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Анатолій ЩЕРБА,
Надзвичайний і Повноважний Посол України 

в Королівстві Іспанія (2016–2020)

ЗРОСТАННЯ ІНТЕРЕСУ 
ДО УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

В КРАЇНІ СЕРВАНТЕСА

Іспанія є надійною політичною та торговельно-економічною партнеркою 
України. Ми вдячні їй за беззастережну підтримку суверенітету й територі-
альної цілісності нашої держави, а також задоволені взаємним прагненням 
ділових кіл України й Іспанії розвивати обопільно вигідну співпрацю.

Великі перспективи розвитку двосторонньої взаємодії є в культурній 
сфері, що яскраво засвідчують успішні гастролі провідних творчих гуртів і 
виконавців з України, виступи численних художніх колективів української 
громади в Мадриді, Барселоні, Малазі, Мурсії, Сантандері та багатьох інших 
регіонах Іспанії. Визнанням виконавської майстерності самодіяльних артис-
тів української громади Іспанії стало почесне звання «Зразковий художній 
колектив системи Міністерства освіти і науки України», яке зазначене мініс-
терство присвоїло ансамблеві українського танцю «Кричевчанка» з  іспан-
ського міста Алькала-де-Енарес – батьківщини Міґеля де Сервантеса.

Мистецькі виставки українських художників, майстер-класи з україн-
ського декоративно-вжиткового мистецтва, літературно-музичні радіо-
передачі й конференції, присвячені видатним діячам української куль-
тури, що їх у Мадриді й інших містах Іспанії організовують і проводять, 
зокрема, за участі Посольства та консульських установ України в Іспанії, 
сприяють ознайомленню іспанського суспільства з культурою, історією 
та сьогоденням України.

Різноманітні презентації української культурної спадщини не лише 
викликають в іспанської публіки потужне зацікавлення українською 
культурою, а й надихають іспанських митців залучати українські теми 
до орбіти своєї творчості.
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Ураховуючи успішний розвиток українсько-іспанської взаємодії в галузі 
культури, посольство порушило перед іспанськими владними структура-
ми питання про створення українського символу в Мадриді. За підсум-
ками всебічного обговорення пропозицій посольства з представниками 
місцевої влади іспанської столиці, було досягнуто домовленості про при-
своєння імені Лесі Українки невеличкій площі в Мадриді, на якій розта-
шоване Посольство України в Іспанії. З нагоди 150-річного ювілею Лесі 
Українки, з урахуванням рішення ЮНЕСКО про додавання цієї події до 
календарів пам’ятних дат 2020 та 2021 років, а також на знак ушанування 
значного внеску української поетеси в розвиток світової культури мерія 
Мадрида погодила встановлення пам’ятника видатній доньці українсько-
го народу на площі, що носить її ім’я. Нині посольство готує відповідну 
проєктну документацію.

Посол України в Іспанії Анатолій Щерба й мер Мадрида Хосе 
Луїс Мартінес-Альмейда обговорюють проєкт установлен-
ня пам’ятника Лесі Українці в Мадриді поблизу Посольства 
України

Anatoliy Scherba, Ambassador of Ukraine to Spain, and José 
Luis Martínez-Almeida, Mayor of Madrid, discussing a project to 
erect a monument to Lesia Ukrainka in Madrid near the Embassy 
of Ukraine

Посол України в Іспанії Анатолій Щерба нагородив іспан-
ського письменника Хосе Андреса Альваро Окаріса Почес-
ною грамотою Посольства України в Іспанії за видання книги 
«Леся Українка – душа України», яка вийшла друком напере-
додні відзначення 150-річного ювілею поетеси 

Anatoliy Scherba, Ambassador of Ukraine to Spain, awards José An-
drés Alvaro Ocáriz, a Spanish author, with the Scroll of Honour of the 
Embassy of Ukraine to Spain for publishing the book Lesya Ukrainka, 
el Alma de Ucrania (Lesia Ukrainka, the Soul of Ukraine), issued on 
the eve of the 150th anniversary since the birth of the poetess


