
Репродуктивні права або їх відсутність є невід’ємною частиною соціокультурної мережі. 
Мережі, яка впливає на нас і на яку ми також впливаємо - ми створюємо її думками, 
мовою, вчинками чи бездіяльністю. Мова йдеться про тяжкі політичні рішення, але 
також і про невеликі щоденні вибори. Сума цих маленьких жестів визначає те, як кожне 
із нас досвідчує перебування в певній спільноті. Культура зґвалтування чи культура 
сексуальної згоди? Дії в духу екосистемної рівноваги чи гонка видобутку та 
експлуатації? Вимагати від жінок самопожертви чи заохочувати до емансипації? 
Прагнення до інклюзивності чи все-таки патріархальна домінація? 
 
Під час розплутування або плетіння візерунків у павутині можна послухати такі 
голоси/історії: 
 
 

>>>>> Павуткання – аудіозаписи 
 

 
1. Переклад з Х. Е. Керлот, “Словарь символов” — М.: REFL-book, 1994, 

с.382.   
Читає: Беата Ройек, Соня Собех 

 
 
Павук — це символ з трьома різними значеннями; іноді вони зливаються або частково 
співпадають, іноді ж те або інне значення домінує. Ці три значення витікають з: 1) 
творчої сили павука, що представлене в плетінні ним павутиння; 2) його агресивності і 
3) самого павутиння як спіралевидної мережі, що сходиться в центральному пункті. 
Павук, що сидить в своєму павутинні асоціювався з центром світу і тому розглядався в 
Індії як Майя, вічний ткач павутиння ілюзій. Руйнівні сили павука також зв’язували з 
його значенням як символу світу явищ. Як підкреслює Шнайдер, павуки з їх 
безперервним плетінням павутиння і здібністю до вбивства (творінням і знищенням) 
символізують безперервне чергування сил, від яких залежить стабільність світу. З цієї 
причини символіка павука значно глибше, ніж звичайно вважають, означає ту 
“безперервну жертву”, яка є формою безперервної трансмутації людини протягом її 
життєвого шляху. Навіть сама смерть просто змотує нитку попереднього життя для того, 
щоб почати прясти нову. Павук є місячною твариною, бо місяць (внаслідок пасивного 
характеру, в тому сенсі, що він просто відбиває світло, і внасідок наявності зростаючих і 
спадаючих фаз, які інтерпретують в позитивному і негативному сенсі) відноситься до 
світу явищ, а на рівні психіки — до уяви. Тому місяць, оскільки він зберігає владу над 
всім світом явищ (будучи для всіх феноменальних форм причиною розвитку і смерті), 
пряде нитку кожної людської долі. Відповідно у багатьох міфах місяць зображають у 
вигляді гігантського павука. 
 
 
 

2. Sofðu unga ástin mín, ісландська колискова з драми “Ейвіндур з гір”. 
Йоганна Сігурйонссона. 

https://soundcloud.com/66p-10758024/sets/pajeczyna?si=43495afb1d06407886e262cf821d2194&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


Співає: Хільдур Дагбйорт Арнардоттір – громадська діячка, тренерка практик пермакультури, 
засновниця першої ферми в Ісландії, що працює на принципах соціально підтримуваного 
сільського господарства, Gróandi, в Ísafjörður у Західних Фіордах. 

  

 
 
 

Спи, моя любов 

 
Спи, моя любов 
Надворі плаче дощ  
Мама сховає Твої скарби 
стару гомілку і ящик з кістками 
Краще спати в темну ніч. 
 
Так багато знає темрява 
Я відчуваю тягар на серці. 
Я багато разів бачила як чорний пісок 
Випалює зелені луги. 
У льодовику ревуть глибокі, як смерть, тріщини. 
 
Спи довго, спи глибоко, 
Краще пізно прокинутися. 
Тяготи незабаром тебе навчать, 
Коли швидко стає темно, 
Що життя людей наповнює любов, 
втрати, сльози і траур. 

 
 

 
3. Мачете, Хелен Кова 

Читає: Хелен Кова – поетка і письменниця.Творить для дорослих і дітей. Цього року відкрила 
власне літературне видавництво “Каріба”. 

 

 
 

МАЧЕТЕ 
 

Коли я відрізала собі руку мачете, моя мама зварила з неї суп для бідних. 
 

Бідні сказали, що суп був би смачнішим, якби ми зварили його з лівої 
долоні, але я — лівша. 
 
Коли я запитала маму, чому вона зварила суп з моєї правої долоні, вона 
відповіла, що завжди знайдеться хтось, хто зможе використати те, що для 
інших є розкішшю і що цей урок навчить мене ніколи більше не відрізати 

https://www.groandi.org/en


собі руку. На мій погляд, це трохи перебільшення, оскільки я й так вже не 
мала як відрізати другу долонь.  
 
Мама не запитала мене, чому я відрізала собі руку. Її не насторожила ані 
кров, ані те, що я покалічила себе мачете. Багато років тому вона відрізала 
собі ліву долонь мачете, бо не хотіла бути єдиною в селі з обома руками. 
 
 
 
 

4. Un violador en tu camino / El violador eres tú / Ґвалтівник на твоєму 
шляху 

 

Феміністичний перформанс-протест проти насильства над жінками чилійського 
колективу Las Tesis, натхненний творчістю Ріти Сегато. Його публічна прем'єра відбулася 
20 листопада 2019 року у Вальпараїсо, Чилі. Невдовзі після цього тисячі жінок 
виконували його на вулицях інших латиноамериканських, північноамериканських, 
азіатських і європейських міст, у тому числі в Польщі, де вона була адаптована 
громадянськими активістами в рамках ініціативи “Моїх сестер боронитиму”. 
 
Шепочуть: Габріела Ернандес, Даніела Кінтеро, Карла _Патриція 
 

Переглянути виступ чилійок можна тут, 
а ось відео, вбудоване в польський культурний контекст, тут. 
 
Більше інформації про перформенс прочитаєш за посиланням. 
 
 

 
 
 
Ґвалтівник на твоєму шляху 
 
Патріархат як суд 
Який засуджує нас від самого народження 
А наше покарання - 
Це насильство, якого ви не бачите 
 
Патріархат як суд 
Який засуджує нас від самого народження 
А наше покарання - 
Це насильство, якого ви не бачите 
 
Це вбивства жінок 
І жодного покарання для вбивць 
Це зникнення 

https://youtu.be/IHaqBOBVkKU
https://fb.watch/fg6gmaRUO_/
https://wikipredia.net/uk/A_Rapist_in_Your_Path


І зґвалтування 
 
Це не моя вина, де я була, у що була одягнена 
Це не моя вина, де я була, у що була одягнена 
 
Ґвалтівником був ти 
Ґвалтівник — це ти. 
 
Це поліціянти 
Судді 
Це держава 
І президент 
 
Гнобляча держава — це чоловік, що ґвалтує 
Ґвалтівником був ти 
Ґвалтівник — це ти 
Спи спокійно, невинна дівчинко, 
не бійся бандитів 
Твої солодкий і усміхнений сон 
оберігатиме милий поліцейський  
 
 
 

5. Фрагмент роману Heksy Аґнєшки Шпілі, Видавництво W.A.B, 2021. 
Читає: Іза Мочарна-Пащєк 

 
 

Раптом залунали дзвони з усіх церков. Били нерівно, що викликало ще більшу тривогу, 
бо врізалося клином у звичайні безпечні будні.  
 Коли почали бити, люди, підганяні кінною охороною, почали розходитися на дві 
сторони, створюючи своєрідний ряд. Жінок, що йшли здовж ряду було з дві дюжини. 
Незважаючи на спеку, вони промерзли до нитки. Абсолютно голі, з величезними 
покаянними хрестами на шиях. З оголеними налисо та посипаними попелом головами. 
Вони виглядали як привиди. Ходячі мерці, що повертаються з війни. Вони човгали, 
ходячи дуже невпевнено, бо їхні пальці на ногах були розчавлені й зламані. Пальці рук 
виглядали схоже, мляво звисаючи, ніби їх тримала лише закривавлена шкіра. У деяких 
жінок була кровотеча зі статевих шляхів, у інших текла кров із порізаних грудей та інших 
частин тіла, розірваних знаряддям.  
 Їх ображали лайкою, кидали кінським лайном, якого було повно на ринку, 
особливо в базарний день. Цілилися в них переважно чоловіки, бо жінки то здіймали 
очі до неба, ніби шукали там допомоги, а то опускали їх, втупивши в землю, чи то від 
сорому, чи то провини, чи то з якоїсь іншої причини. 
 Старенька, яка вихваляла свої домашні настоянки аж тричі, перехрестила стіл, а 
гончарі, що пропонували свої вироби — макутри, миски, глиняні черпаки — товкли в 
посуд черпаками, з чого, слід за проклинаючими їх святошами, робилася какофонія, як 
у шаріварі. 



Лише іноземці, що продавали прянощі в розкішно прикрашених срібних ящиках, і 
екзотичні птахи, такі як канарки та папуги, дивилися на цю жалюгідну процесію з 
недовірою та страхом.  
 Процесію завершувала група єпископів у рясно розшитих золотими нитками та 
дорогоцінним камінням вбраннях, стежачи, щоб жодна з жінок не спробувала втекти. 
Перші дві йшли впевнено, незважаючи на рани. З високо піднятими головами. 
 Раптом перед жінками прямо біля Будинку Терезів вирісла споруда, про 
призначення якої вони ще не могли здогадатися. Збудована із червоної цегли, вісім 
футів заввишки, з латунними дверима, щоб пройти через них, треба було 
зігнутися  наполовину і похилитися до землі. Зверху, замість даху, вона була покрита 
соломою, на якій лежали недбайливо розкидані колоди та дошки.  
 Лише коли всіх загнали всередину, вони побачили те, що підтверджувало чутки, 
які давно ходили містом, — решітку під стелею. 
 Кілька з них, які благали, щоб їм відрубали голову перед спаленням, отримали 
цю ласку. Кат дав їм знак покласти голови на пеньки, а пеньків було точно стільки, 
скільки жінок загнали в піч. Може, десять, може, дванадцять, у всякому разі менше, ніж 
половина з них використала цю привілегію. Решта на чолі з двома, що йшли спереду, 
хотіли бути спалені живцем.  
 А коли дверцята будівлі зачинили, а решітку підпалили зверху, жінки, невидимі 
нікому ззовні, навалилися одна на одну, самі утворивши купу з власних тіл і 
притиснулися одна до одної так міцно, що навіть соломинки не можна було б між ними 
втиснути. 
 Перед тим, як спалахнуло полум’я, вони почали делікатно ворушитися, одна на 
другій, легкими рухами, як листя на весняному вітерці, що ледве торкає його. І кожен 
такий рух пробуджував у тих, хто лежав над нею, бажання ворухнутися, ніби 
викликаючи лавину цих непомітних, але відчутних вібрацій. І з цієї нерухомости, яка 
була однак рухом, десь всередині у цьому цілісному організмі, цьому єдинстві, 
повстало таке полум’я, що в моменті смерті вогонь все одно вирвався з них і запалило 
їх задоволення.  
 Це виглядало так, ніби вони знали, що робили. Коли полум'я почало лизати їхні 
ноги та волосся, жінки були спокійні, бо вже не були вони тотожні тілесному - 
відокремленому від своїх тіл. Живі, хоч мертві у тілі, перетворені в попіл. 
 Коли охоронці відчинили двері через три чверті і констатували смерть усіх, 
здійнявся раптом такий сильний вітер, що весь попіл із печі вилетів надвір. Серед 
свідків на ринку були переважно ті, хто закривали собі носи і роти, щоб попіл проклятих 
Церквою жінок не потрапив їм у ніс чи рот, хоча близько до печі стояли й ті, які вдихали 
попіл навмисно, ніби хотіли поглинути в себе всю подію. 


