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Підстав тому було дві. Перша дуже банальна. У дитинстві я прочитав Мою сім'ю 
та по вуха закохався в Острів, де могли відбуватися описані події. Тоді, однак, Острів 
цей існував для мене тільки в книзі, моїй уяві та на карті світу, зрозуміло, оскільки 
відвідати його радянському школяру не уявлялося можливим. Просто ніколи. Н-І-К-О-Л-
И! Але про всяк випадок я закінчив університет і став біологом, власне, залишаюся ним 
і досі. 

Друга також безпосередньо пов'язана з Дж. Дарреллом, а точніше з його 
відверто невдалою спробою показати у фільмі «Сад богів» саме те, що він зміг блискуче 
передати на сторінках трилогії про Корфу. 

Минули роки. Багато років…. 
 
У цьому оповіданні я намагався не називати імен і дуже рідко вдаватися до 

згадування конкретних географічних пунктів, проте всі описані події реальні, і ваш 
покірний слуга був їх безпосереднім учасником. І головне. Я не збирався створювати 
довідник, а тим більше щось із розряду дуже художньої літератури. Мета була одна: 
показати, що справді на світі iснує Сад Богів, і він цілком заслуговує на таку назву. 

Наскільки мені вдалося впоратися із цим завданням, судити вам! 
 

Частина перша 
 
То чому Сад Богів? 
 

Зрозуміло, на початку все затіяли ті самі грецькі боги. У Посейдона з прекрасною 
німфою Керкірою стався бурхливий роман, у результаті якого на світ з'явився милий 
хлопець Феак, і щасливий тато подарував коханій цілий острів. Ймовірно з природної 
скромності та небажання ускладнювати просту і без того очевидну ситуацію він назвав 
острів Керкіра, щоб молода мама навіть не надумала кудись сіпатися, а сиділа вдома та 
виховувала сина. Так виникла ще одна назва: Острів або Земля Феаків. 

Набагато пізніше візантійці стали називати цей острів Корфу, назва прижилася, 
але справжні корфіоти в бесіді і досі дуже люблять пригадати ім'я прекрасної німфи. 

Про інших богів тут говорити недоречно, тому що їх просто немає, і водночас 
вони є. Вони в усьому, що є на Острові. Це і море, і сонце, і шалена зелень, і квіти, це 
запахи, якими просякнуте повітря, це прекрасні та дуже красиві люди, це любов, яку ти 
відчуваєш щомиті, і здається, що приходить вона нізвідки, але  вона скрізь і в усьому. 
Це той фантастичний стан, коли просто хочеться плакати і сміятися від щастя. 

Оце все і є боги Корфу. 
Однак на острові ще присутній і дещо інший пантеон. Це веселі боги на кожен 

день. Їх багато, дуже багато, і тут хочеться відзначити лише самих яскравих. 
 



1. 
За головного тут Бог Веселий Кавардак. Це дуже впливовий бог, йому 

підпорядковані дедалі дрібніші, що, власне, логічно. Його основна функція полягає в 
тому, щоб дати відчути кожному, хто прибуває на Острів, що абсолютно все тут у 
прямому, і переносному сенсах перебуває у перманентному стані з ніг на голову. Однак 
він успішно організує роботу дрібніших богів так, щоб дні, проведені на Корфу, 
залишилися у вашій пам'яті самим незабутнім рок-н-ролом в житті. 
 
2. 

Перший, безумовно, значущий, це Бог Зеленого Автобуса. 
Громадський транспорт Корфу складається лише з двох видів автобусів. Саме видів. 
Один, назвемо його каботажний, охоплює найближчі до столиці населені пункти та 
локально важкодоступні гірські селища, і в нього є розклад, який, з невеликими 
огріхами, але все ж таки дотримується. Другий, це його величність Зелений автобус. 
Його маршрути покривають майже весь Острів, крім хіба що верхівки Пантократора. 
Чому зелений? Таємниця або ще одна особливість Корфу. Автобус може бути і зеленим 
(як мені довірливо повідомили, що насправді, у самому ПОЧАТКУ вони усі були дійсно 
зеленими), і білим, і червоним у смужку, але сьогодні всі на сто відсотків знають точно, 
він зелений! На зупинках так і написано: Зелений автобус. Стій і чекай. Саме так. І 
борони тебе будь хто дивитися на час прибуття. Він приїде і все. Може, за годину, але 
точно приїде. Звичайно, побачити весь Корфу можна тільки на машині, і про це ще далі 
буде, але коли хочеться трошки випити в столиці зі своїми друзями, з кожним окремо, 
зрозуміло, то рятує Бог зеленого автобуса. 

Можна, звичайно, взяти таксі, але які тоді веселощі? 
 

3. 
 

Бог Прикордонно-Митної служби. 
Відразу хочу обмовитися, з митницею ми ніколи не стикалися. Кажуть, щоправда, що на 
портових митних пунктах ще й досі можна знімати серіали про жахливих та підступних 
контрабандистів з Італії та Албанії, але, на жаль, спостерігати щось подібне не довелося, 
бо нашими воротами до Керкіри завжди був аеропорт. Для початку невелика довідка. 
Посадка на Корфу, як і на смугу в Гібралтарі входить до обов'язкової програми усіх 
пілотів світу. Але ж це весело! Так ось, летимо ми якось на Корфу з Відня у чергову 
відпустку, Відень це таке миле невеличке містечко в Австрії з величезним аеропортом. 
Австрійські прикордонники, і це, очевидно входить до службову інструкцію на виліт із 
країни, дивляться на документи приблизно так: "Летіть, та й годі". Глянуть у паспорт, 
звірять фейс і гарного польоту. Штамп то навіщо ставити, чорнило знову ж таки 
заощадити, все всередині EU, кордонів немає. Це вже коли повертаєшся, поводяться 
вони з педантичністю професора математики та запопадливістю вишколених 
сторожових вівчарок.  

А ось на Корфу..... Приліт виглядає приблизно так: натовп озвірілих від 
західноєвропейської дійсності громадян, прямо з автобуса прямує до зали отримання 
багажу (нагадую: кордонів немає), і прямо звідти роз'їжджається своїми готелями та 
апартаментами. Ніхто нічого не перевіряє. А навіщо? Літак же прибув із EU зони.  

І ось мы летим назад. 
Здали багаж, та й рухаємось у напрямку посадки. Потім стриптиз, все як зазвичай. І 
нарешті – паспортний контроль. Офіцер гортає сторінки наших паспортів, звіряє ім'я та 



прізвище з даними у посадкових талонах, знову гортає паспорти, піднімає на нас очі і 
вимовляє епохальну фразу: "Як ви потрапили на острів?" Сказати, що я сміявся, нічого 
не сказати. Я іржав як кінь, що було не дуже доречно, але стримуватися вже не було 
ніяких сил. До того ж я сказав йому, що, мовляв, добрий плавець, і дістався сюди через 
протоку прямо з Албанії. Це його хоч якось розслабило. Ще раз глянувши на номер 
рейсу, він вирішив прояснити для себе i так безумовно очевидний факт, та запитав: Ви 
летите в Австрію? (а між рядків: НАВІЩО, ЯК???) А у вас є дозвіл на проживання в цій 
країні?» Ми пред'явили наші резиденс конфірмейшен і пройшли в дьюті фрі.  

Але мені дуже хотілося випити з ним пару узо. Він так, бідолаха, втомився, 
збираючи докупи цей ребус. 

 
4. 

Бог Подарунків та Економії грошей. 
Коли ми прилетіли на Корфу вперше, а було це….. дуже давно це було, безумовно 
хотіли придбати якісь сувеніри чи цілком конкретні речі типу одягу, шкіри ще чогось, що 
знадобилося б у повсякденному житті. І виявилося, що все дорожче, ніж у Австрії. 
Набагато дорожче, але все це інше. Забігаючи наперед скажу, що тепер моя дружина 
купує черговий літній гардероб лише Корфу. Так до чого це я. Купували ми що хотіли та 
на що були відведені на відпустку гроші. Доти, поки я не з'ясував, що корфіоти шалено 
люблять торгуватися! І справа тут не в тому, що в результаті вони отримують за свій 
товар трохи меншу суму. Це просто у крові. А якщо ви не будете тупим чванливим 
туристом, який і два слова будь-якою іноземною мовою не може зв'язати, і почнете з 
продавцем розмову, то дещо вам ще й подарують. Корфіоти дуже люблять 
поцікавитися звідки ви, як почуваються батьки, діти, розповісти про свою сім'ю, про те, 
якою була складна зима (без туристів, отже мало грошей), і все це просто із самого 
серця.  

І проходячи наступного дня повз ту ж саму лавку, з вами будуть вітатися як з 
друзями, запрошувати на чашку кави або чарочку ципуро, жодним чином не натякаючи 
на те, що було б непогано, якби ви залишили тут ще певну суму. У нас був друг, на жаль 
він зараз у кращому світі, який тримав сувенірну лавочку у самому туристичному центрі 
старого міста. Для знайомства ми щось купили. Потім заходили просто побалакати. На 
наступний рік ми привезли подарунки з Австрія, дрібниці, просто знак уваги. Дружині 
сподобалася обручка. Ну це діло святе. Я поліз за гаманцем, а в цей час наш друг, 
дивлячись чомусь у стелю, відірвав цінник і озвучив зовсім іншу суму, зрозуміло, 
значно меншу. Потім весь час нам щось дарували. І далі, до самої його смерті, ми 
привозили щось і отримували подарунки. Просто так. Я сто разів казав, що не треба, 
дякую, це ж твій бізнес. Ні, бери, що подобається і все. Зараз у лавці працює його 
дружина, а напроти син. Коли ми приїжджаємо, вони кидають усе на світі та буквально 
біжать нас зустрічати. І ми просто спілкуємось. І це не єдине місце, де на нас чекають і 
зустрічають як друзів. 

Це просто приклад. 
Гроші, звичайно, ніхто не скасовував, але доброта та увага до ближнього тут 
повертаються в десятикратному обсязі та негайно, якщо ти даруєш їх від чистого серця. 
І це дуже добре відчувається саме на Корфу. Може тому, що Спиридон поряд? Ось так. 

Не будьте тупим туристом 
 
 
5.  



Бог Паркування.  
Мабуть найшкідливіший із дрібних богів. Навіть писати про нього не хочеться. У 

Корфу-тауні (ще одна назва столиці) є три чудові платні паркінги, два з них дуже 
недалеко від центру, а третій -  у самому центрі: прямо на Еспланаді (вулиця Лістон, 
площа Спіанада). Але! Можна ж запаркуватись безкоштовно! О, так вперед! Ближче до 
центру при спробах хоч кудись втиснутись, ви дізнаєтесь багато нових грецьких слів. 
Кондиціонер у машині почне закипати. Ваша спина буде мокрою. В результаті 
петляючи, ви потрапите не на ту дорогу і будете змушені виїхати з міста, і лише потім 
відновити спроби знайти паркінг. Ну, це якщо ви міста не знаєте. Старе стихійне 
паркування на набережній це звичайно варіант, але якщо ви любите поспати вранці, то 
можете забути й про нього.  

Так, мабуть, найшкідливіший бог.   
 
 
6. 

Бог «Нічим розміняти, але ви беріть і так», не плутати з богом Ямас!  
У цього бога родовід ведеться від самого Бахуса,  не інакше. Дуже гарний бог, 

добрий і завжди веселий. Ось хочете ви вночі в Керкірі випити келих вина, які 
проблеми. Проте заклади вже закриваються (гуляти треба було менше). А вина 
хочеться. І ось смиренно, тремтячою рукою ви простягаєте свої сто євро і просите келих 
вина. Хазяїн закладу, змірявши вас суворим поглядом, каже, що мовляв каса закрита, 
розміняти не можу, але я вам маленьку пляшечку наллю, беріть просто так.  

Ямас! 
 

7.  
Бог «Як знайти храм св. Спиридона? Це дуже ексцентричний бог, але все ж таки 

пару слів і про нього. Значить, є такий святий Спиридон. Народився на Кіпрі, де і 
працював святим, поки не помер. Потім абсолютно немислимим чином його мощі 
опинилися на Корфу, де Спиридона негайно визначили в покровителі острова і 
шанують до цього дня, і навіть звели собор у його честь та й для зберігання так би 
мовити. У соборі ви можете попросити частину матерії від одягу святого. Це такий 
маленький паперовий пакетик у якому справді знаходиться невеликий фрагмент 
тканини. Так ось, пакетики не вичерпуються рік у рік. Тут ви повинні обуритися: як же 
так? Це ж, м'яко кажучи, фальшування, дурять нас! Не поспішайте. Тут справа дуже 
делікатна. Щороку священики собору розкривають саркофаг і переодягають святого. І 
перевзують. Навіщо? Справа в тому, що за рік одяг і взуття Спиридона сильно 
зношуються, так, ніби він весь цей час вів дуже активне життя. А на підошвах іноді 
знаходять рештки землі… Не вірите – ваша справа. 

Так ось цей синтетичний ексцентричний бог виконує тільки одну функцію – 
провідника до мощів св. Спиридона. Тут потрібно дещо конкретизувати ситуацію. Все 
Старе Місто можна пройти вздовж і поперек разів двадцять менше ніж за годину. А 
шпиль дзвіниці собору видно з будь-якої точки міста. Якщо ви хоч щось читали та 
дивилися фотографії перед приїздом на Острів, то треба бути повним ідіотом, щоб не 
знайти собор. І ваш покірний слуга серед цих ідіотів. Під час першого відвідування 
Корфу ми забрели в церковну лавку де придбали іконку з Спиридоном. Ну а потім я 
запитав господиню як добратися до храму. Сцена була шедеверальною: вона мовчки 
простягла руку, вказуючи на протилежний бік вулички, де якраз і знаходився один із 
входів до собору. Але бувають ситуації ще більш анекдотичні. На Еспланаді (півтори-дві 



хвилини пішки до Спиридона) зграйка богомолих із Росії судомно чіплялася до народу з 
питанням: чи хтось говорить російською. Ну, знайшлася добра душа. Далі підслухано. 
«Здрастуйте, ми тільки приїхали, нічого тут не знаємо, у нас є 200 євро на те, щоб хтось 
провів нас до собору св. Спиридон. Ви зможете нам допомогти?  

Так, Дорога до Храму це річ у собі. Завіса.  
Про що ж я й кажу, що бог цей вельми ексцентричний. 
 

8.  
Бог Ямас! Дуже сильний повсякденний бог, майже такий самий як Бог Зеленого 

Автобуса та Бог Готелів та апартаментів. Що таке Ямас? З грецької це перекладається 
приблизно як…. Ні, не перекладається, тобто перекладається, щось я заплутався, це все 
тому що Ямас! Коротше, у кожній мові є свої застільні вирази, тому вибирайте самі. Але 
це можна описати. Налили по чарці чого завгодно, підняли келихи, "ямас!" та випили. 
Взяли щось у барі, і бармен вам каже: ямас! Сидіть десь у кафе і вживаєте якийсь 
алкоголь, а люди що проходять повз просто кажуть вам «ямас!» Цей самий бог Ямас 
поширений переважно у готелях, де все включено. Заступає на службу, згідно з 
грецькими законами о 10 ранку і паше, поки бар не закриється. Будьмо! 

 Дуже працьовитий бог. 
 

9.  
Бог Готелів та Апартаментів. Належить, як я вже казав, до категорії головних 

повсякденних богів. Про нього окремо можна написати цілу книгу. Дуже товсту. Однак 
вона являтиме собою щось на зразок путівника чи рекламного буклету. А тут хочеться 
сказати про інше. Якщо Корфу для вас це просто чергова галочка у списку місць, які 
потрібно відвідати, просто навіть не думайте про цього бога, він для вас не існує. 
Вибирайте готель або апартаменти відповідно до ваших уподобань та фінансових 
можливостей. Просто всі, хто приїжджають на острів діляться на дві категорії: гості та 
туристи. Якщо ваша категорія турист, цим все сказано.  

Але є й інша категорія. Це люди, які з року в рік повертаються на Острів, і 
найчастіше в один і той же готель, в ті самі апартаменти. А там їх зустрічають гостинні 
господарі, які вже стали друзями у найповнішому сенсі цього слова. Ви вже чудово 
знаєте не тільки як кого звуть, а й у курсі справ сімейних, ви вже не перший рік вітаєте їх 
зі святами, і вони, зрозуміло, роблять те саме. Ви навіть не питаєте, в який номер вас 
поселять. Тому що ваш номер завжди чекає на вас, і ваші друзі про це подбали. І все! 
Ваша коротка відпустка починається негайно.  

Просто вам не потрібно часу на адаптацію. Ви вдома, в іншому місці, але вдома, 
і навколо вас сім'я, яка від щирого серця буде піклуватися про вас. І вас прийняли в 
сім'ю, і сталося це природно, без найменших зусиль з обох боків. All you need is love. І 
це працює.  

Неофіційно, зрозуміло, самі корфіоти називають такі готелі родинними.  
Так, сильний бог, але дуже сльозогінний. 
 

10.  
Бог Рятівник Стомленого Європейця. 
Безпосередньо співпрацює з Ямасом і богом Готелів та Апартаментів. Дуже 

діловий і займається в основному тим, що в найкоротші терміни розслабляє втомлених 
від щоденної рутина німців, австрійців, французів, англійців, і далі за списком. 
Використовує для цього різноманітні методи, але найчастіше узо. А потім пиво. Потім 



знову узо. І далі за схемою до досягнення терапевтичного ефекту. Такий метод можна 
використовувати і не виїжджаючи з дому, і Греція, це звичайно Європа, але Європа 
буває різна.  

Теж дуже роботящий і відповідальний бог. 
 

11.  
Бог прокатної машини. О, це один із улюблених повсякденних богів. Якщо у вас є 

права, і ви думаєте, що з легкістю поїдете машиною в будь-якій країні світу, не 
поспішайте. Тут, на Корфу, Зрозуміло діють стандартні міжнародні правила, але тільки з 
корекцією на місцеві особливості водіння та місцевих ж водіїв. Насамперед хочу 
категорично порекомендувати брати машину на прокат, якщо ви хочете подивитись все 
на Острові. Просто є такі місця, куди ви просто не дістанетеся навіть вдавшись до послуг 
Бога Зеленого Автобуса. У прокаті на острові у всіх машини дуже хороший технічний 
стан, з цього приводу хвилюватися не варто. Ну а фірму вибирайте самі. Так от, 
корфіоти відносяться до правил дорожнього руху, як, між іншим, і до всіх інших правил, 
з неприхованою зневагою. Скрізь, де можна порушити хоча б швидкісні обмеження, 
вони будуть їхати швидше. Хоч трохи. Скрізь, де вас можна обігнати, вони обженуть і 
потім будуть тягнуться перед вашою машиною ще з кілометр, нікуди не поспішая. 
Завжди, якщо потрібно припаркуватися на вулиці одностороннім рухом, знайдеться 
хтось, ігноруючий інший трафік. Ненадовго, але все ж таки. І ще, катаючись островом на 
машині, не здумайте ігнорувати Бога Зеленого автобуса. Якщо на серпантині вам на 
зустріч виповзає це чудовисько, притисніться максимально праворуч і закрийте очі. Він 
впишеться, а ось вам у цій ситуації сіпатися не варто. І не варто дивуватися, якщо у 
горах ви побачите старенький пікап, один із поворотних ліхтариків якого це просто 
лампочка, що бовтається на дротах. Він пройшов техогляд, і сизий дим з вихлопної 
труби нічого не означає. Ну... мабуть років десять тому пройшов. Катайтеся і 
відпочивайте за кермом на здоров'я та всім серцем вбирайте найрізноманітніші 
куточки Острова, насолоджуйтеся цією пишністю повною мірою, однак не забувайте: 
Корфу близько 70 км завдовжки і приблизно 30 в ширину у найширшому місці. 
Заблукати неможливо: куди ви подінетесь з острова? Так ось, бажаю вам повторити мій 
рекорд. Якось ми з дружиною просто поїхали по обіді куди очі дивляться і де є дорога. 
Коли ми виходили з машини увечері лічильник показав, що за день ми намотали 270 
км. Де? Як?  

Щасливої дороги! 
 

12. 
 Бог Музики і Танців. Це дуже вродливий бог. Греки взагалі дуже музичні, а 

корфіоти особливо. Ближче до Великодня, а особливо напередодні, здається, що з 
кожного дворика виповзають духові оркестри чисельністю від трьох осіб і більше. Всі 
вони одягнені в оригінальну уніформу і створюють стільки шуму, скільки можуть. 
Головним інструментом є тарілки, які на слух дещо знижують кількість фальшиво взятих 
нот. Але є і прекрасні дитячі хори, і цілком адекватні сучасні ансамблі, репертуар яких 
не обмежується лише грецькими піснями. Музика - вона скрізь, і на Корфу ви знайдете 
все, що душі завгодно. А от танці... Я би розділив їх на дві категорії: для туристів та 
домашні. Для туристів танцюристи одягнені в національні костюми та демонструють 
весь арсенал класичних грецьких танців, закінчуючи, зрозуміло, сиртаки під музику 
Теодоракіса. Часто разом із туристами. Що робити, show must go on. А от якщо вам 
пощастить потрапити на домашню вечірку, я би сказав, якщо вам буде надана така 



честь, то ви побачите зовсім інше. Музика та танець сплітаються в одне ціле, рухи 
плавні і в той же час стрімкі, і ви зовсім не уявляєте яким буде наступне па. Складається 
враження, що танцюристи цього теж не знають. Все це суцільний експромт, що 
зачаровує. У ньому і пристрасть, і ніжність, повне умиротворення та виклик. Ні. Це 
неможливо описати, це треба побачити.  

До речі, туристам ця опція недоступна. 
 

13.  
Бог ймовірності того, що на Корфу може статися все, що завгодно.  
Власне, таке довге ім'я цього бога говорить само за себе, що робить безглуздим 

хоч якось його описувати. І не варто переживати наперед, на Острові нічого поганого з 
вами не трапиться, адже Пантократор та Спиридон завжди поруч, і весь пантеон 
повсякденних богів до ваших послуг 24 години на добу!  

 
Ну от я й розповів лише про деяких богів, що мешкають у цьому саду. Тепер і ви 

з ними знайомі, і на питання: чому саме сад богів? - зможете відповісти з упевненістю 
та однозначно.  

Поїхали далі, на нас чекає друга частина!  
 
 

Частина друга.  
 

Корфіоти. Хто вони: греки, корфіоти?  
Повинен сказати, що, зрозуміло, Корфу не єдиний грецький острів, на який ми 

завітали за роки відпускних мандрівок. І не єдиний із Іонічного архіпелагу. Так ось 
скрізь і завжди ми збирали враження, намагалися запам'ятати або записати розмови, 
та в принципі – будь-яку дрібницю. Коли все це зводиться докупи довгими зимовими 
вечорами, при свічках, гусячим пером… Ах, вибачайте, я захопився. Зрозуміло при 
мерехтінні комп'ютерного монітора. Так ось, у такі дні виникають образи, які набагато 
успішніше сухих фактів характеризують ту чи іншу ситуацію. Отже, греки. Дуже гарний 
народ і такий самий жаркий і яскравий, як грецьке літо. Вони всі моряки (ті, які справді 
моряки –  просто супер професіонали), або не зовсім моряки, але човен є, а ось сусіди, 
друзі, знайомі точно були або можливо досі залишаються моряками. І це зрозуміло. З 
морем пов'язано дуже багато аспектів грецької реальності. Усі вони співаки та 
музиканти (на Корфу не одна філармонія!), художники та скульптори, письменники та 
поети. У найширшому сенсі слова - творчі люди. Всі вони комерсанти і чудово 
розуміються на всіх питаннях свого, можливо, дуже маленького бізнесу. Усі вони 
патріоти не для галочки. І цей патріотизм проявляється у всіх аспектах повсякденного 
життя. Грека дуже легко образити, навіть випадково, зачепивши якусь дуже ніжну 
патріотичну струну. Усі вони природжені промовці. Упс. Не всі, але поговорити греки 
дуже люблять, і знаходять для цього найрізноманітніші теми, навіть якщо говорити 
нема про що. Ну от так, як є, так і є. Усі вони дуже люблять поскаржитися на три речі. На 
сухе літо, на дощове літо і на зимовий сезон, коли туристів мало і, отже, грошей теж. Усі 
вони дуже сентиментальні та чутливі. Грек заплаче від щирого серця, якщо раптом 
дізнається, що в когось сталося горе, навіть якщо з цією людиною він ледве знайомий. І 
греки не соромляться своїх сліз. Чудовий народ!  



Так от, жителі Корфу, це все вище перераховане плюс корфіоти! Вони люблять 
свій острів, дуже пишаються ним, і щасливі бути корфіотами. І всі вони є християнами. 
Крім тих, що «ще ні». Але останніх дуже мало. 

 
Помолимося?  
Я б і радий був обійти цю делікатну тему, бо питання віри завжди були і 

назавжди залишаться, мабуть, найінтимнішими питаннями на світі, але ніяк не 
виходить. І винен тут не тільки і не стільки Спиридон, до якого валять натовпи з усього 
світу, але також безліч церков і монастирів, розкиданих по всьому Острову. Зрозуміло, 
за весь час, проведений на Корфу, накопичилося достатньо вражень, якими хоч 
коротко хотілося б поділитися. Перше, що впадає у вічі, так це той безумовний факт, що 
корфіоти доброчесні християни. У неділю та на церковні свята з ранку і до півдня всі 
церкви забиті на стільки, що іноді неможливо навіть зазирнути усередину. Все життя 
завмирає і, особливо влітку, здається, що місто вимерло. Але ось служби закінчилися, і 
з церков на вулиці ринув людський потік. І люди ці життєрадісні та веселі. Більшість. 
Складається враження, що вони зробили одну дуже важлива справу, але настав час 
повернутися до інших дуже важливих справ і пріоритети тут розставляти недоречно. 
Якщо просто: є час помолитись, а є час жити, і якщо що, священики за нас домолять що 
там ще залишилось протягом тижня, зрештою, це їх робота, і відповідний папірець ми 
вже кинули куди треба та сплатили. Але як я вже казав у цьому потоці здорових 
енергійних людей особливо примітні невеликі групи дуже блідолицих жінок, одягнених 
у дорогі довгі сукні, та обов'язково у хустках. Ще одна відмінна ознака: зовсім відсутній 
погляд, я б навіть сказав, якась зацькованість в очах. Це російські богомолихи (у 
корфіотів є термін, який найточніше перекладається саме як богомолихи, а не 
паломниці, який застосовується тільки до цієї категорії), і вони виглядають 
інопланетянами на цьому святі життя. Як сказав мені один знайомий настоятель 
монастиря: «Вони цілими днями моляться, ніби нагрішили вже на десять життів, 
грошей привозять на пожертвування храму багато, це добре, але не працюють, це 
погано. І жодного разу за місяць, а може, і два, я не бачив, щоб вони ходили до моря. 
Навіщо вони сюди приїхали, як не ходять на пляж? Хіба ж у них своїх святих мало? 

Повернемося до корфіотів. Сидимо ми якось із дружиною в соборі та 
спілкуємось із Самим. Так, насправді, місце це дуже медитативне. Нам не потрібна 
колективна  служба, ми, приходячи сюди, просто скорочуємо кількість посередників до 
мінімуму. І ось ми сидимо і спостерігаємо найрізноманітніших людей. Тут до церкви 
входить молода дівчинка-гречанка: шорти трохи більше ніж трусики, топік, це треба 
бачити, ніякої хустки, два кульки з овочами з ринку, він неподалік. Присіла, 
перехрестилася, кинула пару євро у коробочку для жертвувань, ще раз перехрестилася і 
улетіла в шалене різнокольорове літо. Ось якщо описати точне відношення корфіотів, 
цих добропорядних християн, що до відправлення, пардон, релігійних потреб, то ця 
дівчинка буде найточнішою ілюстрацією. Однак, ми на Корфу, і навіщо робити із 
церковних свят заупокійну літургію. Саме тому, два найбільш значущі свята, корфіоти 
відзначають весело і з розмахом. Перший, це день пам'яті святителя Спиридона (тут 
теж питання: як він міг чогось святити, якщо вже був мумією? А коли мумією не був, то 
святив усе що міг, але не на Корфу. Проте корфіоти не заморочуються подібними 
дрібницями), відзначається 12 грудня і повільно через майже повну відсутність туристів 
переходить у Різдво. Зате 11-го увечері Спиридона перевдягають і перевзувають, і 
виносять із келії для загального «спілкування» та поклоніння. Так проходить все 12 
грудня, потім грандіозна служба, а потім узо! А у грудні на Острові холодно, градусів 10 



плюс. Усі чекають весни. І ось нарешті зацвітають цикламени та цитрусові, черепахи 
починають свій нелегкий і недовгий любовний марафон, дедалі більше світить сонце – 
весна йде, далі ви знаєте. Наближається Великдень. А це час запастися порожніми 
глечиками або хоча б горщиками для квітів. Це час пекти хліб фогаця прісний але 
частіше солодкий, час підсмажити мигдаль у цукрі, при цьому багато, і, нарешті, це час 
робити солодкі кекси коломбіна (від венеціанців дісталося) білий та чорний. Білий на 
меді або на лікері Кум-Кват, а чорний на термоядерній суміші кави та какао. О, це щось 
неймовірне! Так, зовсім забув, а глеки навіщо? Ось і я не знаю. Шукав витоки цієї 
традиції, але нічого переконливо зрозумілого не знайшов. Корфіоти пояснюють це так: 
коли жінки, які принесли горщики з пахощами, побачили, що Труна Господня 
спорожніла, то від подиву просто випустили їх з рук. Тим більше, що побачили янгола. 

Отож на Великдень з усіх, ну майже всіх, будинків, з самого верхнього поверху 
скидаються порожні глеки. Вони повинні розбитися, це віщує гарний рік. Деякі хитруни 
наливають у них трохи води для гарантії, але це неспортивно. Биття глеків триває цілий 
день, приблизно до п'ятої вечора. І в цей горщикоспад гуляти по старому місту не 
варто. А на Еспланаді весь день буйство духових оркестрів, танці, натовп щасливих і 
веселих людей, це треба бачити. Так, мабуть, святкування Великодня найколоритніше і 
найбільш життєрадісне з корфіотських церковних свят.  

Потім, зрозуміло, служба і узо. 
Амінь, у сенсі Ямас!  
P.S. А які «ще ні», то їх менше відсотка на Острові. 
 
 
Алкоголь.  

Теж дуже делікатна тема. Корфіоти, як і всі нормальні люди, зрозуміло, вживають 
алкоголь. З міцних напоїв популярний місцевий бренді та Метакса. Зупинятися ними тут 
не бачу сенсу, тому що ці напої і так добре відомі. Потім я окремо хочу виділити грецьку 
виноградну горілку ципуро і анісову узо. Вживання узо у греків це навіть не банальний 
прийом алкоголю, а скоріше якийсь ритуал. У невелику (або велику) циліндричну чарку 
наливається узо, потім додається холодна вода або кубики льоду до стану, коли рідина 
помутніє і набуде молочного кольору. П'ється узо неквапливо, але й не дуже повільно, 
бо напій має залишатися холодним. Дуже непогано пропустити чарку в спеку під 
грецьку крижану каву. Ципуро – горілка дуже м'яка, тому небезпечна: можна 
випадково непомітно захмеліти, але цей хміль легкий і відпускає без наслідків. Про 
вина говорити можна нескінченно. Вони всі добрі. Усі і дуже гарні! Але знову ж 
рекомендую скуштувати будь-яке домашнє вино. Навіть випробувавши домашню 
Ретзину, ви зрозумієте, що в супермаркетах продається зовсім інше вино з цією назвою. 
Ось тоді вам буде що згадати та з чим порівнювати. Ну і, звичайно ж пиво! Крім 
привізного, на острові варять своє, і, зрозуміло, дуже пишаються ним. І небезпідставно. 
Потужності пивоварні дуже скромні, але цілком достатні для виробництва шести сортів 
відмінного елю. Описувати знову ж таки безглуздо, потрібно пробувати. Окремо 
хочеться сказати про місцевий лікер Кум-Кват, виробляється він з плодів однойменного 
цитрусового. Лікер цей дуже ароматний і смачний, але багато не вип'єш через високий 
вміст цукру. Власне короткий екскурс на цьому можна було б закінчити. Однак хочу 
відзначити дуже високу культуру вживання алкоголю місцевим населенням Жодного 
разу ми не бачили п'яного корфіота. Хоча тисячу разів сиділи та випивали разом, але 
ніколи веселе вечеря не переходила в похмуру п'янку. Як так виходить - не питайте, не 
знаю. І в результаті маємо, що випили багато, але всі на ногах, у гарному настрої, як 



заведено говорити в адекваті, і роз'їжджаються додому на машинах. Своїх машин. Тут 
знову я відсилаю вас до одного з повсякденних богів, про якого не писав окремо. 
Поліцію ми бачимо регулярно, частіше у Корфу-тауні. Вони такі всі гарні, мускулисті 
юнаки та дівчата, які патрулюють Старе місто на велосипедах, теж красивих і блискучих, 
і, зрозуміло, абсолютно нових. Якось зустрівся патруль на мотоциклах. Ну шо вам 
сказати. Вони більше красувалися своєю формою та дуже крутими байками, ніж несли 
службу, до речі, це нормально, що може статися там, де  боги є всюди. І ще один раз, 
коли жалісливий корфіот прив'язував на буксир поліцейську машину, яка з 
незрозумілих причин затихла. Усе! Це я викладаю ось до чого. Сидимо ми, культурно 
відпочиваємо, скажімо десь біля моря. Музика, танці, все просто чудово! А народ 
з'їхався звідусіль, і кінці немаленькі. І ось, як то кажуть, фініш. Час додому, а вранці (не 
нам) на роботу. Далі картина маслом: хтось живе недалеко, його підкинуть, якщо 
дорогою, а решта (у нашому випадку) живуть десь на іншому кінці Острову, в гірських 
селах або в самому Корфу-тауні. І всі вони роз'їжджаються додому на своїх машинах, і 
про поліцію навіть не згадують. 0.50 ‰ алкоголю все ж таки дозволені, але хто його 
буде міряти? Самоконтроль та відповідальність – ось що тут працює. Усвідомили?  

Саме під цим я розумію справжню культуру вживання алкоголю. 
 
 

Вустами корфіотів каже Всесвіт або Корфу зсередини.  
Дуже складна тема. Я починав її разів сто, і кидав. Але раз більша частина моєї 

повісті вже написана, спробую знову, і перепишу, не дивлячись у старі нотатки. Не 
закликаю вас розділити мої погляди, але хоч би прочитайте, можливо ви знайдете у цих 
рядках щось, що відгукнеться камертоном у вашій душі. Близькість до природи, 
усвідомлення простих життєвих цінностей роблять корфіотів найкращими 
психотерапевтами у світі. Ми всі привозимо у свою відпустку тяжкість повсякденної 
реальності, від якої, власне, і хотіли відпочити чи позбутися. Дуже часто в тій реальності 
ми перевантажуємо весь цей тягар на рідних, і життя наше, повсякденне життя, 
перетворюється на пекло. До багатьох не доходить і ніколи, на жаль, не дійде, що 
благополучне, сите життя в будь-якій західноєвропейській країні, це по суті – 
добровільне рабство, а у фінансовому плані просто авто інвестиція в економіку тієї 
країни, де мешкаєш. Це факт. Але це невірно. Це погано. Але для того, щоб зламати 
систему, потрібна революція планетарного масштабу. І на жаль, зона комфорту тримає 
міцніше, ніж найміцніші ланцюги. І ось ви у відпустці. З келихом того, що любите, ви 
сидите у шезлонгу, насолоджуючись прекрасним видом, скажімо, Албанського нагір'я. І 
в умі вже рахуєте дні до від'їзду, справедливо обурюючись тим фактом, що прилетіли 
тільки вчора, а залишилося вже менше двох тижнів. Це якщо ви, турист. І мені вас щиро 
шкода. Ви отримаєте гарну засмагу, придбаєте купу марних речей, вип'єте смертельну 
дозу алкоголю і повернетесь додому, так і не відпочивши. А якщо окрім «два пива та 
горішки», ви видавите з себе ще хоча б пару слів, то будь-який корфіот відкриється для 
вас, і від щирого серця спробує допомогти хоча б тим, що вислухає. Іноді й не лише. 
Якось ми прилетіли на Корфу, і привезли із собою проблему, яка зовсім не дозволяла 
розслабитися, просто як скалка в п'яті якась. День два обговорювали все це, а потім я 
запропонував спуститися в бар і запитати у народу. Бармен (я не називаю імен, просто 
Бармен саме з великої літери!) привітно нам посміхнувся, налив два бренді, і, як 
водиться, спитав як справи. І тут я його приголомшив: "Скажи, Бармен, ти щасливий?" 
Буквально одну мить його відкрите засмагле лице виражало явний подив, але дуже 



недовго. «А чому ні. Я здоровий, сонце світить, син народився, будинок добудував. 
Звісно, я щасливий! По-по-по! А у тебе є проблеми?»  

І всі наші проблеми зникли у ту же мить. Ось так! І вони на Острові усі такі. Вони 
щомиті нагадують тобі, що більша частина «проблем» надумана, якщо не сказати 
висмоктана з пальця, і в справжньому житті проблемам взагалі не місце. Але, на жаль, 
дуже дорого мати цілий острів подібних психотерапевтів на кожен день, які просто тобі 
відкриватимуть очі та битимуть віртуальним ціпком по голові, поки вся дурниця не 
вийде. 

А можуть і не віртуальним, але з любов'ю. Тому якщо у вас навіть три голови та 
сім ніг, вас все одно запам'ятають як «два пива та горішки», не дозволяйте себе 
девальвувати, і на Корфу вам у цьому допоможуть. Перевірено! 

 
Природа Острова.  
Ось тут, як біолог, я мав намір розвернутися. Але.. Однак одразу прошу 

зауважити, що якби я написав слово «острова» з маленької літери, то ви, справедливо, 
обурилися. Що це ще за довідник!  

Адже Корфу це саме Життя, і окрім прекрасних людей, ви знайдете тут безліч 
цікавих тварин та рослин. Почати хочеться, звичайно ж, із цикад. Є такий 
давньогрецький міф. Богиня зорі Еос до нестями закохалася в смертного Титана, і 
скільки вона не напувала коханого еліксиром молодості, він все одно старів. Тоді вона 
перетворила його на цикаду і залишила жити у своєї оселі, щоб коханий щоранку будив 
її піснею, наповненої чудовими звуками. А я що, нічого. Це такий міф. Цикад дуже 
багато видів і вони мають вельми цікавий цикл розвитку. Личинки живуть у землі від 1 
до 17 років залежно від виду, потім виходять на поверхню і після останньої 
метаморфози, перетворюються на дуже велику муху. І ось вона, цикада, у всій красі та 
готовності невтомно співати свою пісню все спекотне літо від самого світанку і до 
глибоких сутінків. Так ось, найцікавіше, що в обумовлений час на поверхню виходять не 
всі цикади популяції, а лише деякі, і в такі роки ви будете чути лише недружне 
цвирикання на дуже віддалених деревах. Але бувають роки (Для Корфу періодичність 7 
років), коли відбувається масовий вихід цикад. Це не можна описати це треба чути! У 
цей час весь Острів це спів цикад. Він просто гримить! Вони скрізь, і в оливкових гаях, і 
на березі моря, і в Корфу-тауні. І саме в місті це явище шокує. Ви не чуєте машин, 
спілкуватися вам дуже важко, часто зриваєтесь на крик, і лише тому, що цикади 
співають, це їхній рік. Та їх дуже багато!  

І ось, щоб трохи відпочити від цього шаленого щоденного концерту, ви йдете у 
оливкові гаї. Там перед вами відкривається зовсім інший світ. Перш за все під покровом 
олив ви відчуєте таку необхідну в спекотний день прохолоду. А, трохи відпочивши, 
просто розплющте очі і подивіться навколо. Ртуттю від стороннього ока зникає між 
камінням полоз. Численні ящірки, спочатку завмерши при вашому наближенні, 
повертаються до повсякденних справ і снують по стовбурах олив з якоюсь кумедною 
діловитістю. І тут ви чуєте, як щось величезне й тяжке продирається крізь сухе листя та 
опале гілля, але насправді це просто черепаха, яка тихіше ходити не вміє. Вдалині 
галасують сороки, інформуючи околиці про наближення бандитів сойок. Десь високо, 
через просвіти у кронах на тлі сліпуче синього неба, ви бачите як повільно ширяють 
якісь орли. У ваших ніг снують дрібні жуки та багатоніжки. Бронзівки… бжжж, бум, 
падають до ніг, після того як врізалися у вашу голову, і потім, бурчаючи несхвально, 
відлітають. І зелень. Весь острів потопає в зелені та квітах. Це буяння фарб просто 
неможливе, воно особливе для кожної пори року і казково неповторне. Але якщо ви 



думаєте, що Корфу це тільки море та пляжі, то глибоко помиляєтесь. На острові дуже 
багато, особливо у північно-західному районі, дрібних річечок. Є навіть розкішні 
водоспади, але якщо літо видалося спекотним, то навіть не рекомендуватиму вам їхнє 
відвідування. Але якщо були дощі, то негайно беріть машину і вирушайте до 
водоспадів, не пошкодуєте. А ось річечки не пересихають, стають мілководними, і 
тільки. У них водиться, як мені здається європейська умбра, хоча можу й помилятися, 
японська медака та якийсь прісноводний краб. І в тому ж районі я зустрічав 
андаманського палочника. Тепер ви маєте запитати: а ці звідки? Де Японія та де 
Андаманські острови? І де Корфу. Ось і я не знаю. 

І ще тут є скорпіони. Багато місцевих абсолютно несправедливо вважають їх 
пекельно небезпечними. Проте поспішаю заспокоїти. Укуси, а точніше уколи, місцевих 
скорпіонів дуже болючі, але смертельної небезпеки не становлять. Хоча можлива 
індивідуальна гіперчутливість. Якщо ви параноїк, зверніться до лікаря, якщо ні, 
перехилить пару узо. Не хочу вас лякати, але просто не лізьте, якщо не знаєте, як 
спілкуватися з цією милою твариною. Зазвичай скорпіон драпає на своїх восьми, аби 
забратися від гріха подалі. А після пікніків чи ночівель у лісі, просто добре оглядайте 
ваше взуття. І буде вам щастя!  

На острів іноді прилітають фламінго. Але тут уже без машини аж ніяк. Це самий 
південь острова, озеро-затока Коріссіон. Там чудові дюни, де цвіте, так звана грецька 
лілія (вона не лілія в науковому сенсі слова, але квітка розкішна). Можна викупатися і 
на зворотному шляху купити фантастичний мед.  

А тепер ми спускаємося до Іонічного моря. Воно вважається одним із самих 
чистих і, отже, прозорих морів у світі. А колір води просто заворожує. Біля берегу 
снують дрібні рибки. Але якщо ви фрідайвер, то можете побачити мурен, морського 
окуня, скорпену, і звичайно ж восьминогів. Також ви знайдете багато цікавих молюсків, 
але дотримуйтесь елементарної обережності: активні тільки вночі конуси можуть вас 
уколоти, якщо ви на них випадково наступите, або візьмете у руки. Зазвичай вдень вони 
малоактивні, але краще дивіться під ноги. У всьому басейні Середземного моря 
мешкають види безпечні для людини, а отрута деяких з них є дуже сильним 
природним знеболюючим, так що хвилюватися не варто. Краще пильнуйте, що б не 
наступити на морського їжака. Будьте просто уважні.  

Там же, де мешкають «підступні» конуси, ви можете здобути пару відер венерід. 
Це такі двостулкові молюски, яких ви напевно бачили в супермаркети. Для цього 
потрібно пропустити через пальці пісок на мілини та зібрати стільки делікатесу, скільки 
хочете з'їсти. Ви скажете, а як же конуси? А ось ніяк. Ніхто із збирачів венерід на Корфу 
ніколи не наривався на конуси, тому що живуть вони далі від берега. Зате потім, прямо 
на пляжі, ви зможете влаштувати собі вишуканий ланч. Венерід їдять сирими. Вам 
тільки доведеться дійти до найближчого лимонного дерева та зірвати пару плодів. Ці 
молюски під лимонним соком – їжа богів! До речі, якщо ви тримаєте в руках венерку 
розміром із велику оливку, то пам'ятайте, їй щонайменше 300 років. Це най довго 
живучі організми на Землі.  

Якщо літо видалося спекотним і у прибережних водах багато медуз, то, мабуть, 
ви побачите морську черепаху бісу. У неї на сусідньому, у певному сенсі, острові 
Іонічного архіпелагу Закінтосе гніздовий пляж, тому вони зустрічаються у прибережних 
водах Корфу. Усі морські черепахи практично облігатні вегетаріанці, це у ювенільному 
віці вони всеїдні. Але іноді їм хочеться попеститися смачною медузою. Ну і звісно 
дельфіни. У пляжний сезон вони не наважуються підходити близько до берега, але їх 
багато, і вони наглядають за нами!  



 
Мабуть тепер, треба зупинитися, тому що про Корфу я можу писати та 

розповідати нескінченно, і боюся стати надмірно суб'єктивним і багатослівним. 
 
 
Замість післямови.  
З моїх записів 2010 року: «Корфу-таун чудовий завжди! Вранці, коли місто ще 

спить, удень, коли плити бруківки розжарюються, а собаки знаходять будь-яку можливу 
тінь і не реагують на те, що відбувається, увечері, коли місто стає зовсім іншим, 
несподіваним. З часом виникає щемне почуття, яке можна висловити дуже просто: а 
чому я живу не тут? «…» За багато років ми обзавелися купою знайомих, які 
сприймають нас просто як родичів, і коли вкотре беремо квитки, завжди складаємо 
список - а раптом когось забудемо відвідати, засмутяться люди, будуть думати, що в 
нас щось трапилося. Це Корфу та корфіоти. Ні, описувати Острів марно».  

 
По-по-по!  
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