це вже так само реальне, як і планета Нібіру.) 

О сьомій нуль п’ять прибуваємо на станцію 
«Луганськ». Це все ще Луганськ. На будівлі вокзалу 
висять герб міста та герб Луганської області, із синьо-
жовтими стрічками навколо. Лише флагшток пустий, 
хоча, коли я їхав додому, ще у червні, над вокзалом 
майорів синьо-жовтий національний стяг. 

Маршруток до міста багато, але їздять вони 
приблизно у три рази рідше, ніж до війни. Багато молоді 
з області їде вчитися. Вчитися сюди. Я маю на меті 
забрати сокиру. 

Вже зараз біля колишніх відділень “Укрпошти” 
стоять натовпи в очікуванні пенсій. О восьмій ранку 
збирається близько 100 осіб під кожним. 

А ось і мій вей-пойнт. “Луганський університет 
ім. В. Даля”. 

Загалом, він мало змінився. Хоча людей 
набагато менше. Ну, і це - вже не мій університет. А так - 
все майже таке саме. 

Кафедра переїхала та змінила назву. Тепер це 
“кафедра вітчизняної (отечественной) та загальної 
(всеобщей) історії”. Загалом, студентів-істориків 
залишилося близько десяти. Завідувач кафедри (раніше 
- рядовий доцент з 0,7 ставки) обіцяє російські дипломи. 
Мовляв, скоро приїде комісія з Москви та акредитує 
університет за російською системою. І підпорядкує його 
ЮФУ (Південний федеральний університет, м. Ростов-
на-Дону).  
Показую йому наказ МОН України про евакуацію СНУ та 
припинення його діяльності у Луганську. Сміється. 
Потім доволі агресивно каже, що України в Луганську 
більше не буде.  

Не заперечую. Але знаю, що буде. Твердо знаю. 
Йду. Обіцяю подумати та повернутися. Але не повернуся. 
Прямую до гуртожитку. 

У дворі за гуртожитком стоять БТР та зенітки. На 
в’їзді у двір - колючий дріт та протитанкові їжаки. Але 
вхід до будівлі вільний. 

До моєї кімнати навіть когось поселили, але речі 
перенесли до камери схову. 

Забираю. Кажу, що більше не буду тут жити. 
Перепустку та ключі від кімнати в мене не забирають, 
хоча новий хазяїн сказав, що замок міняти не буде. 
Сокиру турботливо замотано у скотч, книжки та записи 
також не постраждали. Пакую речі. Йду до зупинки, 
дорогою заходжу до супермаркету. 

Світла нема. З усього супермаркету зробили 
маленьку комірчину десь 30 кв. м. Вартують три 
охоронці та одна пані-продавчиня. Ціни зросли майже 
вдвічі. Я не дивуюсь. Ввічливо прошу сік, дякую за 
надану послугу. Дивуються. До ввічливості у народній 
демократії не звикли.  

Прибувши до вокзалу, купляю квиток на дизель 
додому. 

Сідаю. Засинаю під вже звичні історії про 
добробут, що скоро настане. 

Настане. Як настане Україна,- буде й добробут. 
А поки живіть, як хотіли, - маєте стільки 

самоврядування, скільки можете нести в кишенях. 
Поїхав до України. Туди, де кривава хунта. Там 

спокійніше. 
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Надія – понад усе

«Наша» українка

Свідчення співвітчизниці з Донецька, що опинилася в Барселоні. 

Редакційний заклик про опіку. 

О.Дзюбан, А.Якубув | Барселона 

Кількість вимушених біженців з українського Донбасу - 
велика. Крім Росії та областей України, дехто з них 
добирається до іноземних кордонів, наприклад,- до 
Польщі. Але світ круглий і, за іронією долі, в Іспанії, а 
точніше – в столиці Каталонії, знайшла відносний 
спокій перша українська біженка. Її ім’я - Надія, вона – 
донетчанка, позаду в неї п’ять десятків літ.  

Жінка, котра  нічого не має на чужині,– ні 
житла, ні роботи, ні знання мови, розказує нам про 
хронологію передумов конфлікту, котрий перетворився 
нині на криваве збройне протистояння. 
–– «Ми були окрилені та не відходили від телевізорів, 
коли телебачення було ще українським. Молилися... 
Коли Янукович втік,  мали великі очікування на краще. 
Я думала, що всі це розуміють. Згодом, перше 
запитувала себе чому мовчить Донецьк, а потім, наївна, 
усвідомила, що таких як я, – мовчазна меншість»,- 
розповідає пані Надія.  

Зовнішній вигляд, мовні оберти, одяг та, навіть, 
запах  щораз більшої групи чоловіків – це ті ознаки, 
котрі робили очевидним, для нашої співрозмовниці, 
зовнішню присутність в подіях початку березня.  

Пані Надія працювала з жителями та 
організаціями в одній з райдержадміністрацій Донецька. 
В силу відповідального виконання посадових обов’зків 
та власних рис характеру, вона могла стати ‘в’язнем 
сумління’ ще навесні: напередодні травневих свят 
обходила підприємтсва та організації свого району з 
вимогою вивісити український прапор. В одному місці 
спалахнула дискусія: одні казали, що треба вивісити 
російський прапор, а інші – що буде ДНР. «Чому ви з 
України робите Росію?»,- було коронною тезою пані 
Надії, котру та підкрипляла аргументами... 

Як і в багатьох родинах тих країв, сімейний поділ 
не оминув і її: вона не змогла переконати свою сестру, 
проживаючу в Москві, що це Путін ввів війська в 
Україну. 

Через висловлювання, як на роботі, так і на 
вулиці,  її особистої думки про події в країні, на неї 
вказували та називали бандерівкою. Безробіття та тиск 

підштовхнули її покинути регіон та 
податися до Києва, скориставшись 
однією з небагатьох можливостей, 
наприкінці серпня. Вдома зали-
шився любимий чоловік. 
В Українській столиці їй пощастило 
познайомитися з жінкою, котра 
прийняла її до себе. Проте, сеґре-
ґація місцевими жи-телями не 
залишила пані Надії шансів на 
працевлаштування лише тому, що 
вона «зі Сходу». 
Детально оповідані сімейні переп-
летіння долі дали її шанс потрапити 
в Барселону. Цьому посприяли 

можливості київських «фірм», котрі за невелику суму 
можуть забезпечити навіть справжню іспанську візу. 

Після першого досвіду перебування в приймах 
своїх земляків – майже родичів, вона відчулася зайвою. 
Нікого не утрудняючи тепер ночує в католицькому 
приюті.  

В нашій розмові пані Надія не лише розказує про 
пережите, але й намагається проаналізувати його, 
знайти причини, а відтак – вирішення проблеми. 
«Донбас – деградує: молоді нікуди дітися, наркоманія і 
алкоголізм – масові явища. Батьки, не маючи належного 
сімейного виховання, не знають як виховувати власних 
дітей – за допомогою звертаються до міліції. А ще, 
останнім часом, у нас все перейшло на гроші – усюди 
вимагають гроші,- від дитсадіків до університетів»,- 
пояснює пані Надія. 

«На молодь ще можна розраховувати. 
Матеріальне – не головне, основа –  духовне. У цьому нас 
може підтягнути Західна Україна»,- вважає жінка. 

Наразі, наша співвітчизниця складно переживає 
свою ситуацію та очікує на рішення її прохання про 
політичний притулок в Іспанії. Проте, запевняє, що не 
хоче Іспанії. Її душа тягнеться додому.  

Повну розмову з пані Надією читайте в 
наступному номері «Надсегурської України» 

! 
Колектив часопису звертається до всіх, хто має таку 
можливість, допомогти цій відважній жінці-дисиденту, 
справжній парітотці України.  
«Людині можна дати рибу або ж навчити її ловити». 
Будь-яка допомога,– від матеріальної до моральної 
підтримки,- стане доречною.  
На момент нашої розмови пані Надія мріяла знайти 
роботу та згадувала, як ще недавно підробляла швачкою 
в рідному та українському Донецьку.   

Наша електронна пошта: redactor@ucraniads.info 
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Лист з фронту 

Батальйон «Чернігів»

Богдан БОЖОК | «Зона ‘А.Т.О.’» 

За шість кілометрів від кордону з 
Росією і півтори години їзди від 
звільненого Сєверодонецька, під 
постійними обстрілами градів та 
мінометів, – подарунки від «стар-
шого брата» з Ростова,- несе службу 
батальйон «Чернігів» у селищі 
Станиця Луганська.  

Батальйон «Чернігів» – це 
добровольці з різних міст, що 
прийшли на захист Батьківщини із 
північної столиці України, славет-
ного міста Чернігів. Вони брали 
участь у звільнені міст: Кремінна, 
Рубіжне, Сєверодонецьк, Лиси-
чанськ. 

Наразі місцем дислокації 
батальйону «Чернігів» є селище 
Станиця Луганська. Жорстокі бої, 
постійні обстріли, руйнування, 
продажність та боягузтво  місцевої 
влади – ось, що там зараз...  

Шістнадцяте листопада – це 
чорний день в історії Батальйону. 
Потрапили в засідку, терористи 
підбили неброньовану «газельку» ( 
іншої немає). Троє хлопців,- Андрій 
Іщенко, Віктор Запека та Олександр 
Найдьон,- на котрих чекали рідні, за 
день до ротації загинули, а ще 
п’ятеро отримали тяжкі поранення. 

Терористи, з допомогою 
російської артилерії, намагаються 
прорвати оборону. Постійними 
обстрілами градів та мінометів 
знищують будинки місцевих жи-
телів, знову зруйнували лікарню. 
Світло та вода відсутні. Йдуть прямі 
бої. Міліція вже давно покинула 
поселення. Проте,  на захисті насе-
лення батальйон «Чернігів». Вони 
тримають і втримають оборону. 

І, в той час, коли йдуть бої в 
селищі Станиця Луганська, в місті 
Сєверодонецьк йде звичайне, 
буденне, розмірене власними 
потребами життя. Місто, звільнене 
батальйоном «Чернігів», знає, що 
таке мир і його ціну. Так, в кафе 
«Артішок» бійці з різних бата-
льйонів можуть завжди зігрітися 
горнятком гарячої кави та отримати 
допомогу від «тьоті» Тані – власниці 
кафе. Тут діє волонтерський центр і 
місцеві мешканці завжди можуть 
принести теплі речі та харчі. 

А зараз, коли точиться бій за 
свободу та незалежність, коли йде 
війна з ворогом-терористом, чи є 
ім’я Російська Федерація, серце 
бійця зігріває малюнок дитини, 
світлина сім´ї, яка дочекається свого 
воїна.  

Хочемо подякувати всім тим, 
хто з нами: бійцям інших бата-
льйонів, солдатам та офіцерам 
збройних  сил, а також волонтерам, 
без котрих не втримати цей фронт і 
не виграти війни  з окупантом. 
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Колонка редактора 

     Історії...

Пам'ятна неділя – день, коли британці згадують свою 
участь у світових війнах, відбулася лише за тиждень 
після вшанування в Україні ‘Дня визволення України від 
фашистських загарбників’.  Англійці провели все 
траурно,- без «калінка-малінка», хоча вони – також 
переможці. Але мова не про це. На фото – англійська 
Королева покладає квіти до монументу. Штучні квіти. З 
картону та пластику й решта вінків усюди по країні. Інше 
зображення – Київ, Могила невідомого солдата. 
«Мілліон аллих роз» вистояли своє право на існування, 
як в житті по-новому, так і в житті під час війни: 
необ'ємні букети, придбані за народні кошти, не лише 
покладають до пам’ятників, але й урочисто дарують 
чоловіки – чоловікам при призначені вищих посадових 
осіб держави. 
Для когось важливий символ, а для когось – інші емоції 
і, на жаль,- недешеві. Але це все – форма. 
Змістовна складова питання складніша. Нові дискусії 
викликало встановлення ювілейної відназки Президента 
України – Медаль «70 років визволення України від 
фашистських загарбників». Що вже говорити про 
історичний перегляд, коли далі у вжитку слово 
«фашистський» – штамп радянської термінології – 
неточний технічний термін, що лише підіграває козирю 
кремлівської пропаганди. 
Оцінка періоду тієї війни – це, мабуть, питання часу. 
Принаймні, так сталося в Іспанії. Вже сформована 
Іспанія пережила братовбивчі війни в XVIII, XIX і, 
власне, XX століттях. У цій останній, правдоподібно, 
якби не інтернаціоналізація Громадянської війни 1936-
39рр. і формування на ній новітнього театру бойових дій, 
інших наслідків, рана не була б такою глибокою – її б не 
оцінювали так категорично, не ділили б на «добрих» і 
«поганих», а лише на «переможців» і «переможених» 
Власне, ми теж маємо міжкозацькі бійні - українські 
протистояння 1917-20 рр., і, навіть, поділ ОУН. Складно 
впадати в крайнощі протиставлення. Наприклад, чим 
С.Петлюра кращий за П.Скоропадського або навпаки? 
Або чим Д.Коротченко кращий за Н.Махна або навпаки? 
Вони всі – українці, і всі  воювали між собою. Хіба не за 
власну домівку? Не співпали лише за державницькими 
поглядами... Але над цим ми вже не замислюємося. 

Очевидно, що в РККА Другої світової були такі ж просто 
українські хлопці, що виживали серед «заград отрядів». 
Їм, дітям системи, давали обирати табір? Бійці УПА мали 
привілею свідомо формувати свій вибір. Але, знову ж 
таки,  обидві сторони воювали за домівки. Проте, їх 
ділять. 
Цей поділ можна відчути в наших рідних містах в 
Україні. Так, в одному райцентрі Львівщини, практично 
на одній площі, в протилежних її кінцях, розділених 
дорогою, два монументи – радянський «вічний вогонь» і 
стела «Борцям за волю України». В різні календарні дати 
на цьому спільному просторі одна частина громади 
збирається перед одним пам’ятником, а інша – перед 
другим...  
Чи не єдиний в Іспанії «вічний вогонь» встановлено у 
Мадриді. Він не присвячений конкретній сторінці історії 
країни, а зроблений назагал – усім, хто віддав своє життя 
за Вітчизну. Цей «вічний вогонь» був встановлений у 
1985 році, з метою створення Меморіалу «Полеглим за 
Іспанію». Вже мало хто зробить наголос, що цей вогонь 
палає поруч з пам’ятником «Героям Другого Травня», 
адже саме на тому місці (нині – площа де-Леальтад, на 
Прадо) французьким генералом Муратом були 
розстріляні мадридські жителі, що повстали проти 
наполеонівської окупації 2 травня 1808 року. І цей 
іспанський досвід – великий урок.  
Ще більшим символізмом насичені публічні заходи за 
участю військових. Перед кожним таким заходом,- що 
гарно видно на Параді 12 жовтня,- проводиться вспомин: 
з кожним покладанням лаврового вінку викорис-
товується одна формула: «Тим військовим і цивільним, 
чоловікам та жінкам, що віддали своє життя за 
Батьківщину».  
Як на мене, це – ідеальна формула. Розмінявши третій 
десяток Незалежності, «Борцям за волю України» – 
попри все, ознака неподоланого комплексу під-
імперського існування.  
А от іспанський приклад можна і варто застосовувати не 
до лише минулого (тепер – також особистого), але й до 
майбутнього. І це стало б певним зусиллям на довгу 
перспективу примирення українського Донбасу з Украї-
ною. Так чи інакше, дітям бійців АТО і дітям бійців 
ополчення  жити в одній країні. 

А.Я. 
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Пісня душі 

Смерть – це не кінець

Під час заходів за участю військових, вшанування «полеглих за Іспанію», завжди заспівується 

християнська пісня, авторства іспанського священника Сесарео Ґабараін (1936-1991), котра, з 1981 року, 

є офіційним військовим гімном вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців. 

 

La muerte no es el final 

Tú nos dijiste que la muerte 

no es el final del camino, 

que aunque morimos no somos, 

carne de un ciego destino. 

Tú nos hiciste, tuyos somos, 

nuestro destino es vivir, 

siendo felices contigo, 

sin padecer ni morir. 

Siendo felices contigo, 

sin padecer ni morir. 

Cuando la pena nos alcanza 

por el hermano perdido, 

cuando el adiós dolorido 

busca en la Fe su esperanza. 

En Tu palabra confiamos 

con la certeza que Tú 

ya le has devuelto la vida, 

ya le has llevado a la luz. 

Ya le has devuelto la vida, 

ya le has llevado a la luz 

Cuando, Señor, resucitaste, 

todos vencimos contigo 

nos regalaste la vida, 

como en Betania al amigo. 

Si caminamos a tu lado, 

no va a faltarnos tu amor, 

porque muriendo vivimos 

vida más clara y mejor. 

Porque muriendo vivimos 

vida más clara y mejor. 

Смерть – це не кінець 

Ти нам сказав, що смерть - 

не кінець шляху, 

що навіть, коли помираємо, ми є 

тілом сліпої долі. 

Ти нас зробив своїми, ми – Твої, 

наша доля – це жити, 

будучи щасливими з Тобою, 

без страждань ні смерті. 

Будучи щасливими з Тобою, 

без страждань ні смерті. 

Коли жалоба нас сягає, 

за втраченим братом,  

коли болісне прощавання 

шукає у Вірі свою надію. 

У Твоє слово віримо 

з впевненістю, що Ти 

вже повернув йому життя, 

вже привів його до світла. 

Вже повернув йому життя, 

вже привів його до світла. 

Коли, Господи, воскрес, 

всі ми перемогли з тобою, 

подарував нам життя, 

як у Віфанії – другу. 

Якщо йтимемо поруч з Тобою, 

нам не забракне Твоєї любові, 

адже, помираючи, – живемо 

яснішим та кращим життям. 

 Адже, помираючи, – живемо 

яснішим та кращим життям. 
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Спеціальна тема 

Наш світ у нас один

Критичний нарис з епіцентру каталонського ‘індепендентизму’ 

Діана Малиш | Барселона 

«Visca Catalunya Lliure» – саме так вітала я свого друга 
кожного разу, як приїздила до Барселони. Рожé – 
завзятий індепендентист, завжди дуже гаряче 
розповідав мені про мрії та сподівання багатьох 
каталонців про відокремлення від Іспанії та заснування 
своєї власної самостійної держави. В глибині душі я 
ніколи не розуміла, як і навіщо можна бажати 
відокремитися від такої великої та багато в чому 
величної країни, якою для мене поставала Іспанія, але, 
звісно, мене вражало настільки сильне та непереборне 
прагнення до незалежності, яке не можна було не 
поважати. 

Пройшло декілька років, я переїхала жити до 
Іспанії, до серця Каталонії – до Барселони. Багато речей 
змінилося, і, перш за все, змінилося моє сприйняття. 
Адже всі знають, що відвідувати те чи інше місце, або ту 
чи іншу країну як турист, та постійно в ній жити – це є 
зовсім різні речі. Коли насправді день у день стикаєшся 
не тільки зі святом та розвагами, але й з новими 
відкриттями, деякі з яких змушують тебе ніби скинути 
рожеві окуляри та побачити реальний сьогоденний світ 
та зрозуміти, що в суспільстві такої гостинної, веселої та 
щирої країни теж існує багато внутрішніх проблем та 
протиріч. 

Однією з таких достатньо гострих тем для всіх 
каталонців та для багатьох іноземців, які постійно 
мешкають тут, стала тема вірогідної незалежності 
Каталонії.  

Упродовж останніх декількох тижнів я багато 
спілкувалася з нашими земляками – українцями, які 
мешкають в Барселоні та в інших містах та селах 
Каталонії, на цю тему та завжди ставила такі питання: 
«Чи підтримуєте ви ідею майбутньої незалежності 
Каталоніі?», «Прийшли б ви на легальний референдум, 
якби він мав місце найближчим часом?» та «Як ви 
гадаєте, чи змінилося б ваше життя і яким чином 
після відокремлення Каталонії від Іспанії?». 
Насправді, більшість з опитаних мною осіб – це мої друзі 
та знайомі віком від 25 до 35 років, які мешкають в 
Каталонії від 2-х до 10 років. Але є люди і більш 
старшого віку та з більш тривалим досвідом 
емігрантства.  

Катерина – перша українка, з якою я близько 
познайомилися після переїзду в Іспанію, категорично не 
підтримує ідею незалежності Каталонії та вважає, що, 
якщо це все ж таки станеться, то її життя, як і багатьох 
емігрантів, значно погіршиться. «Я дуже поважаю право 
каталонців на самовизначення, але, егоїстично думаючи
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Спеціальна тема 

про себе, досить ясно розумію, що жити мені від цього 
легше не стане, скоріше за все навпаки». Це стосується 
каталонської мови (всім відомо як більшість каталонців 
скептично ставиться до іспанської мови та намагається 
завжди розмовляти лише каталонською), якою 
примусово доведеться спілкуватися всім, а також 
багатьох різних аспектів життя: роботи, соціальної 
інтеграції та інших. «Врешті решт мені хочеться жити в 
тій країні, в яку я переїхала декілька років тому і яка 
стала для мене другим домом,– в Іспанії»,- підсумовує 
Катерина. А можливі зміни в її цілісності та початок 
проведення так званих громадських опитувань та 
референдумів на жаль дуже нагадують сумнозвісні події 
в Україні. І, хоча, звісно, Україна та Іспанія – це дуже 
різні країни, які мають різні історичні шляхи, які важко 
порівнювати, але спільні риси розвитку останніх подій 
насправді дуже чітко прослідковуються. І друга 
«новоросія» в Каталонії насправді не потрібна нікому, 
навіть найзавзятішим індепендентистам».  

Інша моя екс-колега Даша також висловлює своє 
занепокоєння з приводу майбутнього Каталонії та свого 
майбутнього в її межах. «Не уявляю своє життя в країні, 
яку, найшвидше за все,  офіційно не визнає жодна 
європейська та майже всі розвинуті світові держави. 
Жити в повній ізоляції та витримувати всі тяжкі 
наслідки такої, я не зможу. Незважаючи на те, що я дуже 
люблю Барселону, якщо станеться так, що вона 
відокремиться, я переїду в інше місто Іспанії, як не 
важко буде мені це зробити». 

Обидві дівчини повідомили, що вони навряд чи 
підуть голосувати на референдумі, навіть, якщо такий 
відбудеться на цілком легальних засадах. Мотивуючи 
таке рішення тим, що немає сенсу іти голосувати, навіть 
якщо і проти того, що заздалегідь вважаєш абсурдним та 
повністю неприйнятним.  

Мій добрий знайомий Юрій, який живе в 
Каталонії вже не перший десяток років та має багато 
друзів-каталонців, з багатьма з яких вони товаришують 
цілими родинами, також має свою думку з цієї важливої 
теми. «Я завжди поважав та буду поважати прагнення 
багатьох каталонців зберегти свою культуру, свою мову, 
традиції та свій незламний дух і віру в свій народ. Я 
пишаюся тим, що маю багато друзів-каталонців і що ми 
взаємно шануємося.  

Але я також вважаю, що відокремитися та розірвати всі 
зв’язки з Іспанією для Каталонії може стати справжньою 
трагедією,- як з економічної, так із соціальної точки 
зору. Занадто багато речей з минулого та теперішнього 
часу з’єднує Каталонію з Іспанією, скільки компаній, 
проектів, інтересів та самих людських доль поставлено 
на карту. Та ціна занадто висока, щоб знехтувати всім 
цим заради химерного та невпевненого самостійного 
майбутнього». 

Я також спілкувалася з багатьма іншими 
представниками української діаспори в Каталонії та 
результати, які були отриманні, виявилися достатньо 
передбаченими. Взагалі більшість з українців бачить 
своє майбутнє тільки в Каталонії, як складовій одиниці 
Іспанії, дуже переживає за можливі радикальні 
політичні та економічні зміни та за те, як такі зміни з 
великою вірогідністю позначаться на житті їх сімей та 
близьких людей.   
Вважаю, що ці думки, очікування та хвилювання має 
переважна більшість наших земляків. Від себе можу 
додати лише декілька слів. Мій чоловік та його родина – 
каталонці в 10-му (а може і більше,- хто знає) поколінні. 
І,звісно, вони дуже мріють про свою власну країну – 
країну Каталонію. Та, перш за все, вони хочуть, щоб 
якщо це «колись» станеться, то щоб ця країна була 
сильною, впевненою та мала добре майбутнє в 
сучасному світі,- чого ніколи не можна здобути 
насильством, нехтуванням прав та свобод «інако-
мислячих» людей та нав’язуванням всім однакових 
цінностей та інтересів. І в цьому я стовідсотково з ними 
згодна.  

Так, мене турбує, як і всіх нас, можливість 
незалежності Каталонії. Так, ми всі, свідомо чи ні, 
порівнюємо ті процеси, які відбуваються зараз в 
Каталонії, з тими, що на жаль, вже багато часу тривають 
в Україні. Але кожен з нас також розуміє, що, як то 
кажуть: «На чужому полі не матимеш волі», доки не 
будеш поважати культуру, права та прагнення громадян 
тієї країни, яка стала твоїм другим домом. Врешті-решт 
те, що завжди тримає разом всі народи та всі країни,- це 
любов в серці, незалежно від політичних, релігійних та 
інших переконань.  

Наш світ у нас один. 
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Духовність 

Парафії УГКЦ у Валенсії – 10 років 

«Н.У.» | 

Наша перша громада вірних була заснована у Каталонії іспанським 
греко-католиком отцем Хосе Казановою, ще у 1998 р. на прохання людей, 
які на той час були без своєї Церкви. Чутки про цю парафію розлетілися за 
межі області та невдовзі до Барселони заглянув тодішній Глава УГКЦ 
Блаженніший кардинал Любомир (Гузар), який попросив о. Хосе взяти під 
опіку українських вірних уже по всій Іспанії.  
Так, вже консолідована українська громада, в тому числі й об’єднані сім’ї, 
стала просити духовної сатисфакції у ще одному основному місті 
компактного проживання - Валенсії. Після призначення капелана для 
парафії у 2005 р., яким став о. Василь (Бойко), розпочався пошук храму, на 
що погодились римо-католики: за сприянням вже покійного архиєпископа 
Валенсії кардинала Августина, сестри-монахині св.Клари надали свою 
монастирську церкву для богослужінь за східним католицьким обрядом. 
Там, стараннями людей, був організований церковний хор, урочисті 
причастя для дітей, спільні прощі, допомога потребуючим в Україні та 
Іспанії, катехизація для людей, які під час комунізму були позбавлені 
можливості пізнавати глибше свою віру.  
––  «Життя емігранта ніколи не було легким», - каже о.Василь Бойко, який 
виступає координатором майже двох десятків духовних пасторів УГКЦ в 
Іспанії. «Про це свідчать Біблійні описи: як важко було людям на чужині, 
коли вони змушені були покидати рідну домівку (серед них і свята родина –  
Йосип, Марія й Ісус). Однак, з цих історій бачимо,  що знаходились люди, 
які об’єднували своїх земляків в один народ знову, адже це була також і 
воля Божа. "Боже нам єдність подай”,- скільки разів ми просимо про це у 
молитві», - наголошує священник. 

На празник Покрови Пресвятої Богородиці та 10-річчя утворення 
парафії до Валенсії прибув Апостольський Візитатор Діонісій,- аби спільно 
помолитися та привітати українських греко-католиків регіону.  

Після Служби, учні 
«УКО ‘Гармонія’», під 
художним керівництвом 
Наталії Філенко, привітали 
Владику своєю творчістю. 

«Вірні мають знати свого 

Єпископа» – о.Василь.

Діонісій (Павло Ляхович) народився 
2 липня 1946 в Бразилії. Єпископ 
Української Греко-Католицької Цер-
кви. У 1962 році вступив до монашого 
Василіянського Чину, готувався до 
священства у вищих католицьких 
навчальних закладах Бразилії та 
Риму. У 1972 році прийняв священиче 
рукоположення.  
У рік Незалежності переїхав до 
України, виконував на високому рівні 
різноманітну душпастирську працю, 
просував викладання філософії та 
теології. З 2006 року – єпископ. З 
того ж року офіційно опікувався, 
зокрема, душпастирством емігрантів. 
Опублікував низку статей і книг 
релігійної тематики, а також  
підручники для семінаристів. 
19 січня 2009 року папа Римський 
Бенедикт XVI призначив єпископа 
Діонісія Ляховича апостольським 
візитатором для українців-католиків 
в Італії та Іспанії. 
Єпископський герб Діонісія Ляховича 
носить девіз «Я між вами як той, що 
служить». 
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Вічна Пам’ять 

День пам'яті жертв голодоморів

З місця вшанування номер 1 – Есплугас (Барселона) 

22 листопада 2014 року – скорботний День пам’яті жертв 
голодоморів. Він знову покликав українську громаду 
Барселони зібратися біля меморіальної дошки пам’яті 
жертв Голодоморів 1932- 1933рр. в Україні у м. Есплугас-
де-Льобрегат (ініціатор – Жоан Сересо).  
У поминальному заході взяли участь представники 
української громади Каталонії, Генерального консуль-
ства, місцевої інтелігенції та духовенства.  
З метою вшанування пам’яті жертв трагедії пролунали 
музичні композиції у виконанні талановитих 
представників української громади.  
Священнослужителі УГКЦ в Барселоні отець Юрій та 
отець Сергій відправили заупокійну літургію, під час 
якої усі присутні запалили свічки пам’яті по душам 
загиблих у роки страшної трагедії.  
З метою вшанування пам’яті жертв трагедії пролунали 
музичні композиції у виконанні талановитих пред-
ставників української громади – Богдана Окрутного 
(скрипка) та Марини Риштей, котра заспівала пісню про 
Голодомор «Свіча». 

По мотивам прес-ноти ГКУ в Барселоні 
Унизу – фото установи 

“Однією із важких сторінок історії України є голодні

1932-1933 роки. Ще живі свідки того часу, які 
розповідають, що в ту страшну, голодну весну, коли й 
земля, здавалося, стогнала: «Їсти!», навіть діти не 
бавилися в свої звичайні ігри, а гралися в їжу. Випікали 
з чорної, розмоченої дощами землі пишні перепічки та 
млинці, варили з назбираних камінців галушки та 
вареники. Потім ходили одне до одного в гості, 
церемонно запрошуючи покуштувати багатих страв, 
розпускаючи неіснуючі ремінці на розбухлих від лободи 
та полови животах. 
Моя мама розповідала, як прийшли якісь чоловіки у 
їхню  хату і забрали все, що було. Забрали все із стодоли 
та комори. Заглядали в піч, проколювали глиняну 
підлогу в пошуках схованого зерна. Моя бабуся зашила 
моїй мамі трішки зерна в дитячу подушечку,- то і те 
знайшли й забрали.  
Штучно створеним голодом було вбито мільйони 
невинних людей. Впродовж десятиліть масове вбивство 
людей не лише навмисно замовчувалося радянською 
владою, але й взагалі заборонялося про нього будь-де 
згадувати. Нещодавно були розшукані ненадруковані 
вірші  Андрія Малишка, написані ще в 1964 році, в яких 
згадується Голодомор (див. унизу). 
Розіп´ята на христі історії Україна й сьогодні проходить 
свій шлях - шлях очищення, шлях прозріння, шлях 
усвідомлення. І на цьому шляху Господь нам дає сили. 
Ми пам´ятаємо уроки історії, і тому не дамо нікому 
зламати та знищити український народ! Це – наш 
святий обов´язок перед усіма мертвими, живими і 
ненародженими. 

З виступу Ольги Дзюбан – голови асоціації «Джерело» 

...Із тридцять третім голим роком,
Голодно-голим та німим, 

Та тричі пухлим. Хай би з ним
Поїли б кору і комору,

Траву і шкуру, цвіль і міль, 
Та мерли б жовті, як з похміль, 

Без трун понесені із двору. 
Нізащо. Просто. Без вини.

...Із тридцять третім голим роком, 

Голодно-голим та німим, 

Та тричі пухлим. Хай би з ним 

Поїли б кору і комору, 

Траву і шкуру, цвіль і міль, 

Та мерли б жовті, як з похміль, 

Без трун понесені із двору. 

Нізащо. Просто. Без вини. 
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‘Надсегурська’ – культурна 

«Де кобзар співає, там дух свободи витає» 

Марта ОШУСТ | Алькоркон 

Народний арстист України, Лауреат Національної 
премії України імені Тараса Шевченка – 

кобзар і лірник 

    ВАСИЛЬ НЕЧЕПА 

А ще: історик, мислитель, оратор, громадський 
діяч, ініціатор багатьох важливих справ, як в 
Україні, так і за кордоном.  

Все це збіглося в одній особі, а саме – в нашому гостеві, якого з 
радістю вітали, після прийняття у Мурсії, в стінах культурно-освітнього 
центру «Дивосвіт» у суботу, 15 листопада.  

Цікавий факт: прибувши в Мадрид, пан Василь «розміняв» 
четвертий десяток світових столиць, у яких йому довелося побувати. Тобто,- 
місто на берегах Мансанаресу стало 31-им в його послужному списку. І 
повсюди співак ніс із собою українське слово, пісню, чарівні звуки кобзи, 
тим самим возвеличуючи нашу країну, наш народ. Тим самим підносячи їх 
на величний подіум, відображаючи свободолюбивість, працьовитість, 
завзятість, щирість і доброту, які завжди були властиві нам. 

    Важко передати словами ті відчуття, які опанували залом під час 
виступу воістину Народного артиста. Частково їх можуть відобразити 
світлини, зроблені під час концертної програми. Як мовиться, і старі, і малі 
вслухалися в голос кобзаря, ловили кожен його жест, кожне слово, звуки 
його вірної подруги – чарівниці-кобзи. 

Недовго перебуваючи в іспанській столиці, пан Василь зумів 
ініціювати кілька важливих справ, які повинні втілитися в життя вже 
незабаром. Це і встановлення погруддя Тараса Шевченка на території 
Посольства України в Іспанії, і висадка верби з його власного дендропарку 
на Чернігівщині на території того ж-таки посольства та українського парку 
в Алкалі-де-Енарес. Це деревце В. Нечепа привіз із місця заслання Тараса 
Шевченка в Казахстані, ним самим посаджене. А ще в його планах провести 
низку концертів як для українців-заробітчан, так і для іспанців, у березні 
наступного року з нагоди чергових роковин Кобзаря. 

Що ж, з нетерпінням будемо чекати на нову зустріч зі співаком і 
музикантом! 

 

Ви чули про РОЗСТРІЛЯНИЙ

КОНГРЕС БАНДУРИСТІВ 

у Харкові у 30-ті роки? 

По всій Україні офіційно було 
оголошено, що кобзарів з усіх областей 
запрошують до тодішньої столиці УРСР 
– Харкова на Всеукраїнський кобзар-
ський з’їзд. Усі мали з’явитися з 
бандурами, бо, крім, власне з’їзду, 
будуть, мовляв, творчі змагання.  

Кобзарі, бандуристи та лірники 
приїхали на конґрес із усієї України, з 
маленьких забутих сіл. Їх на конґресі 
було кілька сот. Це був живий музей, 
жива історія України, всі її пісні, її 
музика і поезія. І ось майже всіх їх 
застрелили, майже всі ці жалісні співці 
були вбиті... 

30 грудня 1930 року. Настав 
день відкриття з’їзду. Кобзарі 
заповнили один із кращих харківських 
театрів. У кожного в руках інструмент, 
кожен зодягнутий у святкову 
вишиванку. З’їзд відкрився спільним 
виконанням Шевченкового «Реве та 
стогне Дніпр широкий…». Уявіть, увесь 
зал (а зібралися майстри найвищої 
проби) натхненно співає!.. 
Потім були вітання від уряду України, 
доповіді про стан кобзарства, шляхи 
подальшого його розвитку. Ось уже й 
надвечір’я... На всіх виходах із залу 
з’явилися молодики у цивільному, але 
з явно військовою виправкою. 
Невдовзі ряд за рядом почали 
піднімати делегатів і під суворим 
наглядом виводити на подвір’я.  

Уже через годину всі делегати 
недавнього з’їзду, а це були переважно 
літні люди, були запаковані в «телячі» 
вагони. Під їх останні співи Шевченка 
їх підвезли до околиць ст. Козача 
Лопань та, вже пізно ввечері, їх вивели 
з вагонів до лісосмуги, де були 
заздалегідь вириті траншеї. 
Вишикувавши незрячих кобзарів і 
їхніх малолітніх поводирів в одну 
шеренгу, загін особливого відділу 
НКВС УРСР розпочав розстріл… Коли 
все було закінчено, тіла розстріляних 
закидали вапном і присипали землею. 
Музичні інструменти спалили поряд… 

У грудні 1933 р. на пленумі 
Всеукраїнського комітету спілки 
працівників мистецтв комуністична 
верхівка назвала українські народні 
музичні інструменти кобзу і бандуру 
"класово-ворожими". 

Олена Вольтер 
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Традиції 

Козацькому роду нема переводу

Знов і знов нагадаємо дітям 

Про тернистий історії шлях, 

Як відлунюють давні століття 

Голосами козацьких звитяг 

Марта ОШУСТ | Алькоркон 

Насправді, незнищенний дух нашого українського народу, коли 
маємо такі традиції, які пильнуємо, мов зіницю ока. Про це черговий раз 
переконуємося на прикладі свята посвяти у козачата, яке відбулося 15 
листопада в 5-му класі нашої суботньої школи. Цього дня всі присутні у 
залі: і учасники, і глядачі на кілька миттєвостей перенеслися у «сивочоле» 
XVI століття, помандрувавши стежками славних козарлюг-звитяжців, 
відчуваючи не книжковий, а справжнісінький непереможний дух 
запорізького козацтва. 

Звичайно, чи не всі свята в нашому центрі відбуваються на високій 
ноті, проте це, останнє, було по-особливому натхненним, значущим, 
іскрометним, а відповідно,- і пам’ятним. Надовго закарбуються в пам’яті 
урочисті хвилини посвяти в славні ряди лицарів-козаків, зокрема присяга 
на вірність неньці-Україні, коли п’ятикласники хором промовляли слова, 
що мурашками сновигали по шкірі:  

«Вступаючи в козацьку республіку, перед лицем своїх друзів, перед 
рідною землею та пам’яттю звитяг козацтва, урочисто присягаю, що 
вивчатиму історію і традиції українського народу, готуватиму себе 
розумово, фізично і морально, щоб чесно і віддано служити українському 
народові в ім’я нашого становлення, незалежності та процвітання. 
Присягаємо бути чесними та сміливими, боронити справедливість, 
цінувати побратимство, шанувати всі народи. До освіти прагнути 
завжди й плекати рідну мову. Не порушувати клятву, щоб козацькому 
роду не було переводу!» 

Не забудуться також і трепетні хвилини вручення грамот з цієї 
нагоди кожному з п’ятикласників не казна-ким, а славним нащадком 
українського військового діяча, відважного козацького отамана Северина 
Наливайка, народним артистом України, лауреатом Національної премії 
України імені Тараса Шевченка кобзарем і лірником Василем Нечепою та 
засновником і почесним представником культурно-освітнього центру 
«Дивосвіт»  Оксаною Богданівною Горін, що завітали до нас у гості. Як і 
невеличка концертна програма, проведена з величезним бажанням, 
натхненням і старанням учнями та класним керівником Наталею 
Володимирівною Бондаренко. Ну, хіба могли колись наші славні пращури 
не співати і не танцювати?... Як і випробування-конкурси, що мали на меті 
виявити кращих, сильніших, відважніших і кмітливіших з-поміж наших 
школярів-козачат. Словом, усе, як колись у Запорізькій Січі.  
Отож, вітаємо «дивосвітівську» козацьку родину з чудовим поповненням! 

Критична зона 

Життєва Барселона, 

Або «хто організатор?»

Андрій ЯКУБУВ | 

Ще в березні цього року, коли понад 
сто осіб стали жертвами «диктатури в 
законі», декілька українських громад-
ських діячів Барселони закликали до 
бойкоту  концертного заходу з нагоди 
роковин Шевченка. «Вважаємо, що 
під час війни та жалоби в Україні, 
аж ніяк не час для танців та 
співів!!!»,- аргументувала одна особ-
ливо завзята активістка.  
Відтак, бойкотувальники та ті, хто їх 
підтримали, не побачили сліз  гляда-
чів переповненого залу  під час 
поминальної сценки та хвилини 
мовчання; не побачили як весь зал 
підвівся і стоячи прослухав пісню про 
Небесну Сотню авторства та вико-
нання учасниці сцени київського 
Майдану – Заслуженої артистки 
України Лесі Горової. Не побачили ті, 
хто самі не долучилися у цей день до 
вшанування пам’яті полеглих і чер-
пання духу Великого Кобзаря.  
Дико та щораз несприйнятливо чути, 
але нині небесні – батальйони, полки 
та дивізії військових та цивільних 
громадян нашої та інших держав, що 
гинуть під час жахвиловї гри гігантів, 
де Україна,– немов дошка. І саме в ці 
останні місяці концертів та виступів у 
Барселоні (та не тільки), як ніколи, 
побільшало. Одні, правда, – благо-
дійні, а інші – не дуже.  
Проте, ті, хто тоді заклилкали до 
бойкоту, зараз стали промоуторами 
цих концертів,- зокрема й того, що 
відбувся у Ніч Пам’яті першої крові 
на Майдані Гідності.  
Музика – це багатогранний феномен, 
а для нас – з додатковим, глибшим 
сенсом; і не так важливо чи музика 
проти війни, чи як піднімач бойового 
духу. У Мадриді, наприклад, знайшли 
абстрактне музикальне рішення – 
невеличким концертом вшанували 
пам’ять жертв Голодомору... 
Врешті, мабуть нічого осудливого. Це 
– життя. Та й всі ми аж ніяк не
байдужі до матеріальної підтримки 
боротьби за право існування України.  
Виходить, не в піснях і танцях 
проблема. Вочевидь, питання реакції 
полягає у нашому вічному «а хто 
організатор?». І саме це – життєва 
Барселона. Ми такі – усюди...      
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Шин не палили, але шибениця своя була 

Нарис на трагікомічні реалії: за мотивами ‘відкликання з довготермінового закордонного відрядження’ 

Генерального Консула України в Барселоні О.В.Хрипунова. 

«Поправте мене, якщо помилюся» (Св. Іван-Павло ІІ)

Андрій ЯКУБУВ | 

Португалія і Польща є двома найгучнішими з небагатьох 
прикладів відкликання українських послів із-за кордону 
на перших порах діяльності постреволюційного уряду. А 
от як у списку країн, де було «люстровано» дипломатів, 
опинилася Іспанія в особі Генерального консула,- ціла 
історія «боїв з вітряками». Але, на відміну від загального 
процесу, барселонський кабінет спорожнів останнім – 
наприкінці жовтня. 

Півроку до цього, в лютневому номері цього 
видання («Н.У.» №2 / 2014), вже колишій Генконсул 
Олександр Хрипунов пояснював свою позицію та 
відповідав на зауваги частини громади у світлі події, 
кадри котрої облетіли українські  телеканали. А точніше, 
ведучі українського «Євромайдану» в Барселоні,- на 
котрому, за домовленістю з організатором зборів, 
Хрипунов мав честь вийти назустріч людям,- 
влаштували на камеру шоу-чистилище. Результат 
наглядно демонструє, чому ні «до», ні «після» 
Хрипунова жодний інший український дипломат не 
приходив у епіцентри українських мітингів у світах.  

‘Фігура перша: лірична’ 
Перші звинувачення – в корупції, бюрократизмі 

та приниженнях під час відвідин Генкосульства – були 
забуті авторами наклепу невдовзі після його 
висловлення,- зрозуміло, що малоперспективно 
звинувачувати людину в тих речах, котрі він викоренив з 
практики установи.  

Проте, саме в  такому контексті, на 
сумнозвісному мітингу ганьби збиралися афектні 
підписи під зверненням до МЗС – з першою вимогою 
звільнити Хрипунова. Реагування тоді не надійшло, а 
люди, котрі мають вуха, почули доводи згаданого 
інтерв’ю і побачили продовження позитивної діяльності 
цього дипломата в Барселоні, розпочатої в середині 2011 
року,- від буденних проблем співвітчизників до 

залучення каталонського капіталу, командної роботи 
над євроінтергацією, чи посилення культурної сфери, де, 
зокрема, виділяються проведені Дні українського кіно в 
Каталонії та виставки про Софіївський собор та 
Петриківський розпис.   

Шпальти цього видання стали свідками багатьох 
моментів, котрі робили,на той час, Генконсульство в 
Барселоні передовиком серед трьох українських 
консульських установ, не зважаючи на посадові 
обмеження. 

Так, згадати хоча б те, що стало можливим не 
лише за інституційного, але й за особистого вкладу 
Хрипунова: лікування у столиці Каталонії пораненого на 
Майдані юнака; виставку світлин Євромайдану 
авторства відомого фотографа Ратушняка; благодійні 
виступи в Барселоні та Валенсії Київського театру пісні 
«Пісень Світ» – на підтримку 25-го БТрО «Київська 
Русь». А чого вартує стаття Хрипунова у газеті «El 
Periódico», в розпал анексії Криму, під сміливим 
заголовком «Не проросійські сили, а російські вій-
ськові!». Багато недосяжного навіть тим, хто б хотів 
відслідкувати: редакційна скринька нашого видання з 
березня по вересень отримала копії трьох десятків 
електронних листів Генконсула каталонським ЗМІ, 
аналітичним центрам та департаментам Уряду Каталонії 
– з коментарями та поясненнями тодішних правдивих
реалій в Україні. 

‘Фігура друга: печальна’ 
За другим ударом дон-кіхотів, а точніше – 

дульсіней, були розіграні актуальніші ноти популізму – 
ніби-то шикування Хрипунова та натяк на його 
русофільство. Відповідне звернення за декілька днів до 
спільної роботи на виборах 25 травня було направлене 
на майже десяток адресатів посадовців Верховної Ради 
України. Саме, завдяки єдиному реагуванню, – голови 
одного з комітетів від ВО «Свобода», ми, тутешні 
українці, дізналися про ці кроки з... публікації в Україні. 
І виявилася маленька деталь: до нового травневого 
звернення долучено старі додатки з лютневими 
підписами. 

Добивання другого удару проводилося медіа-
публікаціями, що кульмінували Фейсбук-постом 
відомого журналіста, а нині – нардепа, Сергія Лещенка, 
котрий перекопіював відверто малорозумні (з системної 
точки зору) доводи зацікавленої сторони. Але от про що 
не розказали Лещенку – це про те, що скаргу на 
Хрипунова склали від імені лише одної української 
асоціації Барселони, хоча їх таких там чотири, а крім 
міста є решта Каталонії та, що головне – ще дві області – 
Валенсія та Балеари зі своїми громадами. Тобто, одна 
локальна асоціація проти необізнаності майже 40-
тисячного українського округу іспанського Середзем-
номор’я. Без врахування цього, позиції, поширені 
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в соц.мережах, були надані в коментарі по темі 
Хрипунова телеканалу «Інтер».    

Більше того,- зовсім ніхто не висвітлив те, що, у 
відповідь на скаргу цієї однієї асоціації, електронна 
адреса МЗС була буквально завалена офіційними звер-
неннями тих, хто дізнався про підпільні дії колег та 
вирішив засвідчити підтримку Генконсулу Хрипунову, а 
саме – від трьох українських асоціацій округу, однієї 
каталонської асоціації української культури та ще деяких 
тутешніх інших українських організацій. 

‘Фігура третя: розлучна‘ 
Через декілька місяців, після ще одного нев-

далого удару, хтось, мабуть, подумав, що Бог любить 
трійцю. Вирішальний хід був вже не шляхом скарг на 
адресу МЗС, а медійним тиском на це міністерство, 
спекулюючи на святому.  

На публічному заході до Дня Незалежності – в 
одній з парафій, дві основні асоціації, а серед них і та, що 
скаржник цієї історії, отримали під овації подячні 
грамоти з рук Генконсула. Теплий клімат того дня не 
вказував на те, що готувалося завчасно. На початку 
вересня на «Першому національному» вийшла в ефір 
програми «Схеми», де частина ефіру присвячувалася 
винятково звинуваченням супроти Хрипунова. Медіа-
світ ще не знав такої уваги до дипломата середньої 
ланки. А от про те, на скільки зміст та форма цієї 
програми не відповідає принципам журналістики та 
нормам розслідування, можна написати окрему стіну 
тексту, але виконавці замовлення і так про це знають. 

Кульмінацією згаданого випуску програми 
«Схеми» став підхід журналіста з камерою до Міністра 
Клімкіна – з прямими питаннями по Хрипунову. 
Змонтовані кадри, показані по державному каналу, з 
потрібним характером змісту в суміш з кадрами Героїв 
Небесної Сотні зробили своє: рішення про відкликання 
Хрипунова до Києва було прийняте не стільки через 
об’єктивні доводи чи реальні вимоги людей округу, а 
через реакційний тиск та природні негативні відгуки на 
подане під вигідним кутом бачення подій у Барселоні. 
Таке життя по-новому. 

Святкування «великих комбінаторів» не 
забарилося:  асоціація з квітучим ім’ям публічно 
оголосила, що відкликання ‘одіозного’ Хрипунова – це їх 
заслуга. Однак, звідкіля насправді тягнеться коріння цієї 
історії і як для цього було використано добре ім’я голови 
цієї асоціації, залишається лише гадати. 

З передумов життєдіяльності розділеної 
Барселони,- не лише на асоціації, але й на суботні школи 
та парафігії УГКЦ,-  можна також 
здогадуватися, що події часів еха 
Революції Гідності в Іспанії – не 
мотив, а привід позбутися цієї 
людини. Принаймні, максималь-
на конспірація багатомісячних 
зусиль – цьому натяк та мерзенна 
ницість. 

Ось так барселонський 
консульский округ втратив одного 
з найвидатніших своїх очільників 
– дипломата, що здобув не
радянську чи українську, а іспан-
ську дипломатичну о с в і т у, та 

понад два десятиліття служить Україні в системі МЗС. А 
здавалося ще зовсім недавно одна українська асоціація 
загальноіспанського рівня звер-талася до керівництва 
зовнішньополітичного відомства з пропозицією предста-
вити працівників Генконсульства, на чолі з Хрипуновим, 
до державних нагород України.  

Добра, чесна та порядна людина – легка здобич в 
наш час. Невже проявилася ностальгія за колишніми, в 
намоленій Барселоні, консулами-корупціонерами та, за 
сумісництвом, фігурантами секс-скандалів?...  

Епілог 
Стало відомо, що після повернення Хрипунова 

додому, на адресу МЗС надходили нові листи – із 
засвідченням поваги та відзнаки колишньому Генкон-
сулу,- зокрема, від відомого іспанського юриста, що має 
статус Почесного Консула Україниу Валенсійській об-
ласті. Але показовість в іншому. 

Відомий, на початку жовтня в Барселоні, 
трагічний напад іспанських «червоних скінів»  на групу 
українців потребував консульського втручання. До слова, 
якби поліція якісно відреагувала на попередження 
Генконсульства про загрози, цього можна було б 
уникнути.  

Процес відкликання Хрипунова, а точніше – 
термін на завершення справ, добігав кінця, але справа 
відразу отримала всю належну увагу дипломатів. За 
іронією долі, жертвами нападу були, зокрема, активісти 
процесу звільнення Хрипунова. В один з останніх своїх 
робочих днів на посаді Генконсула той організував 
зустріч постраждалих з надійними юристами – для 
оформлення безкоштовних, до судового вироку над 
нападниками, юридичних послуг. Після  зустрічі, ці 
персони, що скаржилися на нього, взялися дякувати 
Хрипунову... за все, але інші миттєвості перебили їх 
можливе бажання моменту каяття. Без очікування на 
більше, саме тоді і там, Олександр Вікторович Хрипунов 
вкотре щиро потиснув руки, котрі останні півроку 
прискорювали його повернення на Батьківщину.  

«Ми розіп'яли невинного»,- є сподівання, що 
визнали наші необачні громадські активісти. 

2009: Зустріч Президента України та МЗС Іспанії, 

позаду – Хрипунов 

14 листопада ц.р. 

Павло Клімкін Клімкін 

вперше в історії 

української дипломатії 

дав «твіттерв’ю» – 

відповів на запитання 

користувачів Twitter 

Одне із заданих пану Міністру питань звучало 

наступним чином:  

“Під час недавньої "люстрації"відряджених 

дипломатів, вивченню скарг громад,  

як розділяли справедливість від решти? 

Відповіді тоді не надійшло, 

але питання – залишилося. 

23

"Ucrania del Segura" №7 "Надсегурська Україна"



Іспанії дякуючи...  ...Agradeciendo a España 

Все почалося у далекому 
1999 році, коли, за певних 
обставин долі, я опинився 
у  дитячому притулку,  
якому було десь біля року 
від заснування. І країна 
вцілому, і сам заклад, 
переживали ненайкращі 
часи. У нас були на стільки кепські справи, що нам, 
хлопцям, труси шили наші виховательки зі своїх старих 
суконь, і в кожного з нас вони були лише одні, а 
прокладки дівчатам робили зі старих ганчірок... Життя у 
такому місці певною мірою нагадувало гру «Останній 
герой».  

Якщо тема одягу, а точніше,- його відсутності,-  і 
була болючою, то бажання їсти було просто нестерпним. 
Всі наші думки були поглинуті тим, де знайти щось 
їстівне. Вночі ми тікали через вікно другого поверху у 
приватний сектор, який знаходився неподалік, аби 
вкрасти чогось поїсти, адже там були городи і сади. У 
кожного з нас були свої ділянки, які ми ділили між 
собою, і тільки на них ми могли красти... Трошки 
пом‟якшували цю проблему наші бабусі або інші родичі, 
які щось приносили.  

У моєму випадку то була саме бабуся, яка майже 
щодня приносила мені банку борщу, шмат хліба з салом 
і інколи – м‟ятні цукерки. Борщ я з‟їдав одразу, а решту 
ділив зі своїм другом...  

На відміну від інтернатів, ми були дитячим 
будинком, який навчався у звичайній міській школі. Це 
нам давало низку переваг: ми могли виходити щодня в 
місто, бачити людей і спілкуватися з «домашніми» 
дітьми-однолітками. Негативною стороною було те, що 
ми дуже відрізнялись від  «домашніх» дітей, і вони,  
разом із деякими вчителями, нас недолюблювали і  
демонстрували це як могли. Але це змушувало нас 
згуртовуватись ще більше і захищатись усім разом, як у 
звіриному прайді...  

Пам‟ятаю, як одного вечора  хтось із дорослих 
сказав нам, що можливо колись ми будемо їздити до 
Іспанії. Ми дуже зраділи і запитали: що таке «Іспанія»? 
Ми стояли на порозі змін і подій, які у майбутньому 
змінять багато доль, але тоді ми ще того не знали, а 
знали лише те, що Іспанія – це десь за чотири ночі 
подорожі автобусом від Нікополя.  

Перший десяток дітей (до яких я не входив), які, 
як нам здавалося, мали милість Божу і збиралися їхати в 
Іспанію, викликали в нас велику заздрість. Водночас, 
дорослі розповідали нам страшилки,- що там, у Європі, 
дітей ріжуть на органи. Тому, проводжаючи наших 
друзів до Іспанії,  почуття були змішаними… Ми тоді ще 
не знали, що наше життя зовсім скоро зміниться 
назавжди.  

Саме так у нашому житті з‟явилась іспанська 
організація ТАНУ (Террасса допомогає дітям України). 
Коли перші діти повернулися живими і здоровими, та 
ще й із купою дивовижних речей і фотографій 
величезних родин та будинків з басейнами, нам стало 
зрозуміло, що на органи там нікого різати не збирались.  

Todo empezó en el lejano 1999 cuando 
por circunstancias del destino acabé en 
un orfanato recién fundado. Nuestro 
país en general y esa casa de niños en 
particular vivía tiempos difíciles. Tan 
mal estaban las cosas que nosotros, los 
chicos, llevábamos unos calzoncillos 
hechos por nuestras cuidadoras de sus 

vestidos viejos, y cada uno de nosotros teníamos sólo unos; 
las compresas de las chicas eran hechas de trapos viejos... 
Vivir en un lugar así, en cierta medida, recordaba el juego de 
"El último superviviente".  

Si el tema de la ropa, o más bien, el de su ausencia, 
fue doloroso, las ganas de comer eran aún más 
insoportables. Nuestra mente estaba tomada por 
pensamientos sobre dónde encontrar algo comestible. Por la 
noche nos escapábamos por la ventana del segundo piso a 
las casas particulares que estaban cerca para robar algo 
comestible; esas casas tenían  jardines y huertos. Cada uno 
de nosotros tenía su “propio terreno”, que repartíamos entre 
nosotros y sólo nosotros podíamos robar allí. El problema de 
la comida era ligeramente mitigado por nuestras abuelas u 
otros parientes que traían algo.  

En mi caso era mi abuelita que casi a diario me traía 
un bote de sopa-caldo borsch, una rebanada de pan con 
tocino y, de vez en cuando, caramelos de menta. La sopa me 
lo comía en el acto y el resto lo repartía con mi amigo.  

A diferencia de los internados, nosotros estábamos 
en una casa de niños y estudiábamos en una escuela pública 
normal. Esto nos daba ciertas ventajas: podíamos salir a 
diario a la ciudad, ver a la gente y tratar con nuestros 
coetáneos “caseros”. La parte negativa era que nosotros 
éramos muy diferentes de estos “caseros” y a ellos, junto con 
algunos profesores, les caíamos mal, cosa que nos 
demostraban en toda ocasión. Eso nos hacía juntarse aún 
más y defendernos todos juntos como si fuéramos una 
manada de lobos.  

Recuerdo que una noche alguien de los adultos nos 
dijo que a lo mejor algún día iríamos a España. Nos pusimos 
muy contentos y preguntamos ¿qué es "España"? Estábamos 
en el umbral de los cambios y acontecimientos que en el 
futuro cambiarían muchas vidas, pero entonces sólo 
sabíamos que España estaba en unas cuatro noches de viaje 
en autobús de Níkopol.  

Los primeros diez niños (entre los que no me 
encontraba) parecía que caían en gracia de Dios cuando 
estaban preparándose para ir a España y les teníamos mucha 
envidia. Sin embargo los mayores nos contaban historias 
macabras que allí, en Europa, a los niños les extraen 
órganos. Con todo, teníamos una mezcla de sentimientos 
cuando despedíamos nuestros amigos a España... Entonces 
aún no sabíamos que muy pronto nuestras vidas cambiarían 
para siempre.  

De esta manera en nuestras vidas apareció la 
organización española TANU (Terrassa Ajuda a Nens 
d'Ucraïna). Cuando los primeros niños volvieron vivos y 
sanos, con un montón de cosas increíbles y fotos de familias 
grandes y casas con piscinas, se hizo patente que nadie 
quería hacernos pedazos y sacar nuestros órganos. 

  Розповідь родинно-багатого сироти  Relato de un huérfano rico en familias 
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З кожною поїздкою їхало все більше дітей і ті, хто мав 
таку нагоду, здавалися обраними. Також життя трішки 
солодшим робили і нам,- тим, хто ще жодного разу не 
їздив і не мав «іспанської родини». Нам передавали 
подарунки від імені організації, а коли хтось з іспанців 
приїздив до Нікополя, вони обов‟язково купували 
йогурти, банани і апельсини абсолютно всім дітям 
дитячого будинку. Саме тому фраза «приїхали іспанці», 
яка згодом трансформувалась у слово «іспанці» 
означала, що невдовзі ми будемо їсти щось смачненьке, 
а тому викликала в нас непідробну збудженість і радість.  

Нарешті, влітку 2002 року, до мене дійшла 
звісточка, що і я їду в Іспанію. Того літа, до речі, поїхали 
всі діти дитячого будинку, а точніше - полетіли,- то був 
перший раз, коли діставалися не автобусом, а літаком.  

Тепер і недосяжні горизонти великого неба були 
нами підкорені також. Пригадую як у літаку ми 
вирішили, що пластмасовий посуд, у якому нам 
розносили їжу, є одноразовим і вирішили забрати його 
для дитячого будинку, адже він здавався добротним. 
Коли стюардеси почали збирати посуд, з‟ясувалося, що 
його просто немає, бо він вже був складений у один 
пакет і готовий до використання у дитячому будинку. 
Довелося все віддати...  

Таким чином, 
за шість років, що я 
їздив до Іспанії з 
дитячого будинку,- з 11 
до 17 років,- я змінив 
три родини. Всі вони 
навчили мене чомусь 
новому і показали, що світом правлять не лише гроші та 
вигода, що завжди є місце для маленького дива, якого з 
таким нетерпінням чекає кожна дитина, а тим більше – 
у дитячому будинку, де маму-виховательку потрібно 
ділити ще з двадцятьма дітьми твоєї групи.  

Кожна окрема іспанська родина і вся організація 
ТАНУ в цілому, зіграли у наших долях велику роль і 
допомогли кожному, хто захотів скористатися цією 
допомогою. Саме одна з цих іспанських родин, можна 
сказати, змусила мене вступити до університету і 
отримати вищу освіту.  

І от, у 2013 році, я закінчив Київський 
Національний Лінгвістичний Університет і став 
філологом іноземної мови і вчителем-педагогом. Чи 
буду я працювати у школі ще не знаю, але те, що життя 
моє за п'ятнадцять років існування ТАНУ змінилося  
кардинально ,  це – факт. І той хлопчик, який у 2002 
році приїхав на автовокзал Террасси у порваних шортах, 
у футболці на шість розмірів більше, з прозорим 
одноразовим пакетиком, у якому були якісь змінні речі 
такі ж страшні як і ті, що були на мені, але відкритий для 
великого дива, зустрів там справжніх друзів, велику 
родину і майбутнє,- також є фактом.  

І ось сьогодні, повністю сформований, як 
особистість, і вже бородатий дядько, хочу подякувати 
всім людям, які протягом цих 15 років змінювали нашу 
ментальність і не шкодували свого часу і зусиль, щоб у 
нас було майбутнє.  

Дякую вам, «іспанці», які зробили наше життя 
яскравішим, і що я став таким, який я є! ТАНУ 
НАЗАВЖДИ В НАШИХ СЕРЦЯХ!!!    

Олександр Пономарьов 

Con cada viaje iban más y más niños y aquellos quienes 
tenían esta oportunidad nos parecían „los elegidos‟. Pero a 
los que no viajábamos y no teníamos familias españolas 
también nos hacían la vida un poco más dulce: nos traían 
regalos de nombre de la asociación. Cuando alguien de los 
españoles venía a Níkopol, siempre nos compraban yogures, 
plátanos y naranjas a todos los niños del orfanato. Es por eso 
la frase "que vienen los españoles", luego abreviada a 
"españoles", significaba que pronto íbamos a comer algo 
bueno y por ello nos causaba verdadera emoción y alegría.  

Por fin, en el verano del 2002, me dijeron que voy a 
ir a España. Aquel verano, por cierto, viajaron todos los 
niños del orfanato, o mejor dicho, volaron, pues era la 
primera vez cuando en vez de ir en autocar nos fuimos en el 
avión.  

Horizontes antes inalcanzables del gran cielo 
cedieron y fueron conquistados por nosotros. Recuerdo 
como en el avión  pensamos que los platos de plástico en los  
que nos daban la comida, de un sólo uso, parecían en buen 
estado y decidimos llevarlos al orfanato. Cuando las azafatas 
comenzaron a recoger los platos, resultó que no estaban 
porque ya los teníamos empaquetados en una bolsa y listos 
para usarlos en el orfanato. Tuvimos que devolverlo todo...  

Durante seis años, en los cuales he viajado a España, 
de 11 a 17 años, he cambiado tres familias. Cada una de ellas 
me enseñó algo nuevo y me mostró que el mundo está 
gobernado no sólo por el dinero y el beneficio, sino que 
siempre hay lugar para un pequeño milagro que espera con 
tanta ansiedad cada niño y mucho más si es de un orfanato 
donde a la cuidadora-madre hay que compartirla con veinte 
niños más del grupo.  

Cada familia española y toda 
TANU jugaron un gran papel en 
nuestras vidas  y ayudaron a 
todo aquel quien quiso 
aprovechar esta ayuda. Fue una 
de estas mis familias españolas, 
la que, se puede decir, me obligó 
ingresar en la universidad y 
obtener estudios superiores.  
Y así, pues, en el 2013, me 
gradué en la Universidad 
Nacional Lingüística de Kíev y 

obtuve el título en filología extranjera y el de magisterio. Si 
trabajaré en un colegio o no, aún no lo tengo decidido. Pero 
lo que sí sé es que en quince años de la existencia de TANU 
mi vida ha tomado una dirección completamente diferente;  
es un hecho. Como también lo es que un niño, abierto a 
grandes milagros, encontró en España verdaderos amigos, 
una gran familia y un futuro, después de haber llegado en 
2002 a la estación de autobuses de Terrassa en pantalones 
rotos, una camiseta seis tallas más grande y una bolsita 
transparente en la que había alguna ropa de cambio tan 
espachurrada como la que llevaba encima.  

Y ahora, completamente formado como persona, y 
ya un tío barbudo,  quiero dar las gracias a todas las 
personas que durante estos 15 años cambiaron nuestra 
mentalidad y no escatimaron ni  tiempo ni fuerzas para que 
tuviéramos un futuro mejor.  

Gracias a todos vosotros, "españoles", por hacer 
nuestra vida llena de colores y a mí personalmente tal como 
soy. ¡¡¡TANU SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES!!! 

Oleksandr Ponomarov 

Прощання після першої поїздки, 2003 

На «золотому весіллі» своїх 

іспанських дідусів, 2012 
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Побороти насилля 

Чи є життя після насилля?

З нагоди 25 листопада – Міжнародного дня усунення насильства проти жінок 

Наталія ПОСЛАВСЬКА | 

Нeрідко на тендітні плечі  прекрасної половини людства життя покладає нелегку ношу – важку жіночу долю. І, коли 
стіни рідного дому перестають бути храмом щастя, благополуччя, та , що найстрашніше, безпеки, а той, з ким 
хотілося розділити життя,  стає тираном, повстає питання: як жити далі? Багато жінок продовжують терпіти муки 
духовного і фізичного знущання заради наявності «повноцінної сім’ї», або ж, оповиті страхом погроз, безвиході, 
почуттям слабкості і самотності,  живуть в полоні мовчання.  Проте є й ті , що , зібравши останні сили в кулак, 
борються за право бути жінкою. 

Як бути сильною і не змовчати, а також про те, чи є життя після домашнього насильства,  з нами поділиться 
Романа. Ще з юності життя спонукало молоду дівчину на пошуки кращої долі за межами рідної землі...  

–– Рома, що підштовхнуло тебе на такий рішучий 
крок і як це відбувалося? 
Думаю, не обов’язково розказувати, як 
«багатообіцяюче» розвивається життя в українському 
селі  (з посмішкою – авт.).  Хотілося побачити світ і 
отримати від нього набагато більше – більше 
можливостей для самореалізації і просто кращого життя. 
На той час  батьки вже перебували за кордоном  і, як 
тільки у них з’явилася можливість забрати нас з сімє`ю 
до себе,  вони нею відразу скористалися.  
Звісно,  спочатку було важко залишити все життя позаду 
та розпочинати все спочатку,  все з нуля. Хотілося  
надалі вчитися, підтримувати наявні дружні зв`язки та 
звичне  життя,  але розумілося , що вдома перспектив 
небагато.  А далі – нелегально перетнутий кордон, в 
ненайкращих  умовах, нові люди, незрозуміла мова... 
чужа країна. 
–– Скажи,  цей зовсім новий для тебе світ 
виправдав твої надії? І чи довго ти вживалася в 
ньому в такому ранньому віці? 
Спочатку дуже хотілося додому: відсутність друзів, 
нерозуміння мови, чужина...  Далеко не відразу була 
моживість працювати.  Проте,  дуже допомагала 
підтримка батьків, а, з часом,  знайшлися друзі, знайомі 
і робота. З’явилася можливість насолоджуватися 
життям,  юністю, живописністю  та повноцінністю 
перебування в такій країні. З часом змогли забрати сюди 
брата і сестер, а бути разом, усією сім´єю, це - більше, 
ніж важливо. Життя поступово почало набирати бажані 
оберти. 
Потім ти зустріла його. Це було кохання? 
–– Так, я закохалася...  Ми познайомилися на дискотеці. 
Симпатичний блондин, який зумів покорити дівоче 
серце. Можу сказати, що це була любов з першого 
погляду. 
–– Тобто це була саме та зустріч,  про яку мріє 
кожна дівчина? 
Саме так. Наші стосунки стрімко розвивалися: зустрічі, 
весілля, вагітність... 
–– Яким було його ставлення до тебе? Чи 
відчувала ти себе жінкою? 
Я відчувала себе, наче у казці: запрошення в кіно, квіти, 
ресторани... Зовсім не обділена увагою та доглядом, я 
відчувала себе дійсно щасливою.  Здавалося, була і 
романтика, і взаєморозуміння, і свобода спілкування... 
Спочатку він дуже беріг і доглядав мене під час 
вагітності, якій дуже радів. Тільки, на жаль, будь-яка 
казка швидко закінчується... 

Коли почалися перші прояви агресії? І  що, на 
твою думку, було їх причиною? 
Думаю, основною причиною був депресивний стан, 
істерики через прoблеми з роботою. Він не витримував 
того, що не міг забезпечувати сім’ю, а я працювала 
навіть на останньому місяці вагітності. Спочатку чоловік  
почав «покурювати» траву, а потім – заповнювати  цю 
депресію наркотиками. Саме тоді він зв’язався з  «не 
тими»  людьми. І, приблизно, на 9 місяці вагітності  він 
вперше з’явився вдома в неадекватному обкуреному 
стані, взяв в руки ножа і ....почав «бушувати»... 
Почалися «не ті» компанії , п’янки,  гуляння,  куріння 
трави, вживання наркотиків... Все частіше він з'являвся 
приходив під їх дією, були скандали, злість, він почав 
піднімати на мене руки... 
–– Чи вважаєш ти, що в якийсь момент твоя 
поведінка чи різниця в культурних традиціях  
могли спровокувати таке його ставлення до тебе? 
Нi, не думаю... Не зважаючи на те , що я – українка, а він 
– грузин, у нас не було серйозних розбіжностей у
поглядах на життя, сім’ю та жіночі обов`язки у ній. 
Ми старалися про все говорити та знаходити 
компроміси.  Все почалося саме з вживання наркотиків. 
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–– А що саме його дратувало? Що зазвичай 
ставало причиною скандалів? 
В один «прекрасний» день причиною стало все: не так 
стала, не так сіла, не те сказала... Його виводило з себе 
абсолютно все.  Починалася агресія, незрозуміла 
ненависть, крики, погрози та... фізичне знущання.   В 
якийсь період  думалося, що друга вагітність змусить 
його замислитись, змінитись...  Спочатку так і було, 
особливо, коли дізналися, що у нас буде хлопчик.  Він 
знову почав старатися для сім’ї...  Але, після народження 
сина, знову почав  піднімати на мене руки. 
–– Чи важко було наважитися на розлучення? Чи 
були в тебе страхи і сумніви ? 
Було важко,  проте сумнівів не було. Я вже не могла 
терпіти і втомилася бути «поганою іграшкою».  В один 
момент я просто зібрала речі і пішла з дітьми до батьків. 
Вони завжди казали, що якось проживемо, не пропадемо 
і, що допоможуть з дітьми. 
–– Як він ставився до дітей? 
Я не можу назвати його поганим батьком.  Дітей він 
дуже любив і старався проводити з ними час. Та й вони 
до нього  дуже тягнулися.  
–– Якою була його реакція на розлучення? 
Звісно, він був проти, але сприймав це, як щось 
тимчасове. Думав , що як пішла,- так і повернусь. Тільки 
з часом він зрозумів, що це – справді моє остаточне 
рішення  і,  що я хочу почати нове життя. Тоді він хотів 
все повернути. 
–– Він тобі погрожував? 
Завжди, коли він брав на прогулянку дітей, при зустрічі 
він мені говорив одне: «Ти будеш моя або нічия». Проте, 
якщо чесно, я не сприймала ці слова серйозно. 
–– Що стало саме тим преломним моментом , 
який його відправив за грати, а тебе змусив бути 
ще сильнішою?  
Це було 7 липня, і я досі не розумію:»за що?» (із злістю 
– авт.). В той день я їхала до нього забирати дітей, і, при
телефонній розмові з ним, не помітила ні агресії, ні 
злості.  Коли перед цим завозила йому дітей, ще все було 
нормально. Пoпросив залишити йому грошей, щоб 
завести дітей на ферію. А тут... Хіба розізлився, бо 
запізнилася на 15 хвилин... Приїхала з молодшою 
сестрою, яка чекала на мене у під’їзді. Пiднялася і 
почалися крики, скандал... Просто так.  Я зрозуміла, що 
добром це не закінчиться, і попросила зібрати дітей, а  
сама чекала внизу. Він почав кричати, наздогнав мене, 
замахнувся рукою та розбив губу. Я впала і скотилася 
вниз головою по сходах. Почула,  як діти почали 
плакати.  
Підвівшись, вийшла на вулицю, де моя сестра вже 
дзвонила в поліцію. Тут спустилися діти, і, побачивши 
дочку заплкаканою , я присіла і хотіла  обійняти її...  Але, 
навіть не встигнувши протягнути до неї рук, я відчула 
його ноги вперті мені в спину  і руки на шиї... По моєму 
обличчю пройшлося лезо... Я просто побачила, як 
полилася кров... Зрозумівши , що бачу і жива, сховала 
лице руками і впала на землю. У мене було порізане 
обличчя  і я втратила багато крові. Чулося  як кричали 
люди, бігли на допомогу... Але найстрашнішим був крик 
дітей! Вони навіть не плакали, а просто ревли. Це було 
дуже страшно... 

–– Ти думаєш,  це був замах на твоє життя і він 
хотів більшого, ніж просто порізати обличчя? 
Не знаю... Я взагалі ніколи не очiкувала такого від 
нього... Вдарити – так.  Але таке... Навіть думати не 
могла.  Як зараз, чую дикі крики дітей, сестра труситься, 
багато людей, мілція, швидка... А він?  Він просто втік, 
коли побачив мене в крові. Я не раз питала себе , а на 
суді, і його: «за що?»... Не  знає, що відповісти. Каже, що 
це «був не він»... 
–– За той час, коли його розшукувала міліція, він 
з тобою зв`язувався? Пoгрожував тобі? 
Так, погрожував.  Говорив,  що мені він вже нічого не 
зробить, але знає мої слабкі місця. Ні, він не погрожував 
нашими дітьми, ні!  Вiн погрожував моїми сестрами. 
Казав, що до того, як сяде за грати, відправить їх фото 
«куди потрібно». 
–– Як це все пережили діти? 
Коли, вже десь на пятий день, він зрозумів, що накоїв, то 
дуже просив поговорити з дітьми. Пам’ятаю, як дочка 
сказала йому по телефону, що знати його не хоче, бо 
таке зробив мамі, і розламала мобільний. Синочок  був 
дуже маленький, то не так  памятає, а вона... Взагалі, 
діти дуже тяжко відходили. Тиждень спали тільки з 
моїми батьками, тиждень звикали до мене... 
Прокидалися вночі з криками: «Кров, кров!!! Тато маму 
ріже!» Дуже страшно... Я пережила нормально, я –
сильна,  але діти… Для них це була травма. Перший 
місяць було дуже важко, але...час лікує. Психолог, час... 
Потрохи починають забувати цю історію. 
–– Часто згадують про батька? 
Ні.  Майже не питають і не згадують. 
–– Страшно було тобі після його погроз 
звертатися до соціальних служб по допомогу? 
Спочaтку я навіть не усвідомлювала що робити і куди 
йти... Написала заяву, мене направили в соц. служби, де 
нам надали asistente personal, а також психолога мені та 
дітям... Міліція допомогла відчути себе в безпеці. Такий 
контроль працівників міліції  cпочaтку  навіть лякав,  але 
потім відчувався і розумівся захист, допомога і 
підтримка.  Але страшно....страшно не було. 
–– Ти ділилася своїми почуттями і страхами з 
близькими чи тобі було простіше тримати все у 
собі? Чи не боялася ти про це розказувати? 
Говорити про все це було важко, хотілося похоронити 
все десь глибоко в собі... Але, коли почала ділитися з 
рідними і друзями, ставало легше. Підтримка, співчуття 
та розуміння близьких допомагали побороти якусь 
духовну самотність, слабкість. Я розуміла, що не сама.  
–– Зараз ти сама виховуєш двох дітей. На тобі дім, 
матеріальна сторона, виховання... Чи помічаєш 
ти відсутність чоловіка і батька у своїй сім` ї? 
Нелегко, звісно. Робота, виховання... Не завжди на все 
вистачає часу, але ми справляємося. Мені допомагають 
мої батьки, сестри, друзі... Батьківської ж опіки їм 
бракує, особливо сину. Не так опіки, як  просто чоловічої 
уваги. Коли були ще поряд його дід та дядько, то 
старався проводити з ними побільше часу, а зараз, коли 
їх немає, помічаю його тягу до "чоловічої компанії". 
Дочка сильніша характером  та духом, а ось 
син...Тяжкувато. Але головне,- що діти здорові, а там - 
прорвемося, - усміхнулася Романа. 
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Побороти насилля

–– Рома, ти щаслива? Ти відчуваєш себе жінкою? 
Так. Я щаслива. Біля мене найдорожче, що може бути у 
житті. В нашому домі любов, повага, спокій. Так, я 
почуваю себе жінкою і щасливою матір’ю.  Я знаю, що 
мені вистачить сили , впевненості та духу забезпечити 
своїй сім`ї майбутнє. У нас ще все попереду! 
–– Що ти порадиш жінкам, які пережили 
домашнє  насилля ? 
Пoдібного ставлення до себе терпіти не можна! Головне 
– не мовчати, кричати на весь світ про свою проблему!
Знайте, що Ви – не самотні, Вас підтримають і допо-
можуть це пережити.  Ми – не іграшки, ми – жінки!!! 

Рoмана не стримувала сліз,  коли згадувала гіркий 
досвід своєї долі. Але, незважаючи на це, свою вже 
"просто історію" розповідала сильна духом і  впевнена 
в своїх силах жінка,  людина, мати... Жінка,  яка 
поборола свій страх перед насильством,  і прoсто 
пішла вперед.  
Жодна жінка не повинна і не в силі терпіти відсутість 
поваги, фізичне знущання та приниження, тому не 
мовчіть і не дозволяйте страху побороти Ваше право 
бути жінкою і просто повноправною людиною  та 
повноцінною особистістю.  
Ви – не самотня. Вам допоможуть. 
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Наш Океан

 «В Україні пішов фундаментальний процес зміни цінностей» 

Святослав ВАКАРЧУК | okeanelzy.com 

Країна опинилася на роздоріжжі між двома ключовими 
цінностями у світі - свободи вибору та безпеки. 

Питання цінностей є найглибшим питанням, що 
існує в будь-якому суспільстві. Усі бідиУкраїни, без 
винятку, тільки в цьому. Всі інші речі - похідні. 

Реформи, про які ми зараз говоримо, будуть 
сізіфовою працею, якщо в країні не зміняться цінності. 
Це не означає, що не треба проводити реформи, але 
поки цінності не стали іншими, вони грають лише 
підтримуючу роль, роблять так, щоб держава не 
розвалилась. Тому потрібно створити певний інкубатор 
для зміни цих цінностей. І першочергова задача 
теперішньої влади – не зіпсувати момент дозрівання 
нового суспільства. 

Сьогоднішня влада (не тому, що вона погана чи 
хороша) не здатна сама по собі сформувати цей новий 
порядок денний, але точно здатна не зіпсувати його, не 
збурити, не повернути в іншу сторону, а навпаки – дати 
можливість, щоб ці цінності могли спокійно дозрівати і 
формуватися в суспільстві. 

Майдан показав дуже важливу річ. 
На мою думку, є дві фундаментальні цінності у 

світі – свобода вибору та безпека. Вони є протилежними, 
взаємовиключними. Звісно, безпека, в якості 
інструменту, може бути сумісною зі свободою вибору, 
але в якості цінностей – ці дві речі несумісні. Ти не 
можеш одночасно обрати свободу вибору та безпеку. 

Факт того, що цінність свободи вибору є 
очевидно кращою, ще ніхто не довів, але є загальна 
домовленість та історичні приклади того, що у певних 
суспільствах люди, які обрали свободу вибору, живуть 
краще в матеріальному сенсі та краще забезпечують свій 
інтерес до життя. 

Звісно, ця цінність не є очевидною. Існує багато 
суспільств, наприклад, на Сході, де безпека є на багато 
важливішою, і ніхто не готовий там щось змінювати. 
Більше того, людство жило тисячі років, не знаючи про 
свободу вибору. Древній Єгипет, Древній Вавілон, 
Древня Греція. Якщо подивитися на їхні релігії – на все 
була воля богів,- ніякої свободи вибору. І нічого їм не 
заважало спокійно існувати. 

Реформи, про які ми зараз говоримо, будуть 
сізіфовою працею, якщо в країні не зміняться цінності. 
Чому євреї в Старому заповіті придумали перший факт 
«свободи вибору», загадка не тільки для мене, але і для 
істориків. Але саме це придумали вперше. І виявилось, 
що через деякий час, через монотеїзм, через десять 
заповідей, свобода вибору поширилася на велику 
частину світу. 

І, слід відверто сказати, що спочатку ці цінності 
не працювали належним чином. Якщо згадати 
християнство, яке взяло більшу частину цінностей, 
трохи спростивши, але залишивши основу, тисячу років 
ці цінності не працювали: вони існували, люди 
поступово вчились жити ними, але в середніх віках 

Європа була темна, неосвічена та бідна. Проте, якби цю 
тисячу років вони не були поступово нав’язані, не були 
запропоновані місіонерами, то, можливо, у XV столітті 
не відбулося реформації, потім Нової доби, потім 
індустріальної революції, революції у Франції і тому 
подібне. Цього всього просто не було б. 

Україна завжди мала західну частину, 
центральну та східну. Західна Україна завжди була 
більше спрямована на Європу, і тому цінність свободи 
вибору там зрозуміліша. На сході, у зв’язку з тим, що там 
була зовсім інша ідея – там була ближче ідея, яка 
розвивалась за римським сценарієм, за візантійським 
сценарієм, і в кінці-кінців взагалі була зупинена іншою 
цивілізацією,- мусульманською, яка в принципі все 
змінила. 

Але, тим не менш, прийшов час та Україна 
опинилася перед вибором між двох цих цінностей: 
свободи вибору та безпеки. 

Що сталося на Майдані? 
На Майдані сталося так, що людей, які на мою 

думку, сприймають цінність свободи вибору, як 
основоположну, стало на багато більше,- настільки, що 
вони готові були врешті-решт за багато років підняти 
голову і сказати своє достатньо гучне слово. Так, 
фактично ця боротьба між цими двома цінностями 
вилилася в публічну площину. 

В цьому є і позитив, і негатив. Негатив полягає в 
тому, що людей, які обирають цінність свободи вибору, 
яка є основоположною європейською цінністю, ще 
недостатньо у країні. Позитив в тому, що процес дифузії 
збільшує цих людей – неофітів свободи вибору. Тобто,- 
поступово люди піднімають голову. І навіть 
перемагають, як це сталося на Майдані. 

З чим це пов’язано? З двома речами. 
По-перше: світ, як казав Томас Фрідман, вже не 

має кордонів,- лише формальні,- завдяки інтернету 
взаємопроникнення ідей відбувається набагато швидше. 

По-друге: на мою думку, за ці двадцять три роки 
незалежності  західний відкритий кордон і східний 
відкритий кордон країни по-різному поставляли 
інформацію. Інформація з Заходу виявилася більш 
привабливою і виграшною для багатьох людей. Багато 
хто подорожував, знову ж таки – відбувалася дифузія – 
ідеї та цінності поширювалися. 

Більше того, я вважаю, якби нам не довелося 
зараз захищати країну від зовнішньої загрози, то за два-
три покоління цінність свободи вибору та багато інших 
(при умові, що ніхто не змінює ці цінності штучно) 
поширилися б. Від заходу до сходу. 

Тому, зараз ті люди, які не хочуть терпіти і 
чекати доки процес відбудеться природно, мають 
продовжувати робити те, що вони роблять, об’єднувати 
свої зусилля, бо вода точить камінь. А влада, в свою 
чергу, має не зіпсувати момент дозрівання нового 
суспільства. 
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ОКЕАН ЕЛЬЗИ 

в Барселоні
«Н.У.» | 

Барселона стала єдиним іспанським містом зупинки туру 
«Земля», котрий вже впродовж року проводить по 
Україні та світах легендарний український гурт «Океан 
Ельзи». Кількість бажаючих побувати на цьому дійстві 
правдоподібно перевищила очікування організаторів, 
адже під час продажу квитків ( за 40 та 60 євро) місце 
проведення концерту в графському місті було змінене на 
більш вмістне. 
Дощ та вітер, якими в той день зустріла краян та гостей 
столиця Каталонії, не зупинили в намірах майже півтори 
тисяч глядачів емоційно поєднатися з Україною. Крім 
української громади регіону, приїжджих з Мадриду, 
Валенсії та інших куточків країни, на концерт завітали 
також іспанці та каталонці, як і шанувальники 
українського гурту з Білорусі та Росії.  
Обіцянка влаштувати «дощ емоцій», що пролунала зі 
сцени, швидко зігріла рукоплескаючу глядацьку 
аудиторію. Музиканти виконали композиції з останніх 
альбомів та заспівали деякі пісні з початку своєї 
творчості, котрій цьогоріч  20 років.  
Перед концертом  волонтерами була проведена 
благодійна акція на підтримку реабілітації киянина 
Олександра, який приїхав у жовтні в гості до родичів у 
Барселону та був побитий ліворадикалами з політичних 
мотивів. Символічно, що Святослав Вакарчук побажав 
постраждалому швидкої реабілітації та присвятив йому 
пісню «Я не здамся без бою». 
Після двох з половиною годин численним «на біс» було 
покладено край хоровим виконаням гімну, на котре 
Вакарчук спонукав публіку до ведучого виконання.  

і 

Угорі – сет-лист концерту –  фото з ТВ А.Вишневського,  
унизу – фото виступу – з ФБ Р.Довбняка 
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Україна пише

‘Рівнянка, яка проживає у Іспанії написала пісню про Євромайдан’

Наша гордість 

Оксана КРАВЕЦЬ | Новини Рівного 

Нещодавно вийшла в світ лірична пісня до Дня Гідності 
та Свободи. 
Українка Оксана Тимощук (Xénia Tym), яка проживає в 
Барселоні написала слова для пісні. 

Рівнянка переїхала до Іспанії біля 10 років тому. За її 
плечима безліч українських виставок, які вона 
орнанізовувала за кордоном. Нині разом з земляками, 
що мешкають за кордоном активно допомагають 
українським воякам. 

charivne.info 

 
 
 

 

Лірична пісня до Дня Гідності та Свободи 

Музика Бориса Севастьянова, 
слова Оксани Тимощук 

виконання 
Бориса Севастьянова та Кристина Воловик 

ДУМКА 

Цілую подумки, про тебе кожну згадку. 
Люблю тебе, коханий, нiжно обіймаю. 
Щодень, щоніч горить моя лампадка. 

Щомить до тебе думка відлітає. 

Зроби мене щасливим в мирний час, 
Наразі з вірою благослови до бою 
Бо погляд твій у серці, мов наказ, 

Щоб знову нам зустрітися з тобою. 

Пробач мене за ненавмисний біль, 
Даруй мені ті недоспані ночі. 
Я з думкою про тебе йду у бій, 

Щоби без сорому дивитись у твої очі. 

Я думку ту плекаю кожну мить, 
Я в серці її ніжно колихаю. 

Даю тобі, коханий, цілий світ, 
Коли в тій думці очі закриваю. 

Хай думкою летить моя надія, 
Хай з нею втілиться любові сила, 
Хай серця досягне та душу вкриє, 
A у бою розправить ратньо крила. 

Зроби мене безстрашним в час війни, 
Сховай свій ком із сліз в усмішку ясну, 

Надію в лист прощальний загорни, 
Що оберегом буде в мить ненасну. 

Вона до мене з вiтром долiта 
Та подихом шляхи мої встилає. 
Вдихаєш в мене сили до життя, 
Коли в тій думці очі закриваєш. 

Я думку ту плекаю кожну мить, 
Я в серці її ніжно колихаю, 

Даю тобі коханий цілий світ, 
Коли в тій думці очі закриваю. 

(ХТ 02.08.2014) 

Українська асоціація «Джерело» 
та часопис «Надсегурська Україна» 

вітають та передають найкращі побажання 
пані Тетяні ЦВИК  

з нагоди повернення на Батьківщину! 
«...нам буде Вас бракувати поруч...»  
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Дати: пояснення джерел

6 грудня

День Конституції Іспанії. У цей 
день 1978 року пройшов 
референдум ратифікації 
конституційного тексту, котрий 
встановлював у Іспанії 
парламентську монархію. 
Основний Закон отримав 
схвалення 94,2% голосів. 

8 грудня

Релігійне свято Непорочного 
зачаття, що стало в Іспанії 
державним. Іспанські монархи,– 
«Їх Католицькі Величності»,– 
традиційно захищали визнання 
догмату Непорочного зачаття, 
згідно з яким Марію з Назарету 
від миті її зачаття не забруднив 
перворідний гріх,- хоча вона була 
зачата Св. Йоакимом і Св. Анною, 
але з ласки Божої гріх прабатьків 
Адама і Єви не проявився в ній.  
На прохання іспанського короля 
Карлоса ІІІ, у 1760 році, Папа 
Клементій ХІІІ оголосив 
Пречисту (Непорочну) Марію 
покровительнецею Іспанії. Проте, 
догмат Непорочного зачаття, 
відсутнього в Православній 
Церкві, був визнаний Папою 
Піом ІХ для римо- та греко-
католиків лише в 1854 році.  
Пречиста (Непорочна) Марія є 
традиційною покровительнецею 
Сухопутних військ Іспанії – таким 
собі аналогом української 
Покрови. 

12 жовтня
Цей день – подвійне свято в Іспанії: 

Свято «Піларської» Діви та Національне свято Іспанії – 
День «Іспанідад» (‘Іспанності’). 

Спочатку цей день відзначався в Араґоні (одна з 
історичних областей Іспанії) як свято на честь Богоматері. 
Згідно з легендою, Свята Діва з'явилася апостолу Сантьяґо 
(Якову) на берегах річки Ебро і підтримала святого в його 

нелегкому місіонерському боргу - поширенні християнства 
в Іспанії. Причому, Богоматір з'явилася, стоячи на колоні 

(колона, стовп - по-іспанськи Pilar), звідси й ім'я – 
Вірхен-дель-Пілар. 

Культ Богоматері Пілар - один з найбільш шанованих і 
відомих в католицькій Іспанії. Місцеві старшого покоління 

дуже трепетно ставляться до цього свята. 
Саме 12 жовтня 1492 року, Христофор Колумб, очолюючи 

іспанську експедицію, відкрив землі Нового Світу – відомі 
тоді, як Індії. Цілком природно, що віруючі побачили в 
цьому знак заступництва, допомоги з боку Діви Пілар. 

Витоки святкування 12 жовтня повертають нас до 
минулого століття. У 1913 році Фаустіно Родрігес Сан 

Педро (відомий і впливовий підприємець і юрист, який 
очолював у той час латиноамериканський союз) 

запропонував назвати 12 жовтня Фієста-де-ля-Раса (свято 
іспанської раси). Це свято стало офіційним національним 

святом в Іспанії в 1918 році і стало відзначатися по всій 
Іспанії і Латинській Америці.  

Однак, в 1926 році іспанський священик Закаріас де 
Віскарра, демонструючи більше поваги до різноманітності 
націй в Центральній і Південній Америці, написав статтю, 
в якій запропонував замінити слово «раса» в описі даного 
свята на слово «Іспанідад». У 1935 році національне свято 

було офіційно перейменовано в Ф’єста-де-ля-Іспанідад.  
Одне із значень слова Hispanidad – це спільнота, співдружність іспаномовних 

народів. У часи Франка цей день мав сенс згадки про часи іспанської 
колоніальної Імперії, в якій ніколи не заходило сонце. 

Сьогодні демократична Іспанія вважає цей день своєрідним днем народження 
спільноти народів іспанської мови, днем іспанської цивілізації – своїм днем. 

Слід зазначити, що багато іспанців лівих переконань ще, як і раніше, 
 скептично ставляться до цієї дати. 

Чудотворна фігура Діви Пілар виставлена в Піларському соборі Сарагоси. 
Корівським Указом від 1908 року Піларській Богородиці почесно присвоєне 

військове звання Генерала Армії –  
за допомогу іспанцям при стримуванні наполеонівських військ під Сарагосою. 

У цей день у Мадриді Король Іспанії традиційно приймає  
військовий парад на честь Національного свята.  

/ euroworld.at.ua 
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Наші справи 

«Армія SOS Мурсія» - в дії

Вони серцем і вчинками разом із земляками. Українці Мурсії розгорнули потужний волонтерський рух і 
збирають допомогу для бійців на передовій. Та більше - тут навіть розпочали виробництво маскувальних 
халатів. За ескізами діаспори вже працюють і деякі міста України. 

З відходів – маскувальні сітки 
Все починалося з малого. У спільноту «Армія SOS 
Мурсія» ( Мурсія – місто на півдні Іспанії – авт.) 
українці Іспанії об’єдналися не одразу. Коли над 
рідною державою нависла небезпека, кожен поодинці 
намагався допомогти землякам. Одні - грошима, інші - 
продуктами, треті - одягом. Так і Олег Ходзінський ще 
для Майдану збирав ящики допомоги та надсилав в 
Україну. Згодом серед співвітчизників у чоловіка 
з’явилося чимало однодумців, які усвідомили, що 
долати ворога легше разом. Об’єднатися активістам 
допомогла українська суботня школа святого Миколая, 
де навчаються діти українських емігрантів. Батьки 
учнів спілкувалися між собою, ділились 
переживаннями та, зрештою, перейшли до реальних і 
рішучих кроків. 
– Спершу ми збирали гроші і надсилали на
волонтерські організації, які допомагають бійцям. Але 
потім нам сказали, що краще було б, якби ми 
надсилали не гроші, а одяг та продукти для військових. 
Відомо, що речі в Європі часто можна купити дешевше, 
ніж в Україні. Вони якісніші та надійніші. Так, на 
зібрані кошти ми почали закупляти та надсилати все 
необхідне, – каже керівник спільноти Олег 
Ходзінський. 
Що саме потрібно нашим захисникам на передовій, 
українцям в Іспанії повідомляє братня організація 
«Армія SOS Київ». Раніше активісти закупляли речі, 
які були у користуванні. Зараз – лише нові та 
перевірені бійцями. Шкарпетки, шапки, рукавиці, 
термобілизну – все необхідне, аби зігрітися. 
Надсилали одразу на передову та блокпости. 
Волонтери категорично проти, щоб ці речі 
відстоювались на складах. 

З часом активісти пішли ще далі й розгорнули власне 
виробництво маскувальних халатів. 
– Самі шиємо маскувальні халати. Купили матеріал,
зробили викрійки. До речі, нашими ескізами зараз 
користуються і в Києві. Матеріал не промокає. Вітер 
його не продуває, тому нашим бійцям буде тепло та 
комфортно. Халати білого кольору, тому взимку вони 
виконують ще й маскувальну функцію, – каже пан 
Олег. 
До слова, початкова вартість маскувального халату 
німецького виробництва становить 44 євро. 
Собівартість того, що шиють наші земляки, - 10 євро. І 
за своїми властивостями вони не поступаються 
фабричним. Спершу активісти працювали 
організовано. Збиралися в ангарі, кожен виконував 
певну функцію. Потім процес трохи змінився.  Брали 
собі додому по комплекту і працювали у зручний для 
себе час. 
– Кожен зайнятий своїми справами, тому важко
організувати всіх одночасно. Зараз люди беруть собі по 
кілька костюмів та протягом тижня працюють. Потім 
зустрічаємося, складаємо все у ящики і надсилаємо 
хлопцям на передову. Кожну посилку підписуємо. 
Вказуємо, що всередині: кількість комплектів, розміри 
тощо, - розповідає Олег Ходзінський. 
Виробництво практично безвідходне. З клаптиків 
тканини, що залишається, українці роблять 
маскувальні сітки. Нещодавно організація придбала 
основу, в яку вплітатимуть білі стрічки. 
За одну футболку – теплий комплект для 
бійця 
Загалом благодійна та волонтерська діяльність «Армія 
SOS Мурсія» почалася з продажу футболок з 
українською символікою. Вартість футболки становила 
10 є в р о. Рівно с т і л ь к и  ж коштує комплект теплого  
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Наші справи 

одягу для бійця. Виходить, за одну футболку волонтери 
одягали одного військового. 
– Ми продавали футболки не для заробітку, а для того,
щоб заохотити людей долучитися до доброї справи. 
Важко завоювати довіру людей. В основному через 
нашу нечесну владу та телебачення. Люди бачать, 
скільки грошей здавали, а наші бійці нічого не 
отримали. Тому доводиться доказувати, що це гроші  
не для нас, що ми просто хочемо допомогти тим, хто 
сьогодні захищає Україну, - пояснює Олег 
Ходзінський. 
Сьогодні організація «Армія SOS Мурсія» налічує 12 
постійних членів. Це - наші земляки з Тернопільщини, 
Львівщини, Івано-Франківщини. Кожен з активістів 
щомісяця сплачує обов’язковий благодійний внесок у 
розмірі 50 євро. За ці кошти закупляють матеріал, з 
якого шиють халати, та комплекти одягу. Крім 
обов’язкових внесків, кожен допомагає по мірі 
можливості. Хтось купляє фурнітуру, інші – продукти 
або ліки – все, що потрібно на передовій. Про свою 
роботу організація звітує на власній сторінці в 
інтернеті. Там і фото виробничого процесу, і копії чеків 
та рахунків. Крім того, організація регулярно оголошує 
доповідь у церкві. 
– Хотілося б подякувати водіям, які безкоштовно
перевозять допомогу в Україну. Ми стараємось 
рівномірно розподіляти передачі по бусах, щоб не 
обтяжувати перевізників, – каже пан Олег. – А також 
висловлюємо подяку волонтерам, які збирають гроші, 
та нашим швачкам. 
На цьому українці не планують зупинятися. У них 
багато ідей як допомогти та підтримати дух 
українських бійців. Зокрема, скоро в Іспанії 
відбудеться чемпіонат з футболу серед українських 
команд. Під час матчів активісти планують влаштувати 
ярмарок, а на вилучені кошти закупити чергову партію 
допомоги. 
Не залишаються осторонь великих справ і маленькі 
українці та суботня школа святого Миколая. Тут теж 
організовують збір коштів. Діти малюють малюнки для 
бійців і відправляють на передову. 
– Приємно, що ми можемо долучитися до хорошої
справи і наша допомога стає у нагоді солдатам. Ми 
маємо світлини, на яких військові на блокпостах 
розпаковують наші посилки. А солдати з 29-го 
блокпоста передали нам український прапор зі 
словами вдячності, –  зазначає на завершення нашої 
розмови Олег Ходзінський. 

Зоряна Гарасимів («Номер один») 

Перша жінка
Після відкликання керівника 
установи та до прибуття нового 
Генконсула, з 20 жовтня, 
обов’язки к е р і в н и к а 
Генерального к о н с у л ь с т в а 
України в Барселоні виконує 
консул Світлана Миколаївна 
КРАМАРЕНКО. 
Таким чином, пані Світлана 
стала першою жінкою, котра 
очолила цю консульську уста-
нову,- хоч і без офіційного 
призначення.   

Фото Т.Цвик Зичимо натхнення та успіхів! 

Виставка кольору надіі 

Антоніна СКЛЯРЕНКО | Барселона 

Фото ФБ Х.Грищук 

Сьогодні, в нелегкий, на жаль, для країни час, українці  
і просто всі небайдужі до того, що відбувається 
страшна трагедія, яку поки що зупинити не вдалося,-
війна на мирній землі, намагаються допомогти, 
об'єднуються заради того, щоб підтримати  і зробити 
все можливе, аби полегшити участь солдатам, які, 
наразі, в жахливих умовах виборюють свободу і надію 
на майбутнє без війни.  

Одними з таких людей є група волонтерів, які 
організували благодійну виставку робіт українських 
майстрів " Митці для України" в іспанському місті 
Барселона. Урочисте відкриття заходу відбулося 16 
листопада при храмі Санта Моніка в столиці Каталонії. 
На виставці представлені роботи художників  різних 
мистецьких напрямків: тут є можливість помилуватися 
як традиційними зразками українського живопису, 
іконопису, так і відчути сучасний колорит модерного 
живопису, скульптур та авангардних фоторобіт і 
відеоарту.  

«Мета цієї виставки – ознайомити іспанців, 
каталонців і українців зі зразками українського 
сучасного мистецтва. Інша, не менш значима, ідея – 
благодійність: картини, які виставляються, будуть 
продані, а отримані кошти – передані  в  Україну, в 
зону АТО або сім'ям постраждалих'»,- поділилася 
планами на майбутнє  одна з організаторів виставки, 
активна учасниця благодійних заходів Мар'яна Чопок. 

«Митці для України»- не одноразова акція. Це 
– довготривалий культурний проект, в рамках якого
також заплановані інші культурні заходи, метою яких є 
поширення інформаціі про Україну. Кошти від 
продажу творів будуть перераховані на лікування 
поранених. В найближчих планах – показ докумен-
тальних фільмів про країну та інші, не менш цікаві 
проекти.  
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Теми

У листопаді... 
Свій День Народження відзначала Алла КЕНДЗЕРА 
– Голова сектретаріату Товариства «Україна- Світ».
Пані Алла, як вірний товариш Голови Товариства – 
Героя України Івана Драча, є активною опікункою, 
вболівальницею та сприяльницею справ діаспори.  
Її симпатія до української громади Іспанії задек-
ларована декількома приїздами до нас – як із Святом 
Св.Миколая, так і для відзначення ювілейних роковин 
Тараса Шевченка.  
Часопис «Насегурська Україна» поновлює шановній 
пані Аллі Кендзері найщиріші вітання: бажаємо Вам, 
Алло Євгенівно, міцного здоров’я, сімейних благ, сил 
та натхнення на нові творчі успіхи.  
Сподіваємося знову зустрічати Вас у наших краях!  

 «Надсегурська Україна» в грудні... 

Спеціальні теми: 

 Іспанські «антифашисти».

Підсумки втрат та очікування на 2015 рік.

 Перша річниця українських майданів у Іспанії.

Надсилайте Ваші дописи та історії на 

redactor@ucraniads.info 
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Оголошення

Запрошуємо на колективну благодійну виставку 

«МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ» 12 грудня 2014 о 19:30 

До програми входить:  

Презентація, відео-перфоманс, благодійний продаж картин та 

скульптур відомих українських митців, які працюють у різних 

мистецьких напрямках,-  

від традиційних зразків українського іконопису, модерних пошуків у 

сфері живопису та скульптури до авангардних фотографій та відео-арту. 

Захід доповнить фуршет української кухні  

під акомпонування живої музики та співу.  

Відбудеться благодійний розіграш. 

Б А Р С Е Л О Н А 
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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 



 

Під чужим небом 

Творча словесна замальовка про емігрантське 

життя: радощі і печалі, розчарування і смирення, 

любов і ненависть... 

 

Вітряки 
Галина Тріль  

Вже вкотре я спостерігала за вітряками, що 
виднілися далеко в горах. Не знаю чому, але я їх 
порахувала — 21 красень. Чому звернула увагу? 
Їхнє впевнене вертіння крил надавало мені 
спокій і наводило на безліч роздумів. 
Бувало, втомлюсь від щоденної рутини, гляну в 
сторону гір, а там вони — мої улюбленці — 
вітряки. Стоять велично...  Не раз бачила  я їх у 
снах і відчувала, що вони вносили у моє життя 
загадковий спокій... 
Монотонне вертіння крил щораз змушувало 
мене поринати у світ думок, яких було чимало: 
сум за Україною, чужа країна... 
Один із ранків став для мене тривожним — 
вітряки зупинились! Враз здалося, що 
зупинилося життя. Понурі, спокійні, але 
непорушні. Усе завмерло в очікуванні ... 
Ви ніколи не порівнювали круговерть крил 
вітряків із життям людини? Спробуйте! 
Крутиться - крутиться людина у колесі життя, аж 
раптом зупиняється (чи щось її зупиняє). 
Отак у зажурі стояли мої вітряки мовчки, не 
ворушачись. Не один раз я кидала погляд у 
сторону гір — вітряки ніби чекали на щось ( чи 
когось). 
Несподівано для себе, за роботою я забула за 
них. Вечоріло... Сонце заходило за обрій. 
Вітерець намагався продовжити день. Втомлено 
я глянула у сторону вітряків. О! Дивина! Мої 
улюбленці крилами-лопатами тереблять 
повітря: спокійно, монотонно, впевнено. І знову 
таке блаженне відчуття – життя продов-жується. 
Я ще довго спостерігала за видноколом, який 
чарував мене вітря-ками, що сягали, здавалось, 
крилами самого неба... 
 

Сорія (Іспанія) 
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