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Переднє слово
Художні нотатки Фіделя Сухоноса «Ріо�де�Україна» не є

першим його звітуванням перед українським читачем про жит�
тя�буття наших краян поза межами Батьківського краю. Але цьо�
го разу йдеться про зовсім далеку країну, де навіть сонце рухаєть�
ся небом в інший бік. Пересічний українець більш чи менш чув
про українців штатівських чи канадійських, але буде подивова�
ний, що в далекій Бразилії нашого цвіту не одна сотня тисяч.
Найбільше його вразить, що навіть у четвертому поколінні еміґ�
рантів, розкиданих по острівцях серед величезного іншомовно�
го моря, може зберегтися мова, пісні та всі звичаї прабатьківські,
а головне – вони там не стидаються свого українства, а навіть
пишаються ним. Пан Фідель розповідає просто і невимушено,
не читаєш, а просто слухаєш і уявляєш собі ту далеку екзотичну
країну, яка нині рішуче входить до світової економіки на правах
серйозного партнера. Така книжка, у найпершу чергу, потрібна
нам – материковим українцям, і не лише як пізнавально�захоп�
лююча розповідь про невідомі нам загальники або деталі побуту
чи не найдальшої гілки нашого народу. Цікавими та несподіва�
ними інколи є спостереження з життя інших народностей у Бра�
зилії, але ж пан Фідель змушує нас замислитися і щодо своїх
щоденних діянь (а найчастіше – бездіянь), щодо свого розумін�
ня, як треба шанувати і зберігати рідне слово, щоб не розчинила�
ся колись у невідомості прабатьківщина розкиданих по білому
світу українських громад. Щоб і вони теж не розчинялися серед
інших, постійно згадуючи далеку свою Україну�Мати.

Юрій Завгородній, м. Київ
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 Частина перша

У Джанотана темні та вологі, як у сарни, очі. Він ди�
виться майже не кліпаючи, і раз по раз посміхаю�

чись. І я, і  він, здається, вже втратили надію зрозуміти один
одного. Власне, в дечому ми таки порозумілися. Молодий, з
кольором  шкіри кава з молоком, бразилець допоміг мені
занести речі в номер готелю «Golden Tuliр» у спекотному та
строкатому Ріо�де�Жанейро. За час, поки ми піднімалися
ліфтом, збагнув,  що мого помічника звати Джанотан і що я
винен за його послугу два реали. Але добитися від шоколад�
ного юнака, чому в номері, куди ми зайшли, відсутнє світло,
ніяк не виходило. Хлопчина весь час показував мені на елек�
тронну  картку � ключ і щось старанно говорив португальсь�
кою. На моє прохання – speak English, please – Джанотан
лише  сором’язливо, як дівчина, посміхався. Ситуація була
не стільки неприємною, як кумедною.

– А українською ти говориш? – перепитав  на всяк ви�
падок Джанотана.

У відповідь він став посміхатися ще більше. Я взяв слу�
хавку телефона, що самотньо  примостився на тумбочці, по�
біля шляхетно прибраного ліжка та зателефонував на «ре�
цепшен». Через декілька  хвилин у  номер зайшов такий же
шоколадний, як Джанотан, літній пан. Його англійська була
не набагато краща моєї, однак все ж таки дозволила виясни�
ти, що для того, аби ввімкнути світло в номері, потрібна елек�
тронна   картка�ключ іншого типу. Мулат простягнув її мені,
так само як Джанотан,  мило і сердечно посміхаючись. Про�
щаючись,  англомовний бразилець сказав:

–  Джанотан цікавиться, звідки ти приїхав…
–  З України, з тієї країни, де взимку є сніг.  Джанотан

колись бачив сніг?
– Never  – ніколи, – посміхнувся старший пан. – І щось

пояснив португальською хлопцеві. Почувши, з якої глухо�
мані потрапив у їхнє славне Ріо цей білотілий, огрядний дя�
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дечко, Джанотан подивився на мене особливо лагідно. На�
певно, в його уяві люди, котрі живуть у країні, де падає сніг,
обділені долею. Принаймні такої зрозумілої для усіх  порту�
гальської мови  вони не знають. Щоб, бодай, якось підвищи�
ти свій рейтинг в очах  милого мулата, я бадьоро вигукую:

– Муйто обрігадо! (португ.  дуже дякую)!
Джанотан і його супутник не приховують свого задово�

лення. Нарешті вони від мене почули людське слово. Від такої
приємності вони гаряче стискають простягнуту руку і при�
язно плескають по плечах.

– Муйто обрігадо, муйто обрігадо, – як папуга повто�
рюю я аж поки служники готелю не зникли за дверима но�
мера. Потім без вагання  падаю на ліжко горілиць. Вперше
за останні майже 24 години  можу випростувати тіло. Позаду
переліт компанією Air France  спочатку з Києва до Парижа, а
потім одинадцять годин лету до Ріо. Французи, здається, дуже
ощадливі люди. Крісла в «Боїнгу» – 747�400 не ширше від
парти першокласника. А коліна просто�таки впираються в
сидіння, які попереду. Прожите для мене найбільш помітне
у розмірі одягу, а тому на загал комфортний, з огляду на по�
долану відстань, переліт перетворився  на випробування  вит�
ривалістю. Витримати їх я був просто приречений. «Боїнг»
не трамвай і навіть не українська маршрутівка. Крейсерська
висота польоту майже 12 тисяч кілометрів, за ілюмінатором
– до мінус сорока за Цельсієм. Куди, як�то кажуть, подітися
з субмарини.

Виліт з Парижа припадав вже на пізню за європейським
часом годину. Щоб виспатися мені у сидінні «Боїнгу»,
потрібні були б, мабуть, багаторічні тренування. А коли ми
приземлися у Ріо, то черговий бразильський день лише роз�
починав свій біг. Та про якийсь відпочинок не думалося. Хіба
що ось так хвильку простягти налиті від довгого сидіння у
літаку ноги та ще відпружити м’язи спини. Адже фактично
безсонна ніч у «Боїнгу»  ніщо з тим,  що я у Ріо!

Виглядає так, що є у світі міста, котрі здаються тобі знай�
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омі, навіть не побувавши там. Я неодноразово спинявся на
цій думці на вулицях Ріо�де�Жанейро. Інколи я просто був
переконаний, що вже бував тут, що цей самобутній мегаполіс
вже колись гостив мене. Зразу ж після поселення в готелі,
вийшов на знайомий кожному з школярів пляж Копакаба�
на. Бо ж таки диво!  Він просто навпроти «Golden Tuliр”, бук�
вально через дорогу. Якихось сто – двісті метрів і Атлантич�
ний океан! Аби таке було в Одесі, то ніч в такому готелі  вар�
тувала б в декілька разів більше середньостатистичної зарп�
лати українця. А тут хоч,  зрозуміло, не дешево та з огляду на
те, що це Ріо, що це Атлантика, що це славнозвісна Копака�
бана – можна вважати цілком пристойно.

Чим може запам’ятатися Ріо чужинцю? Очевидно, що
найперше пляжами з золотавого кольору піском, котрі тяг�
нуться фактично з центру міста на південь протягом 90 кіло�
метрів! З цього, такого чималенького кавалку сонця, моря і
піску я пройшов, напевно, трохи більше трьох кілометрів убік
форту «Копакабана».  Це одна з історичних пам’яток Ріо�де�
Жанейро, котру бразильці, як будь�яка молода нація збері�
гають особливо шанобливо. Оборонна споруда була зведена
в 1914 році на невеличкому мисі «Божої матері». У ті часи
вона надійно захищала місто від загрози з моря. І по сьогодні
у форті збереглися оригінальні стіни, завтовшки в 12 метрів,
та гармати, котрі, як і раніше, грізно спрямовують свої ство�
ли у бік океану. Тепер у форті так само розташований музей,
експонати якого розповідають про життя та побут перших
португальських поселенців в середині ХІХ сторіччя. До му�
зею ми не потрапили – запізно вже завітали сюди в наси�
ченій круговерті відвідин Ріо. А ось побродити осучасненим,
по суті, вже туристичним нині   фортом  змогли. Тропічний
вечір, як завжди, швидко перейшов у ніч, незнайомі зірки
південної півкулі    бідно виглядали з�під насуплених, низь�
ких, дощових хмар. Не призвичаєний до тутешньої погоди,
очікував, що ось�ось піде дощ. Та він оминув нашу місцинку,
натомість на протилежному боці  затоки, вздовж  котрої про�
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стяглося місто�мрія,  де височіла ще одна  його краєзнавча
пам’ятка�гора Цукрова голова,  почала раз по раз блимати
блискавка. І без того вологе повітря,  здається,  стало ще більш
насиченим. Грому не було чутно, лише з неприродно малим
інтервалом блискавка  химерною ламаною лінією висвічу�
валася на темному    небі. І  нічний Ріо на півсекунди, а мож�
ливо й менше,  підсвічувався могутньою божою електрикою.
Картина в ту мить  була реалістичною та не позбавленою пев�
ної  казковості.  Отож, і гроза  у Ріо така, що її варто побачи�
ти. Хоч такої приємної прохолоди, котра настає  у літній спе�
котний день під час зливи  в Україні, не можна було  відчути.
Як і потім «не запахло» дощем, що так само притаманно гро�
зам у наших краях. Напевно, так має бути в околицях Ріо...

Я перебував лише дві доби у місті�мрії.  Але й цього часу
вистачило, щоб зрозуміти: Ріо справді прекрасний, попри
навіть «фавели» – квартали бідноти та криміналу, які тут бук�
вально поруч із розкішними готелями та діловими офісами
в модерних хмарочосах. Так, існує інший Ріо�де�Жанейро.
Місто нужденності, наркоділерів та вуличних злочинців. Ще
в аеропорту, зустрічаючи нас з літака, консул України в Ріо�
де�Жанейро, фаховий дипломат Сергій  Небрат застерігав.
Не варто одному ходити вулицею, ніколи не слід розплачу�
ватися крупними купюрами за дрібні покупки, користува�
тися автобусами іноземцям не бажано – лише таксі. Все це
небезпечно. І аж ніяк не слід влаштовувати екскурсії до «фа�
вел». Принаймні він, за  час  роботи в  країні,  там не бував. І
хоч світова спільнота визнала, що Бразилія чи не найбільш
успішна  держава  в розв’язанні міжрасових  проблем. Саме
білій людині не бажано відвідувати фавели…

Але такого Ріо я не зміг і, по правді, не хотів бачити.
Адже зустріч з містом, з Бразилією взагалі, в першу чергу,
налаштовує на позитив, на добро і неодмінно на усмішку. У
тому, що бразильці справді надзвичайно приязні, відкриті,
щирі та комунікабельні,  зміг впевнитися, як�то кажуть, на
всі сто. Іноді, здавалося, що вони просто насолоджуються
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можливістю потиснути тобі руку, сказати добре слово, по�
сміхнутися. Що сприяє тому, аби бразильці створили таку
приязну націю? Можливо, що достеменну відповідь знають
етнопсихологи, історики, вчені інших гуманітарних наук. Во�
чевидь, у країні емігрантів, де на відміну від США та Кана�
ди, з самих початків колонізатори�португальці творили
змішані шлюби з місцевими індіанами та вихідцями з Аф�
рики, добра та щирості поміж людьми повинно бути більше.
Це підтверджений історичний факт, оскільки набагато мен�
ша не лише територією, а  й  за людськими ресурсами Пор�
тугалія просто не в стані була «перетравити»  демографічно
свої заокеанські  територіальні надбання. Тодішня  пробле�
ма  Лісабона нині має гарні плоди. Бо в Бразилії   дуже попу�
лярне прислів’я, що українською звучить приблизно так:
«Найкраще, що створили у світі португальці – це мулатка».
Сьогодні, за офіційною статистикою,  близько половини з
190 мільйонів населення країни  кольорові: індіани, азіати,
мулати. Трохи менше  білих. І десь близько 4–5 відсотки не�
гроїдної раси.

Красу мулатки оспівано не лише під час карнавалів. Але,
як на мене, це один з тих стереотипів, які не виправдовують�
ся. Ні, я аж ніяк не стверджую, що не буває  гарних мулаток!
Справді, у Бразилії можна зустріти класичний тип такої
жінки. Еротична фігура�гітара, з тонкою талією і розкішни�
ми сідничками, високі груди, котрим затісно навіть у про�
сторій  сорочичці , чутливі симетричні губи на  неприродно
пропорційному обличчі і неодмінно темні, пронизливі, з га�
рячим,  немов би закличним поглядом очі. Зустріне  таку
навіть якийсь вже немічний япончик, котрий на пенсії подо�
рожує усім світом, і вдарить у його їство цей образ не менш
відчутно, як  декілька добрих ковтків касаші  (національна
горілка у Бразилії, котру готують з  цукрової тростини).
Повернеться  додому маленький  і сухенький нащадок саму�
раїв і вже за склянкою саке буде оповідати таким же старич�
кам, що то за естетичне та еротичне диво�мулатка. А ще під
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час знаменитого бразильського  карнавалу світові  телевізійні
станції    крупним планом  подадуть  вдягнутих   фактично
лише в засмагу пару провідних танцюристок на самбодромі.
І шириться світом слава про неперевершених у своїй доско�
налості мулаток.

Насправді ж, як на мене, у відсотковому відношенні
справді  гарних мулаток не набагато більше, аніж жінок  інших
рас та національностей. Можливо, що як сонце їхньої Батькі�
вщини, воно дещо яскравіше і пекучіше. Однак  правдиве
тепло не має бути занадто гарячим. Напевно, що і від жінки
також. По правді, мені, якщо вже торкатися цієї теми, більше
припали до душі бразильські жінки європейського поход�
ження. Можливо, що деякі з них  і мають   домішок крові
іншої раси. Та здається, що своїй жіночій привабливості  вони
мають завдячувати, в першу чергу, вічному літу,  щедрому
сонцю та на загал оптимістичній аурі бразильського життя.

Однак повернемося в Ріо. Це справді чудове місто, по�
при ті негаразди, про які вже згадував вище. Воно, здається,
як і більш агресивний  та раціональний американський Ню�
Йорк,  ніколи не спить. Принаймні коли через зміну часу  я
о  6�й  ранку вийшов на Атлантик�авеню,  де  був розташова�
ний  наш готель,  там вже вирувало життя. Кудись поспіша�
ли у своїх справах численні автівки, гарними через госпо�
дарність і клімат  дорогами, діловито  снувала численна об�
слуга з прилеглих готелів, на поки що порожніх пляжах ху�
дорляві мулати розставляли парасолі від сонця, ліжаки та
інший відпочинковий інвентар. А ще вздовж океанської на�
бережної бігали, проходжувалися чи просто гуляли, насолод�
жуючись вранішньою свіжістю, бразильці. В тому, що в цій
країні люблять і поважають спорт було зрозуміло без зай�
вих коментарів. Чимало можна було побачити саме літніх
людей. Наскільки дозволяли роки і стан здоров’я, вони втіка�
ли від болячок, прямуючи набережною, з просланим океа�
ном повітрям. Любов до життя цих людей викликали повагу
і симпатію. Так і слід жити: цінуючи кожен свій земний день,
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наповнюючи його радістю для душі і тіла. У 2016 році Бра�
зилія буде приймати чергові Олімпійські ігри. З огляду на
ментальність і звичаї цієї нації – подія для країни надзви�
чайна. А те, що бразильці гідні гостити у себе світовий спорт,
однозначно. Тут не лише чудова побутова та спортивна інфра�
структура, а й справді залюблені у спорт люди.

Того ранку я, хоч і не так спішно, але  приєднався до
спортивних бразильців та пройшов пішки до згаданого вже
вище форту Копакабано. Цікавий  сюжет  зміг спостерігати
поблизу його входу. Щойно з моря повернулися рибальські
човни, їхні господарі просто на набережній розстелили для
сушіння довгі сіті. А так само поряд з маленькою флотилією
прилаштувався рибний базарчик. Все доволі упорядковано:
чисті прилавки, проточна вода, ще якийсь реманент для про�
дажу риби. Деякі з нечисленних продавців обклали свій про�
дукт  льодом. Що ж, за тутешнього клімату – це не просто
сервіз, а, напевно, конечна необхідність.

Впритул до базарчика прилаштувалася католицька  кап�
личка. Незважаючи на ранню пору, побіля неї – з десяток
людей. Здалека вдивляюся в їхні обличчя. Позиції католиць�
кої церкви в Бразилії традиційно сильні. Навіть час  прове�
дення карнавалу – найбільшої події  в житті  країни– тут
узгоджують з святими отцями. Що це саме так, не важко зро�
зуміти, спостерігаючи за тим, як побожно моляться люди
побіля каплички. Таке поєднання з Богом можуть мати лише
ті, хто був залучений до релігії з малих літ. Це ще одна
відмінна риса бразильського менталітету: доволі безтурбот�
ний спосіб життя із глибинною релігійністю.

Ріо�де�Женейро був заснований португальцями у 1502
році. «Бог створив світ за шість днів, а на сьомий день він
створив Ріо...» – так люблять говорити бразильці про своє
найбільш відоме у світі місто. До 1960 року Ріо�де�Жанейро
був столицею країни. Сьогоднішня столиця країни – місто
Бразиліа – розмістилося в глибині  великої країни майже за
півтори тисячі кілометрів  від пляжів Копакабани. Зробле�
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но це було спеціально, для кращого освоєння неосяжних і
по сьогодні не  залюднених сучасною цивілізацією  північних
територій та Амазонії країни. Та Ріо все одно залишається
найкращою перлиною Бразилії. З тієї простої причини, що
це – Ріо�де�Жанейро!

Відправляючись у Бразилію, я мав на меті два основні
завдання. Найперше, познайомитися з тутешньою українсь�
кою громадою, про яку, на жаль, доволі мало відомо в мате�
риковій Україні. І, вочевидь, спробувати якнайбільше дізна�
тися власне про Бразилію. Ще вдома я знав, що Ріо, з точки
зору першого завдання, мало в чому буде мені корисним. Як
пожартував приязний Сергій Небрат, перевозячи нас своїм
дипломатичним авто вулицями тропічного міста, у Ріо – два
українці: він та пані Віра Вовк. З талановитою поеткою і пе�
рекладачем Вірою Вовк, як не дивно, я був знайомий ще за�
довго  до своєї подорожі у Бразилію. У видавництві журналу
«Бористен» у 2007 році навіть побачила світ її  віршована
книга «Ромен�зілля», за яку разом з іншими  творами вона
згодом отримає Шевченківську премію. Ще до мого від’їзду
з допомогою Інтернет ми домовилися, що неодмінно зустрі�
немося, якщо мені пощастить побувати в Ріо. Власне, енерг�
ійна і цікава, незважаючи на вік, жінка допомогла мені укла�
сти маршрут відвідин Бразилії, та як могла допомогала по�
радами під час підготовки до моєї подорожі. Тому зустріч з
пані  Вірою Вовк була одним з головних пунктів  мого пере�
бування  в Ріо�де�Жанейро. І оскільки вже зайшла мова про
українську громаду Бразилії, про те, заради чого в основно�
му пишуться ці рядки, не можу не оминути вдячним словом
наших дипломатів, котрі під час моєї подорожі всіляко спри�
яли її успіху. Телефонна розмова з послом України в Бра�
зилії Володимиром Лакомовим, вже у конечному пункті моїх
відвідин Бразилії у  Сан�Пауло, залишила найприємніші
спогади. Вже у Січеслав на моє прохання через Інтернет
третій секретар посольства пані Валерія Насташенко надісла�
ла  довідку про кількісний та соціальний склад етнічних ук�



12

раїнців у Бразилії. Цей офіційний та академічний документ,
вочевидь, у даному випадку може слугувати гарною ілюст�
рацією та допомогою для моїх подальших оповідей. А тому
наводжу працю українських дипломатів у Бразилії без ку�
пюр.

Кількісний та соціальний склад  етнічних українців
Бразилії

За інформацією керівництва Українсько�Бразильської
Центральної репрезентації сьогодні в Бразилії проживають
500 000 етнічних українців, з них 400 000 у штаті Парана. Втім
точних даних щодо загальної чисельності українців у Бра�
зилії не існує: оскільки українці першої і другої хвиль
імміграції прибували до цієї країни з документами, видани�
ми в Австро�Угорській імперії та Польщі, бразильські
імміграційні органи реєстрували їх відповідно “австрійця�
ми” і ”поляками”. Іммігранти останньої хвилі вже докумен�
тувалися посвідками на проживання іноземців із зазначен�
ням їхньої української національності, проте більшість із них
на сьогодні вже асимілювалися. Діти українських
іммігрантів, народжені в Бразилії,  автоматично отримува�
ли її громадянство без внесення до документів записів про
українське походження. Відсутність у країні офіційних ус�
танов, які б на той час вели статистичний облік іммігрантів
за їхнім етнічним походженням, а, з іншого боку, проведен�
ня перепису населення без зазначення відомостей про при�
належність до тієї чи іншої національної меншини чи етніч�
ної групи, за винятком індіанського населення, виключають
можливість отримання точних відомостей про кількісний
склад української громади. За оцінками дослідників ук�
раїнської імміграції в Бразилії, у  1972 р. тут проживало
153 тисячі українців, з яких у штаті Парана – 130 тисяч,
Сан�Пауло – 14 тисяч, Санта�Катаріні – 5 тисяч, Ріо�Гран�
де�ду�Сул – 3 тисячі і близько однієї тисячі в інших бра�
зильських штатах.
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У 1996 р., згідно з архівними даними парафій Української
греко�католицької церкви, у штаті Парана проживало близько
320 тисяч бразильських українців – католиків (або 95%). Якщо
до них додати ще 5% українців православної віри, то на сьо�
годні в штаті Парана нараховується близько 400 тисяч етніч�
них українців. Слід зазначити, що на даний час правлінням
Українсько�Бразильської Центральної репрезентації (голо�
ва – Віторіо Соротюк), керівний орган якої знаходиться в м.
Курітіба, за підтримки Консульства України в м. Курітіба
проводиться кропітка робота з перепису (кадастру) місце�
вих громадян українського походження.

Більшість етнічних українців проживають у сільській
місцевості, тому майже 80% дорослих громадян зайняті у
сільському господарстві, вирощуючи пшеницю, сою, чорну
квасолю, рис, маніоку, мате, цитрусові, тютюн, каву.

У промисловості зайнято близько 20% українців, пере�
важно в лісопереробній галузі та на меблевих фабриках. Пра�
цюють вони також у торгівлі, різних приватних організаціях,
муніципальних та державних установах. Деякі з них є власни�
ками дрібних майстерень, крамниць, невеликих фабрик.

Місця компактного проживання українців Бразилії
Найбільшими містами компактного проживання ук�

раїнців у штаті є: Прудентополіс (38 тис.), Курітіба (33 тис.),
Уніао�да�Віторіа (26, 4 тис.), Пітанга (19,5 тис.), Іраті (14,3
тис.), Круз�Машадо (12,5 тис.), Ріо�Азул (10 тис.), Маллет
(9,5 тис.), Іваї (9 тис.), Кампо�Моурао (8,3 тис.), Ронкадор і
Понта�Гросса (по 7 тис.), Антоніо�Олінто (6,2 тис.), Пато�
Бранко і Пауло�Фронтін (по 5,5 тис.). Окрім цього, від 500
до 4 тис. бразильців українського походження проживають
в інших 35 муніципалітетах штату.

У штаті Санта�Катаріна українські громади зосереджені
в містах Порто�Уніао, Ітайополіс, Сапоіньас, Трес�Баррас,
Мафра, а в штаті Ріо�Гранде�ду�Сул – в Порто�Алегре, Гуа�
рані, Іжуі, Жагуарі та Ерешімі.
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В штаті Сан�Пауло українська громада проживає в сто�
лиці та муніципалітеті Сао�Каетано�ду�Сул.

Громадські об’єднання та організації, їх статус
Наявність україномовних засобів масової інформації, у

т.ч. теле� та радіопрограм.
Громадські та культурно�освітні організації українських

іммігрантів у Бразилії з’явилися наприкінці ХІХ ст. Одним
з перших таких об’єднань було товариство “Просвіта”,  зас�
новане в 1898 р. у м. Курітіба. Крім цього, в 1910 р. у м. Пру�
дентополіс і в 1919 р. у м. Дорізон були створені “Українські
народні ради”, а в 1922 р. у м. Уніао�да�Віторіа за ініціативою
представника Західно�Української Народної Республіки
Петра Карманського був заснований “Український союз Бра�
зилії” (в 1934 р. змінив назву на “Хліборобсько�освітній
союз”), який мав стати політичною, економічною та куль�
турно�освітньою організацією з центральним керівництвом
і його представниками в містах компактного проживання
українців. З кінця 30�х років та у повоєнний період у ре�
зультаті політики “націоналізації”, запровадженої урядом
Бразилії, який заборонив існування усіх іммігрантських
організацій та об’єднань, діяльність українських товариств
була припинена і відновилася лише після Другої світової
війни. У 1947 р. при сприянні Хліборобсько�освітнього со�
юзу було створене “Товариство прихильників української
культури”.  У 1953 р. ці організації  заснували “Українсько�
бразильський комітет”, який через політичні та соціальні
розбіжності його керівництва через три роки припинив свою
діяльність.

На сьогодні українська громада Бразилії на 97% скла�
дається з бразильців українського походження 4�го і 5�го
поколінь і не вважається суспільно�політичною або етнічно
об’єднаною громадою. Причинами цього є їхня природна
асиміляція в суспільне життя країни, віддаленість районів
концентрації українців від головних центрів, переважна части�
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на яких проживають у сільській місцевості, низький матері�
альний та освітній рівень бразильських українців, а також їх
налаштованість більше довіряти релігійним, ніж громадським
лідерам. Саме завдяки сильному впливу церкви, передусім
Української греко�католицької, громадою  фактично керу�
ють єпископи і священики, які через релігію намагаються
підтримувати в її середовищі “український” дух, заохочують
вивчати українську мову, зберігати національні традиції, зви�
чаї і фольклор.

У цьому зв’язку слід зазначити, що завдяки роботі релігій�
них діячів у 1898 р. в м. Прудентополіс були засновані перші дві
українські суботні школи. Пізніше, в 1935 р., у місті Василіа�
нами була відкрита постійна українська середня школа (мала
семінарія Св. Йосипа) з українською та португальською
мовами навчання, а з 1941 р. у цьому ж місті українська мова
викладається в Інституті катехиток Св. Ольги. У Пруденто�
полісі – “релігійній столиці української громади” – на сьо�
годні діють український клуб з фольклорною групою “Ве�
селка”, Асоціація вчителів української мови, Товариство ос�
віти Св. Василя, яке видає газету “Праця” – інформаційний
бюлетень релігійного змісту, який виходить два рази на
місяць, кооператив декоративно�прикладного мистецтва та
писанки, а також музей української імміграції „Тисячоліт�
тя”.  У 1980 р. у Курітібі за ініціативою УГКЦ було створено
релігійно�культурний центр “Полтава”, який має одноймен�
ну фольклорну групу, хор, капелу бандуристок “Фіалка”,
оркестр, суботню школу і духовну семінарію.

Великий внесок до справи консолідації місцевого українства
зробив протягом своєї багаторічної діяльності колишній єпископ
Української католицької церкви Бразилії Єфрем Кривий. На да�
ний час його духовну естафету підхопили і достойно  несуть
єпископи УКЦ Бразилії Володимир Ковбич, М.Мазур та
Д.Козлинський.

Українську Автокефальну Православну Церкву Бра�
зилії, Аргентини та Парагваю очолює Архієпископ Єремія
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Ференц, який доклав багато зусиль для збереження украї�
нських традицій, мови та культури в Південній Америці.

Паралельно з українськими релігійними громадами, які
об’єднані навколо 24 парафій (понад 200 церков) УКЦ та 16
парафій УАПЦ, існують громадські організації та клуби.

У Курітібі діє Українське товариство Бразилії (до квітня
2000 р. мало назву Хліборобсько�освітній союз), до якого
входять Українсько�бразильський клуб, Асоціації українсь�
ких жінок та декоративно�прикладного мистецтва, фольк�
лорна група “Барвінок”, чоловічий хор “Гайдамаки”, суботня
школа ім. Лесі Українки, музей історії української імміграції.
Товариством видається щомісячний інформаційний бюле�
тень “Хлібороб” в електронному вигляді, а також тиражем
до 500 примірників, в якому публікуються українською та
португальською мовами короткі статті про головні політичні,
економічні та культурні події в Україні, подається інформа�
ція про різні заходи, що проводяться громадою. З цією газе�
тою активно співпрацюють Посольство України та Консуль�
ство України в м. Курітіба. Українське товариство Бразилії
має свої філіали з автономним керівництвом у Понта�Грос�
са та Уніао�да�Віторіа. На сьогоднішній день голова правлі�
ння УТБ – Роберто Орищин.

У Курітібі існує також Товариство прихильників украї�
нської культури (ТПУК), яке організовує культурні заходи,
тематичні вечори, присвячені історії, культурі, літературі Ук�
раїни. Товариство займається також видавничою діяльністю.
Зокрема, за сприяння цієї організації були видані порту�
гальською мовою брошури про творчий шлях Тараса Шев�
ченка, Івана Франка, Лесі Українки, а також збірник віршів
місцевої української поетеси Олени Колодій. За ініціативою
членів ТПУК у м.Курітіба було створено Інститут тропічних
рослин, який протягом останнього часу здійснює в Пруден�
тополісі проект з вирощування та первинної переробки тра�
ви мате – південноамериканського чаю. На сьогоднішній
день ТПУК очолює Маркос Ногас.
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У 1985 р. за ініціативою Голови Світового конгресу
вільних українців (зараз СКУ) Петра Саварина було створе�
но Українсько�Бразильську Центральну репрезентацію
(УБЦР) як представницький орган різних українських орган�
ізацій в Бразилії при Всесвітній організації українців. До скла�
ду УБЦР входять Українське товариство Бразилії, ТПУК,
Товариство “Соборність” (м. Сан�Пауло) та Асоціація украї�
нсько�бразильської молоді. Голова УБЦР обирається на 2 роки
на загальних зборах представників зазначених організацій.
Діяльність УБЦР зосереджена, головним чином, у південній
частині країни, тобто там, де проживає переважна більшість
громадян українського походження. З 2003 р. головою УБЦР
є Віторіо Соротюк, якого було переобрано під час роботи
VII Конгресу українців Бразилії (31.01.2009 р.).

У штаті Парана працює декілька радіостанцій, що мають
передачі для української громади. Так, радіо „Забава” з м.
Прудентополіс (http://radiozabava.com.br/) транслює свої
передачі в мережі Інтернет 24 години на добу, популяризуючи
українську музику та українську культуру.

Діяльність вищезазначених організацій і товариств до�
помагає українцям Бразилії зберігати свою культуру, націо�
нальні традиції та звичаї.

Крім цього, в м. Курітіба є площа України, на якій вста�
новлено пам’ятник Т.Г.Шевченку, та меморіал України, який
вважається історично�культурною спадщиною муніципалі�
тету. Пам’ятники Т.Г.Шевченку є також у м. Прудентополіс
та Порто�Алегре.

Стан забезпечення політичних, соціальних, культурних,
інформаційних та інших прав і потреб  українців Бразилії

Збереження національно�культурної та мовної ідентич�
ності бразильців українського походження залежить не від
державних органів Бразилії, а від діяльності громадських,
культурних, освітніх та релігійних організацій етнічних ук�
раїнців.
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При цьому слід неодмінно згадати про те, що завдяки
зусиллям громади, у першу чергу її лідерів, серед яких не�
обхідно назвати імена керівників УБЦР Віторіо Соротюка
та Феліпе Лукаса, Законодавча асамблея штату Парана прий�
няла у 2004 р. законодавчий акт про відзначення 24 серпня
Дня українського іммігранта, що збігається  з датою Націо�
нального свята України.

Внесок українців у розбудову Бразилії визнаний і кері�
вництвом країни перебування, що підтверджується, зокре�
ма, підписанням 19 січня 2010 року Президентом Федера�
тивної Республіки Бразилія Луїсом Інасіо Лула Да Сілва
Закону № 12.209, згідно з яким 24 серпня проголошено в
Бразилії Національним днем української громади із внесен�
ням до офіційного календаря свят. Станом на сьогодні серед
усіх країн світу, де проживає українська діаспора, подібний
закон ухвалено лише в Бразилії.

Стан забезпечення освітніх і мовних прав і потреб
українців Бразилії

У Бразилії створені необхідні умови для вивчення ук�
раїнської мови та літератури. З 1985 р. у м.Курітіба при
Лінгвістичному центрі Федерального університету Парани
діють єдині в Південній Америці курси української мови та
літератури.

У жовтні 1989 р. за ініціативою депутата Законодавчої
асамблеї Парани Віри Ветчимишин Ажіберт до тексту нової
конституції штату було внесено положення, яке гарантує уч�
ням державних середніх шкіл можливість самостійно виби�
рати для вивчення іноземну мову. Завдяки цьому була за�
безпечена можливість викладання української мови як
іноземної в державних школах, які знаходяться в місцях
компактного проживання етнічних українців. З 1991 р.
українська мова як іноземна викладається в декількох
державних школах м. Прудентополіс та в навчальних  зак�
ладах у місцях компактного проживання українців.
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За сприяння керівництва дочірньої авіакомпанії
підприємства “Мотор Січ”, народного депутата України В.О.
Богуслаєва була організована доставка у жовтні 2008 року
1245 україномовних підручників та посібників з України до
Бразилії (м.Белень). Завдяки допомозі Міністерства зв’яз�
ку Бразилії та за посередництвом місцевої пошти було орган�
ізовано перевезення цих підручників до Консульства Украї�
ни в м.Курітіба для подальшої їх передачі дітям української
громади.

На сьогодні питання забезпечення мовних потреб гро�
мади є вкрай актуальним. З огляду на віддаленість Бразилії
від України, забезпечення підручниками української мови є
досить проблематичним. У цьому контексті вбачається не�
обхідним використовувати сучасні інформаційні технології.

Інформація про наявність представників української
діаспори серед політичної, урядової, бізнесової, наукової,
культурної, мистецької еліти Бразилії

Серед відомих бразильських українців Парани, які зай�
маються підприємницькою діяльністю, відзначаються родини
Деметерків та Швек. Перша з них раніше володіла мережею
супермаркетів “Меркадорама”, а зараз займається інвестиці�
ями у розвиток логістики в галузі харчової та переробної про�
мисловості. Інша – має потужне транспортне підприємство в
м. Порто�Алегре. Економіст Андре Захаров – колишній пре�
зидент „Індустріального міста” в Курітібі, протягом трива�
лого часу обирався федеральним депутатом Національного
конгресу Бразилії, а до того був головою Євангельського
благодійного товариства Курітіби.

До відомих українців можна також віднести Почесного
консула України в м.Паранагуа Мар’яна Чайковського, ліка�
ря�нейрохірурга Аффонса Антонюка (був кандидатом у се�
натори), економіста Сержіо Мартенця, онколога Богдана
Кобилянського, директорів туристичного агентства “Дніпро�
Голд” Сержіо Мацюру і Павла Ногаса (на сьогодні це одна з
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двох туркомпаній уБразилії, яка регулярно організовує для
бразильців, переважно українського походження, тури в
Україну та поширює інформацію про туристичні можливості
нашої держави). У 2001 р. обоє власники цієї фірми були
відзначені Почесною грамотою тодішнього Державного ко�
мітету молодіжної політики, спорту і туризму України та
листами�подяками посольства України.

У галузі культури та літератури українство Бразилії
представлено творчістю відомої поетеси Олени Колодій
(м. Курітіба, померла в 2004 р.), літератора Віри Селянсь�
кої�Вовк (м. Ріо�де�Жанейро) та письменниці Кларіси
Ліспектор (м.Ріо�де�Жанейро, померла в 1977 р.), бразильсь�
кого “Ван Гога” Мігеля Бакуна (в жовтні 2009 року украї�
нська громада м.Курітіба разом з громадськістю штату
Парана відзначила 100�річчя від дня його народження).

Серед видатних науковців слід назвати істориків – Ок�
сану Борушенко та Павла Горбатюка, лінгвістів – Мігеля Вов�
ка та Володимира Кульчицького.

Серед бразильських політиків та урядовців національ�
ного рівня, які мають українське коріння, слід відзначити
колишнього губернатора штату Парана Жайме Лернера (нині
Генеральний секретар Міжнародного союзу архітекторів),
екс�президента державної нафтогазової компанії “Петробраз”
Феліпе Рейштула, засновника журналу “Маншете” і теле�
програми “Маншете” Адолфо Блока. Разом з цим, слід відзна�
чити, що інформація про участь представників української
громади у політичному житті штатів та країни є неповною у
зв’язку із відсутністю відповідних досліджень. Проте відо�
мо, що за більш ніж сто років існування української грома�
ди в цій країні декілька громадян українського походження
були депутатами законодавчих органів штатів і Національ�
ного конгресу. Федеральними депутатами від штату Парана
українського походження були Макс Роземан (в 1987–2008
рр.), Фірман Нето (в 1950–1954 рр.), який в 1946–1950 рр.
обирався до Законодавчої асамблеї штату Парана, як і Віра
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Ветчимишин Ажіберт (1986–1990 рр.) та Іван Тихий (1994–
1998 рр.). На даний час депутатами Законодавчої асамблеї
штату Парана є Педро Іво Ілків та Феліпе Лукас. Останній
був автором законопроекту щодо відзначення в штаті Пара�
на Дня українського іммігранта (24 серпня), який після
прийняття у 2004 р. Законодавчою асамблеєю  відповідної
постанови набув у Парані офіційного статусу. Керівні посади
в органах законодавчої та виконавчої влади бразильці украї�
нського походження посідали, головним чином, на рівні му�
ніципалітетів, зокрема, це колишній мер м. Гуарапуава Віктор
Бурко (зовсім не говорить українською мовою) та колишній
мер м. Маллет Лауро Баран. Мером м. Паранагуа є Жозе
Бака Фільо. У муніципалітетах компактного проживання ук�
раїнських громад бразильські українці обіймають посади
віце�мерів, секретарів префектур, обираються депутатами
муніципальних палат. Наприклад, депутат Муніципальної
ради депутатів Кампо�Моурао Жозе Пошапський (вільно во�
лодіє українською мовою) користується повагою і вже про�
тягом багатьох років обирається до Муніципальної ради де�
путатів, він є автором ухваленої у серпні 2009 р. Муніципаль�
ною радою резолюції про визнання Голодомору в Україні
1932–1933 рр. геноцидом українського народу.

Важливою подією у житті громади Бразилії стане підго�
товка та відзначення 120�ї річниці з початку української
імміграції до цієї латино�американської країни у 2011 році.

13 березня ц.р. Асамблея Українсько�Бразильської Цент�
ральної репрезентації прийняла рішення, що урочистості з на�
годи офіційного початку відзначення 120�річчя української
імміграції до Бразилії відбудуться 13 листопада ц.р. у місті Ку�
рітіба, а також затвердила відповідний логотип.

Цій події українська громада надає особливого значен�
ня: з одного боку, це визнання великого внеску українців у
розбудову Бразилії, а з іншого – зміцнення національної
свідомості етнічних українців Бразилії.

Інформація про події в житті української громади Бра�
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зилії висвітлюється на сайті Посольства України в Бразилії –
http://www.mfa.gov.ua, в рубриці «Українська громада».

Частина друга

Португальська мова  має латинський алфавіт. Вод�
ночас більш фонетична  від інших мов з такою абет�

кою (принаймні як пояснили нам  наші бразилійські друзі),
а тому  з самого початку перебування в Бразилії   ми намага�
лися читати вуличні  покажчики та вивіски. Деколи, для ук�
раїнського вуха це було кумедно, якщо не більше. Так, на
вулицях  Ріо, як і в інших містах, можна було часто побачити
дорожній напис “Curva» . Як пишеться, так і читається, а ось
значення,   відома річ, відмінне, аніж  це розуміється по�на�
шому: португальською  це  означає поворот.  Та  навіть  фо�
нетично осилити місцеву мову  мені  вдається не завжди
так вдало. Вранці наступного дня після нашого прильоту в
Бразилію побіля  готелю я домовляюся з таксистом�мула�
том про подорож до  найбільш відомої у світі пам’ятки Ріо
– скульптури Христа Спасителя на горі Карковадо.  Узго�
дивши про  час і гроші,  беру в усміхненого шоколадного
кольору водія візитівку з телефоном . Вона оформлена з
латинською строкатістю та значимістю. Виглядає немов
бізнес картка арабського шейха. Прізвище таксиста мені
вичитати  важко. Натомість ім’я досить просте – «Moacir» .

– Отож, ми чекаємо Вас о другій годині, Моакір, – звер�
таюся вже по імені до мулата�водія.

– Я Моасір, – приязно поправляє мене таксист.
Ось тобі й португальська мова. В одному випадку  літе�

ра «C» читається як наша «К», а в іншому – як «С». Зрозум�
іло, що усі ці тонкощі нам не второпати. А отже, слід просто
знати, що цього  привітного таксиста звати Моасір.

Але Моасір таки не приїхав у назначений час. Ми вже
більше чверті години простояли біля входу в готель, а жов�
тогарячого кольору  таксі так і не видно. Аж ось зупиняєть�
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ся якесь авто і  його  водій енергійно запрошує нас сідати в
машину. Виявляється, що це приїхав Діга – брат Моасіра,
котрий  з якихось причин не зміг виконати нашу домовленість.
Ну що ж, і так згодиться, тим більш, що на відміну від Моас�
іра Діга набагато краще говорить англійською. Ми рушаємо
до  такої  знайомої  кожному з екрана телевізора скульптури
Христа Спасителя. Дорогою зустрічаємо  на покажчику ще
одну назву, добре відому в Україні. У тому ж керунку, куди
ми їдемо, стрілка  з написом «Маракана». Я не належу до
фанатичних любителів футболу, але усвідомлення того, що
десь тут  поряд стадіон�легенда додає певної сакральності
нашій подорожі. Ми безперестанку крутимо головами на�
вкруг.  А то ж бо! Чи доведеться  ще колись  подорожувати
вулицями світової перлини – містом Ріо�де�Жанейро!

Через  якийсь час за вікнами машини на узвишші з’яв�
ляються фавели. Ще до подорожі в Бразилію дізнався, що
назва цих   відомих в усьому світі поселень  бідняків похо�
дить начебто  від португальського слова, що означає  бджо�
лині стільники. Здалеку фавели й справді нагадують витво�
ри працелюбних   комах, хатки�хижки туляться одна до одної
впритул і  з відстані здається, вони творять єдиний масив,
зливаючись у велике строкате утворення.

– Діга, ми вже змогли помітити, Бразилія – могутня
країна. Чому ж у Вас є фавели? – цікавлюся у нашого водія.

У відповідь він спочатку стенає плечима. І коли вже
здається, ми не почуємо від нього пояснення, Діга робить
своє припущення. Власне, не одне. Виявляється, що держа�
ва надає мешканцям фавел безкоштовно воду та електрику.
Цього достатньо для більш�менш пристойного комфорту в
тропічній Бразилії. Не рідко бувають випадки, коли родина
мешкає у фавелах, а своє  модерне  житло чи то квартиру у
Ріо здає в оренду. З того можна доволі непогано жити, з ура�
хуванням комунальних витрат. Системно фавели поповню�
ють приїжджі з менш розвинутої економічно півночі, Ама�
зонії. Там мало роботи і тисячі бідняків, шукаючи кращої
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долі, линуть у Ріо�де�Жанейро та Сан�Пауло,  в міста, де най�
більша кількість фавел Бразилії. Така міграція лише загос�
трює і без того складні проблеми цих поселень. Адже у фаве�
лах буйно квітне злочинність, наркоторгівля, існує відмінний
від решти країни   порядок. На  український кшталт спосіб
життя, який панує у фавелах, можна  назвати місцевим  са�
моврядуванням. Навіть вдень поліцейський патруль не на�
важується відвідати  фавели. А якщо  правоохоронець  меш�
кає у фавелах, то за жодних умов він не прийде додому у
формі. Лише переодягнувшись у цивільне, він може безпеч�
но відправитися до рідної домівки. Ось така не зовсім зрозу�
міла злочинно�брутальна романтика тамтешніх місць.

– Якби ми зайшли у фавели, то мали б проблеми? –
цікавлюся у Діги.

–  Не думаю. Але я б все ж таки не радив цього робити….
– Отже фавели – це держава у державі?
– Точно! – весело відповідає мулат, якому, напевно, спо�

добалося таке порівняння.
Фавели залишилися  позаду і наше авто вже їде доро�

гою, яка «кримським» серпантином веде до мети нашої по�
дорожі – вершини гори Карковадо. За одним з поворотів –
щось подібне до  стоянки машин. Але до вершини гори, з
усього видно, ще далеко. Невже доведеться йти пішки? Ви�
являється, що з цього місця до скульптури прямують спец�
іальні  маленькі автобуси, щось подібне до наших маршру�
ток. Куплений на них квиток одночасно є платою для
відвідання, власне, скульптури Христа Спасителя. Діга за�
лишається чекати на нас побіля своєї машини, а ми пря�
муємо до найближчої порожньої «маршрутівки». Проїхав�
ши якихось  кілометр – півтора,  опиняємося фактично
побіля мети нашої подорожі. Залишається лише скориста�
тися ліфтом, котрий підносить своїх пасажирів на саму вер�
хівку гори Карковадо. За якийсь короткий час ми вже сто�
їмо на оглядовому майданчику всесвітньовідомого місця.
Безпречно, статуя вражає і своїми розмірами, і мистець�
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ким виконанням і, власне, сам персонаж, застиглий у ка�
мені, викликає особливі почуття. Та водночас це лише
людське творіння, але ось тут, здається, на верхівці світу
можна сповна відчути  силу самого Творця. Картина, яка
розкривається перед нами, з одного боку, добре знайома з
ілюстрацій мас�медіа, інтернетівських  сторінок. І все ж таки
у «живому» виконанні  вона не підлягає порівнянню з інши�
ми сюжетами. Мені здається, що аби людина мала набагато
досконаліший зір, то можна було б побачити  звідси і Ук�
раїну. Настільки безкрайньо простягається, не маючи кінця,
як і океан, і немов нанесений на детальну мапу Ріо. Не да�
ремно ж екскурсоводи, котрі розповідають своїм слухачам
про славетну місцину,  час від часу показують рукою у  пев�
ному  напрямку. Он там Ню�Йорк, а в тому напрямку –
Європа, а якщо податися у той бік, потрапимо до пінгвінів.
Краєвид настільки вражаючий, що деякий час ми не звер�
таємо уваги, власне, на саму всесвітньо відому скульптуру.
А потрапили ми на її оглядини у специфічний час. Мону�
мент якраз переживає, так би мовити, регламентні роботи.
Скульптура, з ніг до голови, – у металевому риштуванні,
навколо неї заклопотано бігають різнокольорові робітни�
ки у яскравих захисних касках. Що ж, стурбованість їх  спра�
вою зрозуміла. Бо символом Бразилії сьогодні поряд з ка�
вою, футболом, карнавалом, безперечно, є і скульптура
Христа Спасителя.  Ідея встановлення великої статуї на горі
Карковаду була вперше висловлена в середині 1850�х років,
коли  католицький  священик Падру Марія Босс намагався
у тодішньої глави держави принцеси Ізабелли дістати гроші
для спорудження статуї великого ченця.  Королівська осо�
ба  не була в захваті від цієї ідеї, яка була загалом забута в
1889 році, коли Бразилія стала  республікою і  за новою
конституцією церква була відділена від держави. Вдруге
проект великої статуї на горі був запропонований у 1921
році, вважається, що його висловив єпископ Ріо�де�Жаней�
ро. Єпархія організувала подію під назвою Semana do
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Monumento («Тиждень Пам’ятника»), щоб зібрати пожер�
твування. Проекти «статуї Христа», що розглядалися,
включали великий християнський хрест, статую Ісуса з
глобусом  у руці, і п’єдестал, який  символізував би світ. У
результаті була вибрана статуя Христа Спасителя із розп�
ростертими  руками.

Проект статуї був складений бразильським  інженером
Ейтаром  да Сілва Коста,  її спорудження було проведено під
керівництвом Поля Ландовського – французького скульп�
тора  польського походження. Група інженерів і техніків роз�
глянула пропозицію Ландовського і прийняла рішення по�
будувати структуру з залізобетону   замість  запропонованої
спочатку сталі, як матеріалу, що більше відповідає структурі
хрестоподібної статуї. Зовнішня поверхня була облямована
стеатитом,  вибраним за його стійкість і легкість обробки.
Камінь був завезений із Швеції. Спорудження монумента
зайняло п’ять років — з 1926 до 1931 року.  12 жовтня 1931р.
статую Христа Спасителя  було відкрито. Вартість пам’ят�
ника склала 250 тисяч  доларів США. Кошти за тими часами,
якщо не величезні, то чималенькі. Але справа вартувала того.
Сьогодні ця архітектурна пам’ятка Ріо знана в усьому світі і,
як вже зазначав вище, є так само символом всії Бразилії.

Ми не зловживали терпінням нашого водія, шоколад�
ного Діги.  Бо  хоч і місцина, де нам  пощастило побувати,
справді�таки унікальна та притягальна, але у Ріо ще так ба�
гато цікавого! Зворотна подорож  з гори Карковадо, як це
часто буває,  здалася чомусь коротшою. Ми повертаємося на�
зад до нашого готелю «Golden Tuliр» дещо стомлені  вражен�
нями і  спекою. Та у Бразилії  нам немає часу для відпочин�
ку. Відлежатися можна і  в Україні, а тут ми просто зобов’я�
зані щохвилинно всмоктувати нові враження, інформацію,
якісь невідомі факти. І як гарно, що таку настанову сповідує
уся наша маленька подорожня команда.

У фойє готелю, куди нас без пригод привозить  Діго,
досить велелюдно. Публіка переважно  поважного віку. Ба�
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дьорі бабці і дідусі у шортах і грайливих капелюшках,  з не�
природно рівними і численними, як на такий вік, зубами. За
хвильку стає зрозуміло – німці. Незважаючи на купу нових
вражень та загальну оточуючу екзотику, на душі стає при�
кро. А чи зможуть колись і наші пересічні старики ось так
прикрашати вечір свого життя комфортними і далекими по�
дорожами? Хто винен у тому? Здається, що в Україні
відповідь на це питання в кожного своя. Тим більш не знай�
ти її нам тут під час тимчасового перебування в Бразилії. За�
лишається хіба що порадіти за  допитливих старших німців.
Адже наявність фінансів  – не завжди запорука активного
способу життя. Треба ще мати неледачу душу. У наших тим�
часових сусідів вона безперечно є.

Український консул Сергій Небрат, як і належить відпо�
відальній людині,  рівно о п’ятій очікує нас на своєму авто
побіля входу в готель. Ми їдемо в гості до Віри Вовк. В ос�
танні часи світ став особливо маленьким. З пані Вірою Вовк я
буду бачитися вперше. Але вже не один рік ми спілкуємося
по Інтернету, час від часу  телефонуємо один одному. Воче�
видь, що перед поїздкою до Бразилії наші контакти стали знач�
но частішими. Мила жінка подавала мені через Інтернет�по�
шту чимало корисної та потрібної інформації. А все почалося
ще в 2007  році. Коли у видавництві журналу «Бористен» по�
бачила світ книга поезій Віри Вовк  «Ромен� зілля». Це було
перше її видання на Сході України.  І тим більш приємно, що
згодом,  за цю  книгу та ще декілька своїх творів,  українська
поетка з Бразилії отримає  найвищу мистецьку відзнаку нашої
країни  – Державну премію імені Шевченка.

Добродій Сергій  Небрат  впевнено, як місцевий, керує
авто вулицями Ріо�де�Жанейро. На одному з перехресть до
нашого авто підбігає  смаглявий вуличний негоціант. У ве�
ликих містах Бразилії можна часто побачити гендлярів про�
сто посеред вулиці з якимось дрібним дешевим товаром. Як
пояснили, найчастіше такі торговці – мешканці фавел. Чер�
воне світло горить чомусь особливо довго і я звертаю більшу
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увагу на те, що пропонує мені через відчинене віконце  ма�
шини мулат. Абсолютно схоже на невелику, як для дітей, ра�
кетку для бадмінтона. Бразилець настирливо тикає мені свій
товар, адже часу для того, щоб переконати мене, небагато –
рівно стільки, скільки стоїть у скупченні автівок на пере�
хресті наша машина.

– Я не граю в теніс, – пояснюю продавцеві.
– Він здивовано підводить брови.
– І не потрібно , – досить пристойно відповідає   англійсь�

кою на мою ремарку.
Однак  саме в цей час загоряється зелене світло на пе�

рехресті і наше авто, разом  ще з не менш трьома десятками
машин рушає в путь. Сьогодні, очевидно, вже  й ніколи я –
не покупець цього смуглявого продавця. Доброзичливий
пан Сергій пояснює мені, в чому було наше непорозуміння
на перехресті. Те, що я прийняв за тенісну дитячу ракетку,
насправді є, як кажуть в Україні, «лопавка» для мух. Май�
же кожен, принаймні, зі старшої генерації, може пригадати
цей популярний  атрибут сільської хати в літню пору. На
кінці короткого, виготовленого із дерева вишні прутика
прибитий чи прив’язаний округлий шматок цупкої гуми.
Подібний  нехитрий пристрій дозволяв так�сяк долати  чи�
сельних  мух у спекотну погоду. Мої дідусь з бабусею  вико�
ристовували більш «модерні» засоби – липку, якогось брид�
кого жовтого кольору, стрічку. Мухи й справді щедро об�
ліплювали  цей винахід совєтського побуту  та гинули в да�
ремних намаганнях вирватись з  полону. Виглядало це вкрай
неестетично: покручена жовто�брудна липка стрічка брид�
кою гадюкою звисає, як правило, прикріплена на електрич�
ному дроті хатнього освітлення. А її густо обліпили вже
дохлі та ще живі мухи. Інша справа – мухобійка. Присіла
надокучлива комаха на якусь поверхню і потрібно, як справ�
жньому мисливцю на хатню муху, підкраситися до неї не�
помітно та нанести один влучний і сильний удар. У разі ус�
піху вже мертва апологетка антисанітарії стрімко падає до�
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долу. І вперед на пошуки нової жертви! Хлопчаком  влітку
я часто бігав до баби Агасі, дідусевої рідної сестри, котра
мешкала по сусідству  з нашим обійстям та мала чудову, з
гарно відполірованим від частого вживання  держаком з
вишні «лопавку». Дитина бавилася з користю. Вочевидь,
що я був не найкращий мисливець на мух у невеличкому
подільському селі Бугове, але такі мої хатні сафарі значно
зменшували, щоправда, швидко зростаючі, через відчинені
двері популяції мух. Минуть десятиріччя, і на вулиці од�
ного з найбільших та найкращих міст світу я зустрінуся так
само з лопавкою. Але вже набагато досконалішою і ефек�
тивнішою,  аніж та, якою орудував у прохолодній хаті баби
Агасі в  спекотну пору  українського літа. Те, що я сприй�
няв за тенісну ракетку, – електронна мухобійка. Через на�
тягнуті її тонкі дротики подається електричний струм від
батарейки, котра вмонтована у ручку пристрою. Не  обо�
в’язково влучити в комаху. Для успішного полювання  до�
статньо,  аби жертва опинилася у електричному полі  елек�
тронної мухобійки. У тропічній Бразилії, де мух і різної
комашні не бракує протягом всього року, штучка і справді
корисна. Хоч і виготовляють подібні  речі здебільшого у
Китаї. Ціна – декілька американських долярів. Насправді,
я пожалкував, що не купив «бразильську лопавку» – не
стільки з мухами воювати, а для розради душі, для споминів
про світлу дитячу пору.

І ось ми вже побіля будинку, в якому мешкає пані Віра.
Здалеку подібні споруди можна сприйняти майже за ук�
раїнські багатоповерхівки. Але зблизька стає зрозумілим й
інший   архітектурний стиль, і  щедро заставлені різного роду
рослинами відкриті балкони. А то як же – це ж тропік!  Між
іншим,  балконна оранжерея української поетки з Ріо так
само вражає. Як і, власне, саме помешкання. Однак про це
дещо нижче. Про те, що ми маємо зустрітися з непересічною
і талановитою людиною, я знав не лише з особистого спілку�
вання з пані Вірою Вовк. Ось лише фрагмент короткої біог�
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рафічної довідки українки з Ріо, котру  можна сьогодні лег�
ко відшукати в Інтернеті.

Письменниця Віра Остапівна Селянська (Віра Вовк –
Vira Vovk), (1926, Борислав на Львівщині), бразильська
письменниця, критик, перекладач українського походжен�
ня. Пише українською, німецькою та португальською мова�
ми. Виростала на Гуцульщині в містечку Кути. Навчалася в
гімназії у Львові, потім у середній дівочій школі у Дрездені.
1949 року разом із матір’ю переїздить до Бразилії, де закін�
чує університет. Доктор філософії, є професором німецької
літератури в Університеті Ріо�де�Жанейро. В останні роки
не раз бувала в Україні, зокрема, на Львівському Форумі
видавців, лауреат Національної премії України імені Тараса
Шевченка 2008 року з літератури.

Книги: ”Поезії” (2000), ”Проза” (2001), ”Спогади”
(2003), ”Сьома печать” (2005), ”Ромен�зілля” (2007), пере�
клади творів Тараса Шевченка, Івана Франка, Василя Сте�
фаника, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Василя
Стуса, Василя Симоненка, Івана Світличного, Ігоря Калин�
ця, Василя Голобородька, Івана Драча, Миколи Воробйова
португальською мовою.

І ось у дверях власної квартири нас зустрічає пані Віра.
Мила, гарно і охайно вбрана жінка ласкаво запрошує до своєї
оселі. В око зразу впадає, що у спекотному Ріо – це правди�
вий острівець України. Доволі просторе помешкання швид�
ше нагадує музей чи якусь мистецьку виставку – стільки тут
картин, вишивок, килимів, скульптурної пластики тощо. Во�
чевидь, що домінує українська тематика. Але зустрічаються
вироби латинської і навіть африканської культури. Розмова
наша безупинна. Чи то ж бо диво?! Сама особистість Віри
Вовк викликає велике зацікавлення, а окрім того, вона бра�
зилійка з українською душею. А тому її поезії не штукар�
ство, не римування заради римування, а висока мистецька
правда. Як, скажімо, ось ці рядки:
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«Я ліплена з доброї
Бориславської глини.
Куди не поніс би мене буревій,
Темні ялиці шумлять у мені,
Темна Тисмениці таємниця
Струмить у жилах.
Моя душа стане дзвоном
Старої бойківської дзвіниці,
Щоб голосити за мертвими
І будити живих».

Щемливі почуття викликає у кожного з нас вечеря, кот�
ру пропонує гостинна господиня. На столі –  борщ, гречана
каша з м’ясом – справжня українська кухня за тисячі кіло�
метрів від дому. І всі ці смачності  власноруч приготувала
талановита поетка, амбасадор нашої культури в світі! Щоп�
равда, за гостинним столом не обійшлося і без страв місце�
вих, популярних у Бразилії. Прохолодний салат із свіжих
фруктів, залитий якимось оригінальним сиропом, був неза�
бутнім. Що ж, цілорічно щойно з дерева  та городу різно�
манітні  фрукти та овочі – така приємність цих країв.

Скільки б ми не говорили з пані Вірою, а все одно про
все не розпитаємо. Хоч як і хочеться. Та й не годиться зло�
вживати  приязню одразу двох людей – українського консу�
ла Сергія Небрата та господині дому.  У кожного з них свої
побутові клопоти та щоденні турботи.   Добродію Сергію ще
слід відвезти нас у готель. А окрім того, завтра вранці на нас
чекає переліт до столиці штату Парана  міста Курітіба. І на
прощання пані Вірі Вовк хочеться сказати: дорога земляч�
ко,  у Вас не лише чудові вірші, а й такий смачний борщ!

Частина третя

Українці Бразилії. Вочевидь, що саме вони чи не най�
більш цікавили нас під час побуту в країні карна�

валів та футболу. Я вже зупинявся на загальних описах цієї
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громади, так би мовити, статистичних даних, цифрах, фактах
тощо. У нижчеподаних описах спробую подати власні реф�
лексії, враження від зустрічей з нашим корінням у Бразилії.
Відома річ, що ці рефлексії не безпомилкові, можуть гріши�
ти суб’єктивністю та певною поверховістю. Але емоційна
свіжіть, гострота вражень від цих спілкувань, сподіваюся,
створить не лише цікавість для читача, а й певну об’єктивність
та правдивість. Для збереження, а то й підсилення саме та�
кого підходу в своїх нотатках цього розділу  хочу розбити
його на окремі сюжети – новели. Нехай подібна строкатість
так само посилить вирішення завдання, яке ставлю перед со�
бою, намагаючись донести до Вас, шановний читачу, нову і
цікаву інформацію.

ПРУДЕНТОПОЛЯ

Власне, офіційно назва цього центру муніципалітету
в штаті Парана португальською звучить як Пруден�

тополіс.  А ось Прудентополя – це вже, так би мовити, украї�
нізований варіант, який вживають поміж собою наші люди в
Бразилії. Про це містечко в Південній Америці я не раз чув,
ще навіть не мріючи про подорож у тропічні краї. Причина
проста. Прудентополю можна вважати неофіційною столи�
цею української Бразилії. Адже з 46  тисяч людності, котрі
нині проживають у цьому муніципальному містечку,  близь�
ко 75 відсотків українського походження. Зрозуміло, що саме
в Прудентополі зосереджено чимало українських релігійних,
культурологічних та освітніх закладів. Уява малювала такий
собі острівець українства в барвистій і строкатій Бразилії.
Думалося, що і розмовна мова на вулицях міста українська
та вивіски й оголошення будуть здебільшого по�нашому.
Щось подібне як угорське Берегове в Закарпатті, котре за
населенням  та інфраструктурою досить подібне до Пруден�
тополі.

Насправді все виглядало дещо інакше. До столиці ук�
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раїнської Бразилії ми прибули по дорозі до всесвітньовідо�
мого водоспаду Ігуасу. Саме тут ми попрощалися з опікував�
шими нас у штаті Парана українським консулом  у місті Ку�
рітіба пані Ларисою Мироненко  та головою Української реп�
резентації в Бразилії паном Вікторіо Соротюком. Пробули
трохи більше доби в готелі українця з невибагливим і знайо�
мим  для нашого вуха  прізвищем Буряк.

Отож, ззовні Прудентополя мало різниться від подібних
міст штату Парана. Перше враження – доволі європейське
містечко. Здебільшого прямолінійні вулиці, які перетина�
ються під прямим кутом, багато різного роду магазинів: від
маленьких крамничок з сільськогосподарським реманен�
том і всілякою свійською дрібною живністю (кролики, ка�
ченята, курчата, голуби)  до великих супермаркетів, в яких,
на перший погляд, немає жодної  потреби у такому досить
невеликому поселенні. І де тут найперше можна було по�
мітити український слід?  Як це не дивно, але для мене при�
смак свого на вулицях Прудентополі був відчутний в об�
личчях перехожих, у зовнішності городян. Ні, вони не го�
ворили українською та не ходили у вишиванках. Але мож�
ливо через певне внутрішнє налаштування так легко чита�
лося в їхніх обличчях наше коріння. Часу в Прудентополі
нам не бракувало.  Неспішно, насолоджуючись у березні
яскравим і гарячим бразильським сонцем, проходжу вули�
цями і вуличками містечка. Попри більшу як  для украї�
нських поселень впорядкованість інфраструктури та доріг
в Прудентополі  можна так само відчути, що це так само не
зовсім «правдивий» Захід.  Ось мені в око впадає зграйка
безпритульних собак – річ не бачена чи то в США, чи Європі.
Симпатичні  тварини, немов в Україні, розляглися посеред
хідника, перехожі звично обминають їх, не виявляючи ані
цікавості, ані здивування. Постояв трохи побіля бразильсь�
ких  сірків. Коли загавкали, то абсолютно як у Миргороді
чи Снятині. Виходить, собаки, на відміну від людей, давно
вже вживають своє есперанто. Безсумнівно, у тутешніх ву�
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личних  псів доля щасливіша, аніж в українських. При�
наймні не доводиться мерзнути у зимові хурделиці чи  мок�
нути під холодними осінніми дощами.

У бразильських містах і містечках досить багато
квітників. І це за умов вічного літа, знову ж таки, простіше,
аніж в Україні. Але цікаво, що на клумбах багато звичного
для нашого краєвиду. Зокрема, добре знайомі усім чорно�
бривці та яскраво�червоні сальвії. Ось і у Прудентополі вони
точнісінько такі, як у нас. Немов дитина, з цікавістю  зриваю
пелюстку гарячожовтої квітки чорнобривця і розтираю у
пальцях. Добре відомий ще з дитячих років запах. Справді,
світ нині такий маленький…

Заходжу в невеличку продовольчу  крамницю. Відвіду�
вачів, здається, зовсім немає. За прилавком молодий хло�
пець і дівчина привітно усміхаються. Щось запитують мене
португальською. Я кажу – sorry й у свою чергу цікавлюся,
чи можемо ми порозумітися англійською. Юнка і юнак по�
сміхаються ще більше та розчаровано розводять руками.

– А українською Ви говорите ?
– Трішки говорю, але все розумію, – несподівано відпо�

відає мені дівчина.
Знайомимося. Фернанда – вже четверта генерація на�

ших людей у Бразилії. Свого часу емігрувала її прабабця з
Тернополя. Тато і мама Фернанди говорять українською без
проблем, бо їхнє дитинство минуло  у колонії (так українці
Бразилії називають села) серед своїх, де розмовна мова в ос�
новному була українська. Фернанда ж народилася і виросла
вже у Прудентополі, де хоч і багато українців, але в основно�
му говорять португальською.

Дівчина нещодавно закінчила школу. Збирається навча�
тися далі. Але це вже у наступному році, а поки що вона
підробляє у цій крамничці. Наше спілкування з Фернандою
уважно слухає її колега. Час від часу він щиро посміхається,
немов би розуміє, про що йдеться.

– Ти так само українець? – цікавлюся у хлопця.
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У відповідь він заперечно хитає головою. Потім щось
намагається пояснити португальською. Я можу відрізнити
лише слово «поляко». На допомогу приходить Фернанда.

– Він польського роду. Але по� їхньому не говорить. Про�
сто впізнає окремі подібні слова, котрі чув від старших лю�
дей  у своїй родині. Поляки в Бразилії давно втратили свою
мову…

Ось так:  затяті прихильники усього свого в Польщі, наші
західні сусіди майже розчинилися у бразильському етнічно�
му морі. І зрусифіковані до краю українці в Україні можуть
мати  за приклад своїх одноплемінників, котрі й у четвертій
генерації шанують рідне слово.

– Фернандо, а хотіла б побувати в Україні? – цікавлюся
у дівчини.

– Звісно, – зізнається дівчина. – Лише кажуть, там буває
дуже холодно.

А ти приїзди влітку. Влітку в нас  так само спекотно, як
у Бразилії.

– Правда?! – щиро перепитує Фернанда.
– Авжеж, ти приїзди. Вже одного знайомого в Україні

маєш, – я простягаю дівчині свою візитку.
– Дякую. Буду збирати гроші на подорож, – каже з по�

смішкою дівчина.
Окрилений тим, що в Прудентополі можна все ж таки

говорити з незнайомцями українською, заходжу в крамнич�
ку на вітрині якої у великій клітці сидять чорно�білі  кроли�
ки. Тут вже, напевно, хтось зможе порозумітися по�нашому.
Адже й по сьогодні чимало українців зайнято в сільському
господарстві.

– Бонджія! ( Добрий день), – ще з порога  використо�
вую всю свою словарну лексику португальською. – А чи го�
ворить  тут хтось українською?! – зразу беру бика за роги.

– Он він добре говорить, – киває середніх років прода�
вець на одного з чоловіків, котрий стоїть біля прилавка  з
бляшанкою пива та сигаретою.
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– Я з України, журналіст. Ось  не перестаю  дивуватися,
що тут  так багато наших людей і Ви ще українською говорите...

– Поки що говоримо, – філософічно зазначає чолов’яга
з  пивом. – Відчувається, що це, мабуть, не єдина сьогодні
його бляшанка. Та це аж ніяк не заважає нашому спілкуван�
ню, а, мабуть, навпаки. Василь живе в колонії неподалік Пру�
дентополі. Там мешкали його і дід і баба, там нині живе і
його батько. Але у Василя окремий дім і своє господарство.
Він вирощує тютюн.  Часами  врожай буває досить  непога�
ним і за сезон можна заробити до 10 тисяч доларів (досить
пристойні для Бразилії гроші. Авт).

– Але й витрати великі, – скаржиться Василь.
– Гроші ніде з неба не падають.  Гадаю, що в Україні Вам

було б ще складніше…
– Напевно, – махає рукою мій співрозмовник. – Ми  тут

про  життя в Україні трохи знаємо….
Наступного дня наша невеличка делегація чекає на автобус

на  автовокзалі  Прудентополя,  який має повезти нас до все�
світньовідомого водоспаду Ігуасу. Більшість рейсів, котрі відхо�
дять звідси на український кшталт, можна назвати місцевого спо�
лучення. А значить направляються вони до найближчих від му�
ніципального центру сіл й поселень. Намагаюсь  непомітно, аби
не викликати негатив у людей, вглядатися в  тих, хто  очікує  на
дерев’яних лавах свого автобуса.  Здебільшого прості, з відчут�
ною  домішкою латинської крові  та південної крові, обличчя.
Швидка, експресивна говірка, доволі виразна міміка. Та якщо
ретельно вдивитися в декого, то за багаторічною, з дитячих років
засмаглістю, доволі легко можна побачити гуцульський профіль,
галичанський тип, а то й наддніпрянський анфас. Якось не випа�
дає набридати цим зануреним у своє просте і буденне життя лю�
дям із таким цікавим для мене запитанням: А Ви говорите ук�
раїнською? Бо вже й  так знаю,  як філософічно зазначив украї�
нський фермер Василь, дехто тут поки що говорить. Не даремно
ж Прудентополя  – своєрідна українська столиця Бразилії.
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БАРВІНОК

Фольклорний  український колектив «Барвінок» зі
столиці штату  Парана  у місті    Курітіба заснова�

ний ще у 1930 році. Сьогодні в ньому співають і танцюють
здебільшого вже народжені в Бразилії українці. Багато з них
вже й говорити докладно українською не можуть. Але в тому
сила  народного мистецтва, що пісня й танок не потребують
перекладу.

Нам не вдалося побувати на концерті «Барвінку». Але з
його членством, активом мали приємність запізнатися на
недільному обіді в українському товаристві міста Курітіба.
Все виглядало досить традиційно як для зібрань української
діаспори. На початку обіду були проголошені промови ліде�
рами громади, шляхетно привітали гостей з України. Щоп�
равда, все це португальською. Дуже й дуже складно зберегти
повноцінним рідне слово серед іншомовного моря.

Наїдки, запропоновані присутнім, вже відображали
місцеву специфіку. На загал, нічого особливого, м’ясо з спе�
цифічною підливою, квасоля і борошно з якоїсь тропічної
рослини, аби краще засвоювати поживний харч. А ще підсма�
жені банани – доволі пікантна і своєрідна страва. Як пояс�
нила нам присутня на обіді український консул в Курітібі
пані Лариса Мироненко, запропоновані страви мають не
позбавлену сентименту історію. Квасоля і смажені банани
–  були основними продуктами харчування рабів. На свя�
та до цього могло додатися трохи м’яса  зі спеціально приго�
товленою підливою. З роками все це трансформувалося в
доволі популярну в Бразилії страву, яку полюбляють і наші
українці.

Під час обіду сумувати присутнім  не давали  солісти
«Барвінку». Трійко музикантів так хвацько виконували  ук�
раїнські народні мелодії, що часами  мені  й не вірилося, що
я у Бразилії. Особливо виділявся  молодий, здається вчора
ще дитина, акордеоніст. В окулярах, занурений у виконувані
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ним награші, він виглядав надзвичайно мило і, як на мене,
дещо навіть кумедно. Талановитого соліста звали Христофор.
Це він перед початком обіду, аби підкреслити повагу до гос�
тей з України, зосереджено споглядаючи з�під скельців, за�
питав мене майже без акценту:

– Що ти будеш пити?
Я попрохав  кашасу – бразильську горілку з цукрової

тростини. На смак вона нагадує нашу самогонку, але дещо
лагідніша. У тропічній Бразилії у вишуканому  товаристві,
як зрозумів, міцні напої не дуже популярні. Та через зливу
вражень дозволив собі саме такий напій. За хвилину – другу
на нашому столі вже стояла велика пляшка кашаси. А Хрис�
тофор, подбавши про моє дозвілля,  безупинно вигравав на
сцені.

Ще на початку обіду подякувати за  сувеніри і пам’ятки
з України підійшла керівник ансамблю «Барвінок» пані
Соня Сисяк. Козацької статури, смаглява і,  відчувалося,
експресивна жінка. Не випадало цікавитися, але мені здало�
ся, що пані Соня має в своїй крові й тутешні домішки. Пода�
рувавши для України диски із  записами фото� та відеовис�
тупів ансамблю «Барвінок», пані Соня проникливо сказала:

– Намагаємося зберігати наші звичаї й традиції у Бра�
зилії. Нелегко це робити, але намагаємося.

Христофор завів чи то козацький марш, чи то якусь
іскрометну мелодію. Почувши такі веселі награші, мені зга�
далося, що маю  ще примірник своєї книжечки  художніх
етюдів «Україна починається». Щоб не зловживати увагою
керівниці «Барвінку» швидко пишу на другій сторінці об�
кладинки видання: «Пані Соні Сисяк  з вдячністю за збере�
ження і примноження української культури в Бразилії».
Перед тим, як дати книжечку до рук, читаю  свою коротень�
ку присвяту. І зовсім не очікую на таку реакцію. Соня по�
родинному пригортає мене до своїх високих грудей і від пе�
реповнених позитивних емоцій починає плакати. Наш ро�
довід завжди відрізняла сентиментальність, а в Бразилії цю
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рису, напевно, що ще посилює південна емоційність та екс�
пресивність. Годі, пані Соню, годі, бо я  хоч і не бразильсь�
кий українець, але так само доволі емоційний!

РОДИНА   МАЧУЛИ

За півгодини, як ми оселилися в невеличкому, але до�
волі затишному готелі «Буряк», у столиці  української

Бразилії, місті Прудентополя  в фойє я познайомився з Мар’я�
ном Мачулою. Приязний, дещо меланхолічний, з доброзич�
ливим виразом обличчя бразильський українець  виявився
місцевим «олігархом». Як згодом дізнаємося, пан Мачула
провадить у Прудентополі різного роду бізнес, включно з
FM�радіостанцією. І що приємно, за усіма тими клопотами
не забуває про громадську роботу. Голова Української реп�
резентації у Бразилії Вікторіо Соротюк повідомив його про
наш візит і добродій Мачула вирішив запросити нас до себе
на вечерю. Кращої нагоди відчути життя наших людей в Бра�
зилії годі й було чекати. Вочевидь, що запрошення з вдячні�
стю було прийнято. Прихопивши, як годиться українцям по
усіх світах, з собою пляшку «Хортиці», яка ще лишилася вже
у обмілілих запасах наших сувенірів і  цікавинок, ми просто
пішки попрямували до гостинного дому.

Вечір мав бути доволі символічним. Оскільки окрім
власне нашої української делегації разом з нами в гості
до панства Мачули  так само йшов і доктор Андрій Нага�
чевський. Директор центру українського фольклору  Аль�
бертського університету в канадському Едмонтоні. Зовні
п’ятдесятирічний доктор аж ніяк не нагадував «ботаніка».
Підтягнутий, демократично і просто вдягнутий, він більше
був схожий на журналіста чи тренера з гольфу. На час нашо�
го приїзду добродій Андрій вже пару місяців жив у Пруден�
тополі, в тому ж таки готелі «Буряк», вивчаючи фольклор і
звичаї українців Бразилії. Його розповіді варті окремих
описів. Однак вражало інше.  Фактично канадська держава
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не на словах, а на ділі  дбаючи про усі нації та народності, які
творять населення країни відправляє науковця для вивчен�
ня звичаїв і традицій українців у Бразилію. Чи доживемо ми
до таких часів в  Україні? З огляду на внутрішньополітичну
та зовнішню політику нашої держави нині навряд чи.

Помешкання панства Мачули нагадало мені житло прав�
дивого середнього класу чи то в США, чи у Канаді, так би мо�
вити, за рівнем оснащеності. А ось душу вклали господарі в
своє обійстя українську.  І відчувалося це не лише в елементах
національного декору, а й у певному, я б сказав, дещо поетич�
но�сентиментальному облаштуванні помешкання. Родина пана
Мачули виявилася не дуже великою. Пані Мачула, син Андрій
та ще й на додачу симпатичний білий пудель з дещо чудер�
нацькою кличкою Подушка. Господиня сповна порадувала нас
щедрим і смачним столом. Так само впало в око, що подруж�
жя Мачули можуть пишатися єдиним сином. Про таких ка�
жуть – красень. Молодий чоловік мав  бездоганні риси об�
личчя, великі виразні очі та аристократичну, вишукану поста�
ву. Родючим виявився для українського насіння бразильсь�
кий краснозем. Відома річ, не могла не викликати повагу та
здивування українська в устах Андрія. Адже він вже належав
до четвертої генерації наших поселенців у Бразилії! Між
іншим, як виявилося, найулюбленіший музичний колектив
молодшого Мачули «Океан Ельзи». Виходить, для таланови�
тої музики справді не існує  жодних перепон!

Слухаючи оповіді про бразильське життя господарів, я
фактично фізично відчув, який то неоцінимий скарб для кож�
ного народу – рідна мова! З півночі, сходу, півдня   Землі зібра�
лися ми за щедрим столом  родини Мачули і не мали жодних
проблем у спілкуванні. Рідне слово створило нам усі умови
для такого свята. І подвійно гірко через те, що пересічно так
зневажливо і злочинно ставляться до нашої мови тут, в Ук�
раїні. І після зустрічі з українцями Бразилії певен я в тому,
що вина у цьому лежить не на владі, й навіть не на  політичних
українофобах (зрештою, ту ж таки владу ми обираємо). У пер�
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шу чергу, винні в тому самі пересічні українці. Був у Бразилії
в 50�х роках минулого століття період майже сталінської дик�
татури. Дикунство сягнуло такої межі, що в країні було забо�
ронено побутування усіх інших мов, окрім португальської.
Говориш  по�іншому – у в’язницю. Доходило  до страшного у
ті часи, на вулиці наші люди часто  мовчали. Хтось просто не
знав португальської, а хтось принаймні у такий спосіб проти�
діяв нарузі. Однак від своєї мови українці Бразилії все одно
не відцуралися. Честь їм та хвала за це!

«Рихтуючи» сторінки цих нотаток, я ще не раз буду зга�
дувати зустрічі з українцями Бразилії. Зрештою, для нас вони
так само були чи не найбільшими враженнями від цієї краї�
ни, поряд з статуєю Христа Спасителя, гігантськими обши�
рами Сан�Пауло та неземною красою водоспаду Ігуасу. Адже
на сьогодні майже з півмільйонної української  громади цієї
країни лише 7–8 відсотків народжені в Україні. Решта поба�
чили світ вже у Бразилії. І незважаючи на це, українська Бра�
зилія є, вона живе і ще, будемо сподіватися, буде довго жити.
У країні, де демократичні традиції не є такими сталими, як у
Європі чи США та Канаді, де рівень життя ще потребує все
ж таки покращення, наші люди змогли зберегти свою іден�
тичність, не втратити інтерес до рідного кореня. І хто знає,
можливо, вивчаючи досвід життя та діяльності тутешніх ук�
раїнських громад, ми зможемо знайти відповіді на деякі пе�
кучі запитання нашого материкового сьогодення. Принаймні
я, перебуваючи в Бразилії, весь час подумки проводив
відповідні паралелі. Деякі з них буду намагатися донести і
до Вас, шановний читачу.

Частина четверта

Психологи свідчать, що яскраві, світлі барви сприя�
ють покращенню самопочуття людини, його доб�

рому  життєвому тонусу. Напевно, що воно й справді так.
Пригадаймо, як нелегко і невесело буває на серці у дощову
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пізню листопадову пору, коли,  як сказав класик, не знаємо
ж, коли сонце й посміхнеться. Або короткими зимовими
днями та ще не рідко в Україні у відлигу, коли сірі фарби,
здається, огорнули всю землю від краю до краю.

У Бразилії ж багато яскравих кольорів та щедрого півден�
ного сонця.  А ще тут неозорі зелені безкраї, буйство трави,
рослин, дерев. Навіть національний прапор Бразилії являє
собою зелене полотнище з жовтим (золотим) ромбом посере�
дині. У центрі ромба знаходиться синє коло, всіяне двадцять�
ма сімома білими зірками і облямоване білою стрічкою з гас�
лом Ordem e Progresso («Порядок та поступ»). Зелений і жов�
тий — національні кольори Бразилії. Зелений символізує
лісові багатства Амазонії, жовтий — запаси золота, завдяки
яким країна утримувала світову першість у золотовидобуванні
протягом XVI—XIX століть. Зірки п’яти різних розмірів по�
вторюють розташування зірок у небі над Ріо�де�Жанейро під
час проголошення Бразильської республіки о 9:22 ранку 15
листопада 1889. Кожній з 27 зірок у дев’яти сузір’ях відпові�
дають 26 штатів і один федеральний округ.

Між іншим, до приїзду в цю країну я навіть не замислю�
вався, а що,  власне, означає слово Бразилія, чи має воно якусь
етимологію. Показуючи нам найбільше місто країни, урбані�
зований монстр Сан�Пауло, почесний консул України Жорж
Рибка дещо пояснив. Виявляється, так називалося колись
дерево цінної червоної породи, що росло лише у цих краях.
Його  деревина була настільки гарна  для виготовлення меблів
та інших речей, що за дуже короткий час унікальну фауну про�
сто знищили. Вочевидь, що десь чи то в Європі, чи у самій
країні ще залишилися меблі, виготовлені з дерева, яке дало
назву цілій великій країні. Та, звичайно, дуже шкода, вже ніхто
не зможе постояти під вітами дерева бразилія.

Нині в країні, можливо, що через гіркий досвід минув�
шини бережливо ставляться до природи. Тут існує ціла дер�
жавна програма щодо екологічної безпеки держави. Освітні
програми на телебаченні, у школі формують у бразилійців
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почуття відповідальності за природу, яка така щедра у їхньо�
му рідному краї. Звісно, розповідь про тутешню природу і
фауну може бути невичерпною. Адже, напевно, немає у світі
іншої країни, де був би такий багатий спектр рослинного і
тваринного світу, унікального  і неповторного світу в нашо�
му спільному домі під назвою планета Земля.

Скажімо, лише  сосна араукарія є  справжнім  витвором
природи. Нині вона охороняється державою. І, між іншим,
росте лише у штаті Парана. Ось так вирішив Всевишній і
перечити його волі людина не має права. Уявіть собі пара�
сольку заввишки  більш як десять, а то й більше метрів. Во�
чевидь вражає. А саме так виглядає знаменита сосна араука�
рія, колючі гілки якої, немов виведені рукою вмілого   крес�
ляра діаметрально розходяться від верхівки стовбура пара�
лельно землі  в усі боки. І виключно лише на горі. На решті
стовбура – жодної гілочки!

І все ж таки не втомлююся зазначати, що найбільшим
дивом у цій країні були для мене  наші люди – українці. Адже
більшість з них ніколи не бачили, не бували в Україні. Ста�
тистика свідчить, що лише 7 відсотків наших людей, які  нині
мешкають у  Бразилії, народилися в Україні. А отже,
більшість  мову, історію, культуру рідного краю вивчали у
родинному колі чи в кращому випадку в недільній школі.
Хотів би з огляду на це підкреслити, що попри потенційну
економічну могутність Бразилії, доволі влаштований сьо�
годнішній день для життя пересічної людності. Ця країна не
відрізняється таким достатком і вигодами, як, наприклад,
США чи Канада. А раніше було ще складніше. Особливо для
перших поселенців, котрі найбільше прибували  до штату
Парана ще наприкінці ХІХ століття. Тоді ці місця були ма�
лозаселені, абсолютно не знайома природа та обставини по�
буту для  переважно  простих неосвічених галичан творили
перші роки життя у суцільне випробування. Дехто не витри�
мував і  навіть повертався назад до безземелля і нестатків в
Україну.  Я декілька разів подумки порівнював, наскільки



44

різнилася наша подорож порівняно з тим, як відправлялися
у пошуках кращої долі наші люди. Ми, відлітаючи з Украї�
ни, по можливості розписали кожен день нашого побуту в
Бразилії. Електронна пошта надавала можливість не лише
скласти графік відвідин, замовити квитки на міжнародні та
внутрішні авіарейси, забронювати готелі, а й віртуально
навіть пройти тими вулицями і відвідати міста, де планува�
ли побувати. А що могли знати про свою подорож перші
емігранти? Напевно, що дуже і дуже мало. Бували випадки,
коли, відпливаючи з Європи до Америки, вони прибували
на місце призначення, а там їх вже ніхто не чекав. Часи тоді
були не певні, влада у молодій португальській колонії міня�
лася дуже швидко, а корабель перетинав Атлантику не один
місяць. Скільки наших людей загинуло, обживаючись на но�
вому місці, напевно, достеменно не знає ніхто. Епідемії, тро�
пічний клімат, ворожість місцевого населення – все це вкрай
утруднювало влаштування в новому місці. Що допомогло ви�
стояти, не зневіритися, не впасти у відчай? Очевидно, що пра�
цьовитість, наполегливість та рішучість наших людей. Адже
рушали у далеку путь найбільш відважні та неледачі. І ще
допомагала українцям справжня побожність. Оселившись у
буквальному сенсі посеред дикого лісу, фактично сам на сам
з несприятливими обставинами піонери�емігранти  найпер�
ше споруджували церкву.  Не  дивно, що з першими посе�
ленцями прийшли до Бразилії й українські  священики. Про
все  це думалося мені, коли ми їхали з головою Українсько�
Бразильської репрезентації Вікторіо Соротюком до єписко�
па�еміріта (так прийнято називати священнослужителів на
пенсії) Владики Єфрема. Було це в Курітібі – столиці шта�
ту Парана, де традиційно утворилися центри українського
етнічного та релігійного життя в Бразилії. Незнайомі, впер�
ше бачені, вулиці відрізняє помітна строкатість. Є  у них
певний присмак України. Розкішні, за високим парканом,
будинки, деякі з яких навіть оточені електричним дротом,
очевидно під напругою чергуються з доволі скромними ха�
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тами, а то й відвертими хижками. Хоч на відміну від наших
країв посілості тут більш все�таки окреслені. Здебільшого
багаті побіля багатих, бідняки туляться одне до другого. У
нас подібне, як на мене, лише у стадії формування. Нерідко
будинок�фортеця, наприклад, у Дніпропетровську  може
бути по сусідству з хатинкою часів “розвинутого соціалізму”.
Контраст настільки разючий, що попри безпорадність кому�
ністичної ідеї та її апологетів в Україні  ленінці й по сьогодні
мають шматок свого електорального пирога. І  причина того
не лише в низькій громадській та національній свідомості
доброї половини України, а й  безталанності влади. Адже бу�
демо відверті, за 19 років незалежності,  за великим  рахун�
ком нічого для кращого життя людини не було зроблено. А
ось сусідня Польща, котра мала гірші після доби “соціалі�
стичного табору” стартові можливості, набагато більше на�
близила своїх громадян до цивілізованого життя.

Та повернемося до Бразилії. Посілість Владики Єфре�
ма не вражала великими розмірами, але приваблювала впо�
рядкованістю, чистотою і, я б сказав, певною вишуканістю.
Цікаво було помітити, що біля паркану, точнісінько як в Ук�
раїні, дозрівали підв’язані до довгих палиць помідори. Воче�
видь, що у себе на  історичній, так би мовити, Батьківщині
почуваються вони комфортніше. Металеву, високу хвіртку
відчинив нам сам господар. Кремезний, козацької статури
чоловік, з виразними, крупними рисами обличчя, простяг�
нув руку і зовсім не по�чернецьки, відчутно і прихильно по�
тис мою правицю. Лише побачивши цю людину,  хотілося
вже подякувати. Подякувати за її впевнений та гарний виг�
ляд у таких доволі поважних літах, як�не�як уже минулося
вісімдесят. Однак, чи то побожний спосіб життя, чи міцний
родовід зберіг у такому віці Владиці Єфрему і ясну думку, і
добру фізичну форму й цікавість до життя.  Подиву гідна
була так само мова господаря привітного будинку. Владика
Єфрем належав вже до третьої генерації українських посе�
ленців у Бразилії. До Південної Америки виїхали його дід і
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бабця як по батьківській, так і по материнській лінії. Але
рідне слово у вустах бразильського українця було кришта�
лево чисте і дзвінке. Я не міг приховати свого здивування:

– Владико, яка у Вас  природна і гарна українська. Не�
мов би все життя прожили не в Бразилії, а десь на Полтав�
щині чи Галичині…

У відповідь Владика Єфрем  тепло посміхається.
– Я весь час був серед наших людей. Служив їм і жив

заради них. Як же я можу погано знати рідну мову?!
Щоб більш повно осягнути громадську та душпастирську

діяльність Владики Єфрема, слід усвідомити такий факт. У
Бразилії як, між іншим, у більшості країн поселень  українців
всі етнічні установи та організації діють з ініціативи та під
проводом Української Католицької Церкви.  Я б аж ніяк не
хотів применшити роль і Української Православної Церк�
ви. Однак  якраз у Бразилії вона набагато менш чисельна й
не має такого значення в житті громади як католицька. Так
історично склалося і це аж ніяк не повинно вносити якийсь
негатив поміж вірними обох національних церков. Адже за�
садничим для їхнього існування є якраз український чинник,
традиційна складова в їхній діяльності. Тому кожний, хто вбо�
ліває за тяглість української справи в країнах, може з вдяч�
ністю схилити голову перед священством та архієреями УКЦ.
З огляду на це сильна і дієва національна церква зможе збе�
регти і примножити життя в українській громаді Бразилії.

– То чи не западає нині церква, якій Ви присвятили жит�
тя  на тутешніх теренах? – цікавлюся у Владики Єфрема, коли
ми втрьох – я, господар і Вікторіо Соротюк вмощуємося у
чепурненькій  вітальній кімнаті на другому поверсі будин�
ку. У відповідь Владика спочатку витримує деяку паузу, ма�
буть, обмірковуючи питання. А потім докладно і неспішно,
гарно поставленим голосом багатолітнього архієрея починає
відповідати. У мене зберігся фрагмент диктофонного  запису
з мовою Владики Єфрема.  Гадаю, що варто його   подати.

«–  Під оглядом матеріальним наша Церква у Бразилії
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видається повністю забезпечена. Годі, мабуть, знайти другу
країну у світі, де Українська Католицька Церква мала б таку
матеріальну базу, як у Бразилії. Стоять однак перед нею та�
кож небезпеки та виклики. Першим викликом є мова. Го�
ловне молоде – четверте чи п’яте покоління – зроджене та
виховане далеко від Батьківщини, має вже проблеми зі знан�
ням української мови. Тому щораз частіше у наших церквах
проповідується та частинно, чи повністю, служиться у пор�
тугальській мові. Одночасно наші вірні не перестають бути
свідомими свого українського походження. Другим загро�
женням є внутрішня міграція. Люди, в основному молодь,
які жили досі в ізольованих від світу колоніях, переселю�
ються до великих міст, де важче зберегти свою ідентичність.
Щоб допомогти їм, Церква іде за ними. У двохмільйонній
Курітібі сьогодні три парафії та кільканадцять дочірніх цер�
ков. Викликом для нашої Церкви у Бразилії є також потре�
ба віднайдення та повернення до своєї східної церковної і
обрядової ідентичності. Протягом ста років, з огляду на ве�
лику віддаль, наша Церква у Бразилії мала дуже мало кон�
тактів з Церквою в Україні. Зберегла вона свою літургійну
спадщину майже у незмінній формі, при найменше від двад�
цятих, чи тридцятих років минулого століття. З одного боку,
має вона велике багатство, яке допомагало і надалі допома�
гає у духовному розвитку вірних, але, з іншого  боку, у дея�
ких аспектах, Церква у Бразилії відрізняється різко від нашої
Церкви в Україні та на інших поселеннях».

Уважно слухаючи Владику Єфрема,  я подумки не пере�
ставав дивуватися духовній  силі цієї людини, правдивій його
вірі та працелюбству. За тисячі – тисячі кілометрів від Ук�
раїни, де навіть зорі на небі інші, цей душпастир зміг зберег�
ти не лише почуття причетності до свого народу, а й примно�
жити український слід на бразильських  теренах. Таке под�
вижництво не може мотивуватися кар’єрними  чи матеріаль�
ними устремліннями. Бо в еміграції часто�густо все це наба�
гато легше втілити у життя, так би мовити, серед титульної
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нації. Тим більш, якщо і емігрантом ти фактично вже не є,
бо у цій країні оселилися  ще твої діди. Але, вочевидь, Вла�
дика Єфрем раз і назавжди зробив свій вибір. Вибір на ко�
ристь тих традицій, того народу, тієї мови, які вкоренилися
в ньому попри  відірваність від того магічного для нього краю
з такою непростою і карколомною долею. Долею, яка й по�
нині випробовує на міцність в Україні  святі для Владики
Єфрема  поняття  мова, культура, правдива, а не перекруче�
на на догоду сусідам історія.

Чимало цікавого можна було побачити в домі Владики.
Разом з традиційними для кожного українця вишивками,
портретами героїв визвольних змагань, українських геть�
манів�самостійників багато картин. Одна з них, як на мене,
доволі поетично і художньо передає краєвид стародавнього
галичанського села. Ось лише одна зовсім незрозуміла де�
таль. Земля побіля газдівських осель червоного кольору, не�
мов у Бразилії. Виявляється, картину цю малювала місцева
художниця, українка за походженням.  Вона доволі точно
передала за описами Владики усі деталі села його предків на
Тернопільщині. А ось землю намалювала таку, як бачила з
дитинства – червону. Напевно, що невідомо було талановитій
художниці таку звичну для України річ – земля наша з чор�
ноземів.

Майже навпроти будинку Владики Єфрема – якась за�
недбана хижка. Але на подвір’ї доволі велелюдно та ще й ав�
тівка виблискує полішованим металевим тілом.

– А хто ж у Вас тут за сусідів? – цікавлюся у господаря.
– Різного роду люди. Адже на загал Бразилія – країна

емігрантів. Ось бачите ті, що напроти, мають південне корі�
ння. У них кожен день свято. Добре, що тут зимно не буває, а
то, мабуть, через зогнилий дах вже зорі видно. Та сусіда не
дбає: за якісь статки купив стареньку автівку, пиво, музика.
А що буде завтра, він абсолютно не думає. Наш нарід не та�
кий: працьовитий, відповідальний та думає не лише про себе,
а й про іншого…
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Відлітаючи за кілька днів з Сан�Пауло в Україну, я при�
крашав нудний і тривожний час перельоту переглядом книги
«100�ліття українців в Іваї і один з його уродженців». На
другій, чистій сторінці обкладинки книжки було від руки на�
писано: «Дорогому другові Фіделю Сухоносу на незабутній
спомин  з нагоди нашої зустрічі. Курітіба. 14.3.2010. Владика
Єфрем». У моїй бібліотеці є різні книги. Але ось ця від архіє�
рея українців у Бразилії посідатиме  у ній гідне місце.

Частина п’ята

Липке, вологе і спекотне  повітря Сан�Пауло,  незва�
жаючи вже на доволі пізню пору, не дає віддихати�

ся. У готелі – кондиціонер і там набагато легше. Але ж не
для того ми приїхали у Бразилію, аби відсидітися у прохо�
лодному номері. Тим більш, що бразилійський Ню�Йорк
для нас – останнє місто  в цій країні  перед відльотом на Бать�
ківщину. І будемо ми у ньому трохи більше, аніж добу. Тому
і вештаюся вже  вечірнім містом, намагаючись сповна відчу�
ти його колорит і неповторність. Порівняння з Ню�Йорком
не випадкове. Масштабність, строкатість та якийсь особли�
вий специфічний присмак міста породжує згадки та асоці�
ації з  «великим яблуком», як прийнято називати повсюдно
у світі  американський мегаполіс. Але, як на мене, на відміну
від Ню�Йорка найбільше місто Бразилії більш відпружене,
безтурботне та дещо розхристане.

На лаві побіля високого паркану, який огороджує
чиюсь приватну посілість, сидить маленький із скуйовд�
женим волоссям чолов’яга. У темряві погано видно його
риси обличчя. Але скидається, в його крові все ж таки
більше домішок індіанської крові. Чолов’яга замріяно
дивиться навкруг і таке враження, що його мало що об�
ходить у цьому світі.  Здається, що навіть програш  фут�
больної збірної Бразилії якійсь маловідомій команді не
зміг би вивести його з рівноваги. Що для пересічного
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бразилійця, подейкують, рівнозначно  втраті  чи не най�
дорожчого.

Раптом до чолов’яги підходить  пристойний пан, виш�
колений, у темному, строгому костюмі. Втриматися в тако�
му  навіть увечері можна, як на мене, лише в авто з кондиці�
онером та прохолодному офісі. Не інакше як пан не з бідних
та на соціальній драбинці сидить далеко не на останньому
щаблі. Першим починає говорити  респектабельний брази�
лець.  На відстані його слова я погано розрізняю, але й коли
б все чути було добре – користі з того мало. Бразильська пор�
тугальська не більше для мене відома, аніж її європейський
варіант. Чолов’яга нехотя підводить голову і спочатку, як
здається,  досить неуважно слухає поважного пана. Та зго�
дом вже виявляє цікавість й щось енергійно починає тому
відповідати. Вони не сваряться і не відчутно агресії у їхніх
словах, але спілкування насичене, емоційне і взаємозацікав�
лене. Напевно, що багач чимось�таки зацікавив миршавого
філософа. Так триває з добрих чверть години і мене обхо�
дить,  чим же завершиться цей діалог. Нарешті, пан простя�
гає руку маленькому чоловікові, а той, не без значимості, по�
тискає правицю. Затим респектабельний  іде геть у темряву,
залишаючи дивакуватого мужчину знову наодинці. Звичай�
но, що дуже важко зрозуміти рівень стосунків поміж цими
людьми. Але  було зрозуміло, що вони незалежні один від
одного. І таке спілкування вочевидь притягальне в тій чи
іншій мірі для обох. Хоча, напевно, поміж ними майнова і
соціальна прірва. Та, як на мене, саме у подібних сюжетах і
віддзеркалюється бразильська самобутність, характер цього
народу.

Знову ж таки спогади, привезені з Сан�Пауло. Ми щой�
но приїхали завдяки нашому славному приятелю, лідеру там�
тешньої української громади пану Жоржі Рибці поселитися
в готелі. Як вже не раз пригадував у цих нотатках, сучасна
комунікаційна доба надає максимум зручностей для подоро�
жуючого. Ми  ще були в Україні, а на нас вже чекало забро�
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ньоване на певну дату житло в Сан�Пауло. Поки тривали
деякі формальності з оформленням наших номерів, виходжу
на парку і гомінку вулицю найбільшого міста Бразилії.  Звич�
ний в усьому  світі  гамір  величезного мегаполіса враз  запов�
нює мене по самі  вінця. Однак спека і задуха, незважаючи на
осінь в Бразилії, враз нагадують, де ж це я опинився. На про�
тилежному хіднику мулатка, котра немов би зійшла зі сто�
рінок творів  славетного бразильського письменника Жоржа
Амаду, прогулює невеликого, кумедного песика. Собачка,
звиклий, очевидно, до тутешнього клімату, не звертаючи уваги
на паркість та пекуче сонце, весело підстрибує та хапає гос�
подиню за коротенькі штанці�шорти. Раптом чотириногий
бразилець зупиняється і робить природну справу. Мулатка
терпеливо чекає, допоки її маленький приятель завершить
не зовсім естетичний  процес. А потім дістає з великого пла�
стикового пакета торбинку і маленьку лопатку. Прибрати за
собачам було хвилинною справою. Картина звична на вули�
цях  європейських  міст, у США та Канаді. Але в даному ви�
падку така цивілізована поведінка в країні, яку свого часу
совєтська пропаганда змальовувала як державу третього світу,
де бідність, нестатки та неосвіченість творять дикунство се�
ред людей. Та  виявляється, далеко куцому до зайця! На про�
сторах колишнього Совєтського Союзу подібного я не бачив
ніде. Можливо, що  нині, скинувши імперські кайдани, так
поводять себе прибалти. Однак іншим націям, які колись
будували комунізм під проводом Москви, на жаль, до того
ще досить далеко. Ментальність і виховання, так званих,
«радянських людей». А такі люди прибирати за собою, а тим
паче за тваринами, не звикли…

Подумки попрощавшись з такою вихованою мулаткою
прямую далі бразильським Ню�Йорком. По дорозі зустрі�
чається чимало велосипедистів та проїжджих на мопедах.
Подумалося: ще б пак, аби такі засоби пересування не були
популярні в країні, де вічне літо. А тим більш у Сан�Пауло,
яке  просто захлинається у спекотних автомобільних зато�
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рах – справжньому горі будь�якого великого сучасного
міста.

На одному з перехрестів помічаю пару закоханих. Він
білий, навіть  не засмаглий ( як�то йому вдається в завжди
сонячній Бразилії), а вона має шкіру кольору славної тутеш�
ньої кави. Напевно, що дівчина ближче до афробразилійки,
аніж до мулатки. Молоді люди, незважаючи на спеку (воче�
видь, що звичні) пестяться, немов голуб’ята. Етнічна
відмінність, з усього видно, аж ніяк не заважає їхнім  почут�
тям, напевно, що вони її просто не помічають. Сюжет поши�
рений, звичний та природний для Бразилії. І  як здається
мені, далеко так не розповсюджений  в інших країнах. За осо�
бистими спостереженнями зміг переконатися, що в цій дер�
жаві  расове тертя, коли й має якісь  прояви, то не значні і не
поширені. Про це мені говорили не раз і  бразильські ук�
раїнці, і співробітники нашого дипломатичного корпусу.
Дякувати Богу і людям, так вже склалося в цій країні, що
міжрасові стосунки тут виглядають чи не найбільш органіч�
ними у світі. Це визнав американський лідер Барак Обама.
Але ж саме американці майже на кожному кроці деклару�
ють найбільше досягнення тамтешньої демократії – рівність
усіх перед усіма. Та, напевно, не все так добре у цій справі й в
США. Я  не можу викласти якісь статистичні дані, факти й
таке інше. Хоча   вони, безперечно, могли б засвідчити певну
проблематику в цій сфері американського суспільства, по�
при навіть те, що нині президент  цієї країни кольоровий.
Хочу тут внести  свій скромний коментар стосовно пошире�
ної в усіх мас�медіа помилки (напевно, що свідомо) стосов�
но етнічної приналежності Барака Обами. Світова демокра�
тична спільнота з певною насолодою називає  його першим
чорношкірим президентом. Але ж фактично він є мулат. За�
гальновідомо, що його мати англосаксонського роду не має
ані краплі африканської крові. Лише батько у пана прези�
дента кенієць. І якщо до кінця відверто, то містер президент
фактично отримав європейське виховання. Про це свідчить
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хоча б те, що деякі незадоволені ним афроамериканці під час
виборчої кампанії називали Обаму білішим за білого. Вис�
новки з цих фактів кожен може зробити по�своєму.  Ми ж
повернемося на вулиці спекотного і гамірного Сан�Пауло.

Отож, закохані молодята, серед яких білий хлопець і чор�
на дівчина, –  звична річ для Бразилії. Я  коли б не двадцять
разів відвідував США, подорожував цією країною від сходу
на захід. Звичайно, що не можу претендувати на якісь ко�
нечні оціночні категорії щодо соціуму в цій країні. Але мені
жодного разу (може, так траплялося) не довелося  бачити
там пару, котра складалася б з білого чоловіка та чорної жінки.
Не поодинокі   випадки, коли разом біла жінка та чорний
чоловік. Однак не протилежно. Чому так? Можливо, що
відповідь знають психологи, сексологи та інші фахівці . Мої
знайомі і незнайомі молодята аж ніяк не зважали на нега�
тивну американську статистку. Вочевидь, що у їхній рідній
Бразилії все виглядає інакше. Я дозволив собі ще трохи по�
спостерігати за закоханими. Картина була така знайома і вод�
ночас  незвична для українського ока. Вона залюблено  ди�
вилася в очі коханого, час від часу цілуючи його в найближ�
че, до чого дотягувалися її повні виразні губи. Коли це трап�
лялися вуста хлопця, то дівчина просто поглинала маленькі,
порівняно з її губами, європеоїдні смушки  його рота. Та це,
напевно, так було до вподоби юнакові! Навіть з відстані було
помітно, як він заплющував очі від насолоди й завмирав від
такого всеосяжного поцілунку коханої! Їхні обличчя різко
контрастували поміж собою і цим лише підкреслювали жагу
пристрасті. Бразильська юнка була вдягнута більше в засма�
гу, аніж в одяг. А тому, коли його білі, дещо тендітні  руки
обнімали її чорне і гнучке тіло, то сюжет був гідний пензля
найталановитішого маляра. У буденному можна побачити за�
гальне. Ця пара міжрасових  закоханих в Сан�Пауло особи�
сто  мене переконала в тому, що у Бразилії справді велике
майбуття. Бо   тамтешній народ  не декларовано, а фактич�
но справді єдиний. Це досягнення бразильської нації  без
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сумніву дозволить їй посісти лідируючі позиції у світі в усіх
галузях. Адже на загал все вирішують люди.

На загал, що таке типовий бразилець, як і у будь�якій
країні, котру створили емігранти, сказати важко. Вочевидь,
що це всі ті, для кого ці земля, культура, тамтешні звичаї та
традиції є рідними й дорогими. Під час перебування в запо�
відному комплексі всесвітньовідомого водоспаду Ігуасу  ми
мали можливість деякий час поспілкуватися з професійним
гідом паном Вілсоном.  Наш новий знайомий пристойно го�
ворив англійською, а тому саме від нього ми могли довідати�
ся чимало цікавого не лише про водоспад, а й про бразильське
життя і традиції. У Вілсона українсько�чеське  коріння. Од�
нак окрім усвідомлення того пан Вілсон нічого не має
спільного з своїм  європейським  походженням. Хіба що
широко посміхнувся і сказав, що дуже полюбляє цю страву,
коли ми згадали про вареники.

– Я бразилець! – не без гордості зазначив Вілсон, коли
почав цікавитися його родоводом.

– Але ж що таке бразилець? Ви ж фактично усі сюди
звідкись приїхали? – поглиблюю  своє запитання.

– Ну, та й що! Але сьогодні ми усі бразильці. Ми люби�
мо цю країну, це наш дім. І я б ніколи не жив деінде. Я не
хочу сказати, що десь гірше чи там погані люди. Але це не
Бразилія! Тут кожен може посміхнутися тобі,  як брату.  Де
ти ще бачив подібне у світі?

– Мені здалося, що дуже привітні люди в Західній
Європі….

Вілсон замислюється, потім посміхається і так само з
доброю посмішкою каже:

– Я  багато працював з німцями, італійцями, француза�
ми, голландцями, англійцями. Фактично з усіма європейця�
ми. Ну, як тобі сказати…  Декілька років тому  я був    в Аме�
риці – гостював у своїх приятелів. Одного разу ми зробили
продовольчі закупи в супермаркеті. Я люблю манго, я на них
виріс. І я скуштував куплене в американському супермаркеті
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манго. На вигляд воно було красиве і здавалося соковите. Але
це було не бразильське манго! Це було не справжнє манго. В
Бразилії справжні люди та справжнє манго!

Почувши це, я прискіпливіше вдивився у Вілсона.
Відкрите, усміхнене обличчя, підтягнутої статури,  вдягну�
тий у демократичні шорти та футболку, не висловив жодного
незадоволення під час нашого спілкування. Зовні  він  був
дуже подібний до будь�якого західноєвропейця і на наше сто�
роннє око більше належав до них, аніж до тих мулатів, кот�
рих ми  бачили  на вулицях  Ріо  з різним сувенірним дріб’яз�
ком. Та Вілсон, як і мулат Тото, котрий продав мені на все�
світньовідомому пляжі  Капокабана за 10 реалів велику і де�
тальну карту своєї країни, вважають  себе бразильцями.

Свого часу в СРСР прагнули створити «новую общность
– советский  народ». Частково це вдалося.  Принаймні  цура�
тися свого національного кореня, зверхньо ставитися до
сусідів, смітити, брехати, пити до нестями, зробити якнайгір�
ше, а отримати якнайбільше – могли саме «совєтські». І коли
ми   справедливо нарікаємо на багато паскудства в нашому
українському сьогоденні, то не забуваймо, що його і нині
здебільшого формують «совєтські». «Новая общность» по�
при те, що вже формально не існує її  «історичної Батьківщи�
ни», ще дужу й дуже розповсюджена в Україні.

Інакше вийшло в Бразилії. Хоча тамтешнє життя тут,
як прийнято говорити, так само не без гріха. Однак «новая
общность – бразильський народ» виявилася добрішою і
більш цивілізованою, аніж продукт Комуністичної партії
Радянського Союзу. Чому так?  Як на мене, то відповідь тут
не одна.

Частина шоста

Якщо подивитися на мапу Південної Америки, то
буде добре зрозуміло: Бразилія – країна домінант

на цьому континенті. Свого  часу пальму першості трима�
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ла, як прийнято вважати, більш європеїзована Аргентина.
Та в останні  роки  Буенос�Айрес віддав  лідерство. Мож�
ливо, що безповоротно. Адже попри значний економічний
та природний потенціал Аргентини вона все ж таки об�
’єктивно поступається єдиній португаломовній країні
Південної Америки. Звичайно, що і Аргентину, і Брази�
лію багато поєднує. Хоча б тому, що країни Латинської
Америки  створили тутешній  «Євросоюз». МЕРКОСУР
(Mercosur) —  таку назву отримав економічний союз дер�
жав у Південній Америці, який, між іншим,  за темпами
розвитку переважає всі інші подібні об’єднання. До нього
входять Аргентина, Бразилія, Парагвай і Уругвай, в якості
асоційованих членів — Чилі, Болівія, Венесуела, Колум�
бія і Еквадор. Дане об’єднання охоплює територію в 12
мільйонів квадратних кілометрів з населенням 270
мільйонів чоловік і сумарним обсягом валового внутріш�
нього продукту близько 1 трильйона доларів США. Це
майже 60% території Латинської Америки, 46% її населен�
ня і близько 50 % ВВП.  На сьогодні  МЕРКОСУР – це
п’ята за потужністю економіка у світі. Проте економічна
стабільність  південноамериканського  економічного  со�
юзу  була послаблена у 2001 році з падінням економіки
Аргентини.  Між іншим,  цей факт так само вплинув  на
послаблення лідерства Буенос�Айреса   в регіоні. Назва
організації походить від іспанського Mercado Comun del
Cono Sur, що в перекладі означає «Об’єднаний ринок країн
південного конусу». Першим кроком до створення Об�
’єднаного ринку стала угода про вільну торгівлю, яку
підписали Аргентина і Бразилія ще  в 1986 р. У 1990 р. до
цієї угоди приєдналися Парагвай і Уругвай.

Основним принципом діяльності вищих органів Мер�
косуру є консенсус. Ідея створення якоїсь наднаціональної
структури за прикладом Європейського союзу не отримала
підтримки.

З 1 січня 1995 року відповідно до Оуро�Претських угод,
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підписаних у 1994 р., Меркосур перейшов на вищий інтегра�
ційний рівень: від зони вільної торгівлі до митного союзу. У
внутрішній торгівлі для всіх учасників вводиться єдиний
зовнішній митний тариф на продукцію, яка завозиться з
третіх країн. Зрозуміло, що такий  ступінь інтеграції продик�
тував  безвізовий режим поміж країнами цього економічного
утворення. Я знав про випадки, коли українські туристи,  ма�
ючи візу чи то Аргентини, чи Бразилії, подорожували з краї�
ни  без проблем. Мовляв, на кордоні поміж державами  в
принципі є прикордонні пости. Але огляд документів там
відбувається більше за ініціативи самих туристів, котрі, на�
певно, що хочуть похизуватися перед прикордонниками на�
явністю ще однією візою в паспорті. Мені радили, спокійно
сидіти в автобусі, вдаючи з себе громадянина однієї з країн
МЕРКОСУРа і все обійдеться.

Займатися подібними експериментами ми не стали. Ну,
по�перше, якось дуже вже мало схожий навіть за одною мов�
леною фразою  чи то на аргентинця, чи бразилійця. Хіба що
вдатися  німим. А по�друге, в Бразилії для оглядин і вра�
жень було стільки поживи, що за доволі короткотривалу по�
їздку нам і її було досить. Чи варто порушувати міжнародне
право за таких обставин?

Та побувати в місцях, де принаймні символічно при�
сутній МЕРКОСУР нам таки довелося. Місце це називаєть�
ся «Три кордони» і розташоване на всесвітньовідомому во�
доспаді Ігуасу.  Про саме це диво природи  докладніше у по�
дальших описах. У місцині, де зливаються  річки Ігуасу та
Парана справді сходяться кордони трьох держав: Бразилії,
Аргентини та Парагваю. Перебуваючи серед казкових крає�
видів водоспаду, ми неозброєним оком могли бачити арген�
тинську частину водоспаду, таких самих, як і ми, туристів,
котрі приїхали помилуватися найвеличнішим водоспадом у
світі. Парагваю водоспаду не дісталося. Можливо, що свого
часу більш сильні й великі сусіди відібрали найбільш ласі
шматки унікальної екосистеми. Вважається, що аргентинсь�
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ка сторона  водоспаду більш мальовнича. Вочевидь, що так
не вважають бразилійці. Зокрема, наш англомовний гід з
чесько�українським корінням пан Вілсон неодноразово
підкреслював, наскільки нам поталанило, що ми потрапили
на водоспад Ігуасу, саме з бразилійського боку.

Якщо серйозно то, вочевидь, це диво природи чудове по
обидва боки кордону. Хоч справді бразильський бік більш
масштабний, величніший, я б сказав, щедріший на воду і ви�
довища. А втім ще раз хочу підкреслити,  будь�які порівнян�
ня в даному випадку просто не доречні. Хоч ми й не були на
аргентинському боці, але певні, що й там все виглядало чу�
дово. Тим більш, що зі слів того ж Вілсона в аргентинському
парку так само доволі розвинута інфраструктура, зокрема, є
спеціально обладнані майданчики для інвалідів та людей
похилого віку. Він сказав, що неодноразово бачив там навіть
сліпих, котрі повертали свої незрячі очі у бік Ігуасу. Почув�
ши це, я був спочатку приголомшений. Навіщо людині, кот�
ра весь час перебуває у суцільному мороку, приїздити сюди,
де найбільш притягальним є саме краєвид, велична і казко�
ва картина, яку  дарує водоспад. А затим я на деякий час про�
сто заплющив очі й дослухався до музики Ігуасу. Вода співа�
ла, здавалось, одну й ту ж саму пісню. Але скільки  звуків,
тональних відтінків містила ця мелодія води. Не важко здо�
гадатися, що сліпі, котрі набагато краще від зрячих відчува�
ють звуки, могли просто, як це не дивно, бачити цю незбаг�
ненну і величну красу – водоспад Ігуасу.

Ми вирішили сповна відчути притягальність  цього ди�
вовижного місця. Досхочу постоявши на оглядових майдан�
чиках, зґвалтувавши безкінечними знімками наші камери,
ми неспішно спустилися до одного з центральних місць пар�
ку з бразильського боку – довгого дерев’яного  містка, який
вів до одного з урвищ водоспаду. Чомусь ця місцина нази�
вається «catwalk», що у перекладі з англійської означає «ко�
тяча прогулянка». Та певен, що правдиві коти навряд чи б
обрали цей місточок для променаду. З перших же метрів до�
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волі широкого помосту Ви опиняєтеся серед водяних хмар.
Саме хмар,  тому що краплі води настільки дрібні, вони за�
носяться вітром звідусіль, де падає вода, а тому навкруги не�
мов би водяна прохолодна пара. Подібна до тої, яка буває у
лазні. Та на відміну від неї вона побіля Ігуасу відсвіжує і
майже враз робить кожного до нитки мокрим. Зразу ж так
само довелося зняти сонцезахисні окуляри. Протирати їх за
таких обставин не було жодної нагоди.

На самому кінці «котячого містка» – невеликий огля�
довий майданчик. Дивитися вниз з нього не для слабодухих.
Під ногами шумить, вирує велика ріка, яка падає вглибину,  не�
мов у фантастичному фільмі про життя інших планет. Подібне,
мабуть, важко знайти десь в іншому місці. Для мене так само
загадкою лишилося, як серед цього свавілля води і висоти вда�
лося спорудити таку доволі просту дерев’яну конструкцію. Та,
напевно, це складно лише на не професійне око.

Наш гід Вілсон з самого початку  знайомства зазначив,
що неодмінно повинні стати учасниками сафарі – маршруту
через  прилеглу до Ігуасу  сельву. По правді, ця прогулянка
слабо асоціювалась  з чимось небаченим і загадковим. До роз�
кішної зелені і багатства флори у Бразилії  звикаєш з пер�
ших днів. Рослинність тут щедра повсюдно. А тому не врази�
ла вона особливо під час подорожі на  спеціальному малень�
кому автопоїзді вузькою дорогою через тропічний ліс.  І хоча
нас попереджали, що у цих місцях водяться пуми, ягуари та
оцелоти, якогось відчуття небезпеки від зустрічі з хижаком
зовсім не було. Доволі обжито та обладнано виглядало все
навкруги. І дорогою ми не зустріли бодай жодної якоїсь
більш�менш великої істоти. Хіба що зацікавлення могли
викликати золотавого кольору  великі, мабуть, з новонарод�
жене курча павуки, котрі плели високо вгорі поміж дерев
таку ж кольорову павутину. Ткацтво павуків  химерними
колами розходилося з центру в усі боки, виблискуючи на
сонці жовтуватими відблисками та привертаючи увагу таких,
як ми, туристів.
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На одному з поворотів наш автопотяг зупинився й анг�
ломовна гід�мулатка пояснила, що далі ми можемо чи то піти
пішки, чи, залишившись у відкритому вагончику, поїхати
далі. Більшість, напевно, сповідуючи здоровий спосіб життя
туристів з усіх куточків світу, вийшла на дорогу. Залишатися
у автомобільному вагончику було б просто злочинно. Треба
ж находитися спекотною і зеленою сельвою. Але і піша про�
гулянка більше нагадувала відвідини якогось парку, аніж по�
дорож прадавнім лісом. Напевно, упорядкованості в таких
випадках не оминути. А хочеш справжніх пригод, то незай�
маної природи у Бразилії скільки завгодно!

Прийшовши до річки, ми почали готуватися, мабуть, до
найцікавішого, що можна відчути в природному парку водо�
спаду Ігуасу. Спеціально обладнаний човен, минаючи великі
збурення стрімкої  ріки, повіз нашу туристичну групу просто
під потоки води. На початку подорожі нам завбачливо видали
жовтуваті,  як павутиння тутешніх павуків, рятівні жилети.
Так само усі бажаючі трохи менше як за два долари могли ку�
пити прозорі  дощовики. Ми їх придбали як сувеніри, навіть
не розриваючи упаковку, та не помилилися. Нижче поясню,
чому саме. Серед обслуги на човні було всього два чоловіки.
Вже літній вусатий і худорлявий  мулат�моторист та правди�
во чорний молодий бразилець.  Моторист був захований під
спеціальним скляним ковпаком, котрий міг частково бути
відкритий, або наглухо зачинений у разі потреби. Афробрази�
лець зібрав у всіх до спеціального великого гумового лантуха
відео� та фотокамери й ось вже суденце рушило під веселі кри�
ки його пасажирів, вверх по течії, до водоспаду,  який  все так
само безупинно співав свою тисячорічну пісню.

Для мене й дотепер залишається загадкою, як міг му�
лат�моторист керувати своїм плавзасобом, можна вважати,
що під водою. Невеликий катерець просто пірнав під річку,
що падала згори. З першої ж секунди було зрозуміло, що
дощовики за таких обставин, які продавали туристам на бе�
резі не більше, аніж  справді сувенір. Від такої навали води
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міг захистити хіба що скафандр чи якесь інше спеціальне
обладнання. Наші різноплемінні супутники радісно  вища�
ли і кричали, як пацани на літньому ставку. І справді, пере�
буваючи під спадаючою з неба річкою,  важко було не повер�
нутися  в дитинство. З добрий десяток разів наш катер зап�
ливав у водяний стовп, даруючи своїм пасажирам адреналін
та прохолоду. Але на березі, напевно, вже чекала інша група
туристів. Тому востаннє зануривши нас в Ігуасу, катерець роз�
вернувся і, стрибаючи по воді,  попрямував до берега.

Наступна наша зупинка була у так званому парку птахів.
Це місце вразило нас не менше від самого водоспаду. Бо уявіть
собі без особливо видимих огорож тропічний ліс, де поміж
стежками ходять, літають, сидять, стрибають різнокольорові
птахи Південної Америки та Африки. А у спеціально облад�
наних водоймах ніжаться на сонці каймани, плавають великі
тропічні риби та збирають поживу здорові, як тазики у
публічній лазні, черепахи. І до всього цього можна фактично
доторкнутися рукою. Принаймні на перший погляд потвор�
них, настільки великий у них яскравий дзьоб, туканів глади�
ти по тепленькому пір’ячку може досхочу кожен бажаючий.
Екзотичний птах буде хіба що  незадоволено щось бурмотіти
собі під довгий і товстий  дзьоб�ніс. Але зовсім не тікає  від
людини. Чи то через лінь, чи то  через розуміння, що  це
робота його така. Забавляти та догоджати туристам. А за це
йому і харчу доволі, і безпека.

Вілсон розповів цікавий факт. Рожеві фламінго роз�
множуються, лише коли живуть великими колоніями. Ось
працівники парку і схитрували. Понаставляли навколо
їхнього вольєра  багато дзеркал. І не лише птахам, а й людям
здається тепер, що фламінго там сотні й сотні. Через це ви�
багливий до розмноження птах тепер успішно продовжує свій
рід у парку птахів на водоспаді Ігуасу.

Найбільша привабливість цього куточка в тому, що на�
тягнуті пересічно на висоті у тридцять метрів заввишки ого�
рожі та ще й приховані серед моря зелені,  абсолютно не за�
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важають сприймати  парк птахів як правдивий дикий ліс, де
такі екзотичні й небоязкі мешканці.  Щоправда, під вражен�
ням  таких емоцій не випадає якось помічати, що проходять
туристи спеціально обладнаними хідниками, а усі території
все�таки причепурює та позбавляє зайвого турботлива
людська рука.

Особливу симпатію та любов туристів викликають ку�
медні тваринки з роду єнотових, котрі мають подвійну назву
коаті�носухи. На відміну від своїх  інших родичів вони ве�
дуть денний спосіб життя і абсолютно не бояться людей, жеб�
раючи у них різного роду поживу. Вони вештаються повсюд�
но на території природного парку Ігуасу.  Хіба що не дозво�
ляють їм перебувати саме  в парку птахів. А найперше ми
зустріли кумедних звіряток  недалеко від  «котячого містка»,
на одному з численних оглядових майданчиків, що приту�
лився на крутих схилах  тропічного лісу. Невідомо звідки
під ногами опинилося  трійко звірят, з великими пухнасти�
ми хвостами та видовженими мордами, котрі безцеремонно
почали встромляти свої морди у наші торби і сумки, воче�
видь, шукаючи там поживу.

Щоправда,  спеціальні написи  на території водоспаду
Ігуасу  застерігають, що годувати тваринок заборонено. Та,
напевно, далеко не всі можуть втриматися від такої спокуси.
Бо тваринки  просто вимагають гостинці у кожного, хто може
опинитися на їхньому  шляху. Особливо нестримно поводить
себе малеча.  П’ятеро таких малюків навіть трохи покусало
мені руки, вимагаючи гостинців. Так жадібно крутилися вони
під ногами, тикаючи маленькі мордочки в людське тіло.  А
ось дорослі особи  спілкуються  більш шляхетно, інколи
їм просто приємно відчути ніжний і обережний дотик
людської долоні.

І ще коаті�носухи підказали нам, що бидло буває і серед,
здавалось, цивілізованої спільноти. В одному з численних
кафе ми помітили, як брутально бив капелюхом  маленьких
тваринок, які жебрали у нього гостинця, якийсь відвідувач
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парку. Зразу стало зрозуміло: зла і черства людина, хоч, на
вигляд, приїхав із якоїсь західної країни. А  яким би дику�
ном він став в Україні! Навіть й думати годі….

Все більше розповідаючи про флору і фауну цих місць,
бодай, побіжно згадаємо про туристів, котрі не меншим по�
током, аніж води Парани та Ігуасу припливають і приплива�
ють до парку. Прибувають сюди подорожні, без перебільшен�
ня, з усього світу. Очевидно, що домінує латинський регіон.
Однак літня японська пара, котра із специфічною азійською
посмішкою попрохала мене сфотографувати їх на фоні во�
доспаду, підтвердила, що  до  Ігуасу линуть з найвіддалені�
ших звідси країн.   Зрозуміло, що туристів найперше при�
ваблює неповторність цього природного об’єкта. Але так
само бразилійська сторона подбала про те, аби тутешня
інфраструктура відповідала усім сучасним вимогам. Містеч�
ко Фос�ду�Ігуасу, яке є центром однойменного муніципалі�
тету, має не лише безліч гарних і доступних готелів, а й аеро�
порт, який, як на мене, не поступається нашому столичному
Борисполю.  І попри те, що будь�яка туристична мекка  зав�
жди глибоко сягає кишені подорожніх, у нас не склалося вра�
ження, що у тутешніх місцях задурно беруть гроші. Сервіз,
обслуга, а головне те, що тут можна побачити, варті того. І
тут українцям так само є чому повчитися. А найперше тому,
що навіть коли сама природа  дарує щось цікаве й унікальне,
до того слід прикласти і руки, і гроші.

У 1986 році рішенням ЮНЕСКО природний парк Ігуа�
су у Бразилії був оголошений Надбанням Людства. Ми мали
щастя переконатися, що цілком заслужено. Бо  й справді,
місця тутешні багаті на дива та красу.

Частина сьома

Під час перебування в Бразилії випадала нагода не
лише знайомитися з українцями цієї країни, а,

власне більше дізнатися, як не дивно, взагалі про світову ук�
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раїністику. Трапилося це на загал  завдяки одній людині, а
саме доктору фольклористики  Андрію Нагачевському з ка�
надського університету Альберта. Таку приємність ми мали
можливість отримати  в  столиці «української Бразилії»
містечку Прудентополя. Ще оселяючись у невеличкому, але
охайному готелі, на вході біля якого висів напис латиною Бу�
ряк – себто прізвище господаря, ми дізналися, що тут так
само мешкає професор з Канади. Мовляв, вивчає фольклор
українців Бразилії. Звичайно, цікаво було  поспілкуватися з
такою людиною. Буквально за пару годин, опісля того, як
ми отримали ключі від свого номера, познайомилися в холі
готелю з доктором фольклористики. Попри стереотипність
щодо людей подібного фаху і соціального становища Андрій
Нагачевський виявився ледь не молодим чоловіком,
спортивної статури і відкритим усміхненим обличчям. Він
аж ніяк не нагадував сивочолого, зігнутого під вантажем
років та знань доктора, котрий через великий розум та кло�
поти може зняти калоші, заходячи у трамвай, а у власному
помешканні шукати кондуктора, аби купити квиток на проїзд.
Доктор Нагачевський був сучасним, доступним і комуніка�
бельним. Його українську можна було б назвати бездоган�
ною, аби не легкий галицький акцент, котрий, вочевидь,  дя�
кувати Богу, має право на існування не лише у Львові, а й
Едмонтоні. Перед нашим приїздом пан Андрій вже пару
місяців подорожував штатом Парана у пошуках фольклор�
них перлин тутешніх українців. І з його слів чимало зміг  таки
записати, занотувати та ще й зафільмувати. Ото могли б по�
заздрити своїм колегам�фольклористам їхні попередни�
ки, котрі часто�густо мали на озброєнні лише блокнот та
олівець.

Особливо хочеться зупинитися на тому, що канадієць
українського походження Андрій Нагачевський приїхав
вивчати фольклор однієї з етнічних груп країни Бразилія
коштом держави Канада. Фактично все так і виглядало.
Хоча тут слід неодмінно зазначити, що до того, аби це стало
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можливим, доклала свою руку і працелюбна та жертовна
наша громада у Канаді. Чому так? Справа в тому, Андрій
Нагачевський  обіймає катедру (професорську посаду) імені
Гуцуляків, яка, в свою чергу, належить до центру українсь�
кого та канадського фольклору імені Петра і Дорис Кулів.
А вже сам центр є структурною одиницею факультету гума�
нітарних дисциплін Альбертського університету. Таким чи�
ном, стає зрозуміло, що справа вивчення українського фоль�
клору, традицій і культури має подвійну опіку: як держави,
так і меценатів з числа нашої громади. Чи стане подібне ко�
лись реальністю, власне, в Україні? Поки що маємо лише
окремі прояви такої співпраці, але аж ніяк не системну пра�
цю як в країні кленового листя. Чому для вченого з Аль�
бертського університету було цікаво познайомитися саме з
фольклором українців з Бразилії. Причин тут декілька.
Найперше, що у Бразилії чи не найкраще збереглися  наші
традиції та обряди, особливо походженням з Галичини.
Можливо, що навіть краще, аніж в Україні. Адже як вже не
раз зазначав у своїх нотатках: довгі десятиріччя українці
Бразилії здебільшого жили окремішньо, по селах�колоні�
ях. Це немов би консервувало  не лише їхній побут, але й
вірування, традиції, обряди та мову. Лише в останні часи, з
появою супутникових антен, розвитком комунікацій та по�
жвавленням міграційних процесів  асиміляція почала
стрімко набирати оберти . Але як розповідав  доктор Нага�
чевський, навіть під час теперішніх своїх досліджень він
бував у поселеннях, де досі немає електрики і бачив поля,
котрі оброблялися з допомогою коней. Таких місцин зали�
шилося дуже мало, але вони ще є. Зрозуміло, що за таких
обставин вченому�фольклористу було що занотувати для
своїх досліджень. Серед тропічних просторів Бразилії збе�
реглися ще такі українські традиції, які, часами,  давно при�
забуті й в Україні. І друге. Кістяк української еміграції в
Бразилії становлять емігранти з Галичини і здебільшого  на�
щадки тих,  хто полишив Європу ще наприкінці ХІХ – по�
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чатку ХХ сторіччя. Дуже подібно виглядає ситуація з на�
шою діаспорою і у західній Канаді. Отож, проведення пара�
лелей поміж сьогоденням цих  двох масивів нашої діаспори
так само становить інтерес для вчених. Було цікаво слухати
пана Андрія про його зустрічі з українцями  Бразилії на
колоніях у штаті Парана. Майже патріархальний уклад,  і
по сьогодні життя  деяких наших краян дає привід для роз�
думів не лише про фольклористику, а якісь вічні істини.
Так, доктор Нагачевський пригадує, що розмовляв з одним
старшим чоловіком, який зізнався, що ніколи б не поли�
шив свою посілість. Бо, мовляв, йому там все відомо, все
зрозуміло і не має якихось зайвих проблем. Старенький
зізнався:

Ось я лежу вночі на ліжку і чую, як  загавкав собака. Я
буду добре знати, з якої причини він це робить. Хіба ж можу
я так жити в іншому місці…

І хто його знає, чи не у тому є людське щастя? У про�
стоті, передбачуваності та  ясності свого приходу в цей світ.
Бо запитайте жителя будь�якого мегаполіса, не важливо де
то буде, чи в Америці, чи Європі,  чи в Україні. У чому сенс
його щоденних поневірянь у коловороті велелюдного соціу�
му та стрімголових завдань. Відповідь  буде знайти дуже важ�
ко. Принаймні більшість замислиться і замислиться поряд�
но, не знаходячи вірне та відповідне пояснення. Так  само
цікаво було дізнатися у доктора Андрія Нагачевського  су�
часне цивілізаційне тлумачення, власне, терміна «фольклор».
Ось  цитата з мого записника, яку я зробив, спілкуючись з
українським вченим з Канади:

Вивчення фольклору зосереджується на культурі, яку
люди створюють і проносять у той час, як антропологія ак�
центує увагу на людях – носіях цієї культури. Етнографія,
прямо кажучи, пов’язана з описами певних культур у  той
час, як етнологія асоціюється з більш теоретичним і аналі�
тичним підходом. В Україні термін “фольклор” обмежуєть�
ся усно переданими культурними традиціями в той час, як
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термін  “етнографія” чи “етнологія” вживається в контексті
вивчення матеріальної та соціальної культури…

Знайомлячись з життям наших людей на чужині, я доб�
ре зрозумів, що скрізь, де вони оселяються, мають повагу і
пошану громадян країн посілості, а так само розбудовують
своє  матеріальне життя.  І це не лише в США та Канаді,  де
кожен неледачий може бути  забезпеченим. Наприклад, у
Бразилії,  потенційно багатій, але поки що не такій розви�
нутій, важче доробитися. Але й там наші люди серед кращих
громадян. На 190 мільйонів населення цієї країни близько
500 тисяч становлять українці. Не так вже багато у відносно�
му вимірі. Однак  цього  року президент Бразилії Лулу ви�
дав указ про відзначення 24  серпня – День незалежності Ук�
раїни – як офіційного загальнонаціонального   свята. Так
бразильці віддають належне нашим землякам за ту велику
працю, котру  вони  вклали в розбудову цієї країни, зокрема,
у розвиток сільського господарства. Пригадую такий ціка�
вий факт. Ми їхали серед вічнозелених доріг штату Пара�
на, де найбільше скупчення українців, разом з головою Ук�
раїнсько�Бразильської репрезентації паном Віторіо Соро�
тюком, на зустріч з нашою громадою міста Прудентополя.
Дорога минала село, яке, як ми вже знаємо, в Бразилії на�
зивають колонією. Раптом пан Соротюк запропонував:

– Запримітьте на вулиці найкраще  подвір’я, і я Вам га�
рантую – там живуть українці.

Мені було цікаво провести такий експеримент. Наша
машина зупинилася поблизу обійстя, на даху якого висіла
супутникова антена (для Бразилії  не дивина, але й не  така
вже розповсюджена річ), свіжопофарбований невисокий  пар�
кан давав можливість  побачити розкішний квітник, за яким
проглядалася добротна хатина. Загально нагадувало  гарну
господарку в Україні. Аби не величезний  город, що простяг�
ся так само, як у нас, позаду забудови. А на ньому вже те, що
в Україні, або рідкість, або взагалі не зустріти. Рівними, зе�
леними, густими рядками, як кукурудза на силос, росла цук�
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рова тростина, стелилися ще зелені тютюнові кущі, широке
листя бананів важко гойдалося на легкому вітерці, у садку,
напевно, з цитрусовими деревами достигали якісь помаран�
чеві плоди.

– Добрий день, господарям! – декілька разів голосно про�
кричав я через паркан по�нашому посеред найбільшої краї�
ни Південної Америки.

– Хто ж там такий галасливий?! – почулося за деякий
час у відповідь і на порозі хати з’явилася жінка середніх
років.

Познайомилися. Мирослава Бурчак народилася і вирос�
ла у Бразилії. В Україні ніколи не була, хоча б цікаво було
відвідати країну, звідки до Південної Америки виїхали ще її
дід та бабця. Діти Мирослави вже перебралися у столицю шта�
ту Парана місто Курітіба. Син працює правником, а доня –
вчителем у школі. Обоє мають житло у місті, здобули вищу ос�
віту.  З дітьми Мирослава говорить ще українською (а вони
вже четверта генерація нашої еміграції у Бразилії!!), а ось з
онуками все більше португальською. На селі було легше збе�
регти своє слово. А у двохмільйонному місті асиміляція на�
багато швидша.

– Так що добре жити в Бразилії ?! – цікавлюся у Ми�
рослави Бурчак.

– Я думаю, якщо трудитися, то скрізь буде добре…
Того разу я залишив без коментарів слова українки з

Бразилії. Але зразу ж згадав селян в Україні. Хіба вони не
гнуть з року в рік спину на важкій сільськогосподарській
праці?! Хіба мої земляки ледачі?! Чи, можливо, безталанні?
Та ні й ще раз ні. А ось в далекій Бразилії сьогодні нашим
людям живеться краще, аніж у рідній Україні…  Десятиріччя�
ми, ще за радянської влади, й понині обіцяють віддати борги
селу, обіцяють зробити працю селянина легшою, а життя
комфортнішим. А віз, виходить, і нині там…

 Я певен в одному – ніхто кращого життя нам на таці  не
принесе. Його треба виборювати своєю активною життєвою
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позицією, гуртуватися людям  не байдужим і активним. У
більшості сіл Дніпропетровщини  ніколи не було кріпацтва.
Там жили вільні люди, які навіть за часів царату могли захи�
стити свої  козацькі права.   То невже нині не зможемо посто�
яти за себе?!Я не берусь давати якісь поради і рецепти. Але,
наприклад, є давно відомі механізми захисту селянських інте�
ресів.  Вони були апробовані в Галичині ще за часів Польщі,
коли українці були бездержавною нацією. І успішно апробо�
вані. Скуповують молоко, дешевше за воду. А чому усім дво�
рам, які продають молоко,  не об’єднатися в кооператив. І вже
не закупівельник диктує свою ціну, а селянська спілка. На
початках, можливо, не домовитися. Але нікуди не подінеться .
Молочна продукція завжди у  ціні. Все одно прийде поку�
пець   за товаром. Лише щоб  таке організувати,  потрібні і
лідери, і почуття ліктя. Аби, бодай, хтось потай, допоки коо�
ператив не домігся свого, таємно теж таки молоко за безцінь
не продавав. Гуртом і батька, як відомо, легше бити...Та по�
вернемося до Бразилії. Перебуваючи там, я не раз ловив себе
на думці, що попри такі  на загал разючі відмінності у кліматі,
культурі, історії та традиціях ця країна досить  подібна до
України. Такі мої враження ще більше посилила лише одна
фраза, яку я почув від амбасадора  нашої духовності поетки і
перекладача пані Віри Вовк:

– Я б змогла жити хіба що в Бразилії чи Україні, – якось
зізналася вона,  телефонуючи мені, коли я поцікавився, а чому
ж таки вона має за придбану Батьківщину саме цю країну.

Відповідь була настільки проста і складна водночас, що
я тоді якось й не наважився розпитувати талановиту жінку.
А нині, вже після відвідин тамтешнього краю, більш�менш
розумію ті слова пані Віри.  Справді, є щось споріднене як у
ментальності бразильців та українців, так і в нашому став�
ленні до того, що нас щоденно оточує, до своєї долі і своєї
родини. І, як на мене, у певній  мірі не обходиться тут без
сентиментально�емоційних вимірів. На відміну від англосак�
сонців та германців ми можемо більше слухати серце, аніж
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розум. Хто скаже що це так само не  риса бразильців?! Про�
стота і доступність так само ріднять нас із цим здебільшого
смуглявим народом. Така невеличка побутова деталь. У Сан�
Пауло  зайшов до  продуктової крамнички, де без знання
португальської хотів купити якусь чудернацьку випічку.
Коли усміхнена, повногуба мулатка�продавець втратила
надію пояснити мені, що то таке, то просто тицьнула мені
здобу в руки: мовляв,  сам покуштуй. Так само Вам можуть
запропонувати скуштувати ковбаси чи твердого сиру в  будь�
якому продмазі України. Щось подібне у вишуканій Європі
чи демократично�усміхненій Америці мені спостерігати ніко�
ли не доводилося. І, гадаю, не через  скнарість одних чи
щедрість інших. Просто у них так не прийнято. А у нас і Бра�
зилії  все дещо простіше.

Замість  епілогу

Коли пишуться ці рядки, жовте листя спадає додолу
на прохолодних і мокрих вулицях Січеслава.  В Ук�

раїну йде пізня осінь, з довгими ночами, сірими фарбами і
сумним цвіріньканням  змерзлих горобців. А у Бразилії,
навпаки, у розпалі весна. І вочевидь, що ця вічно зелена і теп�
ла країна стає ще більш притягальною і бажаною. Чим ближ�
че зима, тим частіше хочеться мені, натиснувши декілька разів
ґудзики на клавіатурі свого комп’ютера, знову принаймні
віртуально повернутися у казкову країну. Я переглядаю чис�
ленні фотографії  і подумки знову опиняюся там, де приро�
да  так щедра на свої дари. Стає трішечки сумно, що навряд
чи зможу ще колись побувати  серед того коловороту фарб,
пахощів, сонця, безкраїх просторів океану, поспілкуватися,
бодай, здебільшого на мигах з відкритими, в дечому по�ди�
тячому наївними  людьми. Зрештою, моя рідна земля так
само дарує чимало прекрасного і неповторного. Хіба що, мож�
ливо, воно не таке яскраве і голосне, як у тропічній Бразилії.
Та й Батьківщина – це не просто місце народження, а щось
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значно більше. Істина давно відома для кожного, хто хоч раз
зміг побувати на чужині.

Але переглядаючи світлини, зроблені у далекому краї,
я найперше думаю про те: а чому навчила мене ця, нехай і
коротка,  подорож,  нехай і  уривчасті зустрічі з нашими
людьми в країні карнавалу та футболу. І найперше  – хоті�
лося знайти відповідь на запитання, яке, певен, цікавить
багатьох нині в Україні: чому словосполучення «латинсь�
ка Америка»,  яке  так вправно культували ідеологи ра�
дянської доби, як ознаку бідності, культурної і технологіч�
ної відсталості, нині аж ніяк не стосується Бразилії. Як не
гірко визнавати, однак  безладу, корупції та злочинності
сьогодні, напевно, більше в Україні, аніж  в найбільшій
країні Південної Америки. І це попри те, що самі бра�
зилійці визнають фавели як кричущу ознаку соціальної
нерівності, що  ще залишаються доволі розповсюджени�
ми в цій державі.

Як на мене, то характер і своєрідність країни пізнають�
ся в порівнянні з іншими. Бразилію можна поставити поруч
із США – обидві держави є найбільшими на американсько�
му континенті, а освоєнням і розвитком завдячують емігран�
там. США заселяло економічно активне, висококваліфіко�
ване населення індустріальних країн більш�менш демокра�
тичної й вільної за духом ментальності. І байдуже, були це
селяни чи міщани – вони везли із собою відповідно високі стан�
дарти землеробства, ремесла, науки й техніки, банківської
справи тощо. Португальці ж не були на той час промислов�
цями, тож інженерно�технічних навичок не мали. Вони були
передусім вдалими мореплавцями,  вояками й торговцями.
Саме з таких людей формувалася демографічна база Бразилії;
вона зумовлювала екстенсивність розвитку країни протягом
дуже тривалого часу – як у колоніальний, так і незалежний
період її історії. І мені  здається, що  по сьогодні  цей фактор
відіграє важливу роль у житті Бразилії. На відміну від США
тут можна зустріти по сусідству, здавалось би, абсолютно
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виключні явища: гордість національного  авіабудування –
регіональні літаки «Ембрайєр», які лише в 2009 році було
продано комерційним замовникам близько 240 одиниць, що
є одним з найкращих показників у світі. Та водночас непись�
менні мешканці фавел, деякі із яких навіть розписатися не
вміють.  Вочевидь, як будь�яка країна, яка мала колоніаль�
не минуле, населення Бразилії формувалося не лише з доб�
ровільних  мігрантів. Демографічну базу Бразилії станови�
ли значною мірою ті, кого сюди везли силоміць, – африканці.
Работоргівля була «спеціалізацією» португальців на тих
підставах, що тривалий час їм належала монополія на роз�
робку Африки (за Тордесільяським договором 1494 року,
яким Іспанія та Португалія поділили між собою всі ново�
відкриті землі). Мало хто знає, що перші словники й гра�
матики мов банту, нігеро�кордофанських та інших  афри�
канських мов укладали португальські каторжники, для
яких це було одним із видів виправних робіт. Португальці
дивним чином знаходили спільну мову як з африканською
елітою, так і зі звичайним населенням.  На відміну від інших
європейців, які з пересторогою й нерозумінням ставилися
до чорношкірих, португальці були до них, вочевидь, набага�
то ближчими. Португальці (й відповідно бразильці) не ви�
являли расизму північноамериканського зразка, що стало
сприятливим для міжрасового змішування та інтеграції чор�
ношкірих у суспільство. На сьогодні з�поміж 192 млн. насе�
лення 93 млн. становлять білі, 12 млн. – чорношкірі, 79 млн.
– змішане населення. Однак феномен рабства надовго в’ївся
у свідомість бразильців: ще коли імператор (уже незалеж�
ної) Бразилії Педру II з власної ініціативи намагався спо�
чатку обмежити, а потім скасувати рабство, він наражався на
чималий суспільний опір. Тема була занадто делікатною для
тодішньої Бразилії: рабів використовували і заможні, і бідні
громадяни; багато колишніх рабів не соромилися заводити
власних; звичними були випадки, коли раби мали власних
рабів. Повстання, що час від часу спалахували в Бразильській
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імперії, за поодинокими винятками, не мали на меті скасу�
вання рабства. Як і в США, самі раби були недостатньо
організованими для боротьби, й ініціатива належала гуман�
істично та прогресивно налаштованим верствам білого насе�
лення. Рабство ліквідували поступово. У 1850 році заборо�
нено работоргівлю. У 1871�му було ухвалено закон про на�
родження дітей рабів вільними, звільнено всіх казенних
рабів, інші раби отримали право викуповувати власну сво�
боду (для допомоги їм заснували Емансипаційний фонд). У
1885�му звільнено всіх рабів віком понад 60 років. І, нарешті,
у 1888�му рабство було остаточно скасовано.Неволя скінчи�
лася, однак плантаційне господарство вижило. Економіка
країни, зрештою, опритомніла після скасування рабства, не�
зважаючи на деякі втрати під час збору кількох врожаїв. Збан�
крутувала лише незначна частина плантаторів. Багато ко�
лишніх рабів залишилися при плантаціях, мешкали в тих
самих кварталах, отримуючи мізерну платню. До них нена�
довго приєднувалися хвилі іммігрантів, але останніх не за�
довольняли умови праці, тож вони мусили переїжджати до
міст або ж узагалі поверталися до Європи. Жодних установ
із роботи з колишніми рабами, інститутів їхньої адаптації до
вільного життя створено не було – вони лишилися на дні
суспільства, де їхні нащадки борсаються й донині. Для мене
був промовистим такий випадок. На пляжі Капакабана у Ріо�
де�Жанейро ми мали можливість трохи пізнати Бразилію з
середини. Принаймні так здавалося, коли спілкувалися з
різного роду торговцями дрібним сувенірним  крамом і ек�
зотичними наїдками, котрі, по правді, ми не ризикували
скуштувати. Це було різнокольорове, строкате плем’я, здеб�
ільшого, чоловіків віком  ледь  не від  дитячих літ  майже
вже до дідусів. І вигляд їх був доволі різноманітним:  зустр�
ічалися  дещо виснажені, худорляві й  доволі вгодовані, са�
мовпевнені, серед яких, між іншим, були і  чорношкірі здо�
ровані, подібні до тих, яких все ж таки вкладають на підлогу
гордість українського боксу брати Клички.
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 Дізнавшись про мою поїздку в  Південну Америку,  один
знайомий – гірничий інженер попрохав привезти, якщо ви�
паде така нагода, якусь сувенірну дрібничку, виготовлену з
турмаліну. Це мінерал, який зустрічається виключно в Бра�
зилії, і моєму знайомому вочевидь було цікаво мати такий
камінець у своїй приватній колекції. Він  про всяк випадок
завчасно написав мені, між іншим, португальською назву
мінералу  – Turmalina. По правді, через зливу вражень, я було
призабув про прохання гірничого інженера та в останній день
перебування в Ріо таки пригадав і прихопив з собою  на море
папірець з написом слова турмалін португальською. По�
мітивши  на пляжі чорного як сажа продавця сувенірів з
бразильських мінералів, я кинувся до нього з надією купи�
ти сувенір з турмаліну. Англійська чорношкірого здорова�
ня була ще гірша  від моєї. І тоді тицяючи пальцем у різні
дрібнички з каміння, я  протягнув йому папірець з написом
Turmalina. У відповідь бразилієць почав щось з посмішкою
белендіти. Нам допоміг його колега, який опинився поряд зі
своїм крамом – різнокольоровими футболками. Худорлявий
мулат пристойно говорив англійською і легко пояснив мені,
що сувеніру з турмаліну в здоров’яка немає, а простягати
йому папірці  з написами – справа  марна, бо той не вміє
читати. Це  виглядало, немов би насмішка. Я перепитав му�
лата:

– True ? – Правда...
Худорлявий продавець футболок спочатку не зміг вто�

ропати, що я маю на увазі. А потім, зрозумівши, зізнався, що
й сам не дуже сильний у грамоті.

– Я мало ходив до школи. А він, напевно, зовсім там не
був, – пояснив на прощання мулат.

Що тут скажеш?  Напевно, що подібне і є найбільшою
проблемою цієї країни. Та попри скромність успіхів Бразилії
на тлі таких держав, як США, з�поміж решти латиноамери�
канських країн вона вигідно вирізняється тривкістю влас�
ного розвитку, спадкоємністю патріотизму, непохитністю те�
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риторіальної цілісності, найпотужнішою економікою та най�
вищим рівнем розвитку, що однак поєднується з дуже вели�
ким розривом між доходами  різних верств населення. На
відміну від сусідніх країн, нащадків Іспанської імперії в
Америці, Бразилія змогла втримати за собою свої вели�
чезні території й, починаючи з 1990�х, упевнено розвиває
демократію. Якщо в Чилі, Нікарагуа, Гватемалі чи Гонду�
расі диктаторські репресії або громадянські війни обер�
нулися серйозними людськими втратами, жодна бра�
зильська диктатура (а в історії країни були два великі пе�
ріоди диктатур: з 1937�го по 1951�й та з 1964�го по 1985�й)
не виливалася у фізичні репресії, хоча іноді не обходилося
без ув’язнення занадто затятих лідерів демократів. У той час,
як більшість економік Латинської Америки є сировинно�
аграрними, Бразилії вдалося створити потужну промис�
ловість із повноцінним інфраструктурним та обробним сек�
торами, базовими галузями та галузями кінцевого спожи�
вання. Також,  якщо в багатьох інших країнах диктатура
призводила до застою в економіці та плекання культу осо�
бистості, у Бразилії розвиток не припинявся. Часто саме з
періодами диктатур асоціюються неабияке зростання еко�
номіки й черговий виток індустріалізації. До речі, саме че�
рез реальну загрозу повернення до диктатури бразильські
демократи, які прийшли до влади у 1990�х, невідкладно взя�
лися за вирішення гострих соціально�економічних про�
блем. Вони усвідомлювали, що житимуть «на позичений
час», доки не мобілізують усі свої таланти й не подолають,
наприклад, галопуючу інфляцію, як їм це вдалося за допо�
могою впровадження 1994 року програми реформ Plano
Real. Звісно, Бразилія теж має свої проблеми, особливо бан�
дитизм у великих мегаполісах та їхніх передмістях, а також
недостатню конкурентність більшості галузей промисловості
й певну технологічну відсталість унаслідок занадто тривалої
політики протекціонізму. Якщо на шлях вирішення остан�
ньої країна твердо стала з часів упровадження Plano Real, то
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бандитизм є дещо серйознішою, хоча й не замовчуваною про�
блемою. Вона має глибоке ментальне коріння – коріння су�
часного бандитизму губиться ще в повстаннях рабів та месі�
анстві колоніального періоду. Але головною причиною є та
глибока світоглядна прірва, що розділяє нащадків колишніх
рабів та решту населення. Почасти перші не спроможні зро�
зуміти правила вільного світу й скористатися його широки�
ми можливостями – це вдається лише схильним до змін у
собі особистостям, а також тим, кому поталанило отримати
відповідне виховання чи потрапити в добрі руки. Бразильсь�
кий стиль життя ніколи не був сповнений динамізму, й легка
лінь простежується в усьому, що роблять бразильці. Ці люди,
як і будь�які південяни, прагнуть отримувати задоволення
від життя, тобто їм не властива надмірна завзятість у напра�
цюванні якихось здобутків. Утім, країна впевнено торує влас�
ний шлях до процвітання, зберігаючи демократичне бачен�
ня й не втрачаючи орієнтирів, попри тривалі періоди дикта�
тур, криз і воєн.

Архітектором плану реформ виступила група науковців�
економістів, практично всі з американською академічною
освітою (після успіху плану більшості з них було запропо�
новано посади голів Нацбанку, Бразильського банку рекон�
струкції та розвитку, міністра фінансів тощо). Успіх плану
пов’язують із влучним діагнозом причин економічних про�
блем та вдалою організацією їхнього усунення.

Причин було кілька:
• феномен інерційної інфляції (переважно психологіч�

ної природи: звичка населення до інфляції та зневіра в
стабільність національної валюти);

• надмірна частка державного сектора та його малоефек�
тивність (низька продуктивність праці);

• низька конкурентність бразильської економіки зага�
лом (зокрема, через задовго утримуваний протекціонізм).

Всього цього було досягнуто у такий спосіб:
1. Емісія нової нацвалюти (реала).
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2. Офіційна прив’язка реала до долара США (це ніве�
лювало психологічний чинник).

3. Зменшення видаткових статей державного бюджету
паралельно з приватизацією державного сектора.

4. Лібералізація зовнішньої торгівлі, що відкрило
внутрішній ринок для дешевого і якісного імпорту, змусив�
ши місцевих виробників конкурувати й вибивши ще один зі
«стовпів» інерційності – регулярну переіндексацію цін ви�
робниками.

5. Підвищення облікової ставки, що на тлі стабілізації
нацвалюти зробило Бразилію інвестиційно привабливою й
дало змогу покривати дисбаланс поточного рахунка, який
утворювався внаслідок зростання імпорту, за рахунок капі�
тальної частини, тобто іноземних інвестицій.

Таким чином, економіці Бразилії не залишили іншого
вибору, крім конкурентного шляху розвитку й стабілізації
національної валюти: в подальші періоди інфляцію вдава�
лося утримувати на рівні приблизно 6% річних.

Відома річ, що найбільш пам’ятним від зустрічей з Бра�
зилією були наші люди. Так вже ми влаштовані, що душа в
першу чергу тягнеться до свого, рідного, милого серцю та
дорогого. Особливо цінуєш це в оточенні чужого, серед не�
знайомого, нехай і цікавого  та привітного. Я вже не раз
згадував у своїх нотатках про  зустрічі з представниками
української  діаспори, старався описати ті культурні та
релігійні пам’ятки, котрі залишили по собі наші люди в цій
португаломовній країні. Звісна річ, що життя нашої грома�
ди в Бразилії потребує значно більше  уваги материкової
України, її інтелектуального та владного потенціалу. При�
кро, якщо ці нотатки так і залишаться нечисленним мете�
ликом в осягненні української діаспори Бразилії для на�
ших земляків. Наша діаспора в країні карнавалів та футбо�
лу заслуговує на багато більшу увагу, аніж є  донині. Тим
більш, що перспективи міждержавних зв’язків  поміж Ук�
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раїною та  Бразилією є нині багатообіцяючі, як ніколи. І
найбільш надійним та ефективним містком у цій справі
може бути саме  українська діаспора цієї країни.

Примітка: У дописі використані матеріали  журналу
«Український тиждень» ( м. Київ).
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