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Я хочу висловити свою подяку Бертраму Вольфе,
автору <Легендарного життя Щiеfо Рiверио (<СтаЙн

енд,Щей>, Нью-Йорк, 1963), звiдки я почерпнув бiль-
шу частину подробиць iз життя художника; Гледiс
Марч, яка збирала мемуари Щiеrо (<Мое мистецтво,
мое життя>, <Щитадель Прес>, Нью-Йорк, 1960);

AHiTi Бреннер заii книжку <Iдоли за вiвтарями>, що
е свiдченням подiй у Мексицi 1930-х poKiB; Ракель
Тiболь, яка в <Фрiда, вiдкрите життя)) (<Оазис>, Мек-
сика, 1983) написала зворушливу похвалу близькiй
подрузi; MapTi Замора (uКисть печапi>, <Хiерраду-

ра>, MexiKo, l987) за найбiдьш документовану роз-
повiдь про життя цiеi видатноi жiнки. I, нарештi,
окрему подяку висловIIюю Хосе Хуаресу i панi [оло-
рес Ольмедо Патiньо, KoTpi так вепикодушно пого-
дипися вiдкрити дпя мене дверi <Фонду Додорес
Опьмедо>, а також моему друговi Гомеро Арiдiсу,

завдяки якому вiдбулося це знайомство.
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пролог

П'rrо.о ховтня l9t0 року,
коли Порфирiо Щiасl готуеться вiдсвяткувати сторiччя неза-
лежностi Мексики з надзвичайною пишнотою, гiдною абсо-
лютноi MoHapxii, вiдбуваеться подiя, що не мала чогось подi6-
ного у свiтовiЙ icTopii i викликапа потрясiння у цiЙ KpaiHi, де
нiчого не змiнипося з часiв завоювання iндiанських царств
iспанськими конкiстадорами. На закпик Франсиско Маде-

ро' - його <план Сан-Луiсо анулюе пiдсумки фальсифiкова-
них виборiв Порфирiо liaca i дае сигнал до початку повстан-
ня - народ береться до зброi, i в Мексицi починаеться
коротка й запекла вiйна,що забирае понад мiльйон життiв та

руйнуе пануючий пад.

1 Хосе ёе ла Крус Порфuрiо !,ioc Mopi (1830-1915) - мексиканськиЙ
державниЙ i полiмчний дiяч, президент Мексики в 1877-1880 та 1884-
l911 роках. У 19l0 роцi був знов обраниЙ на посаду президента, апе в

результатi революцii його режим був повалений, пiсля чого,Щiас емiгру-
вав до Францii. (Прuм, реё.)

2 Франсuско IzHacio Маёеро fонсалес (1873-1913) - президент Мек-
сики у l9l1-1913 роках. Бувубитиilt пiд час перевороту, влаштованого
пiд керiвництвом генерала BiKTopiaHo Уерта, (Прuм. реё.)



Ревопюцiя в Мексицi -- перша соцiальна ревопюцiя, про-
вiсниця революцii в Pocii, що поклала початок новiЙ епосi. I]еЙ

стихiftний рух охопив усю KpaiHy,ToMy що його справжнi ге-
poi- сепяни. У 1910 роцi Мексика ще залишасться такою,
якою була за iспанських поселенцiв: величезhу селянську масу
експлуатують великi землевласники, пригноблюе жменька
мiсцевих володарiв з ix озбросними загонами. Землю подiпено
мiж п'ятнадцятьма асьендадо, чиi маетки досягають безмеж-
них розмiрiв, як, наприклад, ась€нда Сан-Блас у штатi Синалоа
або асьенда Проfресо у штатi Юкатан, пдощею понад мiльйон
гектарiв; помiщик мас необмежену вдаду, BiH хазяiн рiчок та
iндiанських сiл i HaBiTb будуе впасну запiзницю, щоб о6'iжджа-
ти cBoi гiгантськi володiння. Багатства цих людеЙ годi уявити.
Вони виписують виховатедiв дпя cBoix дiтей з Ангпii,6iлизну
в прання вiдсипають до Парижа, а величезнi вогнетривкi шафи
замовляють в ABcTpii.

Тогочасна Мексика - усе ще пiдкорена краiна,де панують
чужоземцi. Вони тримають у cBorx руках промисловiсть i тор-
гiвлю: шatхти i цементнi заводи належать американцям, зброю
i запiзнi вироби виготовляють нiмцi, продовольством торгу-
ють iспанцi, мануфактурою - французи; вони ж контропюють
оптову торгiвпю - знамениту мережу магазинiв <Барсепо-
нет>. Залiзницями володiють ангпiйцi та бепьгiйцi, а нафто-
носними дiпянками - €rмериканськi династii нафтопромис-
ловцiв:,Щогени, ГуffенхаЙми, Куки.

За Порфирiо Щiаса Мексика живе за европейським часом.
Мистецтво й купьтура наслiдують европейськi зразки. 3абу-
довуючи MexiKo, диктатор надихався паризькими авеню i пло-
щами, а в кожному MicTi е павiдьйони, де оркестр награ€ валь-
си i кадричi, як в ABcTpii. Мистецтво, фольклор, кудьтура



корiнного насеrIення - у цiпковитому забуттi, якщо не зва-
жати на необхiднi цитати з героiчного минулого ацтекiв, що
його воскрешае на cBoix картинах художник CaTypHiHo Ерран,
котриЙ створюс композицii в античному дусi, де iндiанцiв
убрано за Iрецьких гоппiтiв, а жiнок теуана -_ за римських
матрон.

Пiзнiй перiод Правлiння ,Щiаса позначено помпезним не-
смаком, смiшним i в той же час моторошнуватим. Бiпьшiсть
письменникiв i художникiв, вiд Васконселоса до Альфонсо
Рейеса, вiд Сiкейроса до Ороско, утiкають вiд цiсi задушливоi
атмосфери придворного мистецтва i прагнуть у €вропу -вдихнути свободи.

Ревопюцiя, що почадася на,знак Мадеро, - не стихiйний
спалах насидьства. Вона нескорима й трагiчна, це моryтня хви-
дя, що здiЙнялася у вiдповiдь на жорстокiсть завойовникiв i
духовне поневопення iндiанцiв, на все, що встигдо набратися
за чотири сторiччя, На чолi цiеi революцii постали дво€ людей,
яким немае рiвних в icTopii. Неприборканi, неосвiченi, непри-
миримi, вони - з KpoBi й KocTi мексиканського пароду. Рево-
пюцiйна хвипя пiднесе ik на небувалу висоту, у Нацiонапьний
падац на годовнiй площi Мехiко,де колись жипи божественнi
вдадики Ъночтитдана й iспанськi вiце-коропi.

Про бунтiвника Франсиско Вiлья, пастуха, що став гене-

ралом <пiвденноi дивiзii>,,Щжон Рiд у cBoix нарисах (Повстала
Мексика> пише так; <I-!e найприроднiша пюдина, яку я копи-
небудь бачив. Прирсrдна в тому розумiннi, IIIo вона найбпиж-
ча до дикого звiра>.

Емiлiано Сапата, <Аттiпа Пiвд}Iя>, - цiлковитий романтик
ревопюцii, iндiанець, що бореться (за землю i за волю> на чопi
apMii селян, озброених мачете, у сомбреро з прицпипеним



образком Пресвятоi Щiви Гваделупськоi. <BiH високий, су-
хорлявиЙ, - так пиlце про нього AHiTa Бреннер у 1929 ро-
цi, - мае на собi простий чорний костюм з яскраво-червоною
хусткою на шиi; на його костистому обличчi крiзь шкiру про-
ступають кути, i саме лице з гострим пiдборiддям схоже на
перевернутий трикутник; cipyBaTi очi дивдяться з-пiд низько-
го лоба тьмяним безстрасним поглядом; небагатослiвний чут-
тевий рот з рiшучою скпадкою, i над ним звисають вепичезнi
вуси, начебто у китайського мандаринаu (nldols behind Altars>,
p.2l6).

Коли в Мексицi спала,хуе революцiя,,Щiеfо вже двадцять
чотири роки, BiH дадеко - прагнення до свободи в мистец-
TBi привепо його до кубiстського Паршка - i не може бра-
Tlt участi в подiях. BiH може лише вiтати падiння старого
тирана; а той, за iронiею долi, обере мiсцем вигнання MicTo,

де живе художник, якому призначено оспiвати ревопюцiю.
Фрiдi Кало виповнипося три роки, коли пропунав заклик
Мадеро, i подii в MexiKo майже не вплинули на ii ,(иття
в Койоаканi.

По cyTi, вони обое, i ,Щiеrо i Фрiда, насамперед провiн-
цiапи. BiH народився в Гуанахуато, MicTi шахтарiв, кии не
проникав BiTep змiн, де у спiлкуваннi з iндiанцЯми звичною
бупа трохи зневах(пива фамiльярнiсть. Вона народипася й
виросла в Койоаканi, якиilt Матипьда, ii мати, називае (се-
лом)), в овiяному смутком MicTi <Маркiзо Ернана Кортеса,
де час перетiкае повiльно, де майже нiчого не вiдбуваеться,
oKpiM щотижневих базарiв, куди з навкопишнiх сiп Хочимiл-
ко, CaH-XepoHiMo, Iстапапапа, Мiльпа Апьта сходяться седя-
ни-iндiанцi.
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Щiеlо, як згодом i Фрiду, нездоланно привабпюе до себе
MexiKo. Не сьогоднiшнiЙ мегаполiс, пастка дпя мученикiв iH-

дустрiальноi ери, але те спiпуче,6езтурботне, вируюче MicTo,

у якому пiсля перемоги революцii зустрiчаються студенти,
авантюристи, закоханi, мислителi i честолюбнi попiтикани,
теоретики-мистецтвознавцi та Ti, хто на практицi осягае ази
сr{асного мистецтва.

Пiспя перемоги ревопюцii мексиканська стодиця несподi-
вано перетворилася у вiдкрите MicTo. Шпяхдо MexiKo прокпа-
ди вепичезнi юрби, що прийшпи за повстанцями Вiльi i Сапа-
ти й запрудили собою центр i площу Сокапо. Щодня з ycix
кiнцiв краiни прибувають селяни, приiжджають зiваки, KoTpi
вештаються вупицями, зtlходять на ринки, у MicbKi сади,зби-

раються навкодо старовинних пам'ятникiв, доступних кодись
тiпьки обранцям, зустрiчаються, знайомляться. Вупичних тор-
говцiв, ресторанчикiв просто неба, дешевих готелiв, громад-
ського транспорту дедапi стае бiльше. Мексиканцi усвiдомпю-
ють свою самобутнiсть, вiдкривають для себе нацiональне
Мистецтво i народну музику. 3 вуст у вуста передаються (ко-

ридос> - тут-таки складенi вiршi, що прославляють героtв

ревопюцii.

MexiKo ,Щiеrо та Фрiди. MicTo, де пану€ дух творчостi, по-
шук незвiданого, жага новизни. Мабуть, нiяке iнше MicTo не
ставало таким }кивим симвоIIом ревопюцii, маяком дпя лрц-
гнобпених народiв Америки. У двадцятi роки нашого сторiч-
чяlмексиканська стопиця бупа для мистецтва i творчоiдумки

' Тобто двадцятого, (ПРuм. перекп.)
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таким,(е живидьним середовищем,як Лондон учаси Щiккен-
са або Париж в епоху розквiту Монпарнасу.

У серпнi 1926 року, ремонтуючи Нацiональний папац,

робi,тники знайшли запишки ведикоi пiрамiди Ъночтитrrана,
на вершинi якоi був KaMiHb, що зоброкав сонце, - так збупо-
ся давне пророцтво, яке говорило, що влада предкiв повер-
неться до нащадкiв у день, коли вiдродиться великий храм,

увiнчаний сонцем. Храм вiдкрипи, копи,Щiеrо PiBepa почав

розпис Нацiональноi школи землеробства в Чапiнfо, i це вiд-
криття мае глибокий символiчний змiст. Настав час поверну-
ти до життя культуру iндiанцiв.

Сама по собi iдея бупа не нова: iHTepec до спадщини давнiх
виник ще в епоху Максимiлiанаl й мав у собi щось реакцiйне,
що рiднипо його з кастовим чванством iспанських копонiстiв.
З другого боку,непомiрне вихваляння ацтекського минудого -
розкiшний монумент, споруджений наприкiнцi XIX сторiччя
останньому володаревi MexiKo Куаутемоку, - мало заступити
тяжке становище, в якому опинцпися представники корiнних
народностеЙ, що вижили. У той чiс, коли статую цього юного
героя ацтекського опору прикрашади квiтами,уряд Порфирiо
Щiаса засилав iндiанцiв .iKi в Гавану, а вiйська генерада Браво
винищували вогнем i мечем сепамайя в KiHTaHa-Poo.

,Що деякоi мiри licfo та Фрiда втiлипи в собi cBiTлi Й тем-
Hi сторони цiеi епохи, коди заново створюються мексикансь-
Ki духовнi цiнностi, вiдроджуються мистецтво i творча думка
доколумбових цивiлiзацiй. Щiеrо одним iз перших заговорив

|Тобто за часiв правлiння Максимiлiана I фон fабсбурrа (18З2-
l867), який був iмператором Мексики з 1864 по 1867 piK.
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про зв'язок революцiйного майбутнього Мексики з ii iндi-
анським минудим: дпя давнiх жителiв Мексики, пише BiH,
uбудь-яка дiя, починаючи вiд езотеричних ритуапiв жерцiв i
закiнчуючи звичайними повсякденними справами, була спов-
нена пiднесеноi краси. KaMeHi, хмари, птахи i риби - усе бупо

для них джерелом розкошування i проявом Великоi Сут-
HocTi>1.

Щiеlо та Фрiда присвятять усе свое життя пошукам цього
iдеапу iндiанського cBiTy. Саме цей iдеал запалюе в них рево-
люцiйну Bipy, саме завдяки йому в самому серцi зруйнованоi
громадянською вiйною краiни минуrtе зазорiло небаченим
сяйвом, що привабпюс погдяди Bciei Америки i стас обiтницеtо
майбутньоi ведичi.

MexiKo liеrо та Фрiди - MicTo, розчiлхнуте у зовliiшнiй
cBiT, що да€ вепичезнi мо>r<ливостi: воно нiби картинна гале-

рея, де вулицi - ще не завершенi твори мистецтва.
Тут,у центрi MicTa, на обмеженому просторi (мiж вупиця-

ми Архентина i Монеда, кварталом Сокапо, садом Аламеда та
вудицею Щопорес) розiграються гоповнi подii tхнього життя.
На вупицi Архентина мiститься Пiдготовча школа, де Щiеrо
пише першi фрески, i там же BiH уперше зустрiчаеться з Фрi-
дою. Через двi вулицi, на розi Архентина Й Белiзарiо [oMiHfe-
са розмiщаеться MiHicTepcTBo освiти. Ринок Сан-Хуан, коло
якого трапилася аварiя, що скалiчипа Фрiду, - через шiсть
вудиць, на захiд вiд Сокало, а лiкарня, куди ii доправипи, - по-
тойбiч Реформи, копо Сан-Косме. Нацiонапьний папац, якому

l In Вегtrаm Wolfe. Diego Riyera. New York, 1979, р. |03. (Туm i ёапi -
прuм. авпора,)
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Щiеrо вiддав тридцять poKiB життя, cToiTb у,самому серцi Mic-
та, там, де копись здiймалися чертоги Монтесуми, воподаря
Теночтитдана. А Палац образотворчих мистецтв, схожий на
бiпий катафалк, де мексиканський народ скдаде останню шану
Фрiдi, а потiм Щiеlо, - усього за кiпька KpoKiB од саду Адаме-
да, вечiрнього пристанища закоханих.

€ щось мiстичне у цьому зв'язку мiж MicToM i двома ху-
дожниками-провiнцiалами: ix поеднала Bipa в ревопюцiю,
прагнення уславити iндiанське минуле Мексики.

У той час усе зда€ться можпивим. Вiд MicTa, вiд кожного
булинку, вiд кожного обличчя Bie сповненою трiумфу юнiстю.
Жоден iнший народ не давав TaKoi запеклоi вiдсiчi владi гро-
lцових мiшкiв i погрозам iмперiалiстiв. Yci iдеi Й yci iпюзii цiсi
юнацькоi пори народжуються в MexiKo й нiде бiльше: народ-
не мистецтво, вiдродження iндiанськоi купьтури, сподiвання
HoBoi ери, коли благоцопучнi краiни Пiвночi нарештi вiдда-
дуть налех(не пригнобленим народам Пiвдня. I-{e воiстину
iсторичний момент - перед внутрiшнiм зором пюдей ще не
встигди потьмянiти спiпучо яскравi образи повстанцiв, що
крокують по вулицяхмаршем,i для народiв,якi так довго жи-
вотiпи в безпросвiтнiй убогостi i несправедливостi, засяяв
перший проблиск надii.

Iсторiя fliеrо та Фрiди - iсторiя кохання, невiддiльного од
вiри в революцiю, - не вiдiйшла в минуле,6о вона стада част-
кою Мексики, впилася в щоденний мiський гомiн, у пахощi
вулиць i ринкiв, у красу дiтпахiв з бiдних кварталiв, у цеЙ
м'який смуток, що сповивае в cyTiHKax старовиннi храми
i cTapi, як cBiT, дерева,
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Iстиннi шедеври не змiнюються з часом, вони не старiють.
Сьогоднi у cBiTi, що пережив стiльки розчарувань, де красу
iндiанських культур день у день топче безлика виродпивiсть
торговедьних iмперiЙ, образи, задишенi нам ,Щiсfо та Фрi-
дою, - образи кохання i прагнення до iстини, у яких чут-
TeBicTb завжди зпита зi стрa>кданням, - усе так cilмo врФка-
ючi, усе так само потрiбнi. В icTopii Мексики вони сяють,
немовби животрепетнi смодоскипи, i iхнi'червонi полиски -
це чистi й безгрiшнi скарби знедолених дiтей.



ЗУСТРIЧ З ЛЮДОЖВРОМ

Щ'.aо вперше зустрiчаеться з

Фрiдою в '!,92З 
роцi, копи I{a замовлення MiHicTepcTBa освiти

почина€ працювати над фресками для Пiдготовчоi школи, де
навчаються майбутнi студенти унiверситету. Згодом Щiсrо на

свiй пад розповiсть про цю зустрiч, що змiнила все його жит-
тя i стала найваждивiшим моментом у бiографii Фрiди.

BiH працюе в амфiтеатрi Бопiвара, ведикiй актовiй запi, де
вдаштовуються також концерти i театральнi вистави ддя уч-
HiB, аж раптом поза кодонами лупае чийсь rпузпиьий виIук:
<Обережно, [iero, Hayi йде!> Hayi Олiн - одна з натурниць

Щiеrо, ii справжне iм'я Кармен Мондраlон, вона коханка ху-

дожника Мурiльйо, знаменитого ,Щоктора Атля, i сама теж
займаеться живописом. Лупе MapiH, x<iHKa, з котрою тепер
живе ,Щiеrо> напевно страшенно ревну€. Iншим разом, копи
Hayr Олiн позуе ,Щiсrо, BiH знову чуе той самий глузливий го-
лосок: <Обережно, Щiеrо! Лупе йде!> Якось увечерi.Щiеfо пра-

цю€, стоячи на горiшньому майданчику риштовання, а Лупе
MapiH сидитьу запi i щось вишива€; за дверима чутно якиЙсь
гамiр, i зненацька з'являеться юне дiвча, яке мовби хтось

уштовхнув у заду.

16



,Щiеfо здивовано дивиться на цю <дiвчинку poKiB десяти-
дванадцяти> (насправдi iй було п'ятнадцять) у формi Пiдго-
товчоi школи, але зовсiм не схожу на iнших учнiв. <Вона три-
малася з якоюсь надзвичайною гiднiстю i певнiстю, в очах
палав дивний вогонь. ii краса бупа красою дитини,апе груди
вже були добре розвинутi>, - так згадував про це ,Щiсfо, роз-
повiдаючи сво€ життя Гпедiс Марч у |944-1957 poKaxl. Те,

що пiсля цього вторгнення Фрiда ft Луле MapiH стапи очi в
очi, свердпячи одна одну ворожими погпядами, можливо,
бупо ir вигадкою. У серпанку спогадiв усе втрачае виразис-
TicTb, усе € правдою й усе вигадкою в цiй першiй зустрiчi,
коли, немов за вепiнням допi, опиняються поруч дiвчинка-
диявопеня, жвава й пегка, немов баперина, лукава й серйозна,
яку спопеля€ жага абсолюту, i пюдожер - пожирач N<iнок,

сповнений шалом працi.
У пiспяреволюцiйному MexiKo, де вiдбуваеться стiпьки

подiй i нарорку€ться стiдьки iдей, зiштовхуючись i збагачую-
чи одна одну, ця зустрiч вирiшить усе. Вона змiнить усе життя
fiielo, вiдкрие йому нову грань його особистостi, про яку BiH

ранiше й гадки не мав, а дiвчину перетворить в одну з найса-
мобутнiших i наЙталановитiших художниць сучасноi епохи.

А значить, там, в амфiтеатрi Болiвара, i справдi трапилося

щось незвичайне, коли Фрiда смiло заговорила з вепетнем,
що примостився на хиткому риштованнi, i попросида дозво-
пу подивитися, як BiH працюе. IfеЙ вияв <гiдностi>, про який
BiH говорить, тобто по-дитячи прямий i рiшучий погляд i
зачарування юноi дiвчини, що бентеrкить його почуття, вr(е
з€lхопипи художника цiпком, хоча aHi BiH, aHi вона поки не

l Diego Кчеrа. М2 Art, лпу Lф, The Citadel Press, NewYork, 1960, р. l03.
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усвiдомлюють цього. Пiзнiше Щiеrо зрозумiс, якою важливою
була ця несподiвана, не оцiнена ним зустрiч, i захоче пережи-
ти ii знову, розповiсти про Hei iнакше, по-своему, коли пiсля

розриву з Лупе MapiH BiH стане вiдьним i зможе почати все
заново.

У 1928 роцi,розписуючи стiни в MiHicTepcTBi освiти i ство-

рюючи похмурi фрески, навiянi трагiчними подiями росiЙсь-
Koi революцii,,Щiеrо бачить унизу <дiвчину poKiB вiсiмнадцяти.
У Hei було струнке мiцне тiпо, ToHKi риси обпиччя. Водосся в
Hei було довге, а густi чорнi брови сходипися на перенiссi,на-
гадуючи крила дрозда: двi чорнi дуги над сяIочими карими
очима>, i BiH не впiзнас задерикуватого пiдлiтка, що увiрвався
до нього в амфiтеатр Бопiвара.

Можливо, ця друга зустрiч, що остаточно зв'язада ixHi
долi, вiдбулася за дещо iнших обставин, аде художниковi хо-
четься розповiсти про Hei саме так. Ijього разу таки щось
змiнипося. Глумпиве дiвчисько, чий годос лунав за копоною
амфiтеатру, перетворипося в дiвчину, яка за п'ять poKiB за-
знала дуже тяжких страждань i, у свою чергу, стала худож-
Еицею. ii брав нетерпець побачити дюдинуJ котрою вона за-
хоппю€ться, чи€ю дружиною вона вирiшипастати, чиiх дiтей
буде виношувати. Очёвидно, живопис для Hei - це насампе-

ред шанс зустрiтися з ним, нагода знову, але ще смiливiше

розчахнути дверi амфiтеатру й увiрватися в життя свого о6-

ранця.
Така вiдвага, така нездоланна воля в такому тендiтному,

невагомому тiлi, такий вогонь у заворожливому поглядi тем-
них очей не можуть залиши,lи Щiеrо байдуrким. BiH поволi
спуска€ться з риштовання i Йде iй назустрiч. BiH не вiдразу
впiзнас ii: для нього, сорокадвопiтнього чодовiка, цi п'ять
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poкiB промаfuнули як один день, а для Фрiди, що перетвори-
лася з пiдлiтка в жiнку, вонибупидовгими й болiсними.Потiм,
коли вона Iоворить йому про cBoi картини, про бажання ста-
ти професiЙною художницею, Його раптом осявае: та це ж те
саме безпардонне дiвчисько, що змiряло ехидним поглядом
його подруry Лl.пе MapiH, уже бачачи в нiй суперницю, що
вдалося у сварку з Лупе й зумiло дати\il вiдкоша, так що но-

ровдива Лупе бупа Hi в сих Hi в тих i, осмiхнувшись, мовипа:
<Ти погпянь на Hei! Зовсiм ще дитина, а не боiться TaKoi висо-
Koi i сипьноi жiнки, як я!>

Можливо, lielo все це вигадав, розповiдаючи свое життя
як роман, Однак зараз, п'ять poKiB по тому, Лупе MapiH уже
немае поруч з ним. BiH хоче бути вiпьним, I Фрiда знае про це,
зна€,що тепер зможе заворожити його cBoiM цогпядом,змоr(е
напежати йому.

Копи вона бачиться з ним удруге, пiд час роботи I:ал фр..-
ками в MiHicTepcTBi освiти (або, що правдоподiбнiше, в iтапiй-
ки-фотографа Тiни Модоттi, як пiзнiше розповiдала сама
Фрiда), це мужнiй чоповiк, що багато перебачив у життi. Ве-
личезного зросту, масивний - Фрiда, глузуючи, називае його
(слоном>, - BiH бiпьш нiж удвiчi старший за Hei (йому сорок
два!), уже двiчi був одружений, у нього четверо дiтей: син вiд
Ангелiни, дочка вiд коханки Моревни - MapieKa, яку BiH так
i не захотiв визнати, стверджуIочи, що вона - <дитя Пе-

ремир'я), тобто спiпьноi радостi з нагоди закiнчення вiйни,
i двi дочки вiд Лупе MapiH.

Але в нього на диво дитяче обличчя, опукпе й гпаденьке
чопо, <ведичезний купол), як пише у своему щоденнику фо-
тограф Едварп Вестон; обпиччя, у якому Bci iснуючi раси не-
мовби з'€дналися в одну космiчну расу, що ii вигадав Хосе
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Васконселосl, великi, дуже широко розставленi очi з м'яким,
трохи неуважним поглядом, а Його стриманiсть iнодi на Meжi
з боязкiстю, i, головне, BiH здаеться неймовiрно легковажним.
AHiTa Бреннер, представляючи художника cвoiм нью-йорк-
ським читачам, створю€ вражаючий портрет (стаття <Полу-
м'яниЙ хрестоносець живопису>, оНью-Йорк таЙмс>, KBiTeHb
1933 року): nY нього м'якi манери i статура iталiйця, добре
вигострений язик i серйозний вигпяд iспанця, Kolrip шкiри i
мапенькi широкi допонi мексиканського iндiанця, жвавий
i проникливий погпяд €врея, багатозначна небалакучiсть
росiянина та якостi, вдастивi пише Йому одному: щедра при-
вабливiсть, чарiвний розум, здатнiсть приручати думки так,
що кожному з бесiдникiв здаеться, начебто Birr звертаеться
тiпьки до нього>. I >r<урналiстка додае: <BiH уперто наподягае
на тому, що в ньому нема€ нiчого вiд ангпосакса>.

Ycix вражае в ньому цей контраст: страхiтливо ведичезна,
масивна фiryрu - i м'який вираз обдиччя, мдосний погдяд,
маденькi неспокiйнi руки. Вiд нього йде якась первiсна сила, i
попри всю його виродпивiсть перед ним не можЕа встояти,
Жiнок тягне до нього як магнiтом; насамперед, звичайно, че-

рез tого сдаву - навкопо художника в'ються полiтики та iH-
телектуали, вiдчуваеться запах гроцей, - апе ще й через cBiT-
по, яке вони бачать у його оч:lх, через його фiзичну силу i
сдабiсть його почуттiв, через при€мне вiдчуття cBoei впади
над ним, Епi Фор2, що якось зустрiв його на Монпарнасi пiспя

| Хосе Васконсепос (1882-|959) - мексиканський письменник, фi-
лософ, iсторик i державний дiяч, один iз творцiв <iберо-американськоi

фiлософii>. (Прuм. реё.)
2 Епi Фор (l873-1937) - французькиЙ лiкар, письменник i художпiй

критик. (Прuм.реd.)
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вiйни, здивувався такiй моцi в такiй моподiй людинi. От що
BiH пише в |9З7 роцi: <Лiт з дванадцять тому познайомився я
в Парижi з пюдиною, надiленою майже дивовижним роз}молчt.
Такими я уявпяв собi оповiдачiв казок, бездiч яких за десять
сторiч до Гомера насепяпи береги Пiнда й острови Егейського
моря...l - I додае: - Чи то мiфопоц чи то мiфоман>. Тому що
Щiеrо PiBepa викликас острах не тiпьки cBoiM гiгантським
зростом, ай тим, що BiH говорить. Ще брехло, хвалько, автор
неймовiрних iсторiй, BiH живе своiми вигадками. Фрiду BiH
лякае - не стiпьки HaBiTb тим, що здатний вистрiлити у фо-
нограф2, скi/Iьки приголомшуючим потоком спiв i непоборною
чарiвнiстю, що йде вiд художника й перетворюе йото в якесь
казковё чудовисько, сумiш Пантаfрюепя i Панурrа.

Щiсlо охоче пiдтримуе наЙнеймовiрнiшi чутки про себе.
BiH вирiс у лiсовiй глухоманi, у горах побпизу Гуанахуато, i
виховала його iндiанка з племенi oToMi, яку звали Антопiя.
Колl,r йому було шiсть poKiB, з ним бавилися i няньчидися
мешканки бордепiв Гуанахуато, а в дев'ять у нього був перший
сексуальний контакт iз молоденькою вчитепькою протестант-
cbKoi шкоди. У десять lriъ захопrrений пристрастю до живопи-
су i жагою успiху, BiH починае вiдвiдувати Академiю мистецтв
<Сан-Карпос> у MexiKo.

' I_{ит. за Rivera, icoпografia реrsопаl, FCE, Mexico (Ceuvres соmрlёtеs.

}.-}. Pauvert. Paris, 1964).
2 Фрiда Кадо: <У той час у багатьох були пiстолети, i люди забавдя-

лися, стрiляючи по лiхтарях на авенiдi Мадеро та викидаючи iншi подiб-
Hi дурнццi. Перебивши вночi yci пiхтарi, вони для забави починапи cTpi-
пяти в що завгодно. Одного разуt на вечорi у Тiни, ,Щiеfо вистрiлив у
фоноrраф, i я зацiкавилася цим чоловiком, хоч BiH i викликав у мене
страх" (Hayden Неrrеrа. Frida, а biography,New-Yoгk, 1983, р.86),
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,Щiеfо охоче розповiдае про себе всiлякi жахи. У Його не

цiпком достовiрнiй автобiографii говориться про <дюдожер-
cbKi доспiди>. Нiбито в l904 роцi, вивчаючи анатомiю в медич-
ному училищi в MexiKo, BiH умовив однокурсникiв спробувати
пюдське м'ясо, щоб пiдживи"lи сипи, - за прикладом диваку-
ватого паризького хутровика, який згодовував кiшкам котя-
тину, сподваючись, що це попiпшить якiсть iхнього хутра.
liero запевняе також, начебто його упюбпеною стравою бупи
жiночi стегна i групи i, звичаЙно ж, мiзки моподих дiвчат в
оцтi.,Щiеrо розважався, оповiдаючи про себе подiбнi баечки,
особпиво часто BiH це робив у Парижi, i його похмурий погляд
i серйозний вираз обпиччя спантедичували критика Елi Фора,
якиft буъ не цiлком певний, що правипьно второпав цей чор-
ний ryмор по-мексиканськи.

Якщо образ ведетня - пожирача жiнок (i пюдського м'яса),
вернигори - це виппiд фантазii fliero, то, можливо, BiH бiльш
правдивий, коли розповiдае про свое дитинство. Коли йому
бупо пiвтора року, помер його брат-6дизнюк Карлос, мати з
горя надовго занедужапа, i cBoi синiвськi почуття BiH перенiс
на годувальницю, iндiанку Антонiю.

Про Антонiю нам мапо що вiдомо. Якщо вiрити Марiiдель
Пiпар, cecTpi ,Щiеfо, це бупа всього лише вiддана служниця,
проста сепянка з грубуватою мовою i природженим здоровим
глуздом; iнодi вона брапа хпопчика iз собою в гори побпизу
Гуанахуато, де BiH грався зi своiми однолiтками i тваринами з

ферми. Щiеrо зображуе ii зовсiм iншою, BiH говорить про Hei
iз захватом та обожнюванням. За його сповами, iндiанка Ан-
тонiя бупа однiею з найбiпьш значимих постатей його дитин-
ства. I-{e вона прилучила,Щiеfо до багатопикого, невичерпного
cBiTy iндiанцiв, який залишив такий гпибокий спiд у його жит-
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Ti. <Вона cToiTb передi мною мов жива, - пише BiH в авто-
бiографii. - Висока, спокiйна жiнка poKiB двадцяти, iз прямою,
мускудистою спиною, стрункою, витонченою поставою, чудо-
во вилlпленими ногами, вона тримапа гоrIову дуже високо,
мовби несда на нiй якусь ношу).

Усе свое життя Щiеrо був закоханий у цей образ, напiв-
вигаданий, напiвреальний, у якому для нього втiлипася мо-

ryTHicTb i найчистiша краса докопумбовоi Америки. <,Щпя ху-
дожника, - говорить Щiеrо, - вона була iдеапьним типом
iндiанськоi жiнки, i я часто зображував ii з пам'ятi, у довгому
червоному пдаттi й вепикiй синiй хустинЬ.

Iндiанка Антонiя з цлеменi oToMi, яка, за звича€м жiнок
fуанахуато, посипа червоне пдаття й синю хустину, вiдкрила
йому cBiT iндiанцiв, що живитиме всю його майбутню твор-
чiсть. Завдяки iй дитинство liefo стапо дитинством напiвбога
(або вепетня): BiH росте в дiсовiй глухоманi,знайомиться з дав-
HiM мистецтвом магii та лiкування за допомогою трав. BiH живе
на водi, коза править йому за годувапьницю, пiсовi звiрi - <на-

BiTb найлютiшi й найотруйнiшi> - стають його друзями: ну
прямо юниЙ Геракл чи дитина-страхiття Пантафюель.,Щивна

рiч: цеЙ спогад для Дiеrо важпивiшиЙ над усе, няня-iндiанка i
годувальниця-коза витiсняють з пам'ятi основних дiйових осiб
його дитинства - MaTip, TiToK Сесарiю та BiceHTy (двох святош,
яких BiH залюбки висмiюе) i HaBiTb сестру Марiю.

По сутi,,Щiеlо, як багато caмoтHix людей, хоче сказати, що в
нього не бупо дитинства i що по-справжньому його життя по-
чапося iз занять живописом. А також з пюбовноi пристрастi.

Саме це робить його надзвичайним в очах Фрiди: BiH - чо-

повiк у повному розумiннi слова, владний i ппотолюбниi|,-
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перед жiнками сдабшав, як цитина,вiн егоiст i епiкуреець, BiH
пегковажний i ревнивий, BiH вигадник, мiфоман, але попри все
те BiH - утiлення сили, палкостi й HiжHocTi, якi може дати
лише надзвичайна, майже надлюдська наiвнiсть.,Щiеrо першим
готовий повiрити в iснування цього напiвреального, напiвви-
гаданого персонажа. BiH сам плута€ ранню обдарованiсть з

ранньою сексуальнiстю i мае HaMip узяти вiд життя все, що
змога: не тiдьки визнання у cBiTi живопису, аде також i жiнок,
спаву, грошi, земнi розкошi та владу. Невбпаганна жага до жит-
тя, що замiнюс йому честолюбство.

Його вчителiв у Академii <Сан-Кардос)) - Хосе Веласко i
Рiбепа - вражае i зачаровуе в ньому цей порив до життя,
уперте бажання мати великi успiхи, аде тако>( i енергiя та на-
полегливiсть, якi BiH вклада€ у свое учнiвство. PiBepa не без
марнославства згадуе, як одного разу BiH привернув уваry Pi-
бепа, малюючи етюд огоденоi натури. Старий майстер зробив
йому зауваження: BiH почав роботу не так, як годиться, i тепер
не зможе правипьно iI завершити. Щiеrо продовжував малю-
вати, i весь клас стовпився навколо них, очiкуючи, що скаже
вчитель. Копи етюд бупо закiнчено, Рiбед по довгiй мовчанцi
сказав: <А все-таки у вас вийшпо цiкаво. Зайдiть завтра з ран-
ку до мене в майстерню, ми побалакаемо>. Мiркування Рiбела
точно вiдповiдало тому, що Щiеrо шукав у живописi: <НаЙго-
ловнiше - що рух i життя викликають у вас iHTepec... Не звер-
тайте уваги на критикiв i завидющих побратимiв>.

У цих слов:rх - усе маЙбутне Щiеrо: рух, життя i духовна
незалежнiсть. I ryрток, який зiбрався навколо нього, поки BiH
мапював, - пубпiка, що чекае, що заздрить йому, що робить
3 нього не просто художника, апе актора, священнослужите/Iя,
творця iдюзiй i чудес.
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У першi роки навчання в Мехiко,Щiсrо знаЙоiдиться з наЙ-
бiльшим з мексиканських мапювадьникiв того часу, тобто
кiнця XIX сторiччя, дюдиною, якiй народне мистецтво зо-
бов'язане новим Irародженцям i яку,Щiеfо згодом ввalкав за
свого iстинного вчителя, - Хосе fвадалупе Посада.

Iлюстратор, карикатурист, генiальний гравер, до того ж

родом теж з Гуанахуато, Посада в той час був власником гра-
BepHoi крамнички i майстернi в центрi MexiKo, неподапiк вiд
Академii мистецтв, у будинку Ns 5 по вулицi CaHTa-IHec (те-
пер - вудиця Монеда). Щiеfо приходить туди щодня, кожну
вiльну хвипину,аби подивитися HoBi малюнки Посади, що ]tx

майстер виставдяе сушитисяу вiтринi майстернi. Те, що Дiеrо
там бачить, говорить його почуттям бiльше, хвилюе його сидь-
нiше, нiж холоднi академiчнi полотна в Академii <Сан-Карлос>:

це вудичнr сценки, карикатури на вiдомих полiтикiв, препатiв,
генерапiв, суддiв, свiтських д.tм i дам напiвсвiту, схожi на <Кап-

риччо) Гойi i на шаржi Оноре Щом'еl. I ще - HaiBHi iпюстрацii
до модних куппетiв,6апад - коридос, якi виспiвують на рин-
к,ах у MexiKo, Топуку, Пачуку. А головне -гравIори, що при-
неспи йому спаву, эробили його, за словами Анiти Бреннер,
<пророком> ревопюцii, зображення <танцю cMepTi>, навiянi
мексиканським фопькпором,у стипi дитячих ласощiв на Щень
Ycix святих - цукрових кiстякiв i черепiв, гравюри, що висмiю-
ють розбещене суспiпьство Мексики за Порфирiо Щiаса. Часом
вони виконанi на копьоровому паперi, здаються грубими, при-
мiтивними, аде вони всотали в себе cBiжicTb i сuпу тих, хто ix
розгдядае, людей з народу, яких,Щiеfо зустрiчав у Гуанахуато,

| Оноре,Щом'е (1808-1879) - французький художник та скульптор,
видатний майстер полiтичноi карикатури.
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шахтарiв i селян, що спустилися з гiр; осередок культури ддя
таких людей - не бiблiотека i не картинна Iалерея, а iндiансь-
Ki мандрiвнi торговцi почтекас, якi продають яскраво розма-
льованi писT ки, i спiваки коридос, якi за кiлька песо викону-
ють моднi пiсеньки.

Саме там, церед крамницею Хосе Гвадапупе Посади, Щiеfо
PiBepa вiдчувае в душi те, що визначить його покликання ху-
дожника: прагнення говорити вiд iMeHi народу й, подiбно до
iталiйських майстрiв епохи Вiдродження або iспанських жи-
вописцiв епохи бароко, вiдобразити сподiвання i тривоги при-
гноблених людей, вiдiрваних вiд рiдноi iM культури. 3годом
BiH скаже fледiс Марч: <I_{e BiH (Посада) вiдкрив MeHi, яка не-
повторна краса властива мексиканському народовi, цро що
Mpie цей народ, за що BiH готовий боротися. I BiH же дав MeHi
вищий урок, що несе в собi будь-яке мистецтво: нiщо не мож-
на вiдтворити, якщо не спертися flа сипу почуття, i душа ше-
девра полягае саме в цiй силi почуття>l.

Мистецтво Посади,у якому стiпьки мiсця займають обра-
зи cMepTi i страждання,6ачення пекла i пекельних мук, у яко-
му HaBiTb радощi життя нilадують про жzlхи невiдворотного
кiнця, стало правдивим вiдобрtuкенням Мексики часiв дона
Порфирiо, коли люди щомитi вiдчувапи ненадiйнiсть вдасно-
го iснування, Вiйська, що розправляються з неозброенйм на-

родом, загроза iноземного вторгнення (ще не вивiтрилася
пам'ять про французьку й американську iнтервенцii), зловжи-
вання впади i звiрства бандитiв, MacoBi убивства i MacoBi свя-
та, iгрища й танцi на площах - i назрiваючi поступово бунти
Й повстання.,Щiеrо, так само як i Посада, - iстинний виразник

' Diego Rivera. Му Дr4 tпу Lф, ор, cit.,p.43.
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духу цl€1 краlни, де життя l смерть постrино переплlтаються
одне з одним.

Бiограф Рiвери Бертрам Вопьфе розповiдае у своiй книзi
про те, як Щiеrо по-дитячи захоплено висловпював думку про
гравюри Посади, порiвнював ix iз гравюрами Мiкепанджело.
Посада допомiг,Щiеrо усвiдомити двi особливостi його твор-
чого (<я), що згодом визначать усе його життя. По-перше, його
(мексиканську самобутнiсть>: джерелом натхнення ддя нього
стане народна художня творчiсть, що зберiгае традицii дав-
Hboi iндiанськоi культури. (Мистецтво мексиканських iндiан-
цiв, - сказав якось BiH Гпедiс Марч, - таке сипьне i таке
правдиве тому, що нерозривно пов'язане з батькiвщиною: iз
землею, з пейзажем, iз предметами i тваринiлми, з мiсцевими
божествами, з барвами того cBiTy, в якому вони живуть. По-
чуття - ось осереддя цього мистецтва, те головне, що воно
хоче випоЁiсти. Воно зiткане з дюдських надiй, зi cTpaxiB, ра-
дощiв, MapHoBipcTB i страждань>. Таке ставпення до народно-
го мистецтва iндiанцiв - основне творче кредо Рiвери, що
надихатиме i скеровуватиме його протягом усього життя, що
поеднае його з Фрiдою i дасть iloMy сипи пережити стiпьки
тяжких подiй, розв'язати стiльки протирiч, залишаючись са-
мим собою: i цим BiH зобов'язаний своему вчитепю.

Друге, що усвiдомив ,Щiеfо, розглядаючи малюнки Поса-
ди,- це необхiднiсть революцiйноi боротьби. Карикатури
Посади, його випади проти рФкиму,Щiаса, постiйнi глузуван-
ня з пихатих буржуа, отруйнi сарказми проти духiвництва й
вiйськових, уся ця похмура су€та, у якiй зпочини, забобони i
виродпивiсть загниваючого суспiпьства зводяться до lпузпи-
вого абсурду cMepTi, виховали в ЩiеГо бунтаря. Нiякi полiтич-
Hi подii не зможуть похитнути Його переконань:,Щiеfо не був
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народжений, щоб стати подiтиком. Ife була ще одна iстина, яку
вiдкрили йому гравюри Посади. Пiзнiше, познайомившись iз
полiтичним лiдером Троцьким чи з аристократом вiд лiтера-
тури Андре Бретоном, BiH вiдчуе нiяковiсть, яку вiдчувае лю-
дина, стикаючись з далекими iй iдеями. BiH замiсть цих iдеЙ
вибере д}х Посади, у якому спопучилися гпум i одвiчна
мудрiсть, гримаса cMepTi i спогад про самобутню красу iH-

дiанського народу, дiвчина з лiлеями i кiстяк у мереживах, -
увесь цей cBiT на схилi BiKy худо)<ника з'явиться на фресцi
<Недiльний пiсляполудневий сон у парку Апамеда), написанiй

у 1947-|948 роках.
У реапьному життi.Щiеrо стикаеться з реводюцiЙною iдеею

взимку 1906/1907 poKiB в Opicaбi,y штатi Веракрус, коли армiя

Щiаса потопипа в KpoBi демонстрацiю пеонiв - рубачiв цук-
poBoi тростини. I .Щiеfо робить вибiр. Кров, що залипа вулицi
Орiсаби, не висохне нiколи, пllекаючrl в ньому любов до тих
пеонiв, що насправдi е народом Мексики, й вiдтепер завжди
змiцнюватиме зв'язок мiж художником i життям.



ДИКУН У ПАРИЖI

I Дr"rо, i Фрiда, кожний у свiй
час i кожен по-сво€му, у вирiшальниit дпя i'xHboi творчостi
момент пiддалися на спокусу нових вiянь у захiдноевропей-
ськiЙ купьтурi. Щiеrо пiдпав пiд iхнiЙ вплив цiпком i надовго;
BiH провiв у Францii та Iспанii чотирнадцять poкiB, багато

роз'iжрiав, зустрiчався з yciмa, хто тодi робив переворот у
мистецтвi i створював сучасний живопис. Там BiH одружився,
там у Еього народився син, там BiH пiзнав життя богеми, вбо-
гiсть i вiйну, знайшов свiй шлях у мистецтвi. BiH поверЕувся
в Мексику, збагачениЙ досвiдом, в ореолi зароджуваноi спави
i набравшись революцiйних iдей.

А Фрiда приiжджае в Париж, копи вона вже досягла зрi-
лостi як людина i як художник. Приiжджас без будь-якого
ентузiазму, на запрошення Андре Бретона i сюрреапiстiв, KoTpi
прагнуть прикпикати ii пiд свiй вицвiпий прапор. Вона про-
буде там зовсiм недовго, зненавидить Парил< i паризьких ху-
дожникiв, <este pinche Paris> - <цей чортiв Париж>, як вона
напише друзям, i повернеться в Мексику з переконаЕням, що
вiд €вропи i вiд професiонадiв iнтепектуального бунту iT Bi-
докремпюе неподопанна прiрва. У ii очах €вропа - i особли-
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во Францiя - не дуже вiдрiзняеться вiд <Грiнтоландii>, яку
вона разом з .Щiеrо побачипа в Сан-Франциско,,Щетройтi, Нью-
Йорку. А позаяк Щiеrо в €вропi з нею не було, ця подорож

узагалi нiчого iй не дала.
У Щiеrо було ж iнакше: перебування в €вропi позначилося

на всьому його життi. Розставшись з отроцтвом i з Академiею
кСан-Карлос>, BiH одразу ж вирiшуе поiхати до lспанii. BiH
хоче вирватися з дому, уникнути матерiальних труднощiв (на

схипi свого панування Порфцрiоfliас не подюбпяе художни-
KiB), апе ще й здобути HoBi знdння, помiрятися сипами з вели-
кими майстрами. У 1909 роцi, коли [iefo вирушае у свою пер-
шу подорож,твори мистецтва щенебули експортним товаром.
Музейнi шедеври не вивозидися на виставки, репродукцiй не
iснувало, копii були посереднiми. Абц побачити Ель Греко,
Гойю, Веласкеса, Рафаепя, Рембрандта, Брейrепя, Босха, Ван
Ейка або Мiкеланджело, треба бупо itти в музей. Отримавши
стипендiю вiд ryбернатора штату Веракрус Теодоро Щееса i
запалившись розповiдями хиожника Мурiпьйо (Щоктора Ат-
ля), юний .Щiеrо (йому двадцять три роки) опиня€ться в €вро-
пi початку сторiччя.

Щонайперше BiH вiдвiдуе IспанiЮ, де в мадридському музеi
Прадо виставленi шедеври ГоЙi i Вепаскеса. Щiеlо настiльки
з.lхопдюеться творчiстю Гойi, що HaBiTb намага€ться наспiду-
вати його,- BiH подумуе про виготовпення пiдробок! - аде

дуже скоро змушениЙ вiдмовитися вiд цiеi затii: BiH нiколи не
зумiе досконапо копiювати чиюсь манеру. Однак в Iспанii Йому
бпизъкий не тiпьки живопис. На початку ХХ сторiччя Ic-
панiя - <KpaiHa контрастiв>,де зустрiчаються i казковiбагат-
ства, спадщина iмперii Карла П'ятого та Iзабелпи Католицькоi,
i страхiтпива убогiсть. Дпя Дiеrо сепяни Естремадури i батра-
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ки Катадонii - брати пеонiв з долини MexiKo, з плантацiй
цукровоi тростини у BepaKpyci або Морепосi, iндiанцiв з ко-
пальною палицею тлаком на полях Герреро або Мiчоакана.
Коли BiH бачить ixHi страждання, у його душi народжуються
Mpii про братерство Bcix пригнобпених народiв i ненависть до
iспанськоi аристократii: усе це зIодом знайде свое втйення
у фресках у Чапiнrо, на яких зображенi конкiстадори.

Апе caMoi дише Iспанii йому зilмапо. У 1909-1910 роках
всесвiтня столиця мистецтва - це Париж. А центром цiеi сто-
лицi е Монпарнас. Саме там, на Монпарнасi, i впаштовуеться

,Щiеrо зi своiми скромними фiнансами, спочатку в пансiонi,
а потiм у майстернi, яку знiмае на вупицi ,Щепар.

Пiд час поiздки до Брюссепя BiH знайомиться з Ангелiною
Б€повою, мододою жiнкою з Pocii з чисто спов'янською зов-
нiшнiстю, з довгим,дуже свiтпим волоссям i свiтло-6пакитни-
ми очима, <<м'якою, сентиментадьною i неправдоподiбно чес-
ною>, як BiH опише ii згодом, i теж художницею. Вона не
змогла встояти перед чарами Щiеrо i - у цих словilх цiпком
вiдчутна його HaiBHa жорстокiсть - (на свое найбiпьше пихо,
вирiшила стати мо€ю законною дружиноюD. Ангепiна роздiляс
з ним yci радощi i зпигоднi його паризького життя. Вона без-
тямно кохае цього молодого художника, так не схожого на Hei,

цього запапьного мексиканського ведетня, несамовитого, iнодi
по-дитячому простодушного i вражаючого ii cBoiM похмурим,
ексцентричним генiем.

3годом ФрЦа не зможе не рахуватися з цими чотирна-
дцятьма роками його паризького життя, iншого його життя, що
буlо в нього, коли citмa вона тiльки встигпа з'явптися на cBiT.
У 1915 роцi - Фрiда в тоЙ час бупа ще дитиною - Ангелiна
народить хлопчика, €диного сина, який був у Щiеfо, i незабаром
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хлопчик умира€. Очевидно, дrIя того щоб зiтерти цей спогад,
Фрiда, ще не встигнувши зустрiтися з ,Щiеfо, вирiшуе, що стане
матiр'ю його сина, i гордо сповiщае про це cBoiM однокласникам

у ПiдготовчiЙ шкопi. Навколо,Щiеrо вже тодi витають химери.
Апе Париж - це ще i школа живопису. fiiefo розповiв про

те, яке потрясiння вiдчув незабаром пiсля приiзду, побачивши

у вiтринi торговця картинами Амбруаза Воппара картину Се-
занна: оЯ почав розглядати картину годинi об одинадцятiй
ранку. Опiвднi Волпар подався обiдати i зачинив дверi гаrrереi.
Коли через годину BiH повернувся i побачив, що я все ще стою
перед картиною, поринувши у спогпядання, то кинув на мене

розпючений погляд. Потiм BiH ciB до столу, апе кра€м ока весь
час сцостерiгав за мною. Я був так погано одягнений, що BiH,
напевне, прийняв мене за зподiя. Потiм BiH раптом устав, узяв
iншу картину Сезанна i поставив ii у вiтрину замiсть першоi.
За хвилину прибрав i-i i поставив третю. Потiм одну за одною
принiс ще три картини Сезанна, Уже починало сутенiти. Воп-
пар запалив свrтло у вlтринl l поставив туди ще одну картину
Сезавна. <...> Нарештi BiH вийшов до мене r, ставши у дверях,

ryкнув: "Та зрозумiйте х< ви,6iпьше ix у мене немае!"> Дiеrо
прийшов додому о пiв на третю ранку, у нього почалася га-

рячка, BiH марив - так подiяли на нього ходод паризьких ву-
лиць i потрясiння вiд картин Сезанна.

Повернувшись ненадовго на батькiвщйну, ,Щiеrо PiBepa
ста€ свiдком однiеi з найважливiших подiй сучасноi icTopii -
мексиканськоi ревопюцii 1 9 l 0 року, родоначальницi багатьох
народних революцiй. Саме цей piK Фрiда буде вказувати як piK
свого народження, хоча насправдi вона народипася трьома
роками ранiш, Революцiя вдарила як блискавка i вiдкинупа на

узбiччя Bcix тих, кого не обпалила cBoiM вогнем: спiвчуваючих,
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художникiв, iнтелектуалiв, здебiльшого вихiдцiв з буржуазii.
Hi Щiего, Hi його друг ВасконСелос не залишаються байдужи-
ми до революцiйноi епопеi за участю Франсиско Вiльi, Емiдiа-
но Сапати та iнших ватажкiв iз народу.

Аде вони не можуть взяти в нiй участь, i копи пiд владою
Франсиско Мадеро в KpaiHi знов запановуе порядок,iм здаеть-
ся, що навколо майже нiчого не змiнилося. Через свою напеж-
HicTb до привiлеЙованоi касти вони не здатнi вiдчути всю по-
тужнiсть катаклiзму, що потряс мексиканське суспiпьство i
вiдлуння якого рознесеться по всьому cBiTi. Падiння старого
диктатора Порфирiо Щiаса могпо тодi здатися подiею мало-
значною, i знадобляться десять poKiB доросдiшання в Парижi,
щоб Дiеrо зрозумiв, яку роль вiдiграла ревопюцiа в йото KpaiHi
i яка його власна роль у цiй ревопюцii.

А Фрiдi не потрiбний такий довгий перiод дозрiвання.
Вона напежить до поколiння, що з'явилс)ся на cBiT разом з

ревопюцiею i разом з нею росло, HoBi iдеi ввiЙшпи в t"i пдоть
i кров. Ще й тому Дi€rо здаватиметься iй якимсь казковим
геро€м: адже BiH усе бачив, BiH був на вулицях MexiKo, коли
Сапата BiB за собою седян, озброених мачете, BiH спiпкувався
з росiйськими революцiонерами, зустрiчався зi Сталiним!

Париж, куди Щiеrо повертаеться взимку 191 1 рокр теж ре-
волюцiйне MicTo, тiльки там вiдбуваеться не соцiальна рево-
пюцiя, а найбiльший переворот, який знала iсторiя мистецтва,
копи одночасно закладаються пiдвалини модернiзму в живо-
писi, apxiTeKTypi, музицi, поезii, пiтературi: естетичниЙ анар-
хiзм дадаiстiв, що передуе появi сюрреалiзму, i HoBi вiяння в
хивописi, що йде вiд провокативного, фантастичного мис-
тецтва Пабдо Пiкассо.

2 "Дiего i Фрiда" зз



Перша зустрiч iз живописом Сезанна в 1910 роцi, що стала
дпя Щiеrо потрясiнням, утяry€ його в цi нескiнченнi пошуки
нового. Повернувшись, BiH вiдразу стае прихильником есте-
тичних теорiй кубiзму i, весь у полонi нового захоплення,
пише у своiй майстернi на вулицi Щепар картину за картиною.
ЗаЙмаючись живописом,.Щiеrо перемагае в собi демонiв, I_{e

життево необхiдно: пiсляреволюцiйна Мексика - хаос,у яко-
му ще не знайшпося мiсця мистецтву, !ля fiiсrо кубiзм -можпивiсть самому зробити революцiю. Кпасичний iспан-
ський живопис, який BiH вивчав в Академii Сан-Карлос i в
Толедо, переймаючись вппивом Ель Греко, був розтрощений i
повадений кубiзмом з його здамами i зухвалим запереченням
основ. Будь-який рух уперед, говорить Щiеrо, - це революцiй-
ний рух, <який не щадить нiчого>l.

У ],914 роцi збуваеться найзацовiтнiше бажання fliero. Ра-
зом з Фудзiтою i Кавасiмою BiH приходить у майстерню Пабло
Пiкассо i знайомиться з художником.3 цiеi хвипини ,Щiеrо стае
cBoiM у маленькому i невгамовному гуртку, чиею дiяпьнiстю
вiдзначенi роки, що передувади Першiй свiтовiй вiйнi. На
Монпарнасi його оточують художники, KoTpi шукають шляхи
до нового мистецтва: Пiкабiа,Хуан Грiс, Брак, Модiпьянi. У жи-
лах Рiвери тече i сврейська кров (його бабуся з батькового
боку, IHec Акоста, була з португальських eBpeiB), тому в нього
виникае особrIива спiпьнiсть з художниками i письменника-
ми-емiгрантами еврейського походження - Сутiним, Кис-
лiнrом, Максом Жакобом, Iллею Еренбурrом (якиit зробить
PiBepy прототипом свого героя Хупiо XypeHiTo, принца боге-
ми, хвадька i скоробреха). I звичайно х(, йому бпизький Пабпо

1 Diego Riчега. М.у Art, mу Life, ор. cit., р. | 03.
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Пiкассо. А з Амедео Модiльянi його буде пов'язувати справж-
ня, хоч i ексцентрична, дружба, iз братерською взасмодопомо-
гою, спiльними пиятиками та бурхливими сваркамц. Якийсь
час Амедео i його коханка Жанна Ебютерн, пiдточенi безпро-
свiтними зпиднями, HaBiTb жипи в помешканнi fiiero та Ан-
гелiни на вулицi,Щепар',

З початком вiйни перестада Еадходити стипендiя вiд мек.
сиканського уряду, i Щiеrо, подiбно до Модiльянi та багатьох
iнших художникiв, ддя яких Париж во€нного часу перетво-

рився в пастку, задишаеться у своiй нетопленiй майстернi без
будь-яких засобiв до iснування. У цi тривожнi роки fliefo, за-
хоппений виром паризькоIо богемного життя, виявляе себе
як <людожер>, як пожирач жiнок. Бурхлива i безладна при-
страсть зв'яже його з lvlоревною Воробйовою-Стебепьською,
подругою Ангепiни Беловоi, теж росiянкою з походження, тен-

дiтною на вигляд бпондинкою, надiленою вепичезною волею
i честодюбством. У них народиться дiвчинка на iм'я MapieKa,
<дитя Перемир'яп.На згадку про це безглузде кохаrrня у,Щiеfо
задиIцаться два ескiзи з натури, що закарбували його монпар-
наських друзiв, i шрам на потилицi: коли вони розставапися,
Моревна lцемецула його ножем.

У той час BiH був здатний подовry не працювати, йогQ цiп-
ком зilхоппюють зовнiшнi подii - любовнi iнтри;6ки, турбота
про виживання. I_{i сумбурнi, похмц>i роки запишiать гпибо-
кий слiд у його серцi. Саме тодi BiH усвiдомив, що цqllтук }
мистецтвi - його головна потреба. Щля Щiеfо, як i для Модiль-
янi, мистецтБо не розкiш i не iпюстрацiя життя. Мистецтво i
е саме його ж:иття, i BiH приносить у жертву мистецтву життя
iнших, прагн€ння щастя, yci земнi звершення.

' Olivier DеЬ.,эisе. Diego de Мопфаrпаssе, SEB Mexico, 1985.
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Наприкiнцi 1918 року, незабаром пiсля Перемир'я, liеrо
втрача€ сиЕа: хлопчик умирае вiд менiнгiту i злигоднiв воен-
ного часуl.

Щя душевна рана болiтиме, поки й BiKy його. Незважаючи
на любов Ангелiни, незважаючи на дружне тепло, яким ото-
чують цього добродушного ведетня, цього боязкого дюдоже-

ра Bci Ti, кого BiH зачарував, BiH розумiе: паризький перiод у
його життi закiнчився, настав час продовжити пошуки десь-
iнде.

Прийняти остаточне рiшення йому, очевидно, допомогла
зустрiч з великим Елi Фором. Як пiдкреспюе Бертрам Воль-

фе, завдяки Елi Фору художник усвiдомив, у чому дпя ньо-
го попяIае правда в мистецтвi, яка мiсiя чекае на нього.
Художник, пояснюе Елi Фор, не самотнiй. У йоrо творчостi
знarходить виявпення якась мова, зрозумiпа для Bcix, i, щоб
досягти цiеi yHiBepcaпbHocTi, йому потрiбна пiдтримка всьо-
го народу. Очевидно, Фор, аристократ духу й естет, вiдчув

у ,Щiеrо PiBepi rлибинну силу i генiй, стихiЙну енергiю дику-
на, що не змiг приборкати iнтелектуальний досвiд Монпар-
насу, майже страхiтливу силу, що сповню€ жахом ycix, хто
3 нею стикаеться.

Апе ,Щiеfо i сам уже знае те, про що сказав йому Епi Фор:
BiH не напежить купьтурi Захiдноi €вропи, i повоенниЙ Па-

риж бiльше не може втримати його. I BiH кидае все. BiH iде
назавжди, охоплений бажанням працювати, прагненням зно-

I fвадалупе PiBepa MapiH, дочка Щiеrо i Лупе MapiB, пише, що якось

раз, коли вона була ще пiдлiтком,6атько сказав iй: <Сьогоднi мо€му
синовi виповнипося б тридцять п'ять poKiB>. I розповiв iй, як,Щiеriто
вмер, тому що в них не було грошей на вугiлля. (Uп rio dos Riveras.Mei-
со, 1989).
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ву знаЙти себе, i зовсiм не дума€ про Ангедiну, яку залиlлив

у нещастr.
BiH побував в Iтадii, побачив фрески Мiкепанджело, кар-

тини TiHTopeTTo, шедеври етруського мистецтва, Пестум, Си-
цилiю, речi, <якi вивертають вам тепьбухио. I зрозумiв, де Mic-

це його живопису: не в прокурених робiтнях Монпарнасу, а

на cTiHax будинкiв, зведених революцiею, - там вона буде до-
ступна всьому народовi. 19 травня l921 року BiH пише своему
друговi Альфонсо Рейесу: <I-1я подорож вiдкривае новий етап

у моему життi. i...> Тут не icHye рiзницi мiж життям людей i
творами мистецтва. Фрески не кiнчаються за дверима церков,
вони живуть на вулицях, у будинках, i всюди, купи б не впав
погляд, усе знайоме, усе народне. <...> Сталепиварнi заводи,

рудники, верфi гармонiйно спопr{аються з храмами, дзвiни-
цями, паllацами. На Сиципii фронтони - це портрети пагор-
бiв, а сiльськi будинки побудованi простими мулярами з тим
же почуттям досконалоi гармонii>'.

Революцiя 1917 року в Pocii, про яку розповiдали Йому
друзц переконапа Його в тому, що HoBi часи вже на порозi.
I зненацька його охоплю€ гарячкове пiднесення, прагнення
побачити, як це здiйсниться. Йому бiльше нiчого вчитися в
€вропи священних KaMeHiB, €вропи, спустошеноi боже-
вiпьною вiйпою, що занапастила його сина. Усе, до чого BiH
прагне, - там, за океаном, у ще не вiдомiй Мексицi, що манить
його до себе. Пiсля падiння BeHycTiaHo Карранси2, який вико-

' Claude Fell. nDiego Rivera et les dёЬuts du mчrаIismе mехiсапu,Еfиdеs
mехiсапеs,М 7. Реrрigпап, l984.

2 BeHycmiaHo Карранса ёе ла Гарса (l859-1920) - мексиканський
дер:r<авний i полiтичниЙ дiяч, президент Мексики в l9l4-My та 1915-
1920 роках. Був розстрiляний у ходi во€нного перевороту. (Прuм. реё,)
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ристав мексиканську революцiю на користь великих земле-
власникiв, i пiспя приходу до впади Апьваро ОбреГонаl, пюди-
ни з народу, liero може повернутися на батькiвщину.

У |92I роцi, коли Щiеrо PiBepa знову ступив на землю Мек-
сики, Фрiдi Кало виповниrtося чотирнадцять poKiB, але з ви-
гляду iй бупо не бiльше дванадцяти. Легенду, пов'язану з iм'ям
,Щiе/о, вона дiзнаеться з газет, з розмов однокласникiв по Пiд-
готовчiй шкопi. Точнiше, це HaBiTb не легенда, а репутацiя роз-
пусника й aHapxicTa. fiiero PiBepa звабив i нажахав людей по-
тойбiч моря, гордовитих французiв, що колись намагалися
пiдкорити Мексику, апебупи розбитi народною армiсю Бенiто
Хуареса пiд Пуеблою 5 травня 1867 року. Художник зачарував
tx cBoiM мистецтвом, пригопомшив cBoiM невгамовним крас-
номовством. BiH - герой дня. ,Що того ж уряд Апьваро О6-

реrона доручив справи кудьтури Його друговi Хосе Васконсе-
лосу,який теж недавно повернувся з €вропи.

Кiпька пiт тому, у 19i0 роцi, за Порфирiо Дiаса, дво€ ху-
дожникiв уже намагаrrися створити щось нове:,Щоктор Атль i
Мануепь Ороско хотiпи розписати фресками амфiтеатр На-
цiонапьноi пiдготовчоi школи, апе старий диктатор не надто
попюбдяв народне мистецтво.

Повернувшись до цiеi iдеi, Васконседос не хоче доручати
роботу хупожникам, яких вважае €DK надто вiдданими кпаси-

| Дльваро Обрегон Салidа ( 1880-1928) - мексиканський вiйськовий
та державниЙ дiяч, генерал, президент Мексики в 1920-1924 роках.
У l928 роцi виграв президентськi вибори, та ще до вступу на посаду був

убитийt студентом-католиком, який протестував проти антиклерикапь-
Hoi полiтики Обреrова. (Прuм. реd.)
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цi, i звертаеться до iконоборця, <(дюдожера> Рiвери. Иого га-

рячковiсть, його неприборканi iнстинкти, його колосальна
працездатнiсть - усе це вже привабдю€ до нього. I BiH стае

центром новоствореного руху муралiстiв, подiбно до того як
Пiкассо був центром кубiстськоi ревопюцii. У цiй боротьбi за
простiр, доступний народу, довкола нього групуються видат-
Hi мексиканськi майстри: Херардо МурiльЙо, Хорхе EHcico,
Сiкейрос, Жан Шарпо (француз родом), Фермiн Ревуельтас,
Монтенеfро, Хав'ер Герреро, Карлос Мерiда з Гватемапи, Руфi-
но ТамаЙо. Щiеfо першим зрозумiв суть Tiei революцii в жи-
вописi, що повинна була настати за революцiею полiтичною,
покдикана була прославити ii героiзм. Пiд час поiздки у Ч'япас
i Юкатан на святкування сторiччя незалежностi Мексики i
Перший мiжнародний студентський конгрес BiH вiдкрив для
себе надзвичайну силу мистецтва майя. Щивпячись на фрески
Храму яryарiв у Чiчен-Iца, BiH зрозумiв, що мае зобразити на
cTiHax сучасЕих будинкiв репiгiю звiдьнення Людини.

Повернувшись у MexiKo, BiH стае i керiвником, i гоповним
виконавцем гiгантського проекту, задуманого Васконселосом:

розпис Пiдготовчоi шкопи BiH цiлком бере на себе, доручаючи
cBoiM помiчникам тiльки готувати тло, змiшувати фарби,роз-
бавляти ix рослинною смопою i закрiплювати соком опунцii.

За роботою - це воiстину гiгант, фiзичною силою i непо-
хитнiстю водi BiH перевершуе Bcix iнших, тому i дае собi раду
з непомiрним завданням. Якщо з €вропи ,ЩiеГо приrхав з по-
таною репутацiею розпусника й <дикуна>, то тут, на ришто-
ваннях у Пiдготовчiй шкодi або в майстернi копежу Сан-Iль-
дефонсо, народжуеться дегенда про генiапьного PiBepy,
пегенда, що запаморочуе тендiтну юну дiвчину з рiшучим
погдядом, на iм'я Фрiда Капо.



ФрIдА - (спрАвжнIЙ дЕмон),

Kon, Щiеrо PiBepa зустрiчае
Фрiду вперше - якщо не вважати ii дитячоi витiвки в амфi-
TeaTpi Пiдготовчоi школи, - його вражае контраст мiж тен-
дiтнiстю тiла i хвилюючою красою обличчя i ще оцей напру-
жений, заrlитпивиit погляд сяючих темних очей, по-дитячому
щирий i тому здатний роззброiти.

Фрiда не схожа на жодну Ь жiнок, яких BiH знав до сьо-
го часу. Hi на Ангелiну з ii бпiдим, осяяним внутрiшнiм
cBiTnoM дицем сдов'янки, Hi на iмпульсивну Моревну, Hi на
почуттеву, неприборкану Лупе MapiH. Вона не налех(ить да-
пекiй €вропi, не вийшла зi збiднiпоi rвадапахарськоi арис-
ToKpaTii, серед якоi минуда моподiсть Лупе MapiH, i в нiй не
вiдчуваеться Tiei холодноi рiшучостi, що прочиту€ться на
янгольському пичку Тiни Модоттi. I]e дiвчина з космiчноi

раси Васконселоса, i чимось вона схожа на самого Щiсrо: у
нiй вигадливо сподучаються безтурботна веселiсть iндiанцiв
i смуток метисiв, i до всього домiшуються iцейськi не-
спокiйнiсть i почуттевiсть, якi вона усrтадкувада вiд батька,
Усе це вiдразу вцадае йому в очi й притяryе його, так само
як i юний BiK Фрiди.
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Аде коди BiH, як належить нареченому, починае щотижня
вiдвiдувати будинок Капо в Койоаканi i намагаеться краще
пiзнати Фрiду, то з'ясовуе, цо пiд цим тендiтним вигпядом
ховаеться людина, яка пережипа страшне випробування. Фрi-
да не любить говорити про минуле, вона трима€ все в собi. Як
багато мексиканок ii копа, вона дуже стримана у виявпеннi
почуттiв i надiлена своерiдним в'iдливим ryMopoMt в/Iастивим
також i Щiсrо, - краще вже лаЙка або непристоЙний жарт,
анiж нарiкання на життя. Вона займаеться живописом, i те, що
вiдкриваеться,Щiеrо в ii роботах, вражае i зачаровуе його. Bci

розчарування Фрiди, Bci ii драми, величезне страждання, що
увiйшло в ii життя, - все це показано на картинах, виражено
з такою незворушною безсоромнiстю i такою внутрiшньою
незалежнiстю, якi не часто зустрiчаються на cBiTi.

У цiеi закоханоi панянки з невимушеними манерами за ii
недовгий BiK вiдклався найтяжчиil життевий досвiд. Народив-
шись у 1907 роцi в бiднiЙ родинi, вона рано зрозумiла, що iй
не варто пдекати великих надiй. ii батьковi Гiпьермо Капо жи-
веться недегко. За Порфирiо Щiаса BiH був офiцiйним фотогра-
фЪм, а пiсля революцii залишився без гроша, без майбутнього
i тепер дедве стягае кiнцi докупи - тримае фотостудiю в цен-
Tpi MexiKo i знiмае на тлi вкритого пипом драпуванIrя пер-
шопричасниць i молодят. Про хпiб насущний для родини
пiклуеться мати Фрiди, Матильда Кальдерой: продае меблi та
iншi речi, здае кiмнати паничам, заощаджуе буквадьно на всьо-
му. Очевидно, Фрiда була не д}же у приязних стосунках з

матiр'ю. Батьками Матильди були Iсабель, дочка iспанського
генерала, i фотограф iндiанського походження з Мiчоакана
AHToHio Кальдерон, I_tя жiнка, свята та бох<а, тиха, апе з твер-

дим характером, змушена вiдiгравати непривабливу ропь при
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Гiпьермо, артистичному, вразливому, далекому вiд реальностi.
Замоподу вона була така жвава, така приваблива, а тепер, за-

ради родини,стала суворою i владною. oMi jф, (<мiй началь-
никп), - говорить про Hei Фрiда. Як i ,Щiеrо, Фрiда з малого
малечку була обдiлена материнською дюбов'ю: пiспя народ-
ження дочки Крiстiни (на piK моподшоi за Фрiду) виснажену
частими породами Матильду Капьдерон обгортае смуток, i
вона не може пiклуватися про двох cBoix крихiток. Фрiду, як
свого часу Дiеrо, виховувала няня-iндiанка. Згодом,Щiеfо на-
пише символiчний портрет цiеi жiнки, зобразивши Ii в образi
iндiанськоi богинi в масцi, iз cocKiB якоi тече чарiвне молоко.
Однак немае cyMHiBy: саме вiд Матильди Капьдерон Фрiда ус-
падкувала те, що вирiзняе i] цомiж подружок, - енергiю, осяЙ-
ний погляд i майх<е релiгiйну вiдданiсть iдеапу революцii.

А мрiйливий i вразливий батько стане прообразом чодовi-
ка-дитини, якого Фрiда буде шукати собi все життя. У нього
бувають (напади запамороки>, як обережно називае ix Фрiда.
Насправдi BiH хворий на епiпепсiю, i дочка змалку знае, що
потрiбно робити, якщо в нього станеться напад на вулицi.
Вона кпаде його горiлиць, розхристус на ньому одяг i тримае
в руках його фотоапарац щоб який-небупь злодiй не ско-

ристався доброю нагодою! Фрiда - найупюбденiша з шести
дочок fiльермо, i вона обожнюе батька, незважаючи на його
слабiсть або, можливо, через його вразпивiсть. Пiсдя його
cMepTi в 1952 роцi вона напише портрет, кпасичниЙ, у стилi
фотографiй, якi робив BiH сам: застигла поза, святковий кос-
тюм, бпяклi неспокiйнi очi, вуси, TaKi чорнi та rycTi, що зда-
ються накдееними; жовтувате тпо, що нагадуе про вицвiпе
драпування в ступii на вулицi Мадеро, прикрашене незвичай-
ним вiзерунком з яйцекпiтин i сперматозоiдiв - так Фрiда
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зображуе мить свого зачаття. Пiдпис пiд картиною сповнений
любовi: <Я написала портрет мого батька, Вiпьгельма Кало,
германо-угорського походження, художника i фотографа за

фахом, людини шпяхетноi, розумноi, доброi i смiдивоi, бо BiH
шiстдесят poKiB мучився епiлепсi€ю, але нiколи не припиняв
працювати й боровся проти Гiтпера. Обох<нюю його. Фрiда
Кало, його донька>.

Фрiдi дуtке рано довелося пiзнати, що таке стражда}Iня,
У 1913 роцi, у шiсть poKiB, вона заслабла на полiомiелiъ i лiва
нога залиlциrrася частково парапiзованою. Калiкувата нога на
все життя стане для Hei джерелом мук i причиною комппексiв.
Усе життя Фрiда буде соромитися цiеi занадто худоi ноги, що
нагадувапа iй малюнки Посади або ацтекського бога вiйни
Уiцилопочтлi, якого зображують з усохлою ногою. На авто-
портретах вона найчастiше намагаеться приховати сво€ калiц-
тво, а на единiй картинi, де вона зображена оголеною (Щiеrо

написав iT в 1930 роцi), вона сидить у крiспi, у сором'язпиво-
незручнiй позi, пiдгорнувlли пiд себе хвору ноry.

На сiмейнiй фотографii, зробленiй невдовзi пiспя видужан-
ня Фрiди, уже вчуваеться caMoTHicTb, до якоi довепо fi страж-
дання. Маленька дiвчинка iз серйозним обличчям cToiTb пiд
бадконом бупинку в Койоаканi, трохи осторонь вiд iнших,
нижня частина ii тiда напiвприхована кущами. Вона зрозумi-
ла, що нiкопи не стане такою, як iншi; сусiдськi дiвчатка i хлоп-
чики з неусвiдомпеною дитячою жорстокiстю дражнять ii; як
згаду€ Аврора Рейес, копи Фрiда у cBoix високих черевикzlх -
вона буде носити TaKi все життя - катаltася на велосипедi, iй
кричали: <Frida, pata de palo!> (<Фрiда, дерев'яна нога!>)'. Пiд-

' In Hayden Неrrеrа, ор. сiЁ., р, l5.
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ростаючи, Фрiда гостро вiдчувае свою caмoTHicTb. ii единий

друг - сестра MaTiTa - незабаром назавжди покине рiдну
домiвку. Семирiчна Фрiда допомагае cecTpi втекти, апе потiм
Ti охоппюе почуття провини, i в молодi роки вона довго i на-
попегливо шукатиме MaTiTy, аби повернути втiкачку додому.
MaTiTi подарують прощення лише через багато лiъ копи iЙ
виповниться двадцять ciM, а Фрiдi - двадцять.

У формуваннi особистостi Фрiди важдиву ропь вiдiграло
бопiсне усвiдомлення того, tцо вона не схожа на iнших. У Ti

роки вона ще не мае гадки про живопис. Але вона живе у cBiTi

фантазii та мрiянь, золотить caMoTHicTb, уявдяючи, начебто
бачить у шибцi iншу Фрiду, свого двiйника, свою сестру. <На

запiтнiлому скпi я папьцем малювапа дверi, - пише вона в
щоденнику, - i через цi уявлюванi дверi, повнi радiсного не-
терпiння, ви спизапа з кiмнати. Я прямувапа до молочноi крам-
чицi Пiнсона. ПроЙшовши крiзь букву <О> на вивiсцi, я спус-
капася до центру земпi, де на мене завжди чекала (уявлювана

подруIа>. Я вже не пам'ятаю ii обличчя, не пам'ятаю, якого
кольору в Hei було волосся. Але пам'ятаю, що вона бупа весе-
ла, багато смiяпася. Неголосним cMixoM. Вона була зграбна,
танцювала так, мовби нiчого не вокила. А я танцювапа s нею
i розповiдапа iй yci Moi таемницi...>

Фрiда так i не розстанеться зi cBoiM двiЙником. На картинi
1939 року, названiй <.Щвi Фрiди>, зобра;<ено двiйко дiвчат, не-
мов ciaMcbKi близнята, вони сидять, побравшись за руки, вид-
но ixHi серця, з'еднанi спiльною артерiею. CaMoTHicTb i бiль
перетворили дитячу мрiю в нав'язливу примару, надiпипи
майже мiфiчною сипою iнше <я>, дзеркапьне вiдображення,

у яке вона вдивпяеться знову i знову,
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Щопя Фрiди дивна тим, що все в цiй долi абсопютно непе-

редбачене. На вiдмiну вiд Дiеrо Рiвери вона зовсiм не збира-
лася ставати художницею. Звичайно, батько виховав у нiй
любов до мистецтва, i ще в колежi вона вiдчувае гострий iH-

терес до молодих, сповнених прагнення визнання художникlв

HoBoi Мексики. У Пiдготовчiй школi вона прибиваеться до
галасливоi, охочоi до балачок компанii студентiв, що на знак
напежностi до групи носять кашкет i називають себе <Качу-

чао. фупа, що зробила cBoiM кумиром революцiонера Хосе
Васконсепоса, займа€ться переважно лiтературою: серед iT

учасникiв Мirепь Лiра, якого Фрiда за пристрасть до китай-
cbKoi поезii прозвапа Чунr Лi, музикант Анхело Салас, пись-
менник OKTaBio Бустаманте,А ще - Алехандро Гомес Apiac,
студент юридичного факупьтету i журнапiст, пiдер i натхнен-
ник <Качучас"; Фрiда в нього закоху€ться. Вони зустрiчають-
ся пiд дверима юридичного факупьтету, разом бувають на
вечiрках, на балах, вона пише йому листи, де цовно багато-
значних натякiв у жартiвпиво-палкому ToHi, називас його
сво\м поviо, нареченим, а себе - Його дружиною, чи HaBiTb

ftоrо еsсuiпсIа - uбезлритупьною собачкоюо. Вона грае в пю-
бов i, мабуть, непомiтно дпя себе втяry€ться в цю гру. Звичаi
в мексиканському суспiльствi двадцятих рокЬ таки cyBopi -
[олорес Ольмедо пише в cTaTTi, присвяченiЙ виставцi Фрiди
Кало в Парижi, що в 1922 роцi <пише деякi жiнки могди всту-
пити до унiверситетуп i що <Фрiда була серед тридцяти п'яти
жiнок, яким уперше дозвопили вчитися HapiBHi з двома тися-
чами студентiв-чоповiкiв>l. Палкий, неприборканий темпера-
мент дiвчини вириваеться за рамки цього умовного шкiпьно-

l Dolores Olmedo. Frfda reyieпt i Рапs, Paris, L992,p.l|.
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го кохання. Фрiда Mpie куди-небудь поiхати, стати вiдьною.
1 сiчня 1925 року вона пиIце Апехандро писта, у якому про-
пону€ разом вирушити у Сполученi Штати: <Ъбi не здаеться,

що ми повиннi що-небудь зробити з наlцим життям? Якщо
ми BiK вiкуватимемо в Мексицi, то так i залишимося нiкчема-
ми, i взагалi, по-моему, немае нiчого прекраснiшого, Hiж по-

дорожi, я щораз лютiшаю вiд думки, що MeHi не вистача€ вопi
зробити те, про що я тобi говорю. Ти MeHi вiдповiси, що caMoi
волi тут мало, потрiбнi ще й грошi, але можна piK попрацюва-
ти й зiбрати потрiбну суму, i тодi пробпем не буде. YTiM, вiд-
верто кФкучи, я мало що в цьому тямлю, ти мусиш MeHi роз-
повiсти, у чому там переваги i в чому труднощi i чи правда,

що rpiнro TaKi огиднi. Бач, усе те, що я написада вiд зiрочки i
дотепер, - не бiпьше нiж захмарнi замки, i краще бупо б роз-
вйти Moi iлюзii просто зараз...>l

Але Фрiда не схожа на свою сестру MaTiTy, вона не така

рiшуча i не така самостiйна, щоб кинути батькiв i поринути
назустрiч пригодам, та й Алехандро Гомес Apiac alK нiяк не
шукач пригод. Його ставпення до рвучкоi i сентиментальноi
шкопярки - стримано-опiкунське. BiH грае при нiй родь стар-
шого брата, якого у Фрiди нiколи не було: бере участь у ii
витiвках, аде може й виявцти вимогливiсть, якщо вважа€ за
потрiбне. Фрiда ддя нього - мапенька дiвчинка, mi пiпа de la
Preparatoria2, а iнодi i lagrirпilla - <плаксiйка>. У нiй дивним
чином спопучаються чуттевiсть та iдеалiзм, еротичнi фантазii
та мiстичнi поривання. У той час вона ще далека вiд револю-
цiйних переконань. lб сiчня l924 року вона схвильовано пише

1 In Hayden Неrrеrа, ор, cit.,p.4|-42.
2 Моя дiвчинка з Пiдготовчоi школи (iсп.). (Прuм. реё.)
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Алехандро: <Найбiльше я мо/Iилася за мою сестру MaTi. Свя-
щеник ii знае й обiцяе багато модитися за Hei. А ще я просида
Господа i Пресвяту Щiву, щоб у тебе все було добре i щоб ти
завжди мене кохав, i за твою маму i сестричку я теж молила-
ся>'. Релiгiйнi почуття, у яких мати виховала Фрiду, у Hei ще
дуже сильнi. Схильнiсть до мiстичноi екзапьтацii збережеться

у Фрiди на все життя. Тiльки мiсце святих займуть револю-
цiонери - Карл Маркс, Ленiн, Сапата, Ir{ao i Стадiн.

Незабаром жахлива подiя змiнить усе життя Фрiди, на-
завжди замкне ii в TicHoMy cBiTi caMoTHocTi i непозбутнього
бопю, де €диним виходом стане мистецтво.

17 вересня 1925 року (iй тодi ще не виповнидося BiciMHa-

дцяти) Фрiда разом з Алехандро сiдае в автобус - цi автобу-
сипустили зовсiм недавно, i мiстянам вони подобаються, бо
ходять набагато швидше за TpaMBai. На перехрестi побiля рин-
ку Сан-Хуан в автобус врiзаеться трамвай.

Пiзнiше Фрiда розповiсть: <I_{e трапипося вiдразу пiспя
того, як ми сiпи в автобус. Спочатку ми iхали в iншому, але я
помiтипа, що заryбила парасо/Iьку, i ми вийшпи, щоб ii знайти;
ось так я опинипася в автобусi, що розiрвав мене на lпматки.
3iткнення стадося на розi, перед ринком Сан-Хуан, Трамвай
ixaB повiпьно, апе водiй наIцого автобуса був молодий i нетерп-
пячцй.Трамвай повернув - i наш автобус виявився затисну-
тим помiж ним i стiною.

Я тодi була недурна як на свiй BiK, апе, хоч i тiшилася пев-
ною свободою, не мада нiякого життевого досвiду. Напевно,
тому я не вiдразу зрозумiла, що зi мною сталося, якi травми

I Iп Науdеп Неггеrа, ор. cit.,p.40.

47



я дiстада. Перше, про що я подумада, це гарненька строката
дрiбничка, яку того дня купила i везда iз собою. Я спробувала
ii знайти, гадаючи, що аварiя несерЙозна.

Неправда, начебто люди в першу хвилину усвiдомлюють,
що з ними трапипося, неправда, начебто вони плачуть, Я не
плакапа. Вiд поштовху нас ycix кинуло вперед, i уламок KoTpoicb
приступки автобуса црохромив мене, як шпага прохромлю€
бика. Хтось iз перехожих, побачивши, що я стiкаю кров'ю, узяв
мене на руки i поклав на бiпьярдний стiл, а там уже ilро мене
подбав Червоний Хрест. Ось так я втратиJIа невиннiсть. У мене
була ушкоджёна нирка, я не могпа вiдправпяти маду нужду, аде

найгiрше було з хребтом. Здавалося, HixTo особливо не тур-
буеться. Рентгена MeHi не робили. Я сяк-так сiла i попросипа
сповiстити Moix рiдних. Матипьда довiдалася про те, що стало-
ся, з газет, вона церша прийшла до мене i потiм три мiсяцi цi-
лодобово не вiрсодипа вiд мене. Моя мати мiсяць була шоко-
вана, Bolla так i не провiдапа мене. Копи про мене сказали
cecTpi Адрiанi, вона зомдiла. А батько вiд нервового розладу
занедужав, i я побачипа його тiльки за три тижнi цо ToMy>l.

Наслiдки aBapii жахливi,6iльшiсть пiкарiв, що огпядають
Фрiду, дивом дивуються, як вона вижида: потрiйниЙ перелом
хребта в поперековiй дiлянцi, перелом шийки стегна та кiпь-
кох ребер, лiва нога зламана в одинадцятьох мiсцяь права
ступня роздроблена, вивих лiвого плеча, потрiйний перепом
таза. Уламок сталевоi приступки автобуса врiзався в дiвий бiк
i вийшов через пЬу.

Але опiрнiсть i хситтева сипа Фрiди надзвичаЙнi. Вона
вижипа в aBapii, зумiпа пережити i розпач, якиЙ охопив iJ

' In Raquel Tibo|,Frida Kahlo, uпа yida abieTto, Mexico, 1983, р.40.
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потiм. Страждання, що випали на ii додю, маЙже неможливо
витримати.

<Ти не уявля€ш, як MeHi боляче, - пише вона Алехандро
через мiсяць, - щоразу, коли мене повертають у лiжку, я про-
ливаю потоки слiз, а врештi, як мовиться, собачому скавчанню
i жiночим сльозам вiрити не можна>.

Iронiя i чорний ryмор допомагають Фрiдi знайти в собi
надлюдськi сили,щоб подопати розпач i бiль. Вона пише, чи-
тае, без кiнця перемовляеться жартами з Матипьдою. Вона
осяга€ розумом суть мексиканського спова аguапtоr - <<"гер-

пiти>.5 грудня 1925 року: <Одне добре: я починаю звикати до
страждання>.

З пiKapHi Червоного Хреста Фрiду привозять у рiдний дiм
у Койоаканi. Вона прикута до лiжка. I приймае рiшення: вона
буде малювати. MaTepi Фрiда говорить: <<Я запишипася жива,
до тоIо ж MeHi € заради чого жити. Заради живописуо. Мати
влаштову€ над iT пiжком щось подiбне до балдахiна i при-
крiплюе там дзеркадо, щоб дiвчина могла бачити i мапювати
себе. I_{e лiжко i це дзеркало пройдуть через усю'fi творчiсть:
знову, як у дитинствi, вона знаЙшла шлях до iншоi Фрiди, яка
весела i грацiозна, вiчно танцюе i якiй можна звiрити Bci cBoi
секрети.

У життi дiвчини, перше TaKoi пустотливоi i TaKoi примх-
пивоi, що мрiяла (вирушити в ппавання або в далеку подо-

рож), вiдтепер е мiсце тiльки живопису, похмурим жартам i
caMoTHocTi. CaMoTHocTi тим бiльше гдибокiй, що Алехандро,
iT наречений, поiхав учитися до Нiмеччини, звiдки пистийдуть
мiсяцями. Вiд'iзд Алехандро - аж нiяк не випадковiсть:6ать-
ки не схвапюють його др}жби з такою розбещеною,рiзкою на
язик особою, яка до того ж назавr(ди залишиться кадiкою.
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Тепер Фрiда може цiпком оцiнити всю серйознiсть того,
що сталося з нею: пlкарr сказали, що вона нiколи не змо)t(е

стати матiр'ю. У 1926 роцi вона скдадае повiдомпення, спов-
нене гпузливоi гiркоти:

лЕонАрдо
народився в пiкарнi Червоного Хреста

у |925 роцi вiд Рiздва Христового, хрещений

у наступному роцi в MicTi Койоаканi.
Його матiр'ю бупа

Фрiда Кало,
а хрещеними _

Iсабедь Кампос i Апехандро Гомес.

Тепер iй доведеться самiй боротися з кошмаром, що став
ii долею, Часом розпач бере над нею гору.30 березня 1927 року
вона пише Aлicii Гомес Apiac (cecTpi Алехандро): оБудь ласка,
не ображайтеся, що я не запрошую вас: я не певна, що Апе-
хандро схва/Iив би це, i потiм, ви уявити собi не можете, який
жахливий цей будинок i як MeHi бупо б соромно,якбивилри-
йшпи сюди, хоча) запевняю вас, MeHi дуже хотiпося б вас ба-
чити...> б квiтня: <Якщо так триватиме й далi, то краще б мене
забрапи з цiсi ппанети...> 25 квiтня, у листi до Алехандро:
<Учора MeHi було так погано, так сумно, ти не можеш собi

уяви"ги,до якого розпачу мох(е довести пюдину така хвороба,
я почуваю оlидливу нудоту i не знаю, чим це пояснити, а

iнодi - жахливий бiпь, що пi вiд чого не минае. <...> Так, це
я, саме я i HixTo iнший, це я мучуся, удаюся в розпуку i таке
iнше. Не можу багато писати, бо дуже BzDKKo нахилятися, не
можу ходити, бо rкахливо болить нога, вiд читання швидко
стомпююся, yTiM i читати особпиво нiчого, залиша€ться тiль-
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ки пдакати, та й на це iнодi бракуе сип...Ти не уявпяеш, як
пригнiчуе мене це сидiння в чотирьох cTiHax. От i все! Бiдьше
про мiй розпач сказати нема чого...>l

Пiспя фатальноi aBapii Фрiда перенесда найжахливiшi фi-
зичнi страждання, якi можуть випасти людинi. Але головне
випробування в Hei попереду. iй доведеться знову навчитися
воподiти тiлом, знову стати вiльною, i в це вона вкладае всю
свою надзвичайну житт€ву сипу.

Початком цiеi битви ста€ повернення в рiдний дiм у Койо-
aKaHi. Вона змушуе себе виходити на вудицю, навiдувати друзiв
по Пiдготовчiй шкопi. Через три мiсяцi пiсля того, як вона ви-
писалася з лiкарнi, вона сiдае в автобус i iде до центру MexiKo.

Тепер живопис - це головне для Hei, сенс ij життя. Жанр
автопортрета вона почала освоювати ще в 1923 роцi, i перша
if справtкня картина - впасниЙ портрет у стипi Боттiчеплi,
яку вона даруе Алехандро, сподiваючись утримати його. На
цьому романтичному портретi, дещо статичному, як у перед-

рафаелiтiв або в мексиканського художника CaTypHiHo Ерра-
на, вона з'явдяеться у всiй своiЙ тендiтностi: темне пiпувате
тло пiдкреслю€ страждальницьку блiдiсть обличчя. €дине, у
чому виявля€ться iндивiдуапьнiсть автора, - допитпивий,
сповнений iскрометного розуму погпяд чорних очей з-пiд ryс-
тих брiв i саркастич}tий девiз унизу картини (Апехандро зно-
ву збираеться за океан):

Неutе ist Immеr Noch
(Щень ще не скiнчився),

Кiдька мiсяцiв вайтяхсчих строкдань BapTi довгих poKiB
житгевого досвiду. Фрiда у cBoi дев'ятнадцять - зрiла, певна

' Iп Raquel Tibol, ор. cir., р.45.
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себе x(iнKa, Вопа ексцентрична, напопегдива,у Hei виробилися
перековання. Вона обожнюе батька, такого лагiдноrо, такого
артистичного, i сестру Матипьду, якiй стапо смiпостi втекти з

дому. Вона ненавидить буржуазнi yMoBHocTi, надмiрну побож-
HicTb MaTepi i сестру KpicTiHy, до якоi почувае болючi ревнощi.

Розлука з Апехандро теж обходиться iй дорого, робить ще
нестерпнiшими caмoтHicTb i вiдчай. Але вона не з тих дiвчат,
якими можна гордувати. Вона вже зрозумiпа, що iй не буде
зцiпення вiд самотно cTi.17 вересня 1927 року вона пише Апе-
хандро: <Коли ти повернешся, я не зможу дати тобi нiчого
такого,чого б тобiхотiдося, Колись ябупа пустотпивою i ко-
кетдивою, тепер бупу пустотдивою i Hi на що не здатною, а це
набатато гiрше... Усе мое життя в тобi, але навтiшатися цим
життям я не зможу нiкопи>.

Кохання здаеться недосяжним, апе Фрiда не може змири-
тися з поразкою, з допею калiки. Вона змiнипася, схудпа, очi пiд
чорними дугаNIи брiв горять ще яскравiше,ryби щiльно i су-
воро стиснутi: такою з'явдя€ться вона на фотографii, зробленiй
батьком у пютому 1926 року. Вона cToiTb в оточеннi сестер i
двоюрiдних братiв, одягнена, як хлопчик, спираючись на цiпок,
що вочевидь Ее просто спуry.е доповненням до костюма.

Вона вирiшипа жити далi. Усупереч рецидивам хзороби,
самiтництву, корсетам i мипицям вона бореться з невiдступ-
ною, гнiтючою iзопьованiстю. Iй двадцять poKiB, у ii покапiче-
ному тiлi вируе мопода, нетерпляча жага життя. З газет вона

довiдуеться про незвичайнi подii в зовнiшньому cBiTi, про бо-

ротьбу за впаду мiж ОбреГоном i Кальесомl, про пiвнiчноаме-

1 Ппуtпарко Кальес Елiас (L877-1945) - мексикаЕськиЙ вiйськовиЙ
та державний дiяч, президент Мексики у |924-|928 роках. (Прuм. реё,)
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риканську загрозу, потiм про вбивство Обреrона, загибель
Франсиско Вiльi, про виступи студентiв,3 особливою увагою
вона читае замiтки, присвяченi росiйськiЙ революцii i народ-
ни}I заворушенням у Шанхаi.

Студентiв iз групи <Качlпrас> мало цiкавила полiтика, i
Фрiда на свое лихо бупа байдужа до реводюцiйних iдей. Коли
Алехандро поiхав до Нiмеччини, вона жартувала з нього: <По-

менше флiртуи з дiвчатами там, на KypopTi... а надто у Францii
та в Iталii i, певна рiч, у Pocii, де багато юних KoMyHicToK...>
(2 серпня |927 року).

KpiM живописУ i писання пистiв до друзiв, дедалi здо-

ровiша Фрiда захоплюёться читанням. Вона читае романи
Хуана Габрiеля Боркмана, вiршi Елiаса Нандiно або cTaTTi

Опександра Керенського про революцiю в Pocii, Кодишнiй
керiвник Тимчасового уряду, вiдсторонений Ленiним вiд впа-

ди, тiдьки-но прибув до Спопучених ITTTaTiB, i його свiдчен-
ня про реапьну росiйську революцiю досить розходяться з

коцунiстичними iдеалами. Проте в сiчнi 1928 року, пiд вппи-
вом Хермана дедь Кампо, колишнього студента Пiдготовчоi
школи, Фрiда допучаеться до невеликоi групи iнтепектуепiв,
якi слtмпатизують KoMyHicTaM. Помiх< H}tx - кубинський
емiгрант Хупiо AHToHio Мелья i мексиканський художник
Хав'ер Герреро - офЩiйний коханець iталiйки Тiни Модот-
Ti. TiHa сповнеiIа ревопюцiйноi енергii, модода i мае роман-
тичну красу, що зачаровуе Фрiду. Вона бупа змушена пере-
iжджати з краiни в KpaiHy, поки не знайшла прихисток у
MexiKo. Пiспя ревопюцii в Мекgицi осепипися попiтичнi eMi-
гранти з рiзних KpaiH, вона стапа <рiдною домiвкою дпя
Bcix латиноамериканцiв>, як зауважуе iсторик .Щанiепь Kocio
Вiпьеfас.
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TiHy Модоттi i Хулiо AHToHio Мелью революцiя притягу€,
наче магнiт. Пiспя вбивства Обреrона в pecTopaHi <Ла Бомбi-
пья> у Сан-Анхеле (неподапiк вiд будинку Капо), пiсля захоп-
дення влади генералом Кадьесом i вбивства Вiдьi починаеть-
ся безлад, думки розбурханi.3розумiдо, що Фрiду т:ривертають
TaKi яскравi особистостi, особливо TiHa Модоттi - молода,
красива, талановита, що цiпком присвятила себе революцii.
Не кажlпlи вже про те, що до Hei часто з;lходить Щiеfо PiBepa.

Зухвале дiвчисько перетворилося в моподу жiнку з про-
менистим, сповненим рiшlпtостi поглядом, з печаттю пережи-
того страr(дання на виду. Свосрiднiсть майже азiатського
обличчя, пiдкреспена синювато-чорним, роздiленим на продiп
волоссям i витриманим одягом, змушуе серце Дiеrо битися
частiше. I все-таки вона входить у його життя насамперед че-

рез живопис.
У своiй <Баладi про пролетарську р_евопюцiю>, що нею

розписанi стiни четвертого поверху MiHicTepcTBa освiти на
замовдення Васконсепоса, Щiеlо розмiстив ii у центрi: убрана
у червону сорочку, пдiч-о-плiч iз Тiною Модоттi i Хулiо Медь-
ею, вона розда€ робiтникам рушницi i багнети. Апе мiж Фрi-
дою та,Щiсfо вже почалися пересварки, що триватимуть усе
ikHe спiльне життя. Щiеrо пiдштрикуе Фрiду, стверджуе, що
в Hei псячий писок; а Фрiда, не розryбившись, вiдповiдае:
<А в тебе морда, як у жаби>,

I_{e початок'rхнього кохання.



кохАння в чАси рЕволюцIi

Lrl lаприкiнцi 1920-х poKiB Mexi-
ко ще не був страхiтливим мегаподiсом, де дюту€ вбогiсть,
де можна задихнутися вiд диму заводських труб i вих.тrоцiв
автомобiдiв. I_{e тропiчна столиця з найчистiшим у cBiTi
повiтрям, <край безхмарноi ясностi>, як пцше Карлос Фуен-
тес, де в перспективi центрапьних вудиць виднiються заснi-
женi вершини вупканiв, де у внутрiшнiх двориках стародавнiх
iспанських папацiв хлюпочуть фонтани, шурхотять крильця-
ми копiбрi, дунае музика. А в парку Апамеда вечорами ryдя-
ють закоханi пари i зграйки дiвчат у довгих сукнях, зi стрiч-
к:lми в Kocalx.

,Щовгi роки правлiння Порфирiо Щiаса залишили по собi
невитравниЙ спiд: розкiшнi вiпли,оточенi величезними сада-
ми, тiнистi алеi акацiй, фонтани, орфеони на площ.rх, що гра-
ють кадридi, вадьси, маршi. Пiд час ревопюцii це колонiальне
MicTo кiнця стопiття запрудили юрби селян з ycix кiнцiв
краiни, в основному iндiанцiв, омгнених у традицiйнi бiлi
капьсони, взутих у шкiрянi сандалii, та жiнок iз сповитими у
мантипьi мапюками. Вони наппивали на головну площу, при-
ходили на ринки Сан-Хуан та де пя Мерсед - купувати i про-
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давати,чи просто дивитися MicTo: вони ще не цiпком упевни-
лися, що воно належить iM.

Нiкупи не подiлися спогади про чудовi образи, народженi

ревопюцiею: образ величезного дракона, що вивергав перед
собою примари icTopii, коди народнi маси заповнили ппощу
Сокало i прилегпi вулицi, Або ж iнший образ, коли Франсиско
Вiлья Й Емiлiано Сапата, двое ватажкiв народного повстання,
метис iз Чiуауа та iндiанець iз Морепос, зведенi часом на однiй

фотографii на тлi пишного падацу, в оточеннi cBoix бiйцiв;
щось зухвале й вiдважне проступае в ix гордовитостi, у по-
глядах, у кинутому виклику cBiToBi багатiiв,

Миттевi образи, нетривкi митi - вони не забудуться.
У MexiKo все доконечно мае бути новим. Ревопюцiонери, цi
<_<славнi руйнiвники>>, як ix назива€ ,Щанiель Koccio Вiльеfас,
викладач icTopii в Пiдготовчiй шкопi, може, i не намагалися
привнести нiчого нового, апе дякуючи iM усе ж таки, нарештi,
засяяпа, oKpiM Мексики, нова зоря, яка ознаменувала початок
нового дня. OcBiTa перестала бути привiпеем середнього кда-
су мiських жителiв i набупа €дино можливоi дпя Мексики фор-
ми, форми релiгiйноi Micii, пропаryвання вiри, що доброю
звiсткою вiдгукнупася в ycix куточках краiни: нацiя прокину-
лася вiд зацiпенiння i немов воскреспа. Таким чином, кожен
мексиканець вiдчув i усвiдомив, що ocBiTa така ж необхiдна,
як угамування спраги чи гоподу. Так з'являеться перший зна-
чущий монументадьний живопис, пам'ятники, що прагнули
закарбувати на прийдешнi вiки страхи краiни, ii лиха i сподi-
вання.

У сучаснсму cBiTi, де панують розчарування, дедапi бiльruа
бiднiсть i найбiдьш руйнiвнi ьiйни Bcix часiв, BtDKKo HaBiTb

уяЁити вихор тих iдей, що охопили Мексику протягом цьоIо
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десятирiччя, з |923 по 1933 piK. Отже, Мексика на шляху до
змiн, до вiдкриттiв, до оновлення; це найбiльш хаотичний,ле-

рiод ii icTopii, i в цей час на полiтичнiй apeHi один за одним
змiнюються полiтичнi режими: режим середньовiчних ритуа-
лiв Порфирiо .Щiаса переходить у режим Альваро Обреrон4
потiм настае режим Плутарко Едiаса Калпеса, i завершуеться
перiод режимом,Ще па Уерти.

У цей неспокiйниit час усе треба придумувати заново, i все
з'являеться як вiд помаху чарiвного прутикаi художники-му-
ралiсти - <дiтописцi революцii>, як ii назива€ Мiгель Анхепь
AcTypiac, - циlцуть на cTiHax громадських будинкiв трагiчну
i сповнену дивовиж iсторiю корiнних народiв американського
континенту; мистецтво доilомага€ справi народноi освiти -
у боротьбi з неписьменнiстю в сiдьськiй мiсцевостi активно
використовуються дяпьковi театри, гравюри в стилi Посади,
трупи вуличних комедiантiв, одна за одною вiдкриваються
сiльськi шкоди. Радiсть вiд настання HoBoi ери поЙняла всю
KpaiHy. У найвiддапенiших сепах (у долинi Толука, на рiвнинах
Юкатана або в пустепi Сонора) вчитепi-iндiанцi ставлять.ви-
вчення мов науатль, майя та якi на HayKoBi засади, видають
газети, словники, збiрки легенд. Наiвний живопис - не той,
що в каплицях або у торговцiв картинами, а той, що народив-
ся в полях i на вулицях, - пiзнiше його можна буде побачити
на Гаiтi або в Бразидii, - спалахуе, як вогнi святкового ф."р-
верка, BiH вторгасться в офiцiйний живопис, вносячи HoBi

форми, HoBi ракурси, свiй погляд на cBiT, свою первозданну
чистоту. Фовiзм i кубiзм, два радикальних нововведення, що
недавно привертапи вепиких художникiв cpacHocTi, у Мек-
сицi витиснутi цим небаченим оновленням, яке вiдривае
мистецтво вiд споглядання античних зразкiв i занурюе його
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в зламаЕу реальнiсть сьогоднiшнього дня, де форми виявl,r€н-
ня, симвопiка, рiвновага i HaBiTb закони перспективи вже не
пiдлягають нормам минулого,

I_{e побачив ,Щiеlо, повернувшись до Мексики в 1921 роцi,
i це навiки урiзьбипося в Йоrо серце. У KpaiHi, яка ще не огов-
талася вiд довгоi громадянськоi вiЙни, KpaiHi, де попiтична

ревопюцiя от-от закiнчиться, починаеться iнша революцiя -
у мистецтвi.

Мексиканська революцiя, поштовхом до якоi стали ен-
тузiазм Франсиско Мадеро i обурення народних мас, у 1920-Ti

роки виродипася в особисту диктатуру, у низку переворотiв
i полiтичних убивств: BeHycTiaHo Карранса був убитий у
Тлаксалантонrо бунтiвними вiйськовими, що перейшли на
бiк Обреfона; у свою чергу, Обреfон, перемiгши на виборах,
наступного дня був убитий у Койоаканi фанатичним католи-
ком Ъралем, Впада i противники впади вiдбивають одне в
одного задишок золотого BiKy ревопюцii, у той час як справж-
Hi ревопюцiонери - Фелiпе Каррiльйо Пуерто, Франсиско
Вiлья, Емiлiано Сапата - гинуть вiд руки тих, кому вони до-
помогли заволодiти помiщицькими землями. Найсупереч-
дивirца постать серед ревопюцiонерiв, безперечно, Кальес,
<Верховний вождь ревопюцii>, aTeicT i антиклерикал, котрий,
спираючись на конституцiю 1917 року, розв'язуе в сiпьськiЙ
Мексицi криваве побоiще проти селян-катодикiв Мiчоакана,
Хадiско i Наярiта.

,Щiеfо тiльки-но що залишив розорену вiйною €вропрпох-
муру i помертвiлу, немов пекдо, - пек/Iо Монпарнасу, цього
MiHoTaBpa, що погдинув Його маленького сина i перетворив
кохання Ангедiни на трагiчний фарс, - а в Мексицi його зу-
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стрiчае буйнiсть життя, животворящий хаос, у якому все таке
напрочуд нове: тiла жiнок, пристраснiсть смугдошкiроi Лупе
MapiH, безмежнi обрii i мождивостi. BiH бупе вростати KopiH-
ням у цю землю, _,сотувати давнi традицii iндiанськоi культу-

ри, що вiдроджуе,,,Irся в нього на оч!лх, а головне - вiдповiда-
ти запитам народу,,:кому треба ще стiльки пiзнати, стiльки
навчитися. Щiеfо називаrD цеЙ перiод <мёксиканським Ренесан-
сом>: <Стiни шкiл, готелiв, громадських будинкiв прикраси-
лися фресками, незв.Dкаючи на запеклi нападки буржуазноi
iнтелiгенцii i газетярiв, звикдих iй прислужувати).

,Щiеfо повертаеться в Мексику з упевненiстю: страшна вiй-
на, що коIцтувапа €вропi стiлькох життiв i забрала життя в
його сина,6ула не цросто черговим зведенням порахункiв Mix<

нацiонапiстами рiзних KpaiH. Вона засвiдчила собою крах ка-
пiтапiстичноi буржуазii i вiдкривапа новий етап в icTopii пюд-
ства. Уперше ревопюцiйна пожежа розгорiлася в Мексицi.
А потiм революцЬ l9l7 року в Pocii принесла cBiToBi нову Bipy,
падiю на перемогу працi над капiтапом. Щiеrо був цiлком згод-
ний з першим <Манiфестом американськоi комунiстичноi
партii>, випущеним у BepecHi 1919 року: <CBiT cToiTb на порозi
HoBoi ери. €вропа охоцлена повстанням. Народнi маси Азii
починають повiпьно пробур(уватися. Капiтапiзм приречений.
Трудящi всього cBiTy сповненi нового духу. 3 ночi вiйни на-

роджуеться новий день>l.
I в цей незвичайний час, копи все формуеться, все у стадii

становлення, Щiеrо PiBepa знову ступае Ira зем/Iю Мексики.

' Iп Тhеоdоrе D raper. Аmеriсап Сопmuпism опd Sоviеt Russia, New Yогk
|977,р.9.
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Побачене i перех<ите змiцнило його переконання) надiлидо
зрiлим досвiдом. У cBoi тридцять ц'ять BiH уже вирiс до мас-
штабу символу, став людиною, що cBoiM життям i дiяльнiстю
показу€ шдях iншим. Щовкола нього збираеться група одно-
думцiв. Вони теж шукають нових способiв вираження, ix теж
приверта€ комунiстичний рух. Ifих художникiв звуть Давид
Альфаро Сiкейрос,Хосе Кдементе Ороско, Хав'ер Герреро.

В о6'еднання живописцiв i скульпторiв з'явля€ться свiй

рупор, газета <Мачете>, яку випускають час вiд часу i роздають
на вудицях. На цiй <величезнiй, слiпlпло-червонiй, широкiй, як
простирадло> (за висrrовом Бертрама Вольфе) газетi зображе-
ний довгий (50xr5 см) криваво-червоний нiж для рубання
цукровоi тростини, симвод наймита, що повстав проти пати-

фундистiв.
На першiй сторiнцi в центрi - вiршi Грасiепи Амадор:

El machete sirve para cortar la сайа,
abrir seпderos еп los bosques espesos,

descabezar serpieпtes, destruir toda la maleza,

у roпper la soberbia de los ricos siп соmраsiопl.

Грасiепа, дружина Сiкейроса, заснувапа цю газету в берез-
Hi 1924 року.3 нею спiвпрацювапи худо}(ники соцiалiстичних
поглядiв, якi допомагади газетi грiшми i своiми маlrюнками,
а також письменники-революцiоЕери, зокрема Хупiо AHToHio
Мелья. Чотири роки по тому газета бупа заборонена leнepa-
лом OpTicoM Рубiо, котрий заступив Обреfона на посадi пре-
зидента.

l Мачете потрiбний ддя того, щоб зрiзати очерет, прорубувати до-
роry в ryстих хащах, стинати rолови змйм, винищувати бур'ян i без
жалю збивати пиху з багатiiв (iсп.), (Прuм, реё.)
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Влiтку |927 року Щiеfо, що став одним з керiвникiв недавно
cTBopeHoi комунiстичноi партii Мексики, на запрошення ра-
дянського уряду iде в Москву. Запрошення було дуже до речi:
утомившись вiд бурхливих сцен, якi влаштовувапа ревнива
Лупе MapiH, Щiеrо вирiшив скористатися цiею поiздкою для
остаточного розриву. Лупе з двома дочками поверта€ться на
батькiвщину, у Халiско, а.ЩiеГо проводить у Радянському Союзi
кiпька мiсяцiв, захоплюючись ефективнiстю революцiйноi
впади, органiзованiстю нарr.lлних мас, вiйськовими парадами.
У MocKBi йому влаштовують розкiшний прийом як пословi
першоi у cBiTi революцiйноi краiни. BiH пише портрет Йосипа
Сталiна, генерального секретаря партii, Щiеrо визна€, що логiка
MipKyBaHb цiеi людини бездоганна, що в Hei залiзна воля, i
порiвнюе ii з Бенiто Хуаресом. Художника привертае також
виразна зовнiшнiсть Сталiна, його обличчя - (смагляве, об-
палене сонцем, як у мексиканськоIо сепянина). Що приiзду в
РадянськиЙ Союз Щiеrо побував у Берпiнi i бачив збiговисько
нацистiв. Тепер BiH може протиставити комунiстичного лiдера
нацистському фюреру, цьому <безгпуздому чоловiчковi>, що
носить англiйський офiцерський плащ, щоб здаватися вищим
на зрiст, i мае гiпнотизуючий впдив на спiввiтчизникiв.

У той час ще свiжа була пам'ять про Ленiна, i Сталiн ак-
тивно пiдтримував KoMiHTepH. Але i згодом, копи ТроцькиЙ
обвинуватить Стапiна в зловживаннi владою i зрадництвi ко-
мунiстичних iдеапiв, fiiefo залишиться вiрним звичному о6-

разовi Стапiна, який, як Хуарес, зумiв стати дпя народу живим
втiпенням революцii.

Проте кiнець його перебування в MocKBi був затьмарений

розчаруванням. Мексиканському художниковi, що приiхав у
Росiю заради спiлкування з ii революцiйним народом, по cyTi,
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вiдмовили в роботi. Розписувати стiни довiрили рамнським
художникам, прихильникам наЙконсервативнiшого академiз-
му. Розрив мiж революцiею i мистецтвом очевидниЙ, i Щiеrо
стае зрозумiпо: його впасна, творча революцiя вже випереди-
ла полiтичнi подii i не дозволить йому пiдкоритися нiвеляцiЙ-
ним вимогам вдади.

Отакий BiH, чоловiк,у котрого закоху€ться Фрiда, заледве
оговтавшись вiд свого лиха, Ycix, хто здибуеться з ним, вражае
його працездатнiсть, його невгамовний темперамент. Разом з

Ороско i Сiкейросом BiH був обраний до виконавчого KoMiTe-

ту комунiстичноi партii. I]e задирака,6аламут, брехун, шаде-
ниiт,мстивий i цiлковито неперевершений попри свою над-
звичайну потворнiсть - у нього обличчя iндiанського BoiHa i
статура японського борчя. Трагiзм цережитого, випробування
€вропою, цiле море вражень, якими BiH збагатився в музеях
Iспанii, Францii, Англii, ITaпii, - усе це робить його симвопом
HoBoi Мексики. А схидьнiсть до похмурого ryмору i гпузувань
над самовдоводеними iнтелектуаrrами пiдсилюе його перева-
гу. Це воiстину людина дii.

Фрiда завжди Еим захоппювадася, починаючи ще вiдтодi,
коди вона потай приходила спостерiгати за тим, як BiH розпи-
суе стiни в амфiтеатрi Бопiвара.,Щдя нього, ддя того, щоб його
зачарувати, щоб покохати його ще дужче, вона вирiшуе теж
почати мадювати, I пiсдя нещасногQ випадку, що пiдкосив ii,
саме в живописi вона знаходи"tь сипи боротися з розпачем, бо
ма/Iювати дпя Hei, як i для ,Щiсго, означадо жити.

У |926-|928 роках Пiдготовча шкопа стае попем ддя екс-
перименту, проведеного комунiстичною мододдю. У лютому
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1926 року Аркадiо Гевара органiзуе серед учнiв збiр коштiв,
щоб доломогти одному молодому кубинському ревопюцiоне-
poBi приТхати з Гондурасу в MexiKo. IJей кубинець - Хулiо
AHToHio Мелья, затятий противЕик диктатора Мачадо, натх-
ненний оратор, романтик, обдарований надзвичайною кра-
сою. Приrхавши, BiH одразу ж придучаеться до мексикансько-
го революцiйного руху, спiвпрацюе з <Мачете>, пiзнiше стае
генеральним секретарем комунiстичноi партii. TiHa Модоттi,
KoMyHicTKa, подруга фотографа Едварда Вестона, потiм худож-
ника Хав'сра Герреро, що перебралася в Мексику tliспя висип-
ки зi США, зустрiчаеться з Мепьею i стае його коханкою. 10

сiчня 1929 року агент Мачадо вбивае Хупiо на вупицi.
Трагiчна загибепь мододого кубинця, горе Тiни, на очах

якоi це сталося, ocTaHHi слова Хулiо: <Я вмираю за револю-
цiю> - усе це змiцнило Фрiду в HaMipi присвятити себе справi
комунiзму. ,Щпя моподi 1929 року Хупiо AHToHio Мелья, як зго-
дом Че Гевара для молодi 1968-го, - iдеал революцiонера, що
вiддав життя заради торжества справедливостi. Студенти Пiд-
готовчоi шкоди захоплюються парою Модоттi - Мелья, i Фрi-
да, що шукае провiдну зiрку, цiпком пiдпадае пiд вплив Тiни.
Молода iталiЙська революцiонерка - жiнка, вiльна тiпом i
душею, втiлення краси й енергii, щира до iнших i до себе caMoi.
Алехандро, копишнiй наречений Фрiди, згадуе, що <пiд вппи-
вом Тiни Фрiда стала по-iншому вдягатися, носида чорну спiд-
ницю й бпузку, а також брошкуу формi серпа i мопота, пода-

рунок Тiни...>I.
Але в той час Фрiда ще не була такою переконаною ко-

мунiсткою, якою стала в 1950-Ti роки. Бачачи пюбовну мпiсть

' In ]ulio Апtопiо Mella еи los Мехiсапоs, Mexico, 1983, р. 60.

63



в очах Тiни, сувору i почуттеву красу ii обпиччя й тiда,6ез-
страшно виставленого напоказ на фотографiях Вестона, падке
бажання молодоi революцiонерки поставити свое мистецтво
на службу народу, Фрiда шукае для себе новий образ, що до-
поможе iй вiдiйти вiд страждання i caMoTHocTi, Фотографii
Тiни - яскравi свiдчення iT невсипущого, вiльного життя: жi-
цочi постатi, руки, обличчя, виснаженi тяжкою працею й убо-
гiстю, i вражаючий портрет мексиканки з працором ревопюцii,
символ майбутнього.

I гоповне: у товариствi художникiв i студентiв, що бувають

у Тiни, завжди можна зустрiти Щiеrо. I-{еЙ спокусник, цеЙ сер-

цеiд не мiг залишитися байдужим до краси моподоi iталiйки
та i] сповненого пригод життя. Фрiда говорить з ним, дивить-
ся на нього променистими темними очима i змушуе диви,гися
на себе. Вона самотня, вона в розпачi, вона зовсiм молода i така
хвилююче вродлива, що забути i] неможливо. Тут 6'стьс я сер-

це стопицi, тут цароджу€ться новий cBiT. Адже ревопюцiя схо-
х(а на народження кохання. Тут усе можё трапитися.

I траппяеться. Фрiда притягуе до себе .Щiеrо - коханням,
яке BiH читае в ii очах, захопленням, яке вона вiдчувае до ньо-
го. Вона не схожа на х(одну з його жiнок. У нiй немае Hi ян-
гольськоi пагiдностi Ангепiни, Hi честолюбства HeBpiBHoBaжe-
Hoi Моревни, Hi ненаситноi чуттевостi Лупе, жаги воподiння,
що так пякае йоlо, тому що нагадуе деспотичну дюбов його

. 9..
Maтepl, Il юнlсть l cBlжlcTb сприиняття зачаровують цього зрr-
пого, тертого життям чоловiка. У ii присутностi людожер пе-

ретворю€ться в Пiгмадiона. Вона хвидю€ його своею невин-
нiстю, забав пяс дитячими фантазiями, врzIжа€ неусвiдомленою
мудрiстю, що дадо iй страждання. Лупе MapiH, яка iнстинк-
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тивно зненавидiда (це дiвчисько> з першого погпяду, шокова-
на фамiльярнiстю, яку Фрiда виявпяе в спiдкуваннi з генiем:
насмiшкуватiсть пiдпiтка залишиlrася в Hei з часiв кКачучас>.

Коли Щiеrо вперше, немов закоханиЙ школяр, вiдправ-
дяеться у Койоакан, у будинок Кало, Фрiда зустiчае його, си-

дячи на деревi i насвистуючи <Iнтернацiонал>.
Але цi пустощi - всього лише маска, пiд якою хова€ться

безмiр'я туги, величезна потреба в спiлкуваннi, у визнаннi.
Вона запрошуе ,Щiеrо не як закохана жiнка, а як людина, що
бажае знайти професiю, чогось домогтися в життi, як вимог-
пивий до себе художник. <Комппiменти MeHi не потрiбнi, - го-
ворить вона.Щiеrо. - MeHi потрiбнi поради досвiдченоi дюди-
ни. У мистецтвi я не аматор i не знавець. Я просто дiвчина,
якiй потрiбно працювати, щоб жити>t. Так, iй потрiбно пра-
цювати: вона знае, що живопис - це дзеркало, у якому вона
знalходить свое (<я>), 

- дпя Hei единий Iцанс вих(ити. У той час
як для Щiеrо живопис, безперечно, € засобом завоювати cBiT,
способом зваблювати, брати за серце, пiдкоряти своiй вопi,

Незважаючи на показну браваду, Фрiда дуже хвилюеться.
Ъ, над чим вона працювапа в |927-|929 роках - малюнки,
портрети Aлicii fалант, сестер Крiстiни й Адрiани, - точно
кажучи, не м9жна назвати картинами, це питання, звернене
щэ пющ€Й, питання про наЙгоповнiше, про те, жити iЙ чи Hi.

I ,Щiеrо вiдразу все розумiе, I-{я тендiтна дiвчина з диваку-
ватими манерами, що граеться у спiзнiлу дитячу HaiBHicTb, -
справжнiй худох(ник: у нiй, як i в ньому самому, живе таем-
нича сила, яка змушуе братися до пензля. BiH зiткнувся з

чимось небувалим i не зна€, чи йдеться тут про життсвий

r Diego Rivera, ор. cit.,P.l70.
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вибiр. Розгпядас картини, i все, що BiH бачить, <ii KiMHaTa, ii
променистий вигпяд наповнюють його п'янкою радiстю>l.

Вiн'знав чимало >t<iнок-художниць. Зокрема, Марiю Г,уть-

сррес Бпаншар: вони зустрiпися в Iспанii, i завдяки iй BiH по-
знайомився з Ангелiною Бедовою. I Моревну. Апе вперше на
його шпяху трапдяеться жiнка, дпя якоi, як i для нього, живо-
пис - доконечна потреба. Вона така модода. Як худох<ник,
вона вочевидь вiдчувае його вплив: Ti ж слiпучо яскравi барви,
взятi в тому жpaкypci постатi, rtедь перехнябпенi, нiби на знiм-
ку вудичного фотографа, та ж моryтня плоть. I все-таки € щось
свое, неповторне, Щiеlо зазнае до Hei непоясненного почуття,
якого ще не викдикала в нього жодна жiнка: здивування, змi-
шане з бажанням, захоппення i повага, якi не згаснуть нiколи.

Ilей пюдожер, вигадник, гiгант сучасного живопису, котрий

устиг прожити двое lкиттiв, котрий розповiдае про вiдступ
Наполеопа з Pocii так, начебто BiH був там, котрий бачив вiйну
i революцiю, зустрiчався з Пiкассо, Роденом, Модiпьянi, зако-
хався в юну дiвчину, яка не бачипа нiчого, KpiM рiдного Койо-
акана i Пiдготовчоi школи, яка мапювала тiдьки портрети cBo'rx

друзiв та ще впасне вiдображення в дзеркалi над лiжком.
Вона бере його за руку, показу€ йому рiдний дiм, просторi-

куе i смiеться,пiби вони вже давно знайомi.

.Щiеrо чудово гра€ роль офiцiйного нареченого - ще з
часiв колежу, коrrи Фрiда сподiвапася зробити cBoiM нарече-
ним Апехандро Гомеса Apiaca, iй хотiлося такого церемонно-
го залицяння. Щiеrо робить вiзити родинi Капо, розмовляе з
батьком Фрiди, котрий жартома застерiгае його: <У нiй хо-
ваеться демон!>

' Diego Rivera, ор. cit.,p.l72.
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,ЩiеГо такий закоханий, що готовий грати комедiю: батьки
нареченоi змушують себе вмовляти, хоча BiH - вигiдна партiя,
а в Hei нiякого посаry oKpiM боргiв. <Moi батьки, - напише
зIодом Фрiда, - не погоджувапися на HaIп шпюб тому, що
,Щiеrо був KoMyHicToM, а ще тому, що BiH, як вони ствердхували,
був схожий на товстуна з картини Брейrеля. Вони говорили,
що це буде шлюб сдона i топубки>. Матильду Кало бентежить
зрiпий BiK художника, його розбещенiсть, його численнi роз-
лученIIя, але бажання Фрiди - закон, тим паче що вона вже
повнопiтня, i Bci ще пам'ятають, як спорожнiв будинок пiспя
втечi Матильди-молодцоi. Гiпьермо Кало зрештою да€ згоду з

тим похмурим ryмором, що так любила в ньому його дочка.
<Майте на увазi, - говорить BiH Щiеrо, - моя донька - хвора
дюдина i задишиться такою на все життя. Вона розумна, але
красунею ii назвати не мох(на. Подумайте гарненько, i, якщо

у вас не пропаде бажання женитися, я дам свою згоду>l.
Вони одружипися в КоЙоаканi 2l серпня 1929 року. Фрiда

вирядипася iндiанкою, позичивши у служницi батькiв спiдни-
цю в горошок з воланами, бпузку i довry Iцадь. А ,Щiеrо, за
висловом репортера з газети <Пренса>, убрався <по-амери-
канськи>: сiрий пiджак, cipi штанп,6iпа сорочка, у руцi вели-
чезний техаський капелюх. В закон уводить у ратушi койо-
аканський мер,торговець пульке. Свiдком з боку,Щiеrо виступа€
його перукар на iм'я Панчито, з боку Фрiди - друг родини
доктор Коронадо, а також суддя Мондраrон, давнiЙ приятель
fiicro. У cBoix сцогадах.Щiеrо розповiдае, як у розпалi церемонii
дон Гiльермо Кадо раптом пiдвiвся i сказав: <Панове,хiба все

це не нагадуе комедiю?>

' In Hayden Неrrеrа, ор. cit.,p.99.
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Пiспя цього починаёться невеличке святкування в друж-
ньому колi - у Роберто Монтенеfро, куди вриваеться Лупе
MapiH i влаштовуе сцену ревноцiв. Як розповiдас Фрiда, пiд
кiнець,Щiеrо був настiльки п'яниil,що став смапи,ги з револь-
вера куди попапо i поранив одного з гостей. На нiч вона схо-
валася в рiдному домi i тiльки за кiпька днiв повернулася до
,Щiеrо, на пасео де ла Реформа.

I-{e бупо не те весiлпя, про яке мрiяпа дпя cBoei дочки Ма-
типъда Кало. Проте цей бпазнюватиill,визивний маскарад став
свого роду TaiHcTBoM: ним почалася iсторiя кохання, кохання
спона i гопубки, егоiстичного, неприборканого генiя i пере-
Mox<Hoi юностi, iсторiя закоханоi пари, якiЙ доведеться пере-
вернути уявдення про живопис у Мексицi, вiдiграти наЙваж-
ливiшу роль у становденнi суrасного мистецтва.



життя вдвох,
АБО ЯК ВОНО БУТИ ДРУЖИНОЮ ГЕНIЯ

Чu. rr.о"о весiплям,Щiеrо з Фрi-
дою був для нього наЙбiдьш продуктивним.У |925-1-927 ро-
ках художник працюе без перерви, оздоблюе стiни громад-
ських будинкiв найяскравiшими фресками мурапiстського
перiоду. Його творчi можпивостi здаються безмежними, енер-
гiя - невичерпною. На замовлення Васконселоса, котрий не
подiпяс екстремiстських поглядiв ,ЩiеIо, але визнас Його
генiапьнiсть, художник розпису€ MiHicTepcTBo освiти: у кож-
HiM дворику - своя тема, у кожного рiвня - дедалi вищий
ступiнь в iepapxii культур, а найвищий ступiнь - мистецтва
i традицii фольклору. BiH працюе без вихiдних, iнодi по BiciM-
надцять годин на день.3 недовгою церервою на поiздку до
Радянського Союзу,Щiеfо розписав MiHicTepcTBo за чотири

роки, створивши сто двадцять чотири фрески загальною пдо-
щею бiльш нiж п'ять тисяч квадратнихфутiв (6лизько п'ятисот
квадратних MeTpiB).

3а цей же час BiH починае i закiнчус працю над тридцятьма
дев'ятьма фресками в Нацiонапьнiй сiльськогосподарськiй
шкопi землеробства в Чапiнlо (бiля Ъскоко) i бере участь у
реставрацii Палацу Ернана Кортеса в Куернавацi. По закiн-
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ченнi реставрацiйних робiт BiH ненадовго iде в €вропу. У цiй
колосальнiй роботi вперше втiпипися ocHoBHi iдеi i форми
його мистецтва. Ъпер.ЩiеГо PiBepa цiлком знайшов свое твор-
че (я>), BiH позбувся впливу европейських майстрiв, як.ий ще
вiдчуваеться у фресках Пiдготовчоi школи, BiH створюе спов-
HeHi моцi i життя, легкi ддя сприЙняття картини сьогоднiш-
нъого дня i сцени з icTopii мексиканського народу. I]i роботи
дивують свободою вираження й одночасно майстернiстю, з

якою ,Щiеfо органiзуе фреску, - начебто BiH театральний ре-
жисер, або apxiTeKTop, або народний сказiй. У MiHicTepcTBi BiH
вивчив освiтлення i перспективи в кожному дворику, а також
ту кiнетичну сипу, яка йде вiд живопису, взаемодiючого з яви-
щами навколишнього життя, а не замкнутого в музейних
cTiHax.

Ъловна тема, природна рiч, ревопюцiя. Мiж 1920-ми та
1930-ми роками вiдбувапися вирiшапьнi дпя мексиканськоi
полiтики подii: убивство BeHycTiaHo Карранса, участь Хосе
Васконселоса у виборчiй кампанii та перемога Паскапя OpTi-
са Рубiо. А пiдсумком цих poKiB стапо гiрке розчарування на-

роду пiсrrя того, як пподами ревопюцii скористалися често-
любнi вождi та буржуазiя, що зберегда свiй вплив. CBiT седян
проти cBiTy франтiв - бездiяльних icToT. CBiT життя проти
cBiTy cMepTi; cBiT тих, хто створю€ в/Iасними руками, i cBiT тих,
хто тiпьки Й yMie забирати, експдуатувати та насмiхатись над
народом.3мiст е зрозумiпим. На фресках у Чапiнfо вiдобра-
жено iсторiю штату Морелос, червону земrIю якого зросили
своею кров'ю (аграрники> Емiдiано Сапати. Щiеlо прагнув
показати тяжку працю сепян,'iхню силу в революцii - про це
свiдчать фрески <Роздача земепь> у шкопi Чапiнfо або <Мдин>

у дворику Працi MiHicTepcTBa освiти. Щiеlо вiдчувае себе час-
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тиною цiеi роботи, цiеi сипи. На одному з розписiв у MiHicTep-
cTBi худоN<ник зобразив самого себе в робочiй бпузi, у ропi
apxiTeKTopa. Незважаючи на розчарування, пережI,r.,i в Ра-
мнському Союзi,,Щiеrо цiлком упевнениЙ: мистецтво повин-
но служити народовi. I-[я iдея супроводжуватиме його пiд час
поiздки Спопученими Штатами, куди BiH вирушить, натхне-
ний щойно розпочатою роботою в Пiдготовчiй шкодi.

Свою Bipy в мексиканську народну культуру BiH змояtе
виразити в двох iнших великих роботах: розпису парадних
сходiв НацiональноIо падацу i розпису Папацу Кортеса. I]i
дRа цикли Щiеrо задумав як просдавляння корiнних народнос-
тей Мексики, iхнього усвiдомлення власноi самобутностi, ло-
гiчним наслiдком якого стади вiйна за незапежнiсть,6оротьба
Хуареса з французькими загарбниками i революцiя, спрямо-
вана проти визискувачiв i церковникiв. Сходи в Нацiонально-
му палацi вiнча€, звичайно ж, цостать Сацати i його гасло:
<Tierra у Libertad>l,

Настiнний живопис не тiльки допомагае fiiеrо втiлити ре-
вопюцiйний iдеал, апе ще й дозволяе смiло розкрити перед
yciMa свою Bipy в життя, у почутт€ву красу жiночого тiпа.

Очевидно, тут BiH найближче до Фрiди Кало, i це безсором-
не, пристрасне, часом пiднесене до мiфу зображення жiночо-
го тiпа - уже свого роду весiльний марш, фiнапом якого ста-
не пародiйна церемонiя в Койоаканi.

Оголене тiло Лупе MapiH, виставпене напоказ на cTiHax
шкопи в Чацiнfо, здаеться визивним i в тоЙ же час досяга€
якогось космiчного узагальнення, цемов ню на великих по-
потнищ.rх Модiльянi у вiтринах торговцiв картинами на Мон-

l Земля \ воля (iсп.). (Прuм. реё.)
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парнасi. У Фрiди, що бачида, як створювадися цi фрески, вони
викликають захопдення i жаж на них зображено життя, якого
в Hei не було, що розкiшне тiло з важкими стегнами симводi-
зу€ материнство, у якому iй вiдмовпено.

З другого боку, у творчостi Дiеrо ще не бувало TBopiB, аж
настiльки переЙнятих релiгiйним почуттям. Звичайно, це не
катопицька релiгiя, що виступала тодi спiдьницею генерапiв i
грошових мiшкiв, завжди готова кинути на копIочi агави ого-
лене i таке нiжне тiпо iндiанки - Tiei, що вирощуе плоди i
народжу€ трудiвникiв, чия шкiра зопотава, немов янтар. Hi,
це зовсiм iнша - язичеська, первiсна репiгiя, репiгiя жiнки-
земдi, щедроi i дорiдноi, з великим животом i набубнявiлими
персами, що царствено rrежить на твердiнi небес, високо над
cBiToM i пюдьми. I_]ей найдавнiший, але вiчно юний образ Щiеrо
зобразив на дапьнiй cTiHi колишньоi церкви, де кодись стояв
BiBTap, на якому вiдбувалося щось симвопiчне, що обернуло-
ся пародl€ю жертвоцринесення.

I-{i дивовижнi фрески - скандальнi, вони викдикапи шок

у буржуазноi пубпiки, що вiдкинупа ix, як копись вiдкидала
спокiйну безсоромнiсть Мане або хвилюючу наготу оголених
тiл Модiльянi, - бентежать Фрiду,наповнюють ii внутрiшнiЙ
cBiT, допомагають iй дозрiти. Вона вiдчувае, що вони бдизькi
iй: той самий пошук власноi iндивiдуальностi як абсолюту, те
саме бажанняйtти до кiнця,до цiлковитого розкриття iстини
через живопис.

Творчий cBiT Фрiди не Ёиражае себе на cTiHax MiHicTepcTB
чи музеiв, BiH, як i колись, розвиваеться приховано, апе Йдё
тiею ж дорогою, що веде до вiдмови вiд соромпивостi. Рево-
люцiя Фрiди не вимага€ публiчних демонстрацiй, епатажу.
У нiЙ немае театральностi, з якою оголошуе про cBoi переко-
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нання TiHa Модоттi. I нехай на фресцi,Щiеrо в MiHicTepcTBi
освiти Фрiда разом iз Тiною i Хулiо AHToHio,Мельею роздае
гвинтiвки робiтникам, насправдi ж iй потрiбна iнша револю-
цiя, що допомогда б ii TiдoBi вирватися з лабет страждання i
пiднятися до безмежного, бурхливого, всеосяжного кохання,
стати гiдною свого обранця, iдеапьного чоповiка. У життi така

революцiя, швидше за все, нездiйсненна, аде ii можна втiпити
в мистецтвi: дпя Фрiди, як i для Щiеfо, саме мистецтво кiнець
кiнцем стане €диною сферою, де твориться революцiя,

Першi мiсяцi замiжжя були дпя Фрiди щасливими i без-
хмарними, аде закiнчилися гiрким розчаруванням. У l929 роцi
ii мрiя розпалюеться до яскравого, незгасаючого попум'я, i
вiдбуваеться це в Куернаваф, де ,Щiеfо реставруе i розписуе
Палац Ернана Кортеса,

У 1930-Ti роки Куернавака нiтрохи не нагадуе пиховiсну
пастку> описану Мапколмом Лаурi. I_{e маленьке, догдянуте,
розкiшне мiстечко, де збираються Bci, кому набридпи хопод i
туман MexiKo: багатi американцi, художники, представники
великоi мексиканськоi буржуазii. Усе довкопа ще нагадуе про
кодишню пишноту, про часи Порфирiо ,Щiаса, часи величезних
ась€нд i безмежних ппантацiй цукровоi тростини. Ера великих
земельних воподiнь зумiла пережити атаку <iндiанцiв> - так
багатi помiщики називапи солдатiв apMii Сапати. Вiдшумiла
ревопюцiя, кати Карранси повiсиди на ппощi Куатпа продiряв-
лене кулями тiпо вождя <аграрникiв>, й <iндiанцi> зi скорбо-
тою в душi повернупися пiд рiдну cTpixy. Апе дух Сапати жи-
вий, BiH тут, на тростинних полях i млинах, перед будинками
багатiiЪ i на сiпьських святzlх, i коди напiтае BiTep, <iндiанцi>
кажуть, що бачать, як здiймаеться курява з-пiд копит його
коня.
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Уперше в життi Фрiда стика€ться зi справжньою Мекси-
кою, сiдьською, iндiанською краiною, де народилося перше
повстання. Вона в захватi вiд того, що може бути тут поряд з

fiiefo, котриЙ розписуе стiни папацу: на його фресках iндiан-
cbKi жерцi-воiни в ритуадьних Macк.tx, у шкiрах яryарiв при-
носять у жертву iспанських завойовникiв, пеони знемагають
вiд непосильноi працi в полях або на тростинних мдинах. За-
чарування життя в Куернавацi, сади, в яких безлiч KBiTiB i
птахiв, повнi веселощiв ринки, дива, TBopeHi ,Щiеlо, - усе це
п'янить iT, вона безмежно щаслива.

Саме тодi в Hei виникае задум духовноi ревопюцii, здiйс-
ненню якого вона присвятить усе свое життя, у якому - ii
кредо, ii мета, i1, майбутне. Вона розумiе, що повинна бороти-
ся за справедливiсть: це розумiння приходить до Hei тут, у
еднаннi зi cBiToM iндiанцiв, серед чарiвноi, майже первозданноi
природи, чию силу втiпив у собi Сапата.

Фрiда бупа щаслива, i, напевно тому, стосунки з партiею
для Щiсrо вiдiйшли на заднiй план. Усупереч пiзнiшим запев-
нянням liеrо (<Будинком ддя мене була Партiя>), саме в тоЙ
час завдяки Фрiдi в нього з'явився будинок. Яке йому дiло до
критикiв з I-{ентрапьного KoMiTeTy, яким не подоба€ться, що
хиожник оседився на вiдлi Морроу, у американського поспа,
i бере в нього грошi? Зараз BiH почува€ себе вiдьним, BiH живе
життям художника, як BiH його розумiе, BiH тим бiльше вiль-
ний, що в жовтнi 1929 року, piBHo через два мiсяцi пiсля одру-
ження, вийшов з комунiстичноi партii. Про цi збори, що нага-

дувапи попiтичниfi хепенiнf, розповiв Бальтасар Дромундо,
друг Фрiди по кодежу: ,Щiеrо, як генеральний секретар партii,

урочисто повiдомляе про виключення товариша fiiеrо Рiвери,
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художника-лакея дрiбнобуржуазного мексиканського уряду1 .

Закiнчивши цю обвинувальну промову, BiH, удаючи серйозно-
го, як це робив пiд час хулiганських витiвок на Монпарнасi,
дiстае з кишенi tпиняний пiстопь i розбивае Його на столi мо-
лотком!

При всiй показнiй ipoHii Щiеrо важко пережива€ виклю-
чення з партii. Пiспя образи, пережитоi ним в СРСR BiH осо6-
ливо бодiсно вiдчувае невдячнiсть Мексиканськоi KoMyHic-
тичноi партii, якiй вiддав стiпьки сид i стiльки грошей. I_{e крах
юнацькоi iдюзii, Mpii про зryртовану боротьбу проти сил ка-
пiталiзму й експлуатацii. А ще розрив з партiею вперше зму-
сив його усвiдомити, що художник, якиil шукае свою правду,
неминуче самотнiй.

Фрiда також поривае з партiею i тими зi cBorx друзiв, що
засуджують Щiеrо, зокрема з Тiною Модоттi, жiнкою, яку так
високо цiнувапа за непохитнi ревопюцiЙнi переконання. Не-
задовго.до викпючення ,Щiеfо TiHa пице Едварду Вестону
(18 вересня): <Ми Bci зна€мо, що уряд заграе з ним, тому i
завадив його замовленнями: ось, дивiться, червонi обзивають
нас реакцrонерами, а ми дозвопяемо,Щiеrо PiBepi розписувати
громадськi будинки серпами i модотами>. Спiдом за цим -
жорстокий, неоскаржуваний вирок: <На нього дивдяться як
на зрадника, та так воно i с)2.

Iнша мрiя Фрiди в першi мiсяцi спiпьного життя з Щiсlо -
пюбов. Не та пюбов, що брае в Щiеrо з yciMa жiнками, свого

l Diego Rivera.Icoпografa реrsопаl, FCE, Mexico, 1986.
2 Christiane Ваrсkhачsеп-Сапа|е, Verdad у lеуепdа de Тiпа Modotti,La

Havane, 1989, р. I70.
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роду одержимiсть плотським здяганням, за яку сучасники
прозвади його Биком, а вдадне, шалене, нездоданне почуття.
У цьому почуттi - вся сипа i вся слабiсть Фрiди, вона душею
й тiлом надежить своему обранцевi.

Якщо в мурапiста Рiвери цей перiод виявився надзвичаЙ-
но плiдним, то для Фрiди BiH став часом творчоi нiмоти. Вона
вже не подонянка рiдного дому в Койоаканi, що без кiнця
вдивляеться з питанням в очах у дзеркало над пiжком. Вона
вже не iнвалiд. Вона тепер дружина Щiеfо, супроводить Його,

де б BiH не був, зливаеться з його тiнню, його сяйвом, вiдсвiчус
його вiдбитим свiтдом, вона вирiшуе, що BiH бупе iсти, органi-
зуе його життя, будуе казковий замок, який поступово стае

реадьнiстю, з'еднуючи воедино ве/Iетня, що виставпяе таемне
напоказ, i тендiтну моподу жiнкlл, у поглядi KoTpoi горить за-
таене страждання.
' За цей час вона пише всього кiлька картиIt, зокрема порт-
рет Лупе MapiH: очевидно, таким робом вона прагнупа позбу-
тися побоювань, якi викликала в Hei Лупе. Прекрасна, дорiдна,
як богиня-мати, Лупе оточена пистям i квiтами уявлюваного
раю, звiдкiль не повинна виходити. Портрет був подарований
моделi, а згодом утрачений, А ще - картини, на яких вони з

,Щiеfо, як напежить моподятам, тримаються за руки: вона, така
юна i мiнiатюрна, зi схиленою набiк годовою, у довIому зепе-
ному ппаттi з вопанами й у шалi, i BiH, такий високий i сипь-
нийrу широкому поясi носильника i величезних черевиках

робiтника. Створений нею подвiйний портрет увiчнив духов-
ний союз fiiеrо та Фрiди, непiдвладний сваркам i примирен-
ням, доки смерть не розлучить tx.

Щоб подобатися ,Щiеrо, Фрiда змiнипа стидь. Вона переста-
ла, наслiдуючи TiHy Модоттi, носити фор*у революцiонер-
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ки - цряму, стягнуту в тапii спiдницю, витриману блузку i
краватку, перестала збирати волосся у вузод, через який вона
вигдяда€ такою юною i такою рiшучою на фотографii, де поруч
з .Щiеfо i Хав'сром Герреро крокуе по MexiKo в першотравневiй
демонстрацl1.

Тепер вона вдягасться як iндiанка, носить довгi ппатт,я з
воданами,як жiнки з Ъуантепеку - вони нiбито походять вiд
якогось циганського племенi, - вишитi кофти, якi носять в
Оахацi i хуастекськiй cbeppi, широкi шовковi шапi з Мiчоака-
ну i Халiско, атласнi сорочки жiнок oToMi з долини Толука або
cTpoKaTi, розшитi квiтами юкатанськi сорочки.

Немае жодних cyMHiBiB, що цим перевтiпенням вона цiл-
ком зобов'язана Щiеlо. Повернувшись з €вропи, художник при
першiй-пiпшiй нагодi вирушав у поiздку по KpaiHi: Йому кор-
тiло побачити культурнi скарби, яких BiH копись був позбав-
песниfr. Пiспя похмурих poKiB у холодному i голодному Парижi
повна життя пiсляревопюцiйна Мексика вiдкривае йому cBoi
блискучi дива. Але fliefo не турист, i диви,гься BiH на Мексику
не просто з цiкавостi, як дивляться заiжджi аматори екзотики,
захопленi мiсцевим кодоритом. Те, що BiH прагне побачити пiд
час поiздок у Юкатан з Васконседосом, або на кривудястому
шляху з Веракруса в MexiKo, або в iмлистих горах Мiчоака-
ну, - це душа iндiанця, що виража€ себе в народних святах i
в сценах повсякдецного життя, у kpacl жrнок, одягнених у ста-

ровинне вбрання, rxHix зачiсках i MaHepi триматися, у зачару-
BaHHi дiтей, у давнiх як cBiT ритмiчних рухах трудiвникiв, но-
сипьникiв-хуакалерос з пiрамiдами глечикiв, рибапок, рубачiв
тростини, носильникiв-тамемес, що несуть на годовi мiшки з

MaicoM. Пiд час поiздок ЩiеГо робить записи й ескiзи, жадi6-
ними очима вдивдяеться у народний побут - джередо сили
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i едине багатство Мексики, з якого бупь-якоi митi може вихо-
питися революцiйне полум'я.

I цовкола нього органiзусться рух народного вiдродження.

Щвi жiнки, щ о брапи участь як модепi i як асистентки в розписi
Пiдготовчоi школи (пiд лукавим поглядом не в Mipy цiкавоi
Фрiди), - це худох(ницi, закоханi в стародавню цивiлiзацiю
I_{ентральноi Америки; Кармен Мондраfон (якiй Щоктор Атль
дав ацтекське iм'я Hal Опiн - (чотири рухи), знак землетру-
су) i Кармен Фонсенада. Обидвi вони були чденкинями зна-
менитоi Sindicato Revolucionario de ОЬrеrоs Tecnicos у Plasticos
(Ревопюцiйноi профспiпки працiвникiв технiчних професiй
i о бразотворчих мистецтв), заснованоi в 1,922 р оцi.

Щiеrо PiBepa переконаний, що майбутнс мексиканського
мистецтва - у прилученнi до творчих pecypciB народу, у здит-
Ti з фопьклором. У 1920-Ti роки BiH активно бере ylacTb ypyci
фопькпористiв, пубпiкус в журналi ,<Мехiсап Folkways" cTaTTi
про картини, написанi за обiтницею, про наiвний портрет i,
го/Iовне, про фрески, що прикраIцають стiни в пулькерйх
(шинках, куди не допускаються жiнки i де п'ють вишумiпий
ciK агави),

Розписи на cTiHax пупькерiЙ, стверджу€ Щiеfо, - справжне,

революцiйне мистецтво, що зазнавапо переслiдувань з боку
Порфирiо ,Щiаса, який бачив небезпеку в будь-якому проявi
народного духу. Дiеrо мае HaMip удосконалюватися пiд вппи-
вом цього мистецтва, а не в музеях cTapoi €вропи, удоскона-
люватися як колорисъ тому що (мексиканець - колорист
переважно i насамперед>. Сила мексиканського народного
мистецтва повинна стати джередом естетичноi революцii. <Ба-

гато будиночкiв з необпаленоi цегли огдянув я всерединi, -
пише BiH, - iнодi таких старих i жапюгiдних, що вони бiльше
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скидаються на Еори, нiж на будинки, апе в ко><нiй з таких Hip
я бачив квiти, гравюри, картини або гiрлянди, вирiзанi з рiз-
нобарвного паперу, - усе це бупо немов BiBTap, де покдоня-
лись репiгii копьору>l.

Через багато часу BiH cKiDKe Гледiс Марч: <Я немовби наро-

дився заново, народився в якомусь iншому cBiTi>2.

Фрiда хоче роздiлити з ,Щiеfо цей новиЙ cBiT, це нове на-

родження. Вона не стане модеплю ддя його фресок у Нацiо-
нальЕому палацi або в Палацi Кортеса. Але вона буде носити
кольори ревопюцlr, копьори, що нагадують про свято, про ри-
нок, про юрбу i про народнi виступи.

У 1930-Ti роки зi[хоппення давIIьоамериканськими цивiдi-
зацiями дуже поширипося,однак для Фрiди це не мода, а щось
подiбне до унiформи, парадного одягу, ритуапьноi MacK}I
(atayio). Коли Фрiда поруч з Дiеrо, здаеться, нiби вона зiйшrrа
з однiсi з його фресок, вийшда з юрби, що оточувала Сапату
в Чапiнfо. Або ступнупа з мадюнка Дiеrо до книги Апьфонсо
Гольдшмiдта <MexiKo> - божественно прекрасна, з оберем-
ком бiлих пiлеir у руках. У той час вона ще живе в рожевих
снах подружнього життя, мрiях про цiпий BiK у постiйнiй
близькостi з людиною, якою безмiрно захоплюеться, яка вдих-
нуда в Hei нову Bipy.

У Музеi образотворчих мистецтв у MexiKo вона бачила
шедеври iндiанського мистецтва: cTaTyi, шлiфованi коштовнi
KaMeHi, блискучi, мов гартована сталь, маски, iHKpycToBaHi
бiрюзою й аметистами, монументапьнi барепьефи. Повернув-
шись у Мексику,,Щiеfо почав збирати чудову копекцiю TBopiB

' Diego Riчега. <Mexican Paintings>, il Мехiсап Folkways,p,8.

'Diego Кчеrа, ор. cit.,p.l24.
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мистецтва, купуючи ix у провiнцii або на ринку Вопадор у
MexiKo: глинянi статуетки з Колими, одьмекськi маски ycMix-
нених немовпят, собак з Тескоко, фiryрки богинь родючостi з
Наярiта, - тепер цю колекцiю виставпено в спецiально збу-
дованому музеi, який художник назвав ,<Днауакапьi> (<6уди-
нок Анауако).

Як Фрiда знайшла статуетку, що стала для Hei модеплю?
Зараз, як i колись, ця рiч майже непомiтна поруч iз вражаю-
чими творами старовинного мистецтва, гранiтними статуями
богiв, змiями з порфiру. Мох<пиво, Фрiда звернула на Hei

уваry тому, що жiночi образи взагалi рiдкiснi в ацтекському
мистецтвi, головними темами якого були вiйна i смерть. I-{e

почорнiла вiд часу дерев'яна статуетка заввишки iз сорок сан-
тиметрiв. Вона зображус жiнку, чиi руки притиснутi до трудей,

допонi розтупенi, мовби двi чашi, годова вiдхилена назад, шия
прикрацена намистом.Рисц обличчя, пропорцii фiryри, а го-
довне _- ретедьно передана зачiска, коси, перевитi нитками й

укладенi вiночком на гоповi, - усе як у Фрiди, Фрiди в образi
богинi землi i родючостi Тпасольтеотль, що несе у своему понi
}киття i смерть i з радiстю приходить до людей.

[пя Щiеrо Рiвери, як i для бiпьшостi художникiв та поетiв
його поколiння - ,Щоктора Атпя, Руфiно Тамайо, Карлоса
Мерiди, Ороско, Жана Шарпо, Васконсепоса, Пепiсье, а пiзнiше
i дпя покопiння XycTiHo Фернандеса й OKTaBio Паса, Тла-
сопьтеотль - наймоryтнiше божество давньоамериканськоi
цивiпiзацii. Вона спить чарiвним сном серед суети сучасноi
Мексики. Мистецтво доколумбовоi ери повинно мати спад-
коемцiв, i Сезар Моро, представник сюрреалiзму в Мексицi,
напише в оглядi Мiжнародноi сюрреапiстськоi виставки
l938 року: Мексика i Перу - краiЪи, <де, незва)каючи на без-
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чинства iспанських BapBapiB, не забутi i до цього часу, ще ли-
шилися мiпьйони свiтляцих крапок, за якими якнайшвидше
треба накре спити шпях свiтового сюрреалiзмуп.

Але Фрiду не цiкавлять пошуки нових шляхiв у мистецтвi.
Вона хоче створити собi двiйника, iншу Фрiду, що житиме на
повнi груди, сяятиме, заспiплюючи Bcix, кого лише зустрiне.
I вона надягае маску, щоб перетворити свое життя в ритчал,
центром якого, подiбним до сонця, буде мистецтво .Щiеfо.

Ijей ритуал, цей маскарад - одна з граней творчостi Фрiди,
мистецтво, що твориться обличчям i тiлом, що допомагае знай-
ти зв'язок з уявдюваними первнями ii душi, коли вона з триво-
гою вдивля€ться в себе, шукае розгадку власноi особистостi.

,Щивно, але в першi мiсяцi замiжжя, коли Фрiда змiнюе зов-
нiшнiсть, вона найменше перейма€ться живописом. YTiM, цю
дивину можна пояснити: пiд час роботи ,Щiеrо в Нацiонально-
му палацi, а потiм у Куернавацi, пiд слiпучим зимовим сонцем,
Фрiда сама церетворю€ться в його витвiр, у картину, покли-
кану до життя. Як казковий пейзаж KyepHaBaKcbKoi долини -
cTpyHKi цереги дерев i хаос убогих хатин на тпi величного
пасма вулканiв - ста€ продовженням розписiв у Папацi Кор-
теса, так i Фрiда, з i] обпиччям метиски, очима, що вибписку-
ють, немов обсидiан, пiд дугами густих брiв, у переливчастiй
пишнотi убрань i намист, здаеться, зiйшла iз фрески або кар-
тини, немов зачароване вiдображення, що будить у нiй три-
воги i забутi бажання. Особпиво в Куернавацi, де так багато
образiв минулого: руiни серед джунглiв у Малiнапько, iспансь-
Ki будинки, що прилiпилися до кам'яних iдолiв у Хуаутлi, або
поточений часом храм бога BiTpy на вершинi Тепостеко. I ще
обличчя жiнок на ринках, дiти на дорозi в Тако, схожi на ста-

родавнi бронзовi статуетки, iз синiми iryанами в руках, роз-
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хитаний BiTpoM очерет у долинi i довгi вервечки сепян у бiло-
му одязi на дорогirх, обпямованих яскравими квiтами.

Нiколи Фрiда не була такою палкою ревопюцiонеркою, як

у цi мiсяцi в Куернавацi, у слiпучих променях генiя ,Щiеrо Pi-
вери. I нiколи ЩiеГо не працював з такою енергiсю i самовiд-
дачею, у такому жагучому нетерпiннi, як у Чапiнrо, де Його

фрески стади гiмном торжествуючiй Kpaci природи, i в Папа-
цi Кортеса, стiни якого нагадували упuмки пекла, в оздобi з

райських садiв, Ангепiна Белова, вперше побачивши школу
в Чапiнlо i палац у Куернавацi, забула давнi кривди i <вибачи-
ла йому все, що BiH iй учинив, HaBiTb найпота€мнiшi прикро-
щi, тому що нелегко бути дружиною генiя>l.

Революцiонерка Фрiда ревопюцiйна BciM cBoiM сством: у
цеЙ перiод, коли пiд пензлем Щiеrо в Чапiнlо i Куернавацi на-

роджуються найкращi образи, вона вирiшуе зiгнорувати забо-

рону лiкарiв i зачати дитину, якiй не судипося народитися.
Вона, що прибрала вигляду богинi родючостi, вона, що так жа-

ryче бажае стати матiр'ю, переживе найтяжче розчарування у
своему житт1, розчарування, з яким нlколи не зможе прими-

ритися. Yci цi мiсяцi пристрастi, надii, HaTxHeHHoi працi, мiсяцi,
копи iй здавалося, начебто вона - саме життя, фарби, форми,
рухи життя скiнчилися смертю ii дитини, единим пiдсумком,

у який вона глядиться немов у дзеркало. Такою вона з'явля€ться
на €диному автопортретi цього року - бпiда, iз загостреними

рисами обличчя, з холодним блиском в очах, у cyTiHKoBoMy
cBiTпi; у вухах у Hei - вигадливi прикраси теплих KpaiB, серги

у формi крихiтних кпiток, куди жiнки з перешийка Теуантепек
саджають живих свiтдячкiв, що замiнюють iM дiаманти.

l Angelina Веlоff, Memoriлs, SЕR Mexico, I986, р.86.



MICTO СВIТОВОГО ЗНАЧЕННЯ

10пr.rо.,ада 1930 року Щiсrо
та Фрiда прибувають пароплавом у Сан-Франциско, де ix че-

кае Ральф Стекпол, скульптор, що органiзував .Щiеrо замовпен-
ня на HacTiHHi розписи в Спопучених IТТlща1. Щпя ,Щiеlо це не
туристична поiздка i не короткочасний вiзит. BiH сам не знае,
копи повернеться в Мексику. I вперше в життi BiH бере iз со-
бою жirrку - давнiше BiH залишав батькiвщину, щоб позбу-
тися гнiтючого дrlя себе любовного зв'язку.

Один етап закiнчився, почицаеться iншиЙ. Ще в l926 ро-
цi Дiеrо отримав запрошення вiд Вiпьяма Льюiса Герстпа -
йому пропонувади написати фреску в Школi образотворчих
мистецтв. Вiдтак у його х<иттi багато чого змiнипося, i тепер
BiH усвiдомив: настав час ддя зустрiчi з Америкою.

За цi чотири роки вiдбулося стiльки подiй: подорож у
Росiю та розчарування, що послiдувало за нею; виключення

Щiсrо iз I_{ентрапьного KoMiTeTy комунiстичноi партii через
помилку Фрiпона, людини нiкчемноi, що заздрила незалеж-
HocTi худохсника; усунення.Щiеfо Рiвери вiд керiвництва Ака-
демiею <Сан-Карпос>, де його викладання визнали занадто

революцiйним. BiH вiдчув, як довкола нього стискаеться
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кiдьце iнтриг i дрiбноi злостивостi, HaBiTb художники,що бупи
з ним iз сalмого початку - Ороско, Сiкейрос, Жан Шарло, - те-
пер критикують його, ставлять успiхи йому за провину, ви-
смiюють його одержимiсть iндiанським мистецтвом. Загибедь
кубинського ревопюцiонера Хулiо AHToHio Мельi в l929 роцi
започаткувала розрив Щiеrо з партiею. Проти Тiни Модоттi,
подруги Мепьi, жiнки, якою ,Щiеfо надзвичайно зilхопдювався,

розв'язано накдепницьку кампанiю: мексиканська преса зви-
нувачуе ii в змовi з убивцями. Випробування розлютцпи ii,i
вона вихJIюпуе образи на хиожника - порушника партiйноi
дисциппiни, який ставить мистецтво над полiтичними зав-

даннями.
Треба iхати - нескiнченнi полiтичнi чвари стають нестерп-

ними. Половне, чого не можуть пробачити Щiеfо, це його неза-
дежностi. Пригасання революцii, моральний розклад - наслi-
док правлiння Кальеса й амбiцiй ОбреГона, редiгiйна вiйна, що
шмату€ сiпьську Мексику, - усе спонука€ його до вiд'iзду. Тим
паче, що наближаютьсявиборщ на яких за владу бупуть бо-

ротися OpTic Рубiо, ставленик Каль€са, i письменник Хосе
Васконселос, колишнiЙ патрон ДiеГо i новоспечений полiтич-
ний демагог.

На додаток до всього Фрiда, утративши дитину, впада в
тяжку депресiю. Апе ж вона завх(ди мрiяла поiхати з Мексики,
вирушити в подорож,побачити Сан-Франциско,яке вона на-
зивае <MicToM свiтового значення>>. Вона так х(аryче Mpie про
ц€, що мрiя перетворюеться в реапьнiсть. Щiеrо розповiдае:
напередоднi того дня, коли BiH отримав поштою вiд TiMoTi
Пфдюrера замовлення на розпис Фондовоi бiржi в Сан-Фран-
циско, Фрiда мрiяла, як вона буде прощатися з рiдними i сяде
на паропдав до <MicTa свiтового значення>. Ддя Hei, як i дпя
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,Щiеfо, це не короткочасна вiдлука. IJe прорив у нове життя,

у новий cBiT.
Америка в особi Апьберта Бендера зустрiчае'iх з надзви-

чайною привiтнiстю. Вдасне кажучи, колишнiх KoMyHicTiB не
пускають на територiю США, однак Бендер, страховиЙ агент
i колекцiонер TBopiB мистецтва, домiгся для ЩiеГо та Фрiди
дозволу на в'iзд. PiBepa в захватi вiд TaKoi великодушностi.

Перебування в Сан-Франциско - медовий мiсяць Щiеrо та
Фрiди. Ix усюди приймають як дорогих гостей; Стекпол надав
iM свою маленьку квартиру в центрi MicTa, ix запрошують на
концерти, процонують читати лекцii в унiверситетi, Щiсfо щас-
ливцй: по-перше, його тут визнапи iпопюбипи, як нiколи i
нiде ранiше, по-друге, Капiфорнiя дас чудовi експерименталь-
Hi можливостi для його ревопюцiйного живопису. У цьому
сiльському Kpai, де залишилося ще стiльки спогадiв i стiльки
людей, пов'язаних зi старою Мексикою, BiH уперше зустрi-
чаеться з американським пропетарiатом. I-{e плавипьний ти-
гедь, у якому змiшуються примари минулого i ;<ахи сьогоден-
ня, нацiональнi особливостi емiгрантiв з ycix кiнцiв cBiTy,

резервуар, якому треба буде постачати робочою силою аме-

риканський капiтал. Нарештi, у майбутньому це - казковиЙ

рiг достатку.
Фрiда сприймае все менш захоплено.3 травня 1931 року,

пробувши якийсь час у подрух<жя Стерн в ATepToHi, вона
пише подрузi дитинства Iсабель Кампос: <Ти й гадки не маеш,
яке це чудове MicTo. <...> MicTo i затока чудовi. Грiнrо MeHi
зовсiм не сподобалися, це дуже непростi люди, а обличчя в
них у Bcix, особливо в жiHoK, як непропечена булка. 3ате тут
чудовий китайський квартал, китайська юрба - дуже присм-
на. I я в життi не бачила таких гарненьких дiтей, як китайськi.
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Бiгме, вони достеменно чарiвнi, я готова викрасти одну з них,
щоб ти могда в цьому переконатися>l,

,ЩiеГо cBiTy бiлого не бачить: праця, купа iнших справ, i
Фрiда стрa;кда€ вiд caMoTHocTi, яку посилюе мовний бар'ер.
iй до снаги, як вона говорить, <прогавкати найнеобхiднiше>>,
аrrе зав'язати дружнi стосунки з жiнками, яких вона зустрiчае,
не вда€ться, i дпя Hei, TaKoi товариськоi, охочоi до розмов, жити
ста€ важко i невеседо. Тодi вона замикаеться у своiй блискучiй
окремiшностi, убравшись у довгi мексиканськi шалi, в iндi-
aHcbKi спiдницi i прикраси. Саме тут, у Сан-Франциско, вона
навчиться показувати, що не схо>(а на iнших, уперше напус-
тить на себе вiдчужений i трохи зневаждивий ьид, що так

разюче коЕтрастуе iз х<вавим, rпузпивим виразом обличчя
шiстнадцятидiтньоi Фрiди.

Через кiпька мiсяцiв фотограф Едвард Вестон - BiH пе-
peixaB у Сан-Франциско, розставшись iз Тiною Модоттi, -
випадково зустрiв Щiеrо та Фрiду.Вiн дуже яскраво описуе
цю пару, особливо Фрiду, котра весь час гра€ якусь роль. <По-

руч з Щiеrо, - пише BiH, - вона зда€ться мiнiатюрною, як
лялька, але вона тiльки зростом мапа, а сипи i краси в Hei

досить, i нiмецька кров, усцадкована вiд батька, у нiй не дуже
помiтна. Вона одягаеться, як iндiанка, HaBiTb носить сандалii,
i на вулицях Сан-Франциско привертае загальну уваry. Пе-

рехожi зупиняються i дивляться на Hei з подивом>2. Апе пре-
красна фотографiя Фрiди, зроблена ним у тому ж роцi,
свiдчить про глибоку змiну, що вiдбупася в нiй. Зухвале дiв-
чисько з блискучими очима перетворипося в мододу жiнку

I In Raquel Tibol, ор. сit.,р.5З.

' Еdwаrd Weston. Da7books, New YоrЬ 196 l, vol. II, р. l 98.
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сво€рiдноi краси, закутану в шалi, обвiшану теракотовими
дрiбничками, немов iндiанський iдол, - це скорiше панцир,
анiж прикраса, - уже звиклу до cBoei caMoTHocTi, а погляд у
Hei педь помiтний, немов затуманений пережитим страж-
данням,

У цi ciM мiсяцiв у Калiфорнii Фрiда мало займаеться жи-
вописом. Вона огляда€ MicTo, <вчиться бачитиu, як вона гово-

рить. Поiздка дозволя€ iй забути, та не про фiзичнi муки, а про
кисневий гопод, який вони вiдчули перед вiд'iздом з }ylexiKo,
коди iM здадося, що перед ними зачинилися Bci дверi: смерть
Хулiо Мелья, виключення .Щiеrо з партii; часом надокучлива
присутнiсть родичiв Фрiди - похмуре життя ciM'i Кало у Койо-
aкaHi, - а також, без cyMHiBy, чуттсвi сцогади про Лупе MapiH
iз минулого, що все ще переспiдують fiiеrо.

Незважаючи на почуття caмoTнocтi, щастя Щiеrо та Фрiди
поки ще безхмарне. Саме такою, щасдивою, Фрiда зобразила
себе на картинi, яку написада на замовдення Альберта Бенде-

ра, - картинi, що цаiвцою манерою нагадувада малюнки Фрi-
ди в перший час пiсдя весiпля, де вона з'явдяеться перед нами
надзвичайно маленькою i тендiтною, справдi схожою на дяль-
ку в яскравiЙ, мов подум'я, шапi поряд з Щiеfо, одягненим у
темний костюм, у- ведичезних черевиках, з папiтрою i пензля-
ми в руцi. Над ними пiтае голубка. Напис, що вона тримае у
дзьобi, говорить про немудре щастя i щиру пюбов: <Тут ви
бачите мене, Фрiду Капо, поруч iз MoiM коханим чоловiком
,ЩiеГо Рiверою, цей подвiйний портрет янаписала в чудовому
MicTi Сан-Франциско, Каrriфорнiя, для нашоIо друга Апьберта
Бендера у KBiTHi 1931 року>.

У Сан-Франциско,Щiеrо та Фрiдi нiкопи спинитися i звес-
ти дух, надивитися одне на одного, насититися одне одним.
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Калiфорнiйцi захопленi, непередбачуванi i вимогливi у своiй
гостинцостi. Репутацiя Щiсfо, його невiдпорна чарiвнiсть, що
вплива€ не тiльки на iнтедектуалiв, апе й на пресу, перетво-

рюють його в знаменитiсть, о6'ект цiкавостi i шанобливоiува-
ги журнапiстiв. Не встиг BiH с,гупи,lи з пароппава, а Bci в)<е

один з-поперед одного запрошують його до себе,6ажають
узнати його думку про все. Капiфорнiя в 1930-Ti роки досить
космополiтична, а Мексика замiнюе iй купьтурне минуле. Коли
,ЩiеГо та Фрiда приходять на футбопьний матч, репортери за-
питують художника про Його враження; Щiеrо порiвнюе гру Й
атмосферу на стадiонi з коридою i вбачае в цьому прояв яко-
Iось (мистецтва юрби>.

Щiеrо з величезним натхненням розпису€ стiни в iдапьнi
Фондовоi бiржi. Воiстину Сан-Франциско - це ворота Аме-
рики, i BiH не хоче проrавити шанс увiйти в цi ворота. Щастя
молодят, якi тiпьки-но вирвадися з Мексики, котру роздира-
ють попiтичнi iнтриги, перетворюс ,Щiеrо в молоду дюдину,
щаспиву тим, що може займатися cBoiM мистецтвом i заро6-
пяти ним на црожиття. Його алегоl>ичнi композицii на тему
працi, присвяченi щедрiй земпi Капiфорнii, ще дуже yMoBHi
i змушують згадати скорiше CaTypHiHo Еррана, нiж iKoHo-
борчя PiBepy, автора фресок у Чапiнfо й у MiHicTepcTBi ос-
вiти. Але легка фiryра чемпiонки з TeHicy Хелен Вiппс, що
нiби летить на стелi, - символiчний образ Калiфорнii, -втiлюе iдеал молодостi i краси, якиiт, художник сподiваеться
зустрiти в Пiвнiчнiй Америцi. Йому дорiкали тим, що BiH
не вiдтворив у своему х<ивописi класову боротьбу; у вiд-
повiдь BiH справедливо зауважить, що живопис повинен
гармонiювати з тим мiсцем, де його виставпено. <Я твердо
переконаний, що TBip мистецтва може бути правдивим пише
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настiльки, наскiльки його призначення перебувае в цiлко-
витiй гармонii з тим будинком чи залом, для якого його
створено>1. У той час ,Щiеfо та Фрiда з усiею яснiстю життям
i справами доведи, наскiпьки вони незалежнi вiд генерапьноi
лiнii комунiстичноi партii,

Однак конформiзм Дiеrо-художника не перешкоджае лю-
бовi до жapтiB, i його праця в Школi образотворчих мrrстецтв
викликае запекду попемiку. На композицii, присвяченiй мис-
тецтву фрески, BiH зобразив себе зi спини; BiH сидить на риш-
тованнях, а над дошкою випинаеться його величезний зад.
Фреску вважали образливою для американського народу i
пiспя вiд'iзду худо)<ника вирiшипи зilмазати (тепер вона зно-
ву вiдкрита для огляду).

Якщо для ,Щiеrо Сан-Франциско, <MicTo свiтового значен-
ня)>, стало воротами в Америку, то ддя Фрiди цi пiвроку жит-
тя на caмoTi, дапеко вiд звичного середовища стали початком
псамозаглибдення): вона i справдi (вчиться бачи"гиrr, апе ба-
чити у вдаснiй душi, розпiзнавати симвопи i таемницi, що
cxoBaHi по той бiк peaпbHocTi.3aMicTb койоаканського дзер-
кала виникае iнша iстина, схожа на чарiвне BiKHo, через яке в

дитинствi вона потраппяпау свiй дiйсний cBiT. Кожен портрет

розповiдае iсторiю, i не тiдьки сюжетом, але й фарбами, лiнiя-
ми, контрастами, 

- 
як на картин€lх, виконаних немовби при-

ношення за обiтницею.
Показово, що Фрiда здiйснила цю метаморфозу в перiод

вiдносноi творчоi нiмоти, використовуючи iнодi мадюнки
,Щiеfо, як бупо, зокрема, з портретом Лютера Бербанка, се-
лекцiонера, творця нових видiв рослин, якиil на портретi

' Diego Rivera. Porfrait of Дmеriса, NewYork, 1934, р. l5.
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сам перетворюеться в росдину. HiMoTi потрiбна саме така
мова, i мова ця - icTopii, розповiданi Фрiдою за допомогою
картин, 

- 
едина мова, якою вона освlдчуватиметься в ко-

xaHHi ,Щiеlо,
Повернувшись до Мексики впiтку 1931 року, Щiсfо знову

береться до роботи в Нацiонапьному палацi - йому доведеть-
ся виправляти, а iнодi i змивати те, що наробили асистенти,
поки його не було. BiH знае, що незабаром знову поiде в Спо-
пученi III1щц, йому потрiбнi HoBi масштаби i HoBi враження,

щоб. допомогги справi cBiToBoi ревопюцii.
I_{e теж стане для Фрiди жорстокою правдою, Вона пiзнада

<MicTo свiтового значення>, вiдчула, наскiпьки дiйснiсть може
бути скпаднiшою i небезпечнiшою за казкову подорож, цро
яку вона мрiяла в юнi пiта. I вона iнстинктивно звертаеться
по допомогу до того, що становить iI суть, що вона любить, до
бiпьш лагiдного,6iпьш надiйного, звичного iй cBiTy: Койоакаrr,
бiло-червоний будинок ii дитинства, вузенькi кривi вулички,
вечiрки, що вихдюпуються на площi, щебетання птахiв у садах,
тихий плюскiт фонтанiв, гапас i cMix Крiстiниних дiтей, роз-
мови закоханих, музика, спiвуча мова iндiанок на ринку. Пiс-
IIя виснал(пивоi роботи в Нацiонапьному папацi Щiеrо ще зна-
ходить час мапювати з натури койоаканських дiтей - сусiдiв
i, як BiH ix називае, маденьких друзiв Фрiди: так BiH виражае
свою дюбов до Hei. Вони позують, забившись у куток або мовч-
ки сидячи на стiпьцi, дiти з лагiдними обдиччями i ведикими
чорними очима, схожими на iндiанськi прикраси, ддя них за-
вх<ди вiдчиненi дверi цього великого бупинку, <палацу>, де
царюе така красива i дивна сеньйора, - трохи чаклунка, -
посеред картин i статуй, схожих на химери. Вона знудьryва-
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пася за знаиомими звукirми l запахами, пирогalми з перцем r

смаженою квасолею: про все це вона розповiдае своему дру-
говi, докторовi Лео Елоессеру, котрий лiкував ii в Сан-Фран-
циско. Ifi листи единому друговi, що залишився в Hei <потой-
бi,i>r, свiдчать про iJ caMoTHicTb, усепоглинаючу прихильнiсть
до Дiеrо i про те, що в <MicTi свiтового значення> вона вiдчула
себе iндiанкою, вiдiрваною вiд рiдних KopeHiB i оточеною во-

рожим cBiToM: <Мексика живе як i кодись: порядку катма, усе
робиться абияк, але в Мексики ще залишипися невимовна
краса ii землi та iндiанцi, Щодня американська виродливiсть
краде частку цiеi краси, усе це дуже сумно, аде пюдям треба
iсти, i неможливо перешкодити вепикiй рибi пожирати дрi6-
ну рибку>'.

На песимiзм Фрiди fiiеrо вiдповiдае ентузiазмом: на його
думку, саме Америка повинна стати полем ддя нових звершень

у мистецтвi, саме в Америцi розгориться попум'я cBiToBoi ре-
волюцii. Краса iндiанськоi Америки не загине пiд натиском
капiтапiстичпоi виродливостi, а, навпаки, знайде нову сипу,
новий бписк.

<Американцi, слухайте. Копи я говорю про Америку, то
маю на увазi весь простiр, помiщений мiж крижаними бар'е-

рами полюсiв. Ппювати MeHi на вашi огорожi з колючого дро-
ту i на ваIцих прикордонникiв!..

Американцi, протягом довгих сторiч Америка живипа
творчий дух мистецтва iндiанцiв, що гпибоко вроспо корiнням
у цю землю. Якщо ви бажаете шанувати старовинне мистец-
тво, то ось вам щонаЙсправжнiсiнькi старожитностi - аме-

риканськi.

l In Науdеп }Iеrrеrа, ор. cit.,p.|27.
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Класичну старожитнiсть Америки ще можна вiдшукати
мiж тропiком Рака i тропiком Козерога, на цiй смужцi землi,

що стала для Нового CBiTy тим, чим для Старого CBiTy була

фецiя. Не шукайте старожитностей у Римi. Ви знайдете ix
у Мексицi...

Щiстаньте пилососи i позбудьтеся орнаментальних над-
мiрностей шахрайського стилю! Очистiть мiзки вiд фальши-
вих традицiй, вiд невиправданих cTpaxiB, станьте самими
собою. BipTe в безмех<нi можливостi Америки: ПРОГОЛО-
CITЬ ЕСТЕТИЧНУ НЕЗАЛЕЖНIСТЬ АМЕРИКАНСЬКОГО
континЕнту!>1

l Diego kiчеrа. MyselJ mу Double, rпу Friепd the Architect,Hesperian, San
Frапсisсо, l93 l.



ПОРТРЕТ АМЕРИКИ,
охоплЕноi рЕволюцI€ю

Поорrr**я PiBepa провело в
MexiKo тiдьки лiто, а в листопадi 1931 року" всупереч cyMHiBaM
Фрiди, сiдо на пароплав <Морро Кастл>, що прямував у Нью-
Йорк.,Щiеfо отримав вiд директора Iнституту мистецтв у,Ще-
тройтi Вiльяма Р. Вадентайнера i вiд його компаньйона, apxi-
тектора Едlара П. Рiчардсона, замовдення напr{сати фреску в
Садовому дворику iнституту. А влiтку надiйшла iнша, ще при-
вабливiша пропозицiя. Френсис Флiнн Пейн, одна з найвпди-
вовiших фi.ур у т,оргiвлi творами мистецтва в Нью-Йорку,
консультант Фонду Рокфеллера, запропонувала ЩiсГо влашту-
вати в найпрестижнiшому Музеi сучасного мистецтва вистав-
ку його TBopiB.

Повернувшись iз Сан-Франциско, licfo та Фрiда за-
с"гали Мексику в катастрофiчному cTaHi. Економiчний спад
1928-1929 poKiB передусiм ударив, звичайно, по бiдних
KpaiHax. фомадянська вiйна, що спустошувала села Щент-
раrrьно-Захiдного району, у штатах Мiчоакан, Халiско i
Наярiт, вiдколи Кадьсс почав переслiдувати католицьку ре-
лiгiю, устигпа вкинути найбiпьш процвiтаючу частину Мек-
сики в хаос та вбогiсть i фактично розколола KpaiHy нав-
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пiдl. А переспiдування KoMyHicTiB - оголошення партii поза
законом, розрив вiдносин з Радянським Сотозом, репресii
пiсля спроби державного перевороту, здiйсненоi нордиста-
ми i KoMyHicToM Гуадалупе Родрirесом, убитим потiм у Ду-
paнro, - зробило полiтичне життя неможливим. Попри
свою попупярнiсть, ЩiеГо вiдчував, як довкола нього все
тугiше затяryються тенета iнтриг i заздрiсного пiдступу. Ife
i спонукало його знову податися до Капiфорнii.

Пропозицiя Вадентайнера i Рiчардсона вiдкрива€ перед

Щiсfо та Фрiдою привабливi перспективи саме в той момент,
копи вони особливо мають потребу в грошах. Улiтку Щiсrо
почав будувати дiм у Сан-Анхедi - точнiше, два будиночки,
з'сднаних галере€ю, де подружжя зможе жити незадежно одне
вiд одного. З другого боку, матерlапьне становище родини
Кадо в Койоаканi ставало все скрутнiшим; щоб допомогти
TecTeBi, ,Щiеfо мусив купи"|и в ньоIо койоаканськиЙ будинок,
надавши батькам Фрiди право проживати там довiчно.

Iнститут мистецтв у Щетройтi запропонував художниковi
десять тисяч додарiв за розпис cTiH у Садовому дворику пдо-

щею близько coTHi квадратних MeTpiB. ,Щiеfо не розгубився,

1 У I9Zб роцi президеНт Кальес видав закон про закриття бiльшостi
катодицьких церков у Мексицi. Пiсля цього в центрi i на заходi краiни
почадася партизанська вiйна, прозвана <Христiадап, у якiй проти уря-
дових вiйськ боролися погано озброенi селяни пiд прапором <Христа-
кородя). Запекле протиборство тривало чотири роки i досягло небува-
лоi x<opcToKocTi - про це, зокрема, свiдчить poMaHicT Хуан Рупьфо. Yci
мислячi люди-краiни, вiдданi революцii, засудили цю рiзанину.,Щля них,
як i для fliero Рiвери, мова йшла лише про фанатизм реакцiонерiв. Що-
кладнiше про цю трагiчну cTopiHKy в icTopii Мексики мо;(на прочитати

у книзi Жана Мейера <Христiада>, Париж, Галлiмар. 1973.

94



HaBiB довiдки i зi свого боку запропонував розписати всю по-
верхню cTiH (прибпизно 163 квадратних метри) за тiею ж цi-
ною за квадратний метр, що складало приблизно двадцять
тисяч доларiв, i дирекцiя iнституту дала згоду. У тоЙ час MiHi-
мальна поденна оплата американського робiтника складада
ciM допарiв. Таким чином, за детроЙтське замовлення Щiеrо
мав би отримати дух(е велику суму, бiпьшу, нiж йому копи-
небудь пропонували.

Але справа була не тiльки в грош.rх.
Повернутися в Спопученi Штати, у найбiдьш промисдово

розвинуту частину континенту, у саме серце капiталiстичного
суспiльства, для ,Щiеrо означапо ще й кинути викпикi а мя
Фрiди, незважаючи на cтp.lx, який вона почувала перед зану-

ренням у такий дапекий свiъ це могло стати чимось на кшталт
реваншу.

,Щiеrо сприймае майбутне випробування Америкою одно-
значно. Не MoryTHicTb грошей, не мрiя про свободу приверта€
його. BiH хоtе за допомогою живопису осмиспити i зрозумiти
людську масу, що зумiла створити найпотужнiшу iндустрiаль-
ну iмперiю в icTopii, хоче проникнути в секрет цього гiгант-
ського механiзмр побачити його потаемнi пружини, знайти
джерепо його енергii, вiдiграти ропь ферменту в загадьному
хвидюваннi yMiB, поставити свое мистецтво на службу назрi-
ваючiй революцii.

Америка, куди BiH прагне, - це Америка <HoBoi ери>, про-
голошеноi в 1919 роцi в першому <Манiфестi американськоi
комунiстичноi партii>.

3а десять з лишком poKiB, що минули з часу створення
Комунiстичного iнтернацiоналу (американська секцiя KoMiH-
терну була органiзована Чарпзом I. Рутенберrом i Олександ-
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ром Бiттельманом), ентузiазм .Щiеrо нiтрохи не згас. AHi невда-
ча, якоi BiH зазнав у Радянському Союзi (коли було вiдкинуто
його пропозицiю написати цикл фресок, присвячений росiй-
ськiй революцii), aHi розчарування, пов'язанi з чехардою дик-
таторських режимiв у Мексицi (фамшi назвав це <хронiчним
бонапартизмом)), не змогди пiдiрвати переконання художни-
ка, стримати його молодечий запал. Однак у нього визрiла i
змiцнiла нова думка: справжня революцiя ХХ сторiччя повин-
на вiдбутися в самому серцi капiталiстичного cBiTy, в iндуст-
рiальному мурашнику Пiвнiчно-Американських Сполучених
Штатiв.

Пiзнавши страхiття вiйни в €вропi, де його оточували
незлiченнi, безгпуздi людськi страждання, переживши в Па-

рижi смерть сина,,ЩiеГо передчува€ революцiю на амери-
канському континентi. Мексиканська революцiя, перша в
сучасному cBiTi, спалахнуда, як величезна, слiпучо яскрава
пожежа. На попелищi диктатури Щiаса зародrIдася нова бур-
;куазiя - корумпованi подiтикани i честолюбнi, розвая<пивi
вiйськовi. У Pocii ревопюцiя здобула цiлковиту, бпискучу
перемоry. Фрiдi запам'яталися рядки зi спогадiв Керенсько-
го, у яких, як iй здавалося, мова йшла про якусь прийдеш-
ню революцiю: <Ije був незвичайний, хвилюючиir час, час
вiдваги й неймовiрних страждань. Час, що не мае подоб в
IcTopii. Yci дрiбнi щоденнi турботи, yci груповi iнтереси
стердися з нашоi свiдомостi>', I-дапi слова, що закарбували-
ся в серцi ЩiеГо: <Революцiя була чудом, актом творiння,
здiЙсненим людською водею, ривком до вiчного, спiльного
iдеапу>.

' Аlехапdеr Кеrепski. йе Catastrophe, New York, 1927 , р, З.
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ЩiеГо привiз iз Москви повнi валiзи ескiзiв i замальовок, з
яких складався образ прийдешньоi ревопюцii. I не випадково
BiH вiддае цi малюнки Френсис Флiнн Пейн, щоб вона вiдвезла
ix у Нью-Йорк i показала в дирекцii Музею сучасного мистец-
тва: BiH певен, що його творам призначено заплiднити амери-
канську революцiю,

,Щiеfо повернувся з Pocii з переконанням, що тiльки Тро-
цький гiдний бути iдейним спадко€мцем Маркса i Ленiна,
Промова Стадiна в L924 роцi, де мiж рядкiв продунала вiдмо-
ва вiд cBiToBoi революцii, i наступне заслання Троцького в
Алма-Ату стали дпя.Щiеfо наявним свiдченням того, що рево-
пюцiю ще треба буде здiЙснити, а виключення з Мексиканськоi
комунiстичноi партii тiльки змiцнидо його рiшучiсть.

У l930 роцi Америка перебувае в соцiальному i морально-
му хаосi, з якого може виникнути що завгодно. Незважаючи
на цькування, розв'язане проти (червоних> MiHicTpoM юстицii
Палмером i директором ФБР Щжоном Едrаром Гувером, не-
зважаючи на безпiдставнi арешти, катування й убивства, при-
хилъники соцiальноi революцii не втратили iпюзiй. У MexiKo
,Щiеfо розмовляв з iталiЙськими (прогудьниками)), що зryрту-
вапися навкопо Тiни Модоттi i ревопюцiонера Вiдапi. Разом
вони згадували MacoBi демонстрацii на захист Сакко i Ванцет-
Ti, коли iнтелектуали й робiтники плiч-о-плiчitшли вулицями
Бостона до в'язницi Чарлстон, аби не дати вмерти (славному
шевцевi> й <6iдному торговцевi рибою>, жертвам полювання
на iноземних KoMyHicTiB. Бертрам Вольфе, котрий дружив з

,ЩiеТо вже десять poKiB, розповiв про свiЙ арешт, про зустрiч у
в'язницi з ,Щжоном !ос Пассосом. От про цю Америку i мрiяв
lielo з того часу, як повернувся зi спустошеноi, розчарованоi
€вропи.
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I-!e мрiя не подiтика, HaBiTb не пtlдiтизованого iнтедiгента.
L{e насамперед мрiя про естетичну i купьтурну революцiю, про
новий, ревопюцiйний погляд на навколишнiй cBiT. Упiтку
1931 року, коли над MexiKo бушують грози, а Фрiда вiдновлюе
сили в койоакансь кому с аду, щов ечор а зр oпryB аном у зпивами,

,Щiеfо думками вже дадеко, у тому cBiTi, якиЙ BiH хоче завою-
вати. BiH уже зна€, якi фрески напише в Щетройтi,6ачить цi;riс-
ний ансамбль образiв, iхнiй взаемозв'язок, засоби iхнього
створення, нитку, що з'еднуе сучасний cBiT iз давньою давни-
ною. BiH ще не бачив будинкiв, якi бупе розписувати, але вже
знае, якi там будуть фрески. У Сан-Франциско BiH подiлився
з Вiльямом Вапентайнером cBoiM бажанням <зробити зримим
чудовий, усе нестримнiший ритм, що виника€ в процесi добу-
вання природноi сировини i тривае до виготовлення закiн-
ченого виробу, створюваного розуI\,Iом, потребою, дiею пю-
дини>l.

На думку Щiеfо, новиЙ, ревопюцiйний погляд на cBiT може
виникнути тiльки вiд контакту двох протипежних cBiTiB, що
iснують на американському континентi. Ще до детройтського
проекту, у 1929 роцi, BiH публiкуе свого роду манiфест, статтю
про революцii в живописi:

<Я завжди вважав, що мистецтво Америки, якщо коли-
небудь йому судипося з'явитися на cBiT, стане резудьтатом
зпиття дивовижного, що прийшпо до нас з найдавнiших давен,
мистецтва iндiанцiв у чентрi i на пiвднi континенту i мистец-
тва трудiвникiв iндустрii Пiвночi.., Я обрав собi тему - ту
саму, що вибрав бибуць-який iнший мексиканський трудар,
який бореться за справедливiсть i проти класового суспiпь-

' Diego Rivera. Porfralt oJ Аrпеriса, ор. cit., р. 17.
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ства. Я побачив красу Мексики iншими очима i з того часу
став працювати так напружено, як тiдьки мiг>l.

У |932 роцi, пiсля роботи в ,Щетройтi, BiH доповнить цей
манiфест:

<Революцiйний рух вiдчувае потребу виразити себе через
мистецтво. У мистецтва е переваIа: воно говорить мовою, яку
легко зрозумiти робiтникам i селянам усього cBiTy. Китайсь-
кий сеllянин або робiтник зрозумiс революцiйну картину дег-
ше i швидше, нiж книгу... Той факт, що буржуазiя перебувае
на стадii розкладу, а ii мистецтво цiлком запежить вiд мистец-
тва €вропи, показу€: справдi американське мистецтво не може

розвиватися без творчоi участi пролетарiату,Щоб стати пов-
ноцiнним мистецтвом, мистецтво цiсi краiни повинне бути
революцiйним>2.

Мiркуючи про HaiBHi картини на релiгiйну тему,,Щiеrо ви-
словлю€ свое розумiння мистецтва в стиспiй формупi (див.
Мехiсап Folkways,M 3): <Селянин i мiський трудiвник вироб-
ляють не тiльки зерно, овочi та промисловi товари. Вони ви-

робляють ще й красу>.

Щовгоочiкувана виставка вiдкрилася у BiBTopoK22 rрудня
i9З1 року в Музеi сучасного мистецтва на П'ятiЙ авеню. На
нiй бупи представленi мальовничi полотна ,Щiеrо Рiвери (всьо-
го сто сорок три картини), у тому чиспi написанi ще до Kilýig1-
ського перiоду його творчостi, що давало змоry побачити,
який мiнпивий твор.lцй генiй художника. Найбiпьше нью-
йоркцiв здивували фрески на мобiльних цанно, виконанi,Щiсrо

1 Creatiye Art. New York, ]апчаrу I929.
1 The Моdетп Quarterly. NewYork, Ачtumп 19З2.
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в останнlи мlсяць перед виставкою: для них иому привезли з

Мексики просiяний рiчковий пiсок i гiпс. На прес-конферен-

цii в готепi <Барбiзон-Ппаза>,Щiеrо розповiв про TexHiKy фрес-
ки на матерiалi iталiйського Вiдродження i доколумбовоi Мек-
сики. У XpaMi яryарiв у Чiчен-Iца стародавнi художники маЙя
користувалися винятково мiнеральними фарбами в обмеже-
нопrу i при цьому вишуканому наборi. Щва вiдтiнки червоного.

,Щва вiдтiнки синього. Чотири вiдтiнки зеленого. Жовтий. Бi-
пий. Чорний. Пурпуровий.

Незважаючи на популярнiсть Рiвери й авторитет Музею
сучасного мистецтва (попередня виставка бупа присвячена
MaTiccy), перша зустрiч з Нью-Йорком не цiлком оправдала
сподiвання художника. Преса несхвально постави.Itася до
робiт Рiвери i HaBiTb розкритикувала за зухвапiсть фреску
пiд назвою <<Frоzеп Assefs> (пЗамороженi активи>), у якiй було
показано змову мiж капiтапом i полiцiею, iхню спiльну вiд-
повiдальнiсть за те, що рабство продовх(у€ iснувати. Недiль-
ний випуск пНью-Йорк таймс> присвятив ,Щiеrо статтю, де
похвала чергувалася з критикою: зокрема, його фрески нази-
вали <прiсними коцiями> розписiв у Чапiнfо i MexiKo. Стаття
Едварда Олдена,Щжуепа була частиною попемiки, що розгор-
нулася довкола художника. Критики знущалися з його iдей
про вiдродження iндiанського мистецтва (купьтура амери-
канських iндiанцiв, запевняв один журналiст, це (культура
плетених кошикiв i клаптевих ковдр!>) - i дорiкали мецена-
там за те, що Ti водiють пiдтримувати iноземних художникiв,
а не вiтчизняних. Справдi, одним iз наспiдкiв економiчноi
депресii 1930 року став закон, що забороняв давати iнозем-
цям будь-яку постiйну роботу. Проте виставка мапа успiх

100



у публiки, i значна частина нью-йоркськоi iнтепектуальноi
елiти поспiшила ii вiдвiдати.

.Щля Фрiди першi мiсяцi в Нью-Йорку виявипися важкими.
Незважаючи на мексиканськi плаття i прикраси, вона так i
пишипася в TiHi свого чоповiка-вепе,гня,напякана цим MicToM
насипьства i бруду, яке вона опису€ в листi докторовi Едоес-
серу як (величезну, загиджену i незручну клiтку для курей>.
Пiсля Сан-Франциско вона вiдчувапа неприязнь до багатих
американцiв, KoTpi (веселяться на нескiнченних вечiрках, тодi
як тисячi i тисячi пюдей здихають з гоподу>l.

Треба сказати, часи були справдi важкi. У святковi рiздвянi,
передноворiчнi днi економiчний спад вiдчуваеться особливо
гостро, i запрудженi бiдняками вулицi Нью-Йорка нагадують

радце дiккенсiвський Лондон, анiж гордовите MicTo Рокфеп-
пера. У газетах повно статей про <гiдних людей, що оциниди-
ся в cKpyTi>, iз закпиками надати iM допомоry, Мiсячна за-

робiтна плата часто не досяга€ встановленого MiHiMyMy у
двiстi доларiв, деякi робiтницi швацьких майстерень живуть
на п'ятдесят чи HaBiTb тридцять допарiв на мiсяць.

Поки Щiеrо працюс над фресками, Фрiда проryлю€ться ву-
пицями Манхеттена. Зима тут м'яка i дощова, i вона з тугою
згадуе про сяюче небо i вранiшнiй холодок Койоакана, про
дiтей, що гризуть дьодяники на розi вудицьt про iндiанок, що
продають <рiздвянi> квiти i землю для розсади. В готелi <Бар-

бiзон-Плаза> незатишно i нудно, а до того ж Фрiда не розмов-
дяе англiЙською мовою i зовсiм не орiснтуеться в навколиIц-
ньому cBiTi. Наприкiнцi листопада вона пише докторовi
Елоессеру: <,Щiеrо, певна рiч, уже з ycix сил працюе, MicTo його

' In Hayden Неrrеrа, ор. cit.,p, |Зl.
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дуже цiкавить, мене, звичаЙно, теж, апе я, як завжди, тiпьки
дивлюся простодиць i годинами нудьгуюпl.

iй не вистача€ розваг. пЩобропорядне> суспiльство ii зо-
BciM не цiкавить, а нью-йоркська юрба - це компактна, воро-
жа маса, у якiй вона HaBiTb не може сяйнути cBoiM зачару-
ванням екзотичноi квiтки, як бувало на осонцених вулицях
Сан-Франциско. У HoMepi готепю аж надто Ticнo, щоб зайня-
тися живописом або мапюванням. У Hei зав'язуеться дружба
з Люсьеною Блох, помiчницею ,Щiеrо, вони разом ходять у те-
атр, на шоу Зиlфепда або в KiHo на <Франкенштейнаu.

У березнi ,Щiеrо та Фрiда iдуть у Фiпадепьфiю на прем'еру
<КС> (<KiHcbKa сила>) - бадетного спектакпю за задумом i з

декорацйми ,Щiеfо, на музику мексиканського комцозитора
Карлоса Чавеса. I-{еЙ стариЙ проект (задуманий ще в 1927 ро-
цi) запишався в течк€lх,Щiеlо, поки Йому не допомогла поба-
чити cBiT нью-йоркська виставка. У бапетi здiйснипася давня
мрiя художника: iндiанське минуде Мексики змiшуеться з iH-

дустрiапьною сучасною дiйснiстю.,Щля нього це iдеальна пре-
людiя до детройтського проекту. Апе Фрiда в пистi до доктора
Епоессера безжапьно знущаеться зi спектакпю: <Якiсь мпявi
бiпявi типи зобраlкують iндiанцiв з Теуантепеку; коли вони
танцювали сандунry здавалося, начебто в яида:к у них не кров,
а свинець>2.

Ще закономiрно: Фрiда не приймае англосаксонського cBi-
ту, який викликае в Hei страх та iнстинктивну недовiру, тому
що вiдокремпюе ii вiд чоловiка. 3iткнення з iндустрiапьним
cBiToM i його несправедливостями завдае iй болю, апе вона на

l In НаЁеп Неrrега, ор. сit.,р.|З2.
2 Iп Hayden Неrгеrа, ор. cit,,p. |З2.
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вiдмiну вiд ,Щiеrо не може витиснути цей бiль творчiстю.I Фрi-
да почувае себе нiби вiдрiзаною вiд впасного ((я)), вiд свого
вiдображення, вiд джерела тепда. Вона кохае.Щiеrо над усе на
cBiTi, заради нього вона погодипася поiхати так дапеко вiд от-
чого дому, вiд батькiв i HaBiTb якоюсь мiрою пожертвувати
cBoiM мистецтвом. Вона знову Mpie про дитину, хоча не гово-

рить про це Дiеrо, Коли пiд кiнець квiтня 1932 року Щiеrо ви-

рiшус почати роботу в ,ЩетроЙтi, Фрiда iде з ним у Мiчиfан,

радiючи в душi, що може запишити страхiтливе мiсто-гiгант,
де вона жила наче TiHb.

Зустрiч, органiзована подружжю у Щетройтi, справипа на
Фрiду найприемнiше враження. Щоктор Вапевтайнер з Iнсти-
туту мистецтв i його асистент Берроуз зустрiчапи ix на вокзалi.
Там також було багато мексиканцiв, в основному робiтникiв з

фордiвських заводiв: rx привiз мексиканський консул.,Щiеrо
прибув як кудьтурний посод Латинськоi Америки, а спiпкуван-
ня з робiтниками-iммiгрантами дllя нього i дпя Фрiди зцачидо
набагато бiпьше, нiж контакти у вищому cBiTi Нью-Йорка.

Чимапенька сума, яку видiлив Iнститут (фiнансований
компанiсю Форда), дае Щiеrо величезнi можпивостi. На його
переконання, цей проект - свого роду будiвництво, де BiH
стане архiтектором-будiвельником, найме асистентiв, робiт-
никiв, пiдручних. BiH мае HaMip подiпитися наданими кошта-
ми, i це не пустi слова. Увесь час, що BiH буде в Щетройтi,ху-
дожник вiдiграватиме роль мецената щодо спiввiтчизникiв,
пропонуватиме iM грошi й пiдтримку, особпиво тим, кому до-
ведеться оплачувати зворотний шлях у Мексику.

Щiеrо i справдi ста€ в ЩетроЙтi кимсь на взiрець посла.
У 1930-тiроки, пiспя довгоi перерви, викликаноi ревопюцiею,
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Сполученi Штати в особi президента Гувера прагнуть вiдно-
вити економiчнi i торговедьнi зв'язки з неспокiйним пiвден-
ним сусiдом.,Щоруlивши Щiеrо реставрацiю та розпис Палацу
Кортеса в Куернавацi, американськиit посод Морроу зробив
художника офiцiйним посередником у зближеннi двох держав.
Мистецтво настiнного живопису з його наочнiстю i загально-
доступнiстю - символ цього збпиження,

Потяг до примирення ма€ cвoi причини. Бiржовий крах у
жовтнi 1929 року боляче вдарив по американськiЙ економiцi.
Кlrпiвепьна спроможнiсть наседення скоротилась, дебiтори
бупине в змозi повертати займи,6анки збанкрутiпи. Наступ-
ного пiсдя банкрутства банкiв року було зупинено тисячi за-
водiв, шiсть мiльйонiв працiвникiв залишились без роботи.
У штатi Мiчиlан, а особливо у промисловiй частинi Щетройта
напiчувапося близько мiдьйона безробiтних, доведених до
зпиднiв,6пукаючих iз MicTay MicTo; збiльшидась кiпькiсть бро-
дяц яких хоч якось пiдтримувапа тiльки Армiя порятунку.

I-{я зловiсна епоха запишила по собi шрами пияцтва, ор-
ганiзованоi здочинностi, що процвiтапа через введення сухо-
го закону, самоryбств.

Криза не пощадила HaBiTb фордiвських заводiв. У 1930 роцi
ддя того, щоб зберегти мiнiмальну зарплатню у розмiрi 7 до-
парiв на годину, Генрi та Едсел Форди були вимушенi значно
скоротити штат працiвникiв, що означало збiльшення тем-
пiв роботи. Iншi пiдприемства-партнери Форда, як-от <<Брirс-

Бодi>, що цостачали кузови, знизили заробiтну пдатню до
задовiльного MiHiMyMy, дванадцяти з половиною центiв за
пiвгодини!. Що моменту приiзду fiiclo та Фрiди .Щетройт пере-

' Robert Lacey. Ford. The Мап апd the Machilte, Boston, 19S6, р. 304.
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творився в зону лиха. Поблизу заводу на рiчцi Руж, на мiсцi
бiдонвiплiв Генрi Форп побудував нове MicTo: BiH прагне по-

долати кризу, оздоровлюючи заводськi гетто. А його син Едсеп
i HeBicTKa Епiнор борються з депресiсю на iншому фронтi. Щоб
вийти з глухого кута, компанii Форда треба зробити прорив
в iншi краiни, зокрема в Мексику, що стае новим i дуже пер-
сrrективним ринком. Едсел Форд одним iз перших зрозумiв,
яку вокливу роль вiдiграють мистецтва, особливо образо-
творче, у тому, що ми тепер називаемо збiльшенням збуту
ToBapiB, Пiсля зустрiчi Едсела Форда з Вiльямом Валентайне-

ром компанiя вирiшила вицiпити кошти на ремонт i попов-
нення колекцii детройтського Музею сучасного мистецтва,
Iнституту мистецтв. А Валентайнер,у свою черry зустрiвся в
Капiфорнii з,Щiеrо Рiверою, що дало художниковi можпивiсть
приiхати у Детройт'.

Тiпьки-но зiйшовши з потяга 21 квiтня 1932 року, Щiеrо
та Фрiда вiдразу поринуди в атмосферу граничноi соцiапьноi
напруги i виробничих проблем; що a)к нiяк не нагадувала
атмосферу у свiтських снобiстських кодах, у яких вони бува-
ли в Нью-Йорку. Дi€rо сповнений ентузiазму, BiH цiпими дня-
ми огдядае заводськi корпуси i робiтничi квартапи, розмовля€
з технiками, рiзноробами, iнженерами, упивасться повiтрям
заводу, вiдчуттям сили i творчого натхнення, якого нiде бiль-
ше не вiдчував. BiH робить coTHi ескiзiв i замальовок, готуе
ппани д/lя розпису cTiH у Садовому дворику, адже Йому до-

' Зустрiч ця, однак, була чистiсtнькою випадковlстю: як стверджу€
Вольфе, Валентайнер приrхав у Сан-Франциско слiдом за жiнкою, у кот-

ру був закоханий, - тенiсисткою Хелен Вiллс, що стала моделлю для
символiчноi фiryр, Калiфорнii на фресцi Рiвери.
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ведеться розписувати не тiдьки пiвнiчну cTiHy, як передбача-
лося спочатку, а й yci чотири стiни, що оточують сад з бароч-
ним фонтаном (цю (гидоту> Щiеfо xoTiB прибрати),- усе це
нагадувало дворики старих особнякiв копонiадьноi епохи в
MexiKo. Особпиве натхнення в Щiеrо викликае завод на рiчцi
Руж, грандiозна футуристична конструкцiя зi сталi й цемен-
ту, що цiпком вiдповiдае уявленням художника про cBiT пра-

цi. <Жодна з будiвель, якi звело дюдство за всю свою iсторiю,
не може конкурувати з цiею>r, - говорить PiBepa. У cTaTTi,

опублiкованiй у пНью-Йорк rерадьд три6'юнп, BiH стверджуе:
<Тут усе: мiць, сила, енергiя, смуток, спава i юнiсть нашоIо
континенту>l.

Мiж старим <iмператором> Генрi Першим, главою фор-
дiвськоi династii, i вепетнем-мексиканцем зав'язуеться дивна,
досить-таки протиприродна дружба, про яку Щiеrо lroTiM зга-

дуватиме не без задовоlrення. У Генрi Форпi його пiдкуповуе
тверда воля людини з народу, який самотужки створив iM-
перiю, що простягаеться до Бразилii. Як i Дiеrо, Ёнрi Форд
народився в шЕIхтарському Kpai, в одному з найменш наседе-
них районiв американського континенту; аж до середини
XIX сторiччя Мiчиlан являв собою межу мiж сiльською цивiлi-
зацiею i лiсовими хащами - подiбно до того, як Гуанахуато
був межею мiж Мiчоаканом, красм землеробiв-тараскiв, i не-

родючими земдями диких чичимекiв.
Обое вони мають творчу моryть, в обох викпикають ен-

тузiазм процес перетворення сировини в готову продукцiю,
всесиддя прогресу, палаJ(котдивi стадеппавипьнi печi, преси,
верстати, спiпьна дiяпьнiсть вепикоi маси людеЙ. Дiеrо да-

l Robert Lacey,op, cif., р.318.
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пекий вiд романтичноi iдеалiзацii, Просто тут BiH на своi
очi бачить майбутне, його переповнюе молодечий захват.
У Щiрборнi ,Щiеrо вiдвiду€ МузеЙ промисдовостi, де вся ic-
торiя машин представпена в експонатzrх; його так вр:Dкають
цi <купи залiза>, що BiH, приЙшовши о сьомiй вечора, зали-
шае музей о першiй годинi попiвночi. Наступного дня BiH
зустрiчаеться з Фордом i висповпюе йому свое захоппення,
Коли на зворотному шляху BiH проiжджа€ повз заводи Й

управлiння компанii, йому вже не терпиться продовжити
роботу над ансамблем, який тепер бачиться йому яснirце:
<Поки я повертався в ЩетроЙт, iндустрiальна iмперiя Форда
весь час стояла в, мене перед очима. У вухах rryнала вепич-
на симфонiя, що долiтала з цехiв, де метад перетворю€ться

у верстати i машини, щоб спужити дюдям. L{я нова музика
ще чекае композитора, чий генiй зумiе надати iй пегку для
сприйняття форrуп'.

Хоч як би скпадалися надалi стосунки .Щiеrо Рiвери з Аме-
рикою, BiH нiколи не стане заперечувати, що зaхоппювався
Генрi Форпом, його творчою.обдарованiстю, тiею роппю, яку
BiH вiдiграв у HacTaHHi iндустрiальноi ери. Пiзнiше, згадуючи
про цей вiзит, BiH зiзнаеться Гледiс Марч: <Я пошкодував про
те, що RHpi Форд - капiталiст i один з найбагатших людей
на cBiTi. Я не почував за собою права скпасти йому хвалу так
предовго i так щиро, як MeHi хотiпося 6. <.,.> Iнакше я спро-
бував би написати книry в якiй показав би Генрi Форда та-
ким, яким я його побачив,- справжнiм поетом i художни-
ком, одним з найбiльших на той час>2.

' Diego Rivera. Му Arf, mу Lф, ор. cit.,p. l87.
2 Diego Nvera, Му Art, mу Llfe, ор. cif., р. I88.
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У своему ентузiазмi PiBepa не помiчае або не хоче помiти-
ти брудну ппяму на репутацii ЁHpi Форда: його войовничий
антисемiтизм.3 1921 по |924 piK у газетi <Щiрборн iндепен-
дент> публiкувалися його cTaTTi зi злiсними нападками на
свреiЪ, <п'явок Америки>, з якими BiH чомусь пов'язував зрос-
таючу популярнiсть джазу i корупцiю в Нью-Йорку, цьому
<Вавидонi наших днiв>.

Фрiда не така заслiппена, як Щiсfо, вона все бачить i не
може вiдмовити собi в задоволеннi кинути вик,тtик.,Щсlвiдав-
шись, що в готель <Ворделп>, куди вселила ix компанiя Фор-
да, - поруч з Iнститутом мистецтв, - не допускають eвpeiв,
вона переконуе Щiеlо протестутiати. Вони погрожують, що пе-

реiдуть до iншого готелю, i зрештою домагаються скасування
дискримiнацiйного правипа, а також зниження ппати за но-
мер! Незабаром пiсля приiзду в Щетройт на званiй вечiрцi у
Фер Лейн,резиденцii RHpi Форла,скориставшись перервою в

розмовi, Фрiда годосно зада€ старому питання, що крутиться
в Hei на кiнчику язика: <MicTepe Форд, ви еврей?>l

I_1e не завадило Щiеrо стати щирим другом Едсела Форпа.
Поки йшпа пiдготовча робота над фресками, Едсел робив усе,
аби попегшити колективну працю художникiв. Фахiвцi дiста-
вапи необхiднi фарби, фотограф знiмав види заводу, якi ,Щiеrо
xoTiB зобразити на фресках.

HaBecHi i впiтку 1932 року fiicro працюс над виготовден-
ням трафаретiв для фресок, а Фрiда переживае один з найтяж-
чих перiодiв у свl)€му життi. На вiдмiну вiд liеrо iЙ нема за
що любити,Щетройт. Вона не бачить нiчого цiкавого в цьому
MicTi - <седi зi старими хатинами>, як вона називае його

t I-1ей епiзод був викладений Люсьеном Блохом Гайден Геррера.
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в листi до доктора Епоессера. Якоюсь мiрою вона подiляе за-
хоплення ,Щiеfо щодо заводiв на Руж, однакJ(усе решта, - Iо-
ворить вона, - таке ж виродпиве i дурне, як скрiзь уСполу-
чених Штатах>. Провiвши довгi мiсяцi вдалинi вiд Мексики,
вона почувае все бiпьшу туry за рiдними мiсцями, за тихим
провiнцiйним Койоаканом, за друзями, HaBiTb за напруженою
атмосферою рiдноi домiвки. Фрiда зна€, що мати вмирае вiд

раку, зна€, що ii стан погiршився,Листи вiд Матильди i KpicTi-
ни не надходять, i Фрiда почувае себе покинутою.

.Щiеfо намагасться якось ii розважити. Разом з подружжям
PiBepa i групою художникiв-асистентiв iз Нью-Йорка при1ха-
ла пара ексцеIrтричних англiйцiв: Щжон, BiKoHT Гастiнrс, граф
Хантинlтон i Його дружина KpicTiHa, яка позувала художни-
KoBi Оrастесу Джону. Вони зняли квартиру по сусiдству з licfo
та Фрiдою i щовечора вечеряють з ними,п'ють i розмовляють
до пiзньоi ночi.,Щiеfо вiдтворив у ДетроЙтi богемну атмосфе-

ру Монпарнасу; пiд час цих спiдьних вечер BiH показуе Вален-
тайнеру ескiзи майбутнiх фресок.

Апе Фрiдi вiд цього не легlпе. Щень за днем минають на
caMoTi й у бездiлпi, що паралiзуе HaBiTb ii талант художницi.
За час, проведений у Детройтi, вона майже не займалася Hi
живописом, Hi малюванням. Вона заtлибипасьу себе,i тiльки

фiзичний бiль ще здатний розбудити ii до життя.
А тут ще ця божевiльна iдея. Незважаючи на невдачу, що

спiткала Фрiду в Куернавацi, вона знову вирiшила народити.
Тепер ii думки тiльки про це. У лiкарнi Форда, куди вона звер-
талася з приводу н ариву на лiвiй ступнi, ii познайомили з док-
тором Праттом, приятелем ледi Крiстiни. Вона дiлиться з ним
своiми мрiями i тривогами. Пратт уже знае, що довелось пе-

режити цiй молодiй жiнцi. BiH сам провiв обстеження i змiг
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визначити Bci фiзичнi вади Фрiди: oKpiM х(ахливих наслiдкiв
aBapii, вона мае вродrкений rандж - дрке вузький таз, що
ускладнюе вагiтнiсть. KpiM того, аналiз KpoBi дозвопяе при-
пус и,ги в Hei сифiлiс. Картина катастрофiчна, i лiкар вагаеть-
ся. Спочатку BiH радить 1й зробити аборъ поки термiни це
дозволяють (у Hei менш нiж тримiсячна вагiтнiсть). Щля Фрiди,
яка жагrlе Mpie про дитину, така перспектива трагiчна, апе

Щiеfо таки вдаеться ii переконати.
У кiнцi травня вона пише докторовi Епоессеру, чекаючи

вiд ньоrо поради, сподiваючись на дивоl <3 уваги на стан мого
здоров'я, я подумада, що буде краще, якщо я викину. Я сказа-
llа про це докторовi Пратту, BiH дав MeHi xiHiH i зробив чищен-
ня касторовою одiею. Наступного дня в мене бупа кровотеча,
аде зовсiм невелика. Я вирiшипа, що це викидень, i знову пiш-
да до доктора Пратта. BiH оглянув мене i сказав, що викидня
не було, а оперативного втручання BiH не рекомендуе, i тепер
пiпше вже зберегти дитину>>. Розryблена Фрiда просить Ело-
ессера: <Я не знаю, що дiяти, i хочу, щоб ви MeHi дапи щиру
пораду. Я зроблю все, що ви вважаете корисним для мого
здоров'я, i Щiеrо в цьому мене пiдтримус>.

,Щпя Фрiди мова йде не тiдьки про здоров'я,апе ще й uро
незадежнiсть, про спiльне життя з Щiеfо, про творчiсть.3араз,
коли ii давня мрiя ще може здiйсни,lися, вона не знае, яке pi-
шення приilняти, Вона сам на сам зi своiми тривогами, iй Hi-
кому бiпьше довiритися, <Не хотiпося б надокучати вам, -
пише вона Епоессеру, - якби ви знали, ,Щокторсtто, як MeHi
неприемно вам набридати, але я звертаюся до вас не тiпьки як
до лiкаря, апе i як до мого найкращого друга, i ваша думка
значить для мене бiпьше, нiж ви моr(ете уявити, Адже тут MeHi
нема на кого звiритцся.У нас з ,Щiеrо все гаразд, апе я не хочу
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вiдволiкати його цими пробл9мами, коли BiH по горпо в роботi,
копи BiH так потребуе вiдпочинку i спокою. I я не настiдьки
довiряю !жин Вайт (Фрiда написада ii портрет у Сан-Фран-
циско в 1931 роцi) i KpicTiHi Гастiнfс, щоб радитися з ними в
такiй найважпивiшiй для мене справi, через яку я ризикую
пiти на той cBiT!>l ВЦповiдь доктора Епоессера прийде не
швидко, уже пiсля того, як рiшення бупе прийнято, i пiдтвер-
дить думкудоктора Пратта: дитину треба зберегги.

Остаточне рiшення Фрiда повинна приitняти сама, i вона
вирiшуе зробити те, до чого так довго прагнула i для чого буде
потрiбне диво. Вирiшуе зберегти дитину - дитину, чий проо6-

раз Щiеrо задумав написати в центрi ведичезноi фрески в IHc-
титутi, над захiдними дверима: <I_1ей паросток в образi повно-
цiнноi дитини, а не зародка, помiщенийу чибупинi рослини,
тягнеться корiнням до родючих надр земпi>2 i симвопiзуе твор-
чий початок людини. I_{e бще дитя ,Щетройта. Фрiда хоче до сер-
пня повернутися в Мексику i народити вдома, у Койоаканi.

Через пiвтора мiсяця, у задушпйву спеку мiчиfанского лiта
трапиться пихо. Люсьена Блох, якiй Щiеrо доручив Фрiду, Hi-
чим не зможе допомогти. У нiч на 4 липня Фрiда в жахливих
MyK.Ix, спливаючи кров'ю, втрачае дитину. Дiеrо iде з нею до
лiкарнi Форда, намага€ться ii розрадити. У наступнi днi BiH
i]Dиносить iй олiвцi i фарби, i вона почина€ мадювати. BiH
знае: дпя Hei це едина можпивiсть вижити.

Вийшовши з лiкарнi, Фрiда пише двi картини, що покпали
початок ii особливiй, глибоко iндивiдуальнiй MaHepi живопи-

' Iп Науdеп Неrrеrа, ор. cit.,p.l48-150.
z Diego Rivera. Porfrait oJ Дmеriса, ор. cit., р. l0.
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су, у якiй подii ii щоденного життя, бажання, страхи, потаемнi
почуття набувають сймволiчних i водночас реальних фор*.
На однiй вона зобразида себе на пiкарняному лiжку пiсля ке-
сарева розтину, поруч - ii дитина. На iншiЙ вона лежить ого-
лена в калюжi KpoBi, а над лiжком, як симвопи пережитого,
хидитаються нав'язливi, кошмарнi видива: зламана тазова
KicTKa, лоток з хiрургiчними iнструментами, KBiTKa орхiдеi,
страхiтпивий равлик, чудернацький прапор i тримiсячний за-

родок - дпяцього ФрЦu попросила,Щiеlо принестиiй медич-
ну енцикпопедiю з iлюстрацiями. На спинцi пiкарняного лiж-
ка вйведено фатальну дату: липень l932 року.

Наприкiнцi того ж пипня,Щiеrо почина€ розпис cTiH IHc-
титуту, i Фрiда не може бiпьше запишатися осторонь; вона
поверта€ться в готель, iй хочеться довершити свою справу,

допомогти чоловiковi народити на cBiT йото TBip. Лист Едоес-
серу, написаний невдовзi цiсля поверЕенIrя до нормального
життя, добре передае ii настрiй: протистояти нещастю i пере-
бороти впаснi слабостi,як iй уже вдалося зробити в 1927 роцi.
<Doctorcito querido', - пише вона, - я так сподiвалася запо-
пасти мапенького верескуна,Щiеriто, апе виЙшло iнакше, i те-
пер MeHi залиша€ться тiльки переr(ити це>.

В автобiографii Щiеrо назве цю подiю <трагедiею Фрiди>.
Пiспя цього вона буде все бiльше й бiльше заглиблюватись

у сво€ горе, шукаючи i не знаходячи розради. Тiпьки живопис
дозвопить iй зберiгати piBHoBary але HaToMicTb позбавить ii
радощiв життя. З цiеi дати, як вiдзначае Щiсfо, (Iioнa почина€
працювати над цiлою серiею шедеврiв, яких щ,] не знала ic-
торiя х<ивопису, - картин, що оспiвують стiЙкi:ть жiнки пе-

| Любий,Щокторсiто (iсп.). (Прuм. реd.)
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ред лицем cyBopoi iстини, невбпаганноi дiйсностi, людськоi
жорстокостi, тiпесних i душевних мук. Жодна жiнка не зумiла
вiдобразити на подотнинi стiпьки вистр€Dкданоi поезii,як Фрi-
да в ,Щетройтi у той час>l.

Пiспя викидня Фрiда кiпька тижнiв поспiль майже безпе-

рервно пише i малюе. Живопис вiдволiкае ii вiд жахливоi ре-
альностl, коя(на картина, кожен малюнок 

- це послання до
тих, хто ii оточуе. Такий автопортрет <Помiхс двох cBiTiB>, на
якому зобрчDкено ii життя, що розриваеться мiж дорогим сер-

цю Щiеrо iндустрiальним,ЩетроЙтом та ii упюбпеною Мекси-
кою, або зробпенi единим розчерком ма]IIонки, на яких реадь-
ний ><ах, пережитий у лiкарнянiй палатi, перетворено в
iероглiфи: низка будинкiв у центрi Щетройта, заппiднена яй-
цекпiтипа, далеке, як зiрка, обпиччя Щiеrо i заппакане небо.

Влiтку i восени Щiеlо немов одержимиЙ працюе над фрес-
ками. BiH поспiшае скористатися денним свiтлом, якого що-
дня все менше. Разом з ним трудиться цiпа майстерня, як у
часи Вiдродження, i BiH керуе творчим процесом, як диригент
оркестром. Едсеп Форд, котриЙ спостерiгав за роботою ,ЩiеГо
спочатку на пiдiотовчiй, а потiм на вирiшальнiй стадii, враже-
ний його високим професiоналiзмом i технiкою розпису.
3 опiвночi на риштованнях, споруджених понад стiнами, пра-

цюють штукатури, щоб удосвiта асистенти fiiero - Клiффорд
i Люсьена Бпох - могли прокреслити за трафаретом контури
композицii i нанести першi фарбЙ. Копи розвидню€ться, на

риштовання пiднiмаеться,Щiеrо i виконус увесь мадюнок, про-

робляе TiHi й вiдтiнки кольорiв. BiH працюс сам цiпiсiнькиЙ

l Diego Rivera. Му Дrt, mу Lф, ор. cit.,p.202,
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день, iнодi до ночi, без вiдпочинку, прикрiпивши пензлi до
довгих жердин.

Результат врах(ас. Щень за днем виникають заворожливi
образи, що перетворюють стiни Iнституту мистецтв у гiмн
людинi-творцевi, Усюди на cTiHax i на стелi неокпасичного бу-
динку вiдбитi рiзнi етапи розвитку сучасноi цивiпiзацii. Фрес-
ка над захiдними дверима, де серед богинь землеробства зоб-

ражено символiчний зародок icTopii людства, переtукуеться з

фрескою над схiдними дверима - cBiToM працi, потужними
трубами'i машинillчlи. Розписи пiвнiчноi i пiвденноi cTiH - ве-
личезнi картини, якi важко осягнути оком, - розповiдають
дивовижну повiсть iндустрiапьноj ери: закрути рiчок, геоло-
гiчнi шари, електричнi iмпупьси, що зв'язують рiзнi етапи
життя людства, гiгантськi руки, що видирають у матерiапьно-
го cBiTy вольфрам, нiкель i мопiбден ддя виготовлення шtsид-
корiзапьноi стапi, i вогнепикi пащi доменних печей, схожi на
жерла вулканiв. Рiзнi види промисловоi сировини - вапно,
пiсок, вугiлпя, мiдь - i рiзнi етапи доспiджень Еа Tepeнzrx ме-
дицини, промисповостi i вiйськовоi справи симвопiзують дюд-
cbKi раси: вони вороryють i примиряються одна з одною, а над
ними, на фризi - пюди, вiчнi образи, жiночнi i мужнi одно-
часно, i натрудженi робочi руки - руки з фресок Мiкепанд-
жело, готовi до помсти або божественнi, як витяrнутиit палець
Творця.

Кожна деталь цих розписiв - сама по собi картина, а весь
ансамбдь вiдкриваеться перед глядачем як запаморочлива
безодня, BiKHo в безмiрнiсть минулоi i прийдешньоi icTopii
людства. Нiколи ще ,Щiеrо PiBepa не створював таких мас-
штабних за задумом стiнних розписiв. Використавши Bci при-
йоми i стилi живопису, вiд кдасицизму до iлюзорноi перспек-
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тиви кубiстiв та eкcпpecioнicTiB, iнодi з фотографiчною
точнiстю вiдтворюючи брутапьнiсть реального cBiTy, PiBepa
вмiстив у обмеженому просторi дворика Iнституту все роз-
маiття людськоi епопеi, жаry здiйснень, утечу вiд cMepTi, не-
скiнченну низку страlкдань i насолод, демонiв i хтивих янгодiв
творення. Нiкоди ще BiH до TaKoi мiри не викдадався у працi,
BiH зумiв пiднятися i над свосю революцiйною вiрою, втиснув-
ши ii у вузькi рамки замовлення, i над впасним страждан-
ням - стражданням, що дозвопило йому разом iз Фрiдою
сповити на cBiT €дине дитя, яке вони могли народити.

,Щiеrо PiBepa та Фрiда Кало залишають [етройт за тиждень
до урочистого вiдкриття фресок. Першi вiдryки журнапiстiв -правдиве вiдпуння добропорядного детройтського суспiль-
ства - дапи iM зрозумiти, що насуваеться буря, На розписи
обрушилася лавина критики. Святенники, очодюванi всечес-
ним Ральфом XirriHcoM та езуiтом Юджином Попасом, бупи
обуренi сценою вакцинацii дитини, де художник зобразив по-
давцiв вакцини, бика й осла: вони розцiнили це як пародiю на
Рiздво. Жiночi органiзацii - lцкола в MepirpoyB i католицькi
клуби - сприйняли зображення оголених жiночих тiл як
(пряму образу американськоi жiнки>l. Апе найгiршим був за-
гальний настрiй фресок, цих гiмнiв робiтничiй революцii, де
стиснутi кулаки i червонi зiрки наводипи на жахпиву думку
про KoMyHi стичний iнтернацiонал.

Коли скандал вибухнув,,Щiеrо та Фрiда були вже в Нью-
Йорку: хупожника запр осипирозписуват и ъепикийзал <Радiо-

l Diego Rivera. Defroif diпdmiсо,iп Alicia Агчеlа, Diego Rivera еп Detroit,
UNAM, Mexico, 1985, doc. l0.
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CiTi>, майбутнього Рокфеплерiвського центру. Тим, хто кляв
на чiм cBiT cToiTb Його роботу,,Щiеrо запишив сумне i гордо-
вите послання: <Якщо Moi детройтськi фрески будуть знищенi,
це завдасть MeHi великого болю, тому що я вiддав iM piK жит-
тя i вклав у них весь мiй талант. Але завтра я эаймуся iншою
роботою, адже я не просто (художник>, а радше пюдина, що
реапiзуе свою бiодогiчну функцrю - творити картини, як де-

рево творить квiти i пподи. Щерево не ремствуе, коли втрача€
створене ним за piK, тому що зна€: на той piK воно знову буде
вкриватися цвiтом i пподоносити>l.

l Diego Rivera. Defroif diпdmiсо, in Alicia Аrчеlа, ор. cif., doc. 10.



БИТВА В НЬЮ-ЙОРКУ

Н" .rorur*y березня 1933 року
.Щiеrо та Фрiда приiжджають у Нью-Йорк: rx зустрiчае ходод-
ний зимовий BiTep, а за спиною в них бушуе iнша буря, що
розiгралася у внутрiшньому дворику Iнституту мистецтв у
,Щетройтi. Фрiда б ез жапю залишила iндустрiальний,Щетройт,
з яким у Hei пов'язано стiльки тяжких спогадiв. Але недовге
перебування в MexiKo, куди вона приiхала попрощатися з

умираючою MaTip'lo, i атмосфера скорботи в рiдному домi теж
не могли пiднести iй настрiй. А тут, у Нью-Йорку, Дi€Го PiBe-

ру очiкуе нове замовпення, i йому, як звичайно, не терпиться
взятися до роботи.

Ще пiд час пiдготовчоi роботи над детройтськими фр..-
ками.Щiеrо через Micic ПеЙн отримав утiшну пропозицiю: взя-
ти участь в оформленнi <Радiо-Сiтi>, нового культурного i
художнього центру, що його бупуе в Нью-Йорку,Щжон Рок-

феплер-моподший. Спочатку планувадося, Iцо в проектi бра-
тимуть участь MaTicc, Пiкассо i PiBepa, але першi двое вiд-
мовипися, а PiBepa погодився за умови, що вiд нього не
вимагатимуть наперед нiяких матерiапiв. uY KoHKypci брати

участь не будуu, - написав BiH Реймонду Гуду, apxiTeKTopoBi
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I]eHTpy. Непьсон Рокфеплер, син Щ><она-молодшого, свого
часу придбав кiлька картин Рiвери, а його дружина E66i, ро-
зумна, витончена, блискуча панi, була палкою шанувадьницею
мексиканського художника. (Вона HaBiTb зiлмовипа йому пор-
трет cBoei доньки Бебс, якiй тодi бупо тринадцять poKiB,) .3ав-

дяки Нельсону й E66i та попри.невдоволення Реймонда Гуда,
котрий xoTiB нав'язати худо;книковi чорно-бiпий розпис на
полотнi (Щiеrо на це заувarкив, що в такому разi Щентр можуть
прозвати <Папацом гробокопiв> !), PiBepa дiстав замовпення
на оформлення головних примiщень: великого запу з пiфтами
i вестибулю; усього близько coTHi квадратних MeTpiB за гоно-

рар у двадцять одцу тисячу доларiв.
Таке грандiозне поле дiяпьностi в такому престижному

мiсцi,у самому серцi найбiльшого MicTa cBiTy, - fliеrо випада
воiстину унiкапьна нагода. Ще не закiнчивши роботу в Ще-
тройтi, BiH уже бачив контп)и майбутнiх фресоку Нью-Йор-
ку. Комiсiя, що вiдбирала твори мистецтва для споруджува-
ного I-[eHTpy, задаrtа трохи ходуль}Iу тему: <Людина, що cToiTb
на перехрестi дорiц з вiрою i надiею вдивпя€ться в обриси
нового, свiтлого майбутнього). Аде тема ця вiдразу ж схвилю-
вала уяву художника. Хай там як, його чека€ нове творче зав-

дання i, безперечно, найбентежнiша зустрiч з пубпiкою, про
яку BiH тiпьки мiг мрiяти.

Однак цей проект TaiB у собi якусь двозначнiсть, i револю-
цiйному хупожниковi, яким вва;кав себе,Щiеrо PiBepa, тут було
про що задуматися. У,Щетройтi, незважаючи на присутнiсть
патрiарха Генрi Форда, одного з найбагатших людей у cBiTi, i
тяжкi умови життя робiтникiв,6упа реапьна могутнiсть ма-
шин, вiдчутна творча сипав образi веlrичезних автомобiпьних
паркiв, пабораторiй, вагонiв, що пiдвози ли руду до доменних
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печей, - цiпий cBiT, матерiапьний i в той же час фантастичний,
у якому сполучалися далеке минуле i майбутне пюдини, i,Щiеrо
вдалося передати поезiю цього cBiTy. Революцiйна думка ху-
дожника обiйцпася без символiв та iдей: реальнi образи, вер-
стати i дюди в нього змогпи заговорити - i сказаного стадо
досить, аби шокувати детройтських реакцiонерiв.

Але в Нью-Йорку все було iнакше. Рокфепперiвський центр
(тодi ще його називапи <Радiо-Сiтi>,6о в ньому мали розмiс-
ти"гисярiзнi радiокомпанii) був надзвичайно амбiцiЙним про-
ектом, який треба було здiйснити в розпапi економiчноi кри-
зи, коли вупицями Нью-Йорка вешта/Iися юрби злиденних i
бездомних, а за тарiлкою дармового супу шикувадися черги.
Спочатку на цьому мiсцi передбачалося побудувати будинок
дпя Метропопiтен-опера. Аж ось тут вибухнупа криза,роботи
були зупиненi, i великiй дiлянцi землi в центрi Манхеттена
довепося шукати iнше застосування. Будiвництво обiйшпося
в сто двадцять мiльйонiв доларiв, а сама по собi оренда землi
коштувапа три мiпьйони триста тисяч щорiчно.,Щжон Рокфеп-
лер-моrlодший зумiв знайти вихiд, здавши частину ппощ у
суборенду приватним компанiям. I]ей комппекс будинкiв, як
передбачапося, мав стати найбiльшим у cBiTi бастiоном капi-
талiзму, наочним симво/Iом всевладдя грошей, Щоб ринутися
на штурм цього гiгантського сейфа,,Щiеrо PiBepi потрiбно було
бути або надто хоробрим, або геть необачним.

Iм'я Рокфеллерiв теж було свого роду символом. Якщо
Щiеlо охоче розповiд!ав, що пiд час поiздки до Радянського
Союзу BiH бачив, як у KiMHaTi робiтника на cTiHi ъцсiпи поруч
портрети Ленiна, Стапiна i Генрi Форда, то особистiсть мiль-
ярдера ,Щlкона Рокфеппера особливого пiстету в нього не
викликала. I-[я пюдина, безжапiсна до самого себе i до iнших,
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жида тiльки заради прибутку i методично, з настирнiстю му-
рахи, вибудовувала величезну iмперiю бiзнесу.,Щосить сказати,

що свого часу liеrdнаписав на cTiHi Парадного двору MiHic-
терства освiти в MexiKo портрет,Щжона Рокфеллера - збiрний
образ жадiбного й аморального капiтадiста.

У пам'ятi проIресивно мислячих людей iм'я Рокфеллера i
назва компанii <Стандард ойл> були пов'язанi з крiзнею в Лад-
лоу>.20 квiтня 1914 року озброений загiн на службi <Ф'юел
енд айрон компанi> штату Колорадо вiдкрив вогонь по страй-
куючих робiтниках. Сорок людей бупи вбитi на мiсцi, двое
жiнок з дiтьми, що сховалися в будинку шахти, померли вiд
опiкiв. У вiдповiдь спалахнуло повстання, що загрожувало
перерости в ревопюцiю, i президентовi Вудро Вiльсону дове-
лося послати вiйська, щоб навести порядок. Винуватцем тра-
гiчних подiй у Ладлоу був Джон Рокфелпер-моподший, батько
Нельсона й автор проекту Рокфелперiвського центру, - для
лiвих iнтелектуалiв не могдо бути бiпъш одiозноi фiryр".

Усупереч думцi Фрiди, ,Щiеrо вирiшив узятися до роботи.
3а його словами, в нього бупи дпя цього причини, що ix BiH
ставив понад усяким полiтичним конформiзмом. I_{eHTp був
гiгантською архiтектурною спорудою, що наltежала BciM жи-
телям Нью-Йорка. В уявi,Щiеrо MoryTHicTb американського
пропетарiату бупа така, що сiмдесят п'ять тисяч робiтникiв,
заitнятих на будiвництвi, могли вважатися впасниками цього
колосадьного витвору мистецтва. Що того ж, надавши в роз-
порядження .Щiеrо стiни вестибулю, Рокфеплери дали йому
можливiсть вписати у cBiToBy iсторiю свою cTopiHкy, що пере-
живе Bci заборони i несправедливостi, подiбно тому як €ги-
петськi i тольтекськi храми пережили деспотичнi режими, що
ix створипи.
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Задум Щiеrо, про який BiH сповiстив apxiTeKTopa Гуда i
Нельсона Рокфеллера, був iдеологiчно недвозначним: корис-
туючись запропонованою темою, показати силу трудlвникlв l
нездоданну MoryTHicTb проIресу. Незважаючи на свiй реводю-
цiiпий пафос, проект був схвалениft.Буря,що здiйнялася че-

рез детроЙтськi фрески, не зашкодила репутацii.Щiсrо: у Нью-
Йорку його прийняли з великою сердечнiстю.

Подруж;r<я PiBepa знову поселя€ться в готепi <Барбiзон-
Ппаза>, у тому самому HoMepi, що й минулого разу. Пiсля стом-
люючих переiздiв i жалобноi атмосфери Койоакану Фрiдi
хочеться розважитися. Удвох з Люсьеною Бпох вони вдашто-
вують усiпякi витiвки, жертвами яких стають "cTapi кози> з

вищоIо cBiTy. На фотографiях, знятих Люсьсною в HoMepi
<Барбiзону>, до Фрiди немовби повернувся запал студентсь-
ких дiт: глузлива посмiшка, зухвапиЙ цогляд, костюм китаян-
ки, а на головi - абажур.

Iнша il упюблена мiшень - журналiсти, що сновигають
навколо Щiеrо. Один з них запитав у Hei, що Щiеt'о робить у
вiльний час, i дiстав коротку вiдповiдь: <Займасться кохан-
ням>>1. У Щетройтi, незадовго до вiд'iзду в Нью-Йорк, вона вже
викликала сенсацlю, заrIвивши, що як художник вона значно
вища за PiBepy. Разом з Люсьсною Блох i Крiстiною Гастiнlс
вона подовгу блукае чайнатауном, купуе дрiбнички або в ши-
карних сукнях i капелюхах проryлю€ться П'ятою авеню. Пiд
цiею показною веселiстю ховаютьсяrпибокий сум i непозбут-
ня туга, що отруюють iй життя, вiдколи вона втратипадитину
l поховала матlр.

' In Hayden Неrгеrа, ор, сit.,р.|6З
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А ще вона займаеться живописом, до того ж не менш за-
хоплено i натхненно, Hix< ,Щiеfо, якиЙ розписуе вестибуль
<Радiо-Сiтi>. Вона закiнчуе кiлька найбодючiших cBoix картин.
3окрема ту, де показано ii народження, - це спроба перебо-

роти жах вiд утрати MaTepi i загибепi власноi дитини, i дивний
кодаж iз пдаттям iндiанки, що майорить на тпi нью-Йорксько-
го пейзажу, - <Alla cuelga mi vestido>> (<Ъм висить мо€ пдат-
тя>), на якому зображенi найпотворнiшi i наЙпрозаiчнiшi
подробицi американського х(иття: переповнениЙ смiтник, тру-
би, що викидають бруд у повiтря, i аж надто бiле сидiння yHi-
таза, поставлене на колону. Поет Сапьвадор Ново поясню€ цю
картину як вияв iндiанськоi cyTHocTi Фрiди i викллtк, кинутиЙ
iндустрiальному cBiTy: <Вода з випраноi iндiанськоi сорочки
капотить у Гудзон>.

У Нью-Йорку Фрiда пице один з найкращих автопорт-
peTiB, на якому вона поста€ у всiй своiй надзвичайнiй Kpaci,

у золотавому свiтляному ореолi, i на ii позбавденому емоцiй,
наче маска, обличчi видно TaeMHi знаки caMoTHocTi, погпяд
став глибшим, у вугiльно-чорних зiницях паrtахкотить вог-
ник, а на шиi - iндiанська прикраса з важких теракотових
намистин, що нагаду€ про давню ецоху людських жертво-
принесень.

,Щiсго накинувся на роботу так, як ще нiколи давнiш.
Правлiння I]eHTpy Рокфеллера поставило перед ним скдадне
завдання, типове дпя Америки,у якtit зн€lходяться найбiдьшi
забудови. BiH мусив укдастися у двомiсячний TepMiH, з берез-
ня по травень, щоб розписати хол Радiо-Сiтi фресками. Роз-
пис вестибупrо треба закiнчити до Першого травня: ця дата
ма€ симвопiчне значення в очах худохника, який хоче при-
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пучити Сполученi Штати до великоi lэосiйськоi революцii.
Значнi коlцти, видiленi Рокфеллерiвськиуi TIeHTpoM, дозволи-
пи Щiеrо набрати велику групу асистентiв - вони готують
тло, прокреспюють контури, допомагають йому ;rDацювати

прискореними темпами. (KpiM Люсьени Бпох, з ним riращю-
ють худох(ник Щiмiтров з детройтського Iнституту мистец:в,
Бен Шейн, Лу Бпох i японець Хiдео Нода.) Мiж двома посе-'

реднiми фресками Бренrуiна i Серта розцвiтае гiгантськиЙ
триптих, що розповiда€ всю iсторiю людства вiд падiння бо-
гiв i народження науки до скинення тиранii та переходу вда-

ди до народу.
У центрi середнього панно зображено робiтника, що керу€

машиною; його розмiщено на перехрещеннi двох епiпсiв, що
позначають два всесвiти - макрокосм i MiKpoKocM. Навколо
машин - чоповiки Й жiнки, з ixHix pyxiB зрозумiло, що вони
борються за свободу. Вiд фрески йде вiдчуття нестримноi по-
xMypoi сипи,| посеред оцього - нiби дзвiнкоголосi ноти -
червонi сполохи Ревопюцii.

У Mipy того як проект набувае обрисiв, стають очевидними
справжнi намiри Щiеlо Рiвери, причини Його творчоi одержи-
MocTi, неймовiрноi працездатностi. Репортер з uВорлд теле-

rрам>, який вiдвiдав <Радiо-Сiтi>, вiдкривас запобiх<ний вогонь,

давши cTaTTi назву <PIBEPA ОСПIВУе АГРЕСИВНI АКЦII
KOMYHICTIB!> Те, як BiH описуе фрески, розпалю€ цiкавiсть,
а потiм i гнiв перших вiдвiдувачiв. Фрески ще не закiнченi, а

над Рокфеллерiвським центром уже бушус буря. Сам Непьсон
Рокфелпер rцокований рiзкiстю алегорiй художника, котрий
зобразив капiталiзм в образi тиранii, подiцейських звiрств,

"звiроподiбних фiнансових грошоробiв i продажних жiнок

I2з



в останнiй стадii сифiлiсу>l. Апе дещо BiH вважае абсолютно
неприйнятним. Ife обличчя Ленiна - ним художник в остан-
нiй момент замiнив невiдомого робiтника, - що з'€дну€ в
братерському потиску руки чорношкiрого американця, селя-
нина з Латинськоi Америки i росiЙського соrlдата, <союзникiв
майбутнього>2, як пояснював сам .Щiеfо. Якщо бурю в,Щетрой-
Ti викдикала сцена, що пародiювапtr Рiздво, то головI.Iою при-
чиною скандалу в Рокфелперiвському центрi став портрет
Ленiна. Але цього разу ,Щiеrо заскочений зненацька, Йому не
сховатися.

4 травня Непьсон Рокфеплер пише художниковi листа. BiH
вимагае прибрати з фрески обпиччя, (яке може образити
IIочуття дуже багатьох людейп, i пропонуе замiнити його
<обличчям якоi-небудь невiдомоi пюдини>. Отримавши це
послання, фактично ультиматум,.Щiеlо запиту€ в друзiв i по-
мiчникiв: <Хiба художник не ма€ права сам вибирати моделi
дпя своiж TBopiB?> Бертрам Вольфе, що встиц як i PiBepa, по-
бувати в комунiстичнiй партii, радить задпя обережностi за-
мiнити обличчя Ленiна обдиччям Авраама Лiнкольна, <щоб

урятувати фреску в цiлому>. Але оточення Щiеfо тисне на
нього, вимагаючи вияви,ги непохитнIсть.

Можливо, що визначадьну ропь у його виборi вiдiграпа
Фрiда. З любовi до ,Щiеrо вона слiдом за ним порвада з KoMyHic-
тичною партiею, аде задишилася вiрною ревопюцiйним iдеа-
лалr i не схвадювала компромiс, яким, з ii точки зору,6ула
спiвпраця з Рокфелперами. Гдибока ворожiсть Фрiди до аме-

риканського суспiпьства та ii гордовита реакцiя вiдторгнення

1 Peter Соlliеr & David

'Diego Rivera. M7Arf,
Но rowitz. Th е Ro сkфl ler, New York, 197 6, р. 205.
mу Lф,ор. cit.,P.205,
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напевно вппцнули на Дi€rо, якиЙ цiлком поклада€ться на pi-
шення дружини. Хiба не сказав BiH в iнтерв'ю AHiTi Бреннер,
опублiкованому в пНью-Йорк таймсu, щойно приiхавши в
Нью-Йорк, що (моя дружина i Карл Маркс вилiкували мене
вiд дивацтв i надмiрностей мого барокового перiоду>? Так чи
iнакше, але за два днi BiH пише Нельсону вiдпис, у якому ка-
тегорично вiдкидас спробу знайти компромiс. <Якщо портрет
нинi покiйноi великоi людини, - пише BiH, _ може образити
почуття якихось людей, то цих людей з i'xrriM напрямом думок,
безсумнiвно, повинен образити мiй творчий задум } цiлому.
Тому я волiв би не спотворювати мiй TBip, а знищити Його
цiлком, щоб принаймнi зберегти його моральну цiлiснiсть>l.

Таке рiшення сповнене серйозних наспiдкiв, i, надсипаючи
цLого ,тrиста,.Щiеrо свiдомий, що конфпiкт неминучий. Але його
демарш - якоюсь мiрою BiH приносить мистецтво в жертву
cBoiM полiтичним iдеапам - це ще i прояв кохання до Фрiди.
У нiй BiH бачить втiдення мексиканського героiзм}, д}х Сапа-
ти i Хуареса, що повстав супроти всесилпя американського
капiталу. Мало того, вiдмовляючись поступитися натиску Рок-

фелпера, [iсГо PiBepa, по cyTi, виявпя€ послiдовнiсть. Адже BiH
завжди стверджував: призначення настiнного живопису -
показати, що мистецтво вiдтепер напежить народу. У 1 925 роцi
BiH визначив настiнниЙ живопис як <впаснiсть народу, якому
його адресовано>2.

Передбачаючи наслiдки конфпiкту, PiBepa - незважаючи
на заборону Рокфеллера, який. закрив IfeHTp для вiдвiдувань

I Веrtrаm Wolfe. Тйе FаЬulоus life of Diego Rivera, New York, 1963,

р,326.
r Diego Rivera, ilz El Arquiteco, sёriе II, Mexico, sерtеmЬrе 1925.
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i поставив на входi озброених охоронцiв, - фотографуе фрес-
ки (Люсьенi Блох удаеться пронести пiд одягом фотоапарат).
9 травня, коли будинок беруть штурмом, Фрiда й Щiеrо удвох
стоять на риштованнях. Охоронцi пiд орудою (повнов:Dкного

посла капiталiзму> Робертсона сипомiць виводять з будинку
художника i його асистентiв, а потiм закривають фреску екра-
ном з натягнутих на рами полотнищ. Вхiд у вестибуль завi-
шено брезентом, а людей, що зiбрапися навкопо будинку, роз-
ганяе KiHHa полiцiя, так нiби, iронiчно заувtrx(уе ,Щiеrо, <все

MicTo зi своiми банками й бiржовими макперами, доходними
будинками й особняками мiпьйонерiв могло розвалитися вiд
самого дише портрета Володимира Iппiча>l.

Спочатку, апе дуже недовго,,Щiеrо сподiваеться мобiлiзу-
вати суспiпьну думку на захист свого мистецтва. BiH робить
кiдька заяв у пресi й отримуе писта з висповленням солiдар-
HocTi вiд художникiв усього cBiTy. Виступаючи на однiй з нью-
йоркських радiостанцiй, BiH ставить питання так: <Припус-
TiMo, якийсь американський мiльйонер купив Сiкстинську
капелу, де мiститься творiння Мiкеланджело... Чи мае BiH пра-
во знищити фрески Сiкстинськоi капели?> Аде е iнше право,
говорить ,Щiеrо, право, що його визнають у Мексицi i яке е
синонiмом демократii: <Ми не мох(емо не погодитися, що ic-
нують твори мистецтва, якi належать усьому пюдству, i HixTo
не мае права знищити ix або милуватися ними на caMoTi пiд
приводом, що BiH е ixHiM власником>2,

Попри невдачу,Щiеrо не сидить згорнувши руки. BiH вико-

ристовуе грошi, отриманi вiд Фонду Рокфеппера, щоб написа-

' Diego Kvera. Portrait of Дmеriса, ор. cit,, р.27.
2 Diego Кчеrа, MyArt, tпу Lф, ор, cit,,p.2|O.
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ти копiю фресок <Радiо-Сiтi> у шкопi пНью-Йоркерс>,дирек-
тором якоi працюе його друг Бертрам Вольфе. Так BiH буде
знати, що в найбiпьшому капiтапiстичному MicTi cBiTy вiд Його

ревопюцiйного послання запишився бодай якийсь спiд. Фрiда
скрiзь ходиТь эа ним, на роботу i на громадськi акцii. У Колум-
бiйському унiверситетi вона разом з fiiefo стае на естрадi, щоб
виступити на захист одного KoMyHicTa. Вона сидить, (така пря-
ма i горда>, (схожа на ацтекську принцесуul, а художник за-
клика€ студентiв до закопоту: <Хтось сказавr начебто ревопю-
цiя не потребуе мистецтва, а от мистецтво потребуе революцii.
I_{e неправда. Революцiя потребуе революцiйного мистецтва.

Щля революцiонера мистецтво - зовсiм не те, чим воно € для
романтика. Не збудливий засi6, не допiнг. Воно - продукт, що
живить нервову систему. Продукт, необхiдний для боротьби.
Такий же продукт, як пшениця>2.

Апе ревопюцii, про яку Mpie ,Щiеlо, не буде. Америка зачи-
няс перед ним дверi, Через пiвроку пiсля того, як озброенi
охоронцi вдерпися у вестибуль <Радiо-Сiтi>, Непьсон Рокфел-
лер наказу€ негайно замазати фрески Дiеrо. Обурюватиметь-
ся з цього приводу тiдьки мексиканська преса, та ще газета
<Юнiверсало вийде iз заголовком <Убивство картини>. I все-
таки ця подiя завдала Щiеrо не тiльки втрат: пiспя знищення

фресок революцiйна алегорiя перестане бути абстрактним
поняттям i стане частиною реальностi. Як говорить сам ху-
дожник у кн rзi <Портрет Америки>: <Щесятки мiпьйонiв дю-
дей дiзпалися, що найбагатша rrюдина краiни наказала зни-
щити портрет Володимира Iлпiча Ленiна, позаяк художник

' Iп Hayden Неrrеrа, ор. cif., р. 168.
2 <El аrtе у el tгаЬаjаdоrо, Workers Age, NewYork, 15 june 1933.
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зобразив його як ревопюцiйного лiдера, що веде пригнобленi
маси до нового соцiального ладу, заснованого на piBHocTi, ор-
ганiзованостi, зпагодi i мирi помiж дюдьми, - замiсть вiЙни,
безробiття, гоподу i виродження, якi нав'язуе iM капiталiстич-
ний xaoc>I.

Хоч як дивно, замiсть змiцнити кохання Щiеrо та Фрiди,
<6итва за Рокфеллерiвський центр)) наблизить rx до розриву.
Пiсля бурхливого творчого й емоцiйного пiднесення, коли
Щiеrо створював фрески й боровся з Рокфеплерами, у худож-
ника настае перiод депресii. З нипц вiдбуваеться те, що вх(е

давно вiдбулося з Фрiдою: BiH гостро вiдчувае свою caMoTHicTb

у Нью-Йорку. Його друзi - Бертрам Вольфе, Люсьена Блох,
Санчес Фпорес, Арrур Нiдендорф - нечисленнi i не можуть
йому нiчим зарадити, Сповнених обурення статей Хосе Хуана
Табпади в мексиканських газетах i замiток Анiти Бреннер у
оНью-Йорк таймс> не досить, щоб BiH вiдчув себе захи-
щеним.

Фрiдi в Нью-Йорку в цей час погано як нiколи. Вона по-
терпа€ вiд пiтньоi спеки, болi в правiй нозi, покапiченiй в
aBapii, заважають iй рухатися. Поки Щiеrо пише двадцять одну

фреску на мобiльних панно в школi пНью-Йоркерс>, Фрiда
нудиться в квартирi,яку вони винаймають неподалiк вiд шко-
пи, на ТринадцятiЙ авеню. Щiеlо цовечора в/Iацтовуе приЙо-
ми i флiртуе з моподими жiнками, якi йому позують або за-
певняють, нiби вивчають з ним англiйську мову. BiH не
приховуе свого iHTepecy до моподоi художницi, що живе в
тому ж бупинку i навiдуе його в школi: це Луiза Невепьсон,

' Diego Kvera. Portrait of Дmеriса, ор. cit., р.27 .
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у дiвоцтвi Берлявська, еврейка, - вона народидася в Киевi в
1899 роцi й емiгрувапа разом з родиною, Вона розлучена й
вiльна, i ФрЦу вiдразу ж беруть ревнощi. Луiза та if подруга
Марпжорi IToH стають асистентками .Щiеrо. Про [iего вона
вiдryкуеться iз симпатiею, а Фрiду називае безмежно щедрою
людиною. Згодом вона опублiкуе cBoi спогади <Свiтанки i
смеркання>, у яких розповiсть про життя в Нью-Йорку, у цьо-
му блискучому MicTi, де кожен день був святом, де була <ве-

лич>, Ось коротка характеристика, яку вона дае Фрiдi: <Вона
знаllа, чого хоче вiд х<иття, i жипа саме тим життям, якого
хотiла>.

Людожер iз MexiKo, пожирач жiнок i невиправний брехун
з Монпарнасу зпову вийшов на подювання. I Фрiда ще силь-
нiше почува€ свою caMoTHicTb, ще бiпьше заглибпюеться в
себе. Як завжди, вона з честю витримуе випробування: 61гзп.
ють хвидини,копи вона хова€ться вiд ycix, а часом вона бе-

реться Bcix зачаровувати. Вона малюе свою caMoTHicTD, сгою
невопю в цьому величезному MicTi: краевид з BiKHa, хмарочо-
си, розкреслений лабiринт вулиць. Туry крах особистого жит-
тя, зненависть до себе caMoi - все це вона хоче зобразити на
гiпсовому панно, на якому вправляеться в мистецтвi фрески.
Вона пише навколо свого обдиччя: <UGLY, FЕА!> (<Потвораu),
а потiм розбивае панно, жбурнувши об пiдлоry. I_{я розбита
маска, це обпиччя, cxo)t(e на пiдiбраний у pyiHax уламок, най-
краще говорить про Фрiду i про Щiеrо.

У своему HoMepi готелю <Брiворт> у Нью-Йорку 16 лис-
топада 1933 року вона пише подрузi Iсабедь Кампос про cBoi
бiди, скорботу за Мексикою: <Люба Iсабепь, ось уже piK, як я
не отримувала жодного рядка aHi вiд тебе, aHi вiд iнших. Ти
можеш уявити, яким був дrlя мене цей piK, але я не хочу про
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це говорити, усе буде марно, нiщо на cBiTi не зможе мене
втiшити...

Туъ у lрiнrодандii, я тiдьки i мрiю про те, як би поверну-
тися в Мексику, апе нам треба запишатися тут: це необхiдно

Дiеlо дпя його працi. Нью-Йорк дуже гарний, MeHi тут подо-
баеться набагато бiпьше, нiж у Щетройтi, апе, звичайно, це не
Мексика... Учора вперше пiшов снiг, незабаром тут стане так
холодно, що можна бупе вiпморозити собi... затишне мiсце, але
нiчого не вдiеш, доведеться вдягатися внизу теплiше i вихо-
дити пiд цей снiг... Коли я повернуся, потiш мене сирниками
з квiтами гарбуза i пупьке: як подумаю про це, вiдразу спина
котиться>l.' Найбiдьше iй бракуе пюдського теппа, похмурого ryмору
мексиканцiв,'iхнього м'якосердя HaBiTb у злостi, ixнboi весе-
постi нехай i перед лицем убивства. Вона знев€Dка€ янкi за iхню
пихатiсть, хододну протестантську MaHipHicTb. Мине кiпька
poKiB, i вона без натякiв признаеться своему друговi доктору
Лео Елоессеру: пЯ не дюблю {piнro, з yciMa iхнiми чеснотами
i чиспенними вадами, з ixHiM душевним складом, txHiM огид-
ним пуританiзмом... Мене дратуе, що в Грiнrоландii ь пюдинi
над усе цiнуеться честолюбство, бажання стати <кимось)>, а я,
вiдверто кажучи, нiскiлечки не прагну кимось там стати.
Я зневажаю ixHe чванство i зовсiм не бажаю зробитися вели-
кою рибою>2.

Що туги за батькiвщиною домiшу€ться гiркота caMoTHocTi.

,Щiеfо знову i знову звопiкае час повернення в Мексику, де Йому
знов доведеться зiткнутися з пiдступом KoHKypeHTiB, iнтрига-

l In Raquel Tibol, ор, cif., рр. 53-54.
'In Нафеп Неrrеrа, ор. cit.,pp.171-172.
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ми i матерiальними пробпемами. На фрескових панно uПор-
трет Америки> для школи пНью-Йоркерс> BiH, як справх<нiй

революцiйний художник, загпянув у майбутне. У майбутньо-
му Щiеrо бачиться загроза фашизму, надiя на cBiToBy револю-
цiю. Нiколи ще BiH не був таким близьким до троцькiзму.

У Мексицi пану€ подiтична непевнiсть та нетривке прав-
пiння генерала Абелардо Родрirеса, очiкування виборiв i при-
хiд до влади генерапа Карденаса. Загибель сальвадорського
ревопюцiонера Сесара Ав{сто Сандiно, вбитого слiдом за
Мельею, переконала PiBepy в тому, що ревопюцiя не може по-
чатися з датиноамериканських KpaiH, де перевaDкае сiльське
населення i панують майже середньовiчнi звичаi. Тiпьки тру-
дящi маси на пiвночi континенту можуть пiднятися на бо-
ротьбу i перемогти нових I_{езарiв.

I все-таки,6ачачи страждання Фрiди, BiH вирiшуе повер-
нутися. Луiза Невепьсон розповiдае, що в них зовсiм не було
грошей, друзi скдалися,купили iM квитки до Мексики i про-
вепи iх,6оячись, як би вони не вiддапи квитки комусь iншому.
20 вересня 1933 року Щiеrо та Фрiда сiдають на пароплав
<Схiд>, що йде у Веракрус iз заходом у Гавану, фошi, отриманi
у Фондi Рокфеплера, вони витратипи,а вiд ixHix iпюзiй за цей
важкий piK у Нью-Йорку майже нiчого не лицидося.



СПОГАД ПРО НЕВИГОЙНУ РАНУ

Т"rr"рi-riй приiзд Дiсrо до
Мексики зовсiм не схожий на його повернення з €вропи у
Веракрус 12 poKiB тому.3а цi мiсяцi в Нью-Йорку в нього на-
брапося чимало образ i розчарувань. Недавнiй викидень i кю-

ретаж, зроблений пiкарем 3опiнfером,поспабипи i без того
сдабке здоров'я Фрiди. Вона в такому моральному cTaHi, що
хвороба стае для Hei чимось на взiр прихистку, Апехандро
Гомесу Apiacy, колишньому нареченому, а тепер друry й по-

раднику, вона пише: <У мене в годовi аж кишить манюсiньких
павучкiв i сила всяких прiбних комашокr>1.

Щiеrо PiBepa знову розпочав свою грандiозну роботу -
розпис cTiH Нацiонаrrьного паlrацу, де BiH мае HaMip показати
найважпивiшi етапи iндiанськоi цивiлiзацii в Мексицi, Вели-
кий Теночтiтлан ацтекiв, царства TapacKiB, сапотекiв, опьмекiв,
майя. Йому не дае спокою спогад про фреску, знищену в Рок-

феплерiвському центрi, i, коли йому й Ороско доручають на-
писати панно в Палацi образотворчих мистецтв, BiH вирiшуе
вiдновити <вбиту картину>,3 помсти BiH додае до Hei портрет

' ln Raquel Tibol, ор. cif., р. 56.
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.Щжона Рокфеппера-молодшого в нiчному клубi, поруч iз повiя-
ми i пзбудниками венеричних захворювань>rl.

А Фрiда, що з таким нетерпiнням i такими надiями рвала-
ся на батькiвщину, не знаходить спокою. Знову до Hei пiдсту-
пають caMoTHicTb, бiль, вiдчуття безталання, що тяжiе над

родиною Кало, яке особливо посилилося зi смертю MaTepi.
А ще - зрада Крiстiни,

Зв'язок Щiеrо з Ti моподшою сестрою (у них iз Фрiдою piK

рiзницi), очевидно, почався в той час, коди вона довго пiкува-
пася пiспя викиДня. Щпя Фрiди це немислимо, нестерпно.
KpicTiHa завжди булаiй набагато бпижча, нiж MaTiTa, Адрiана
або Iзольда, це нiби ii двiйник: у дитинствi вона дюбида il бiль-
ше за Bcix i бiдьше за Bcix ненавидiла, вони все робили разом;
саме KpicTiнy вона марно чекапа в кпiнiцi Червоного Хреста
пiсля aBapii, KpicTiHi писала нескiнченнi писти з американ-
ського заслання. Коди вона зважипася познаЙrомитися з Щiсfо,
тоз-помiж перцих показаних йому картин був портрет KpicTi-
ни, написанийу L928 роцi. На портретi - сучасна дiвчина з
тонким обличчям, не таким смаглявим, як у Фрiди. На фресцi
Щiеfо Рiвери <CBiT сьоtоднiшнiй i завтрашнiй> (на пiвденнiй
cTiHi Нацiонадьного палацу) зображенi Фрiда й KpicTiHa, що
удвох роздають агiтацiйну пiтературу. У Крiстiни такий же
сповнений млостi погляд, як у батька.

Пiсля розлучення KpicTiHa з двома дiтьми переiхала до
батька в Койоакан,I_{c все, що запишипося вiд вепикоi родини,
все, що залишилося у Фрiди. По cyTi, у них iз Крiстiною мало
спiпьного - за молодих лiт молодша сестра заздрида розуму,
смiливостi, романам Фрiди, i, як видно з усього, саме заздрiсть

1 Diego Rivera. Му Art, tпу Lф, ор. cit.,p.2l3.
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спонукала rr тепер зlитися з людиною, з якоl вона кодись глу_
зувапа, коди постало питання про шдюб (слона з годубкою>.

До дiтей Крiстiни Фрiда прив'язалася як до cBoix власних,
i ocTaHHi оживили безпюдний дiм у Койоаканi. Щпя Фрiди
KpicTiHa бупа единою, з ким [iero не повинеЕ був ii зраджу-
вати, €диною спiльницею.

Фрiда довiдалася про зраду влiтку 1934 року вiд caMoi
Крiстiни. За сдовами сестри, це стадо для Hei кошмаром. Бать-
ко Фрiди упав в амнезiю, мрiя про дитину виявилася нездiй-
сненною, а KpicTiHa ii зрадила. Вона враз утратила все. Не в iT
xapaKTepi миритися з неправдою. Вона вирiшуе розбити мас-
ку i залишас Щiеfо, вiддавшись своiЙ caMoTHocTi, Оскiльки
вона не мох<е бiльше бачити KpicTiHy, то винаймае собi по-
мешкання на вупицi IHcypxeHTec i намагаетьс я вижити - гор-
дiсть не дозволяе iй зробити перший крок до примирення,
вона чекае цього вiд Щiеrо.

Любовна сварка мiж Щiеrо та Фрiдою - не просто епiзод

у ikHboMy подру)сньому х<иттi- Вони обое скиllули маски.
Поки Фрiпа жиIIа з чодовiком у Сполуrених IIТтатак, вона ба-
гато чого начебто перестаrrа чути i бачити. Таке ненависне ддя
Hei англосаксонське суспiльство уЩетройтi та Нью-Йорку за-
ступило вiд Hei мексиканську дiйснiсть. Вони жипив яскравiй,
захопливiЙ казцi, де Щiеrо грав ропь <визвопитепя>>, а вона -(ацтекськоi принцеси>. Але за цей час мексиканська дiйсЕiсть,
дадека вiд народних легенд i HaiBHoi екзотики, аlк нiяк не пе-

рестаrlа iснувати. Вона не зводидася до вечiрок, на яких мож-
на переодяrтися i станцювати сандунry або до величного,
янгопоподiбного образу iндiанки на фотопортретах, цих
розкiшних дзеркапах, якi ставили перед нею найкращi у cBiTi

фотографи, вiд Iмоджин KaHiHfeM до Едварда Вестона, вiд Hi-
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коласа М'юрея до Лопи i Мануеля Апьвареса Браво. Щiйс-
HicTb - це там, на iншому березi Рiо-Гранде. Yci цi переживан-
ня, що розбурхували спогади, цi болючi рани, цi позирки
жебракiв, переляканих дiтей, а також зопото, що бпищало у
домiвках багатiiв, поряд iз наметами бродячих солдат най-
бiльш осмiяноi в icTopii людства ревопюцii, повiпьна жорс-
ToKicTb кожного дня, мовчазнi, змученi негодами жiнки iз за-
гартованими працею руками, порожнiми поглядами, що
висIIовпювапи безнадiю, немов зношенi з часом коштовностi.
Ось чому iЙ так хотiлося повернутися: адже ii мiсце - там,
хоч вона i знае, що Дiеrо буде там таким же, як i решта чо-
довiкiв.

Зрада.Щiеfо, котрий обманював дру)йну з ii ж сестрою,
означапа, що Фрiду спiткала неминуча, фатальна допя мекси-
KaHcbKoi жiнки. Щiеfо пише повторив сiмеЙну драму, свiдком
якоi був у дитинствi. Його мати,донна Марiя, все життя страж-
дапа вiд зрад свого чоповiка, що жив на два будинки - з ро-
диною i з коханкою. Вона намагадася знайти пiдтримку в сина,
HaBiTb приiжджала до нього в Iспанiю, i змушена бупа змири-
тися зi cBoiM нещастям, говорячи про нього лише зрiдка i на-
тяками. Так, наприклад, на фотографii, яку вона подарувапа
своему перцому онуку, синовi [iero Й Ангелiни, було написа-
но, що вона багато чого принесла в жертву i витерпiла страш-
Hi приниженнJI зад/Iя того, щоб зберегти шлюб i <не завдава-
ти горя cBoiM дiтям>l.

fliеrо необхiдЕа сексуапьна свобода, вона х<ивить його
мистецтво, вона - один iз проявiв революцii. Однак це зо-
BciM не те, що антибуржуазний iмморапiзм паризькоi богеми.

l АпgеIiпа Beloff, ор. cif., р. 60.
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У Дiеrо потяг до жiночого тiда - моryтнiЙ творчиЙ iмпупьс,
Близькiсть жiнки необхiдна йому так само, як fоrену чи MaTic-
су. У Kpaci жiночого тiда втiдена творча енергiя жи"гтя, сила

реапьностi на противагу безплiднiй грi в бiсер iнтепекту. Весь
його живопис сповнений вiри в раювання,у всесипля життя,

у свiтосяйну:кiночу красу, що протистоiть войовничим, смер-
тоносним iнстинктам чодовiкiв.

Багато бупо сказано про невситеннi ппотськi апетити Щiеrо,
про його нестрим}iу погоню за втiхами. Аде в цьому не весь
Щiеrо. У ix<i BiH майхе аскеъ icTb тiльки фрукти, вiд м'яса i
продуктiв; що мiстять крохмаль, звичайно утримусться, п'с
тiпьки мiнеральну воду. BiH здатний працювати, стоячи на

риlцтованняд вiсiмнадцять годин поспiль, BiH знаходить собi
все HoBi заняття i, зда€ться, нiколи не спить.

У м'яких, нiжних обрисах жiночого тiла художник, подi6-
но до MaTicca i Сезанна, шукас гармонiю, яка зможе вряту-
вати наш cBiT вiд трагiчноi долi. I_{ей мотив зустрiчаеться в
ycix його картинах i настiнних розписах в yci перiоди його
творчостi. На фресках у Детройтi вiйну, рабство бiднякiв i
здiсть багатiiв перемагають прекраснi жiночi тiла, чиi округлi

форми сусiдять з напитими соком пподами i розбудженими
персами матерi-земпi. Жоден художник не зумiв настiльки
переконливо показати, як доповнюють одне одного чодовiче
i жiноче начала, вiйна i кохання, сила сонця i сила мiсяця.
Один iз проявiв цiеi подвiйностi - тiло самого ЩiеГо. I]ей
велетень весь складаеться з округпостей, на його негарному
обличчi сяють прекраснi очi, часом його годi приборкати, а
часом BiH неймовiрно нiжний, Сам BiH жартома говорив, що
BiH одночасно i чоловiк i жiнка, i на доказ показував cBoi
груди.
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Прямолiнiйному, агресивному cBiToBi Пiвночi - cBiToBi
iндустрii, виробниковi машин i зброi, реадьному cBiToBi Ще-
тройта i Нью-Йорка - ЩiеГо протиставляе карколомнi лiнii,
бездоганно прокресленi кривi, якi створював MaTicc, спогля-
даючи жiнок. Так BiH малював дiтей, кругленьких, як ольмек-
cbKi божки-амупети, дiвчаток з обпиччями ппаскими, немов
вiдшлiфований KaMiHb, i з очима, схожими на купькtr з о6-
сидiану; огоденi тiла iндiанок на морському березi, вибписку-
ючу шкiру, широкi спини жiнок з народу, ixHi налитi ваготою
перса, цю чудову пiнiю, що Йде вiд потилицi до грудей i всо-
тала в себе мiстичну силу бажання, прилив пристрастi, оргазм
i виверженняжит,fя.

Щля Фрiди кохання подiбне до репiгii. Вона не може дiлити
[iеГо з iншою жiнкою, а надто якщо ця жiнка - ii сестра. I_{e

не вдасницькиЙ iнстинкт, просто ii прихильнiсть до ,Щiеfо не
переносить компромiсiв. Вона не донна Марiя, не Ангелiна
Белова. Вона не здатна миритися з неправдою i не хоче вiдхо-
дитив TiHb. Зрозумiвши, чого домагаеться .Щiсrо, вона вирiшус
боротися, а едина форма боротьби ддя Hei - розлучення з чо-
ловlком, якого вона кохае.

I_{e наЙваrкче рiшення в ii х<иттi, але до труднощiв вона
звикла. Сипьниir характер, загартований стодихами й бо-
лем, - частина ii чарiвностi, перед якою не змiг устояти fiiero.
Вiдколи BiH i] пiзнав, вона стада для нього iдеалом жiнки. Рiч
не в зовнiшностi: за напiвдитячою тендiтнiстю Фрiди BiH уга-
дав вiдвагу i стiйкiсть, якi вважас головним плюсом жiнки,
запорукою ii переваги над чоловiком. У нiй сполучидося все
те, чим BiH над усе захоплюеться: рiшучiсть, пристраснiсть,
цiлковита щирiсть, - iнодi це HaBiTb лякас Його, але життя без
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Hei BiH собi не уявля€. Зараз BiH грае з нею, грае в жорстоку
любовну гру, що надае життю гостроти, гру спокуси i праг-
нення, яку може скеровувати, може зрозумiти лишень вона.

Аде caMoTHicTb висотуе з Hei жипи. Без .ЩiеГо, вдапинi вiд
нього Фрiда - нiщо, вона вiдчува€, зна€ це,26 листопада,
через кiпька тижнiв пiспя розриву, вона пише докторовi Епо-
ессеру: <Я так сумую, що HaBiTb не можу мадювати. Moi спра-
ви з ,Щiеrо з кожним днем стають усе гiршi. Я знаю, у TiM, що
стапося, е моя провина, i чимапа, я не зрозумiпа, що йому iз
сzlмого початку було потрiбно, i стапа цибки проти немину-
чоrо>l.

У цьому випадку Фрiда лише здаеться рiшучою i непохит-
ною, це маска, пiд якою вона прихову€ морадьнi й фiзичнi
стрa>кдання. Насправдi вона така враздива, така залежна, така
беззахисна! Кодись iй здавалося, що ix з Щiеrо плотськиЙ i
духовний союз настiпьки ж мiцний i довговiчний, як KpoBHi

узи. З гiркотою пише вона Лео Епоессеру: <Ъпер ми не змо-
жемо зробити те, про що говорипи: знищити все пюдство, за-
дишивши тiпьки Щiеrо, вас i мене, - тепер цього не досить,
щоб зробити,Щiеt'о щасливим>2.

Ъ, що Фрiда не може виповiсти ,Щiеrо словами, вона гово-

рить своiми картинами. I_{ього року, найпохмурiшого i найпо-

рожнiшого в iT життi, вона пише картину в наiЪному стипi,
картину,- цослання [iеrо,уякiЙ з ryмором i цнотливою стри-
манiстю розповiдае, як вона страждае вiд його зради: ,<Uпоs

сuапtоs piquetitos>> (<Усього кiлька подряпин>). Огопена Фрiда
дежить на пiжку, коротко обстрижена (вона вiдрiзала сво€

1 In Науdеп Неrrеrа, ор. cif,, р. t84.

' In НаЁеп Неrrеrа, ор. cit.,p, |84.
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прегарне довге волосся, що його так пюбив Щiеrо), на fi тiлi -
спiди вiд ударiв ножем. У Музеi Фрiди Капо зберiгаеться ескiз
до цiеi картини, що вiдтворюе факт iз KapHoi хронiки: убивця
cToiTb перед лiжком поруч iз заппаканим сином i пояснюе:
<Усього кiлька подряпин, пане суддя, HaBiTb менше двадцяти).
У кiнцевому BapiaHTi в чоповiка в закривавпенiй сорочцi о6-
личчя Щiсfо Рiвери.

В автобiографii liеrо намагаеться виправдати свiй учинок,
апе якось дуже вже безгпуздо: BiH називае KpicTiHy не сестрою
Фрiди, а ii <кращою подругою),Iнодi BiH виявля€ незбагненну
байдужiсть до пристойностей та умовностей, начебто перед
ним - криве дзеркало, що не дозволяе йому побачити i зро-
зумiти страждання Bcix навколо. Не вперше Щiеrо зраджуе
жiнку з ii сестрою, чи то пак (кращою подругою>. Ангелiна
Бепова вважапа Моревну за свою найближчу подруту, Лупе
MapiH Щiеrо зрадив з ii молодшою сестрою, що зрештою i
спричинипо розрив. I-{e нехтування загапьноприйнятими нор-
мами, очевидно, единиir прояв жорстокостi, на яку здатний

Щiеrо: А Фрiда - €дина x<iHKa, здатна зрозумiти таку його
особливiсть, тому що вона кохае ,Щiеfо бiдьше, нiж себе, i це
кохання для неi вище за самолюбство.

Проживши кiпька мiсяцiв на caMoTi, вдалинi вiд .Щiеfо, вона
вирiшуе повернутися. оГордощiв у нiй поменшало, а кохання
пишипося, як i ранiш>l,- 11g без самовдовоIIення зауважуе

Щiеrо. Але i] маска дапа трiщину, З 1935 року, незважаючи на
Bci зусилля почати життя заново i напежно виrпядати перед
людьми, у Фрiди назавжди залишиться (спогад про невигой-
ну рану>> - це назва одного з i] мапюнкiв 1938 року, - яка ддя

' Diego Rlven. Му Art, lпу Lф, ор. cit.,p.225.
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Hei невiддiльна вiд глибоких шрамiв, що вкривають iT тiло.
Кров, смерть, надокучливi страхи, внутрiшня порожнеча, по-
MiTHa в ii поглядi, - усе це тепер стапо невiд'емною tIастиною

ii caMoi i наповнюе Bci ii твори.
У той час як ,Щiеrо насоподжуеться життям, пожираючи

кожного i кожну, хто опиняеться в його оточеннi, i невтомно
покрива€ стiни знаками i симводами надихаючоi його IcTopii,
Фрiда почувае, що вдалинi вiд свого сонця вона охолоне i пе-

ретвориться в нiщо. Намагаючись якось вижити, вона вiд-
чайдушно приватним лiтаком петить з Анiтою Бреннер у
Нью-Йорк, демонстративно флiртуе з iншими чоловiками;
виникають HaBiTb чутки про ii зв'язок iз жiнкою.

У 193б роцi, можливо через Луiзу Невельсон, Фрiда знаЙо-
миться з японо-американським скупьптором IcaMy Ноryчi. I-{e

художник-романтик, без грQца в кишеrti,який створив скупьп-
TypHi портрети знаменитостей нью-йоркського вищого cBiTy,
а також художника Хосе Кпементе Ороско. У MexiKo BiH при-
iждх<ае виконувати замовдення Абелардо Родрirеса - ба-

рельеф iз цегли й цементу - i зустрiча€ться з ЩiеГо та Фрiдою.
Не викдючено, що Фрiдi BiH був потрiбен - як згодом Нiколас
М'юрей i Троцький - лише для того, щоб розпалити ревнощi
Щiеrо. Але нiщо не може вiдвернути розпад iхнього шлюбу,
пригасання почуттiв. Мапюнок Фрiди, зроблений у лютому
1947 року, виглядае як жЕIхаючиЙ пiдсумок довгих поневiрянь
моподоi жiнки, безвихiдноi caMoTHocTi, розryбленостi, яку
вона вiдчупа, втративши !iеrо. Поруч iз симводами iHb i ян (цi
символи ,Щiеrо надав iй як виявпеriня вдастивоi iM обом двоiс-
Toi сексуальностi - BiH чоловiче начало у нiй, вона жiноче
начаrlо у ньому) зображено розбиту маску Фрiди з TpeTiM
оком на чолi, що означае пiзнання бодю; вона прив'язана до
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верстата дпя катувань, вiдкiпя виростають Kopeнi, що обвива-
ють i роздирають ii, тут-таки - могила, на якiй написано:

RUINA!
CASA NIDO TODO
PARA PARA PARA
AVES AMOR NADA|

У цi роки вона створюе cBoi найемоцiйнiшi картини,6iль-
ше схожi на крик болю, анiж на обмiркованi, рацiонадьно ви-
будуванi твори мистецтва, i дул<е бпизькi до грубувато-вiд-
вертих народних картин, написаних за обiтницею. На цих
картинirх показано фатальний взаемозв'язок мiж дитинством
i смертю. Смерть маленького ,Щiмаса, товариша Фрiди по ди-
тячих iграх в Койоаканi, яког9 PiBepa зобразив кодись дежа-
чим на руках у старшоi сестри Щепьфiни, стападпя Фрiди BTi-
пенням мексиканськоi трагедii. На iT картинi мертва дитина
лежить, ошатно вдягнена, увiнчана якоюсь паперовою подо-
бою корони, схожа на жертву в давньому ацтекському ри,|у-
алi, - пародiЙне втiлення царственостi дитинства.

.Щiти, пов'язанi зi смертю, запитують cBiT дороспих у цик-
лi картин <Чотири мешканцi MexiKo>, написаному в 1938 роцi
у вiдповiдь на ще одну картину Дiеrо - <<,Щитина в масцi
cMepTi>. Щоб позбутися cBoei caMoTHocTi, втраченого кохан-
ня, Фрiда зображус ритуапи вигнання здого духа, де рани i
кров симвопiзують моральнi катування, на якi вона себе вiд-
дае. Невiдчепне бажання скапiчити себе, страх перед божевiл-

, крАх!
дIм
для
птАхIв

ГНIЗДО ВСЕ
для цЕ
КОХАННЯ МАРНО
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пям проступають на цих картинах з усiею очевиднiстю: розрi-
зана вена на картинi <Щвi Фрiди>, намисто з кодючого терна
i вирване серце на картинi <Серце> - HiMi розповiдi про бiпь,
безпристраснi кровоточивi свiдчення, якi прагнуть привер-
нути до себе неуважпивиil погlIяд Дiеrо i якi жахають ri су-
часникiв.

Наприкiнцi 1938 року журнапiстка Кпер Бут Люс з амери-
канського )ryрналу <BeHiTi фейрп просить Фрiду написати
картину на згадку про ii подруry акторку Щоротi ХеЙл, що
недавно покiцчида ,(иття самоryбством у Нью-Йорку, вики-
нувшись iз BiKHa. Але Фрiда зображуе на картинi впасне само-
губство, яким воно уявпяпася iй пiд час нападiв вiдчаю, мож-
пиво пiсля розриву з Щiеrо i втечi з MexiKo. Акторка дежить

долi, у вечiрнiй cyKHi, на грудях, як прощапьний дарунок,6укет
троянд, якi IcaMy Ноryчi любив приносити Фрiдi, Але замов-
ницю напякапа жорстокiсть картини, кров, що заливапа о6-
диччя Щоротi i немовби затiкала пiд раму. Усе, що Фрiда мапа
сказати, вона говорида в суворою, разючою прямотою: c:lмo-
губство caMoTHboi жiнки без засобiв до iснування i без май-
бутнього повинно бупо присоромити цiлий cBiT.

У цей тяжкий час вона хапа€ться за будь-який привiд, щоб
посrIати звiстку irpo свое стрФкдання. Вона вперше зображуе
на картинi розрiзанi пдоди, чию шкiру зiрвано, а м'якоть
виставлено на безжалiсно яскраве свiтпо, як, наприклад, пдо-

ди опунцii на картинi 1937 року, якi до кiнця життя стануть
символом i1 обрах<еноi жiночностi i якi пiд iT впливом з'яв-
лятьсятакож на картинах.Щiеrо. Вона створюе все вигадливiшi
i вигадливiшi картини, якi часом розповiдають про ii життя,
наприклад, <Що дапа MeHi вода>, 19З8 року, де обривки видiнь
пдавають у BaHHi навкодо ii занурених у воду нiц а часом ви-
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ражають iT Bipy в магiю вдасного минудого, що дiсталося iй
вiд годувапьницi, у чудесне молоко, що по краппi cTiKac в i]

рот на картинi 1937 року <Моя годувальниця i я>, i навiки
з'еднало Ti зi cBiToM корiнних жителiв Ifентрапьноi Америки.

Живопис став дпя Hei цiлковитою потребою, единою мож-
ливiстю вижити пiспя розриву з Щiеrо. Апе мистецтво не в
змозi перемогти дiЙснiсть, i наприкiнцi 1939 року, копи Фрiда
цовертаеться з Парижа,,Щiеfо просить у Hei згоди на розпу-
чення. У катастрофi 1хнього шпюбу не за/Iишиться цiлим
нiчого.



У ВИРI КОХАННЯ

Сrо"Щiеfо та Фрiди вичерпу-
ються. Багаторiчнi грошовi труднощi, вiйна i нескiнченнi жит-
TeBi поневiряння далися взнаки. Розлучення, якого дома-
га€ться Щiеfо, - лише останнiй акт цього бурхливого життя,
прикiнцева крапка в шлюбному KoHTpaKTi, що став в'язницею

дпя його почуттiв. Обое вони знесиленi тому, що iхнiй конф-
лiкт став дпя кожного найвокливiшою сторiнкою в х<иттi,
единою справдi iсторичною подiсю. Кохання, спiльне життя,
потiм конфлiкт - це неймовiрпий факт спiвiснування iHb i ян,

двох начад, що правлять cBiToM, або, вiдповiдно до мiфологii
ацтекiв, поеднання Ометекутли й Омесiуатпь, чоповiчого й
жiночого божеств, якi породипи життя на Землi. Щiеrо ще не

усвiдомлrое цього, копи приймае рiшення розстатися з Фрi-
дою. А Фрiда зрозумiпа це вiдразу, побачила тим самим TpeTiM
оком, яким надiпипо if страждання. Щля неi cBiT завжди був
подiлений на двi половини: день i нiч, мiсяць i сонце, вода i
воIонь, сон i дiйснiсть, материнська кпiтина або замкнутий
простiр матки i агресивний сперматозоiд, смертоносний нiж.
Фрiда знае це, вгадуе упертим iнстинктом, що завжди передуе

пумцi.
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Обос вони художники, а не iнтедектуали.iхня думка живе
в очах i в кiнчиках пальцiв. Вони не оперують iдеями i симво-
пами в чистому виглядi, вони проживають ix у впасному тiпi,
як у танцi або aKTi кохання. А потiм переносять на подотно.
Сонячнiй натурi,Щiеfо впастиво обманю ва"гися у cBoix почут-
тях, прагнути 3аВоюВати пюбов.

Нестримна пристраснiсть i власницькi ревнощi ДiеГо
зiткнулися зi стриманiстю, мрiйпивiстю, схипьнiстю до са-
MoTHocTi, культом стрa>Кдання, властивими Фрiдi. Ii страх
перед стражданням спiд розумiти i як страх перед насолО-

дою. Усе це закладено в природi,речей, iнакше кажучи, у
законах суспiпьства (мексиканського, iндiанського, латинсь-
кого, християнського), У жорстоких, iнодi зпочинних iграх,
породжуваних цими 3аконами. Чоповiковi призначено бути
ЗаВОЙОвнИКОм, пiДКоряти i використовувати людей, вiдчува-
ти певну насоподу вiд завданого ним зла i вiд чужих спiз;

дОЛЯ ЖiнКИ - ЗаПеЖнiСтЬ, страждання i caMoTHicTb, але та-
кож i дар ясновидiння, iнстинктивне передчуття небезпек
i прикрощiв.

Iсторiя вiЙни мiж,Щiеrо та Фрiдою в 1935-1940 роках аж
нiяк не зводиться до звичаЙноi подружньоi суперечки з бурх-
ливими сварками, примиреннями i хронiчЕою неправдою. I-1e

симвопiчне дiЙство, героi якого стоять на сценi i грають драму
пристрастi, використовуючи жести i ла Baile de Ia Сопquistа -
танцю конкiстадорiв, славнозвiсного народного ритуаду, спiль-
ного для Bcix iндiанцiв IJентральноi й Пiвденноi Америки, де,
як говорить перуанське прислiв'я, (переможеного переможе-
но, а переможець приречений>.

Пiд KiHeTIb цього конфлiкту Щiеfо та Фрiда cT?H}Iтl зовсiм
iншими дюдьми, i ixHe життя буде зовсiм нс таким; як копись,
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тому що не досить самого бажання змiнити суспiпьство, тре-
ба ще зробити ревопюцiю в самому собi.

Прикметно, що в цiй icTopii певну родь вiдiграпи Лев Тро-
цький i Андре Бретон i що вони ввiйшли в життя liеrо та
Фрiди саме в ту хвипину, копи iхнiй шпюб розпався. l936 piK -
piK вепиких революцiЙних потрясiнь у €вропi взагапi, але
особливо в Iспанii: 3 травня вiдбуваеться робiтниче повстан-
ня в Барсепонi, що поклало початок громадянськiй вiйнi з
yciMa ii страхiттями. На демонстрацiях на пiдтримку респу6-
лiканцiв ,Щiеrо та Фрiда крокують плiч-о-плiч: безстрашнiсть
моподостi, серйозний вираз обпиччя, падаючий погпяд -усе
як за старих часiв, на першотравневiй демонстрацii 1929 року,
коли Фрiда йшпа в копонi Спiлки худох<никiв i скупьпторiв
разом з ,Щiеrо i Хав'сром Герреро. Попiтична криза 1934 року,
коли комунiсти виступипи проти <зоrlотосорочечникiв> (про-

фашистськоi органiзацii, мохсливо фiнансованоi Щерждепар-
таментом США), економiчна криза 1935 року зi страйками, що
парапiзували всю краiну,сприяпи збпиженню Щiеrо та Фрiди,
ревопюцiЙнi iдеали допомагають iM знову зрозумiти одне
одного.

Коди 9 сiчня 1937 року Лев фоцький i його дружина На-
тапя Седова на TaHKepi <Рут> прибувають у порт Тампiко, Фрi-
да вiд iMeHi Щiеrо зустрiчае вигнанця i надае Йому прихисток

у будинку cBoix батькiв у Койоаканi.
Щля Фрiди, як i для Щiеfо, знайомство з Троцьким було

вalкдивою i радiсною подiсю. Троцький, якого емiсари Сталi-
на переспiдувапи по всьому cBiTi, якого депортувапи з Нор-
вегii, за розпорядженням Рузвепьта не пустили в Спопу.rенi
ТТIlщц, ц961ае як живий символ мучеництва в iм'я комунiзму,
чистий i безкомпромiсний революцiонер, що несе cBiToBi бун-
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тарську спадщину Маркса i Ленiна. Новий президент Мекси-
ки Ласаро Карденас дозволив Йому перебуванпя в KpaiHi у
вiдповiдь на прохання Щiеrо Рiвери. В очах Щiеrо Троцький -
утiлення революцiйного iдеалу, пюдина, що цiлком пожертву-
вапа собою заради iдеi. Спiвчуваючи важкому становищу, в

якому опинився засновник Червоноi apMii, Ласаро Карденас

у братерському поривi HaBiTb поси/Iа€ в Тампiко свiй особис-
тий потяг <Ель IдалЫо>, i ТроцькиЙ з yciM почтом (секретаря-

ми й охоронцями) поседя€ться в Койоаканi. Маленьке мiстечко
бiдя MexiKo вiдразу перетворю€ться в новиЙ центр троцькiст-
ського Iнтернацiонапу - тут ревопюцiйний пiдер пише Bi-

дозви, виробляе лiнiю боротьби, органiзовуе опiр пiдступам
Стапiна.

3i свого боку, Троцький також вражений i обрадуваний
щедрiстю,Щiсfо та Фрiди, сердечним прийомом, колонiальною
красою Койоакана i незвичайною вродою господинi. Фрiда
грае з ним у свою упюблену, мабуть, трохи спотворену Iру 

-
гру зваби, любовного флiрту. Той, кого пiзнiше вона з деякою
зневагою назве <дiдусем>, у той час вабить ii, тому що перебу-
вас посеред виру IcTopii. BiH - обранець Ленiна, котрий мадо
не став коло керма могутньоi радянськоi держави, романтич-
ний вигнанець. На додаток, i це наЙважливiше, BiH - людина,
якою надзвичайно захопдю€ться,ЩiсГо, один з небагатьох, хто
зберiг ревопюlliйниft iдеал незаплямованим. Мiж Троцьким i
Рiверою вiдразу ж запан},вади найтовариськiшi стосунки.
Можпиво, Троцький, виходець з Pocii i людина дii, що слабко
знався на тонкощах датиноамериканськоi жiночоi душi, прос-
то не зрозумiв, яку гру затiяла з ним Фрiда. Пiсдя важких,
напружених мiсяцiв, коди в MocKBi Йшов другий процес над
троцькiстами, а в Мексицi працювала комiсiя .Щьюi - контр-
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процес, засiдання якого проходипи в коЙоаканському будин-
ку, - Троцький не в змозi вгамувати свiй бурхливий темпе-

раменъ BiH поводиться як школяр, потайки передае Фрiдi
записочки, призначае побачення i зрештою BTikae на асьенду
<Регла> в Сан-МiГелi, де до нього доllучаеться Фрiда. I хоча

!iеrо, як видно з усього, так i не довiдався про любовну гру
Фрiди з Троцьким, вiдтак цей останнiй змiнив ставдення до
Рiвери. Копи в 1938 роцi радники революцiйного лiдера вирi-
шують вiдсторонити PiBepy вiд активноi роботи в троцькiст-
ському Iнтернацiоналi, Троцький вiдмовляеться пiдтримати
друга. Iсторiя з нафтовою угодою мiж Мексикою i краiнами
Oci, яку PiBepa рiзко засудив, а Троцький пiдтримав з MipKy-
вань прагматизму, приведе до остаточного розриву мlж ними,
i з цього часу Фрiда втратить будь-яку повагу до <старого>l.

Проте в наступному роцi Щiеrо PiBepa ще виступить привсе-
людно на пiдтримку Троцького, незважаючи на розбiя<ностi,
що були в них у минупому: <Iнцидент мiж Троцьким i мною
не свiдчить про яку-небудь боротьбу, це прикре непорозумiн-
ня, що зрештою призвело до незворотних наслiдкiв. Я розiрвав
вiдносини з ведикою людиною, до якоi вiдчував i вiдчуваю досi
найбiпьшу поваry>2.

I Лев Осповат у своiЙ книзi <fiiefo PiBepa" (М., 1989, с. 392) говорить
про (протиприродну> лружбу мексиканського худоr<ника, (невгамов-

ного, щедрого, спокусника жiнок i фантастичного брехунап, зi старим

революцiонером, (поваленим, загнаним у безвихiдь, недовiрливим i вiд-
людькуватим>, i наводить слова Троцького про PiBepy, що rx передав
йому художник Хуан О'Торман: <,Щiеrо жахливий. 3а складом душi BiH
гiрший за Сталiна. Поруч з ним Сталiн - усе одно що фiпантроп або
восьмrlрlчна дитина>.

' Olivia Саlr|. Trotsky еп Мёхiсо, Mexico, |99|, р. 217 .
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3а дивним збiгом обставин знайомство ,Щiеrо з фоцьким
i Андре Бретоном приведе до остаточного розриву мiж ним i
Фрiдою. Андре Бретон приiхав у MexiKo, щоб зустрiтися з фо-
цьким (його, як i PiBepy, тiльки двома роцами пiзнiше, викдю-
чипи з комунiстичноi партii) i разом з ним написати манiфест
Мiжнародноi федерацii Iлезалежних ревопюцiйних худох(ни-
KiB - манiфесъ вочевидь перейнятий iдеями троцькiзму, по-
зiulк у ньому зaulвдено про необхiднiсть тотадьноi свободи дпя
iнтепектуала, Бретон те;к був у захватi вiд Фрiди, причому не
вiд краси молодоi жiнки, а вiд rпибини i розкутостi ii живопи-
су. BiH пише схвадьний вiдгук про ii картини дпя персональноi
виставки, що готу€ться в Нью-Иорку. З приводу картини <Що

дала MeHi вода> BiH зауважу€: <У цьому мистецтвi € все, HaBiTb
крапелька жopcToкocTi i ryмору, що зв'язуе во€дино силь-
нодiючi компоненти чарiвного зiпля, готування якого е сек-

ретом Мексики>.
З властивим йому вмiнням висдовити багато чого в однiй

лаконiчнiй формулi BiH закiнчуе такою фразою: <Мистецтво
Фрiди Капо де PiBepa - це стрiчечка, що обвивае бомбуо'.

Приiзд Бретона прискорюе подii. фоцький i PiBepa вос-
танн€ подорожують разом, супроводжуючи Бретона у потязi
спочатку в Гвадапахару, де верховний жрець сюрреапiзму мае
зустрiтися з Хосе Клементе Ороско, потiм через Мiчоакан у
Пацкуаро i на ocTpiB Ханiцiо, знакомитиЙ культом мертвих,
що його сповiдують мiсцевi iндiанцi пурепеча.

[ля !iеГо роздучення - справа вирiшена, i як привiд BiH
мае HaMip використати вiд'iзд Фрiди на нью-йоркську вистав-
ку. BiH утомився бути одруженим чоловiком, йому за тягар

1 Апdrе Вгеtоп. Ceuvres.
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Фрiда з ii ревнощами, страх(даннями, тендiтнiстю вразпивоi

цитини, що кодись схвиltювапа його серце. У його розумiннi
ревопюцiя означае також i свободу в коханнi,6урхJIиве х(иття
серед жiнок, якi ним з:Iхоплюються, позують йому, п'янiють
вiд його спави - як акторка Полетт Годдар, що живе в Сан-
Анхелi неподмiк вiд'нього: вона заступипася за fiiefo, коли
попiцiя мапо не заарештувала його пiспя першого замаху на
Троцького. Емансипацiя - от справжня ревопюцiя,якутреба
зробити Фрiдi, щоб стати в piBeнb з чоловiками i позбутися

рабських пут €диного кохання. 3 характерним для нього осо6-
ливим ryмором Щiеfо згодом cK:DiKe Гледiс Марч: <3а Ti два
роки, що мине бупи разом, Фрiда, випиваючи свою туry в жи-
вописi, створила кiлька шедеврiв...>l

Але iстина таiться в глибинi ii душi, у жахаючiй порожнечi,
яку вона почува€ вдалинi вiд нього. Вона не знае, що iй роби-
ти зi свободою, i не може жити без його кохапня.8 грудпя
1938 року, у день народх(ення [iefo, вона напише в щоденни-
ку слова, якi краять ii серце i яких вона не насмйюеться ска-
зати Hi йому, Hi якому-небудь iншому чоповiковi, сдова прав-

ди, що tx може почути тiльки <iнша Фрiдо:

Нiколu, нiкопu
Я не забуDу, кuм lпll був ёпя мене.
Тu пidiбрав мене, копl1 я бупа розбumа,
I mu зiбрав мене заново,
На цiй dуже мапенькiй землi
На u1o спрямуваmu MeHi поzпяё?
Такuй безмежнuй, tпакuй zпuбокuй!
Нема бiпьше часу. Нiчоео бiпьше нема.

'Diego Rivera. Му Art, mу Lф, ор. cit.,p,2Z4.
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Mu порiзно. Запuu,luлася miлькu реальнiсmь,
Те, ugo було,6уло назавэкёu.

3ахоппений роботою над фресками в Нацiональному па-
лацi, почутт€вим вихором життя, бурхливими полiтичними
пристрастями,,Щiеfо цiлком мiг повiрити, що у своему новому
життi, у незалежностi Фрiда знаЙшда щастя. I хiба сама вона
не прикидаеться щасливою?

Фрiда знайомиться з Нiкодасом М'юреем. I-{e один iз най-
моднiших фотографiв Нью-Йорка, який знiмав найзнаменитi-
ших чоповiкiв i жiнок свого часу, вiд Лiпiан Гiш до Глорii Свен-
сон, вiд Щ. Г. Лоуренса до Щжоннi Вейсмюппера. BiH високий,
стрункиЙ, атлетичноi статури (BiH двiчi був чемпiоном США
з фехтування на шаблях), i в нього аристократичне обличчя,
що копись так подобапося Фрiдi в ii <нареченому> Алехандро
Гомесi Apiaci. Фрiда вiдразу ж зачарувапа М'юрея своею ек-
зотичною вродою, вогнем у вугiльно-чорних очах, бистрим
розумом, задерикуватiстю. Вона проводить з ним у Нью-Йор-
ку три мiсяцi, поступово забуваючи задушливу атмосферу
койоаканського будинку, причепливi думки про зрадництво
Крiстiни, хворобливi ревнощi, вiд яких страждада щоразу, як
бачипа Дiеrо з iншими жiнками або з Лупе Марiн.I_{ю безглуз-
д} пюбовну приIоду вона переживае в блliскучому вирi cBiT-
ського х(иття Нью-Йорка, спiлкуеться з художниками й ар-
тистами - танцiвницею Мартою Греам, Луiзою Невельсон,
журнапiсткою Клер Бут Люс, акторкою Еддою Франкауiхудож-
ницею ,Щжорд,жiею О'Кiф (з якою, за чутками, у Hei iнтимний
зв'язок), iз приятепьками Ноlучi Апiною MaKMafoH i Щжин-
джер Роджерс, а також з копекцiонерами Семом А. Левiнсоном,
Чарлзом Лiбманом i HaBiTb з Нельсоном Рокфеплером, очевид-
но пробачивши йому знищення фресок [icfo в <Радiо-Сiтi>.
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Ъпер, з HiKoM, Нью-Йорк уже не те гнiтючо величезне Mic-
то, де вона самотньо сидiпа в готедьному HoMepi, потерпаючи
вiд спеки i задухи. Виставка мае успiх, поповину картин роз-
купдено. Вона по вуха закохана в цього елегантного, певного
себе чоловiка. Пiсля снiданку в готелi <Барбiзон-Пдаза> вона
йде до його атедье на Макдуfал-стрит, i там BiH робить одну з
кращих cBorx робiт - портрет Фрiди на повний зрiст, у довгiй
шапi, з вовняними стрiчечками в косах на MaHip iндiанок; у Hei

умиротворений, HaBiTb трохи млосний вигляд, якого не бува-
ло нiколи давнiше. I-{e Hi до чого не зобов'язуюче кохання, у
якого, як вiдчувае Фрiда, немае майбутнього, очевидно,запи-
шиться одним iз найприемнiших спогадiв у ii життi, коди до
Hei на кiлька тиlкнiв повернулися свобода i безтурботнiсть
юних лiт, Щля нього вона - Хочитль (KBiTKa), його двiйник з

iндiанського cBiTy, дапекий, вiд протирiч i вульгарностi сучас-
ного життя. А дпя Hei BiH - HiK, i'i життя, lT дитя.

Коли свято закiнчиться i Фрiдi доведеться повертатися в
сумбурне життя Сан-Анхеля, в атмосферу заздрощiв i дрiбних
чвар, що оточують fliero PiBepy, вона буде зберiгати в пам'ятi це
мимобiл<не кохання, немов тадiсман. <Послухай, Малюк, - пише
вона М'юрею. - Чи торка€ш ти, проходячи коридором, свiтиль-
ник, що висить у нас над сходами? Не забувай робити це щодня.
А ще не забувай спати на маденькiй подушцi, яку я так люблю.
Не обiймай нiкого, дивлячись на рекламнi щити i табпички з
назвами вупиць, Не ryпяй Hi з ким у нацому I]ентральному пар-
ку. Тому що BiH належить тiдьки HiKy i Хочитль>l.

Фрiда захоп/Iено грае, не думаючи, що кiнець гри буде жор-
стоким, що згодом caMoTHicTb видасться iй ще гiршою. Мож-

' Iп Hayden Неrrеrа, ор, cit.,p.23B.
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ливо, це - мить найбiдьшого розчарування, коли вона,
емоцiЙно здамана розривом iз .Щiего, намага€ться оправитися
будь-якою цiною.

Поiздка до Парижа у I9З7 роцi стапа нiби кристапiзацiею
розриву з ,Щiеlо, розриву з yciMa Й yciM. Отримавши запрошен-
ня взяти участь в органiзованiй Карденасом мексиканськiй
виставцi в галереi П'сра Колля, вона схопипася за цю нагоду
вирватися з MexiKo, забути про сво€ становище, про фiзичний
бiль, а також показати ,Щiеrо, що тепер вона вiльна i незадежна.
У Парижi ii iз захватом зустрiчають сюрреалiсти (вона живе
в Андре i Жаклiни Бретон) i найвизначнiшi художники - Верб
TaHri, Пiкассо. 3а словами Щiеrо, Кандинський був такий
вражений х(ивописом Фрiди, що (просто в залi виставки, пе-

ред yciMa, обiйняв ii i розцiпував, i по обдиччi в нього текди
сдьози>>l.

Апе Фрiда не знаходить у Парижi Tiei атмосфери свята,

що так радувала i] в Нью-Йорку. У листi Нiколасу М'юрею
вiд 16 лютого l939 року вона називае Андре Бретона (сучим
сином>l за те, що BiH не зумiв органiзувати iй зустрiч i поселив
в однiй KiMHaTi зi своею дочкою Об. Вона не терпить парцэь-
кого брупу, паризькоi iжi (вона HaBiTb зарzrжаеться копiбаци-
пьозом); виставка зда€ться iй сумбуром, там усе запрудиди
<цi ненормальнi проЙдисвiти - сюрреалiсти>, i взагалi вся
ця пбазгранина>, нiбито присвячена Мексицi, на ii думку, Hi-
кому не потрiбна. П'ер Колль, шокований картинаNIи Фрiди,
вiдмовпяеться виставляти rx у своiй галереi. В iншому пистi до
М'юрея Фрiда висповлю€ глибоку огиду до паризьких iHTe-

I Iп Hayden Неrrеrа, ор. сit.,р.2З8.
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лектуадiв: (Не моlr(у бiпьше терпiти цих чортових iнтелекту-
адiв. Сид Mo'ix немае. Краще сидiти на землi i продавати тор-
тiдью в ТЬлуцi, анiж мати справу з паризькою (художньою>

наволоччю,.. Жодного разу я не бачила, щоб Дiеrо або ти га-
япи час на iдiотську балаканину й iнтелектуальнi дискусii.
Тому-то ви справжнi чоловiки, а не паршивi <художники>!
Сюди варто iхати тiльки заради того, щоб зрозумiти, чому
€вропа загнивае, чому Bci цi нездари випподили гiтперiв
i муссопiнi>.

На настрiй Фрiди вочевидь вппинули похмура погода i
туман, а ще порожнеча в серцi, тужливе цередчуття немиЕу-
чого розриву з Щiеrо. Любовна пригода i зустрiчi з рiзними
дюдьми в Нью-Йорку, cBiTcbKi успiхи в Парижi - рука Фрiди
з'явпяеться на першiй сторiнцi lrryрналу <Воf>, а модепьер Епi-
за Ск'япареплi, надихнувшись ii iндiанськими вбраннями,
створюе модепь <Мадам PiBepo, - усе це не може загпушити
жах уже бпизькоi caMoTHocTi.

Пiсля повернення до MexiKo ii чекають два випробу-
вання: розрив з Нiкодасом М'юреем, котрий одружуеться, i
розлучення з Щiеrо. Прохання про роздучення за взаемною
згодою - таке формулювання дiе в Мексицi з часу прого-
лошення незадежностi - подано б листопада 1939 року,
розгляЕуто i задовопено койоаканським судом. Найтя:кчi
хвипини Фрiда вже пережила - пiд час довгого чекання в
Нью-Йорку i Парижi та у нескiнченних суперечках з ,Щiеrо.

Щля нього розлучення церетворилося на невiдчепну iдею.
<Якось увечерi,: розповiдае BiH Гледiс Марч, - на мене

раптом щось найшло, я зателефонував iй i попросив дати
MeHi розлучення, причому в панiцi придумав вульгарний i
пурний привiд... Маневр удався, Фрiда зiulвила, що згодна
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розлучитися хоч цiеi хвипини>l. Моlкливо, це був привiд,
якого Фрiда бояпася найбiльше: iй важко було зазнати на-
сододи в KoxaHHi, вона ввaDкала це наслiдком травми, отри-
MaHoi пiд час aBapii.

iхнiй шпюб розпався в результатi вiйни, яку вони веди
одне з одним три роки, вiйни тим бiльше абсурдноi, що ii, по
cyTi, нiщо не виправдувадо. Пiзнiше Щiеrо признаеться: <Ми
бупи одруженi тринадцять poKiB. Ми анiтрохи не розлюбипи
одЕе одЕого. Просто я xoTiB мати змоry робити що хочу з yci-
ма жiнками, якi MeHi подобапися. YTiM, Фрiда не заперечувапа.
Вона тiльки не могпа погодитися з тим, що я захоплювався
жiнками, KoTpi не BapTi бупи мене або бупи нижче за Hei. Вона
сприймапа як особисту образу те, що я кидав ii заради повiй.
Апе якщо я дозволяв iй ображатися, хiба тим самим я не о6-
межував мою свободу? Хiба це означапо, пlо я - розпусник,
який пiддався ницим iнстинктам? I хiба не бупо самообманом
думати, начебто розлучення покпаде край стражданням Фрi-
ди? Хiба не повинна бупа вона пiспя розлучення стрa>кдати
ще гiрше?>2

Вiдповiдь можна знайти в пистi Фрiди Нiкопасу М'юрею,
написаному в жовтнi, копи почадася процедура роздучення:
<Не можу виповiсти сдовами, як MeHi погано, ти ж бо знаеш,
якя кохаю.ЩiеГо, i можеш зрозумiти, що цi муки триватимуть
усе життя, але пiсля нашого з ним остаIIнього бурхливого
з'ясування cTocyHKiB (телефоном), пiсля того, як ми вже Mi-
сяць з ним не бачипися,я зрозумiла, що дпя нього буде краще,
якщо BiH залишить мене... Тепер я почуваю себе знесиленою

l Diego Rivera. MyArt, пу Lф, ор, cit.,p.226.
2 Diego Rivera. Му Art, lпу Lф, ор. cit.,p.226.
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1 самотцьою, MeHr здаеться, що HlxTo на cBlTl не стрaDкдав так,
як страждаю я, але все-таки я сподiваюся, що за Kiлbкa мiсяцiв
це минеться>l.

Але найвиразнiша вiдповiдь - картини, написанi Фрiдою

цього року, страшнi, кривавi, зосередженi на темах самоryбства
i cMepTi: ii життя, що йде пiд воду, якою наповнена ванна, пдоди
опунцii зi здертою шкiрою, немов пiд час обряду жертвоприне-
сення, двi Фрiди з оголеними серцями i ще незвичайниЙ порт-

рет, який виблискуе тим чорним ryмором, що слуry€ iй захис-
ним панциром: вона сидить дуже пряма,6айдужа, навколо - ii
зрiзане волосся, а поруч написанi жорстокi слова пiсеньки:

Mira que si te quisё, fue pir el pelo,
Ahora que estas реlопа, уа по te quiero2.

I все-таки Щiеfо та Фрiда ще раз з'являться разом на вели-
кому сюрреалiстському святi, яке Сезар Моро й Андре Бретон
влаштують у MexiKo на початку 1940 року i яке прикрасять
своею присутнiстю найзваменитiшi постатi cBiTy лiтератури,
cBiTy живопису та iнших мистецтв: фотограф Мануель Альва-

рес Браво, Алiса i Вопьфrанr Паапен, поет Хав'ер Вiплауруттiа
(автор <Ностадьгii за смертюп), худо)Iшики Роберто MoHTeHel-

ро, AHToHio Pyic, Карлос Мерiда. Але е щось жапюгiдне в цьому
pyci, що пiсля iспанськоi трагедii продовжуе жити, переживши
себе. Незважаючи на спробу Сезара Моро i Вольфrанlа Паале-
на вiдродити сюрреалiзм у ЛатинськiЙ Америцi за допомогою
давнiх iндiанських кудьтур Мексики i Перу, свято стало помин-

1 In Hayden Неrrеrа, ор. cit.,p.276.
2 Знаеш, я кохав тебе тiльки за тво€ волосся,
А тепер ти пострижена, i я тебе бiльше не кохаю.
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ками за цим лlтературно_художнlм рухом, чие rснування пе-

ретворипося в абсурд пiсля встановлення фашистських
режимiв у €вропi i пiспя того, як батькiвщина соцiапiзму вiд-
мовилася вiд революцiйних iдеалiв. Щiеrо та Фрiдi, поглиненим
власними подружнiми негараздами, сюрреалiстське священ-
нодiйство, у ходi якого присутнiм мае з'явитися Ведикий Нiч-
ний Сфiнкс,6ачиться марною дитячiстю, чимось на кшталт
пубпiкацii в журналi <Контемпоранеос): PiBepa вважав ix на-
слiдуванням европейського буржуазного iнтепектуапiзму'.

Так чи iнакше, реапьнi подii не запишають ЩiеГо та Фрiдi
часу задумуватися над значенням HoBoi сюрреапiстськоi пое-
зii.24 травня вiдбуваеться замах на фоцького: озброена гру-
па (пiд командуванням таемничоi пюдини в ппащi, схожоi на
худох(ника Сiкейроса) процила його KiMHaTy автоматними
чергами, а потiм кинула запапювапьну бомбу. В Щiеrо почина-
ються неприемностi. Якимсь дивом учiлiлий Троцький нiчого
не зробить, щоб розвiяти пiдозри полiцii щодо свого кодиш-
нього друга. Попереджений акторкою Попетт Годдар, що живе
навпроти Його будинку в Сан-Анхепi, Щiеrо уника€ арешту
найнесподiванiшим чином: ховаеться пiд старими полотнами
в машинi однiеi знайомоi, угорськоi художницi Iрени Бохус,
та iде з нею до Сан-Франциско.

l У 1928-1931 рокм цей столичний журнал був рупором письмен-
никiв-авангардистiв, бдизьких до сюрреалiзму, таких, як Хайме Торрес
Боде, Хав'ер Вiллауруттiа, OpTic де Монтельяно i Хорхе Куеста (що од-

ружився з Лупе MapiH пiсля ij розриву з Щiеrо). Презирство Рiвери до
цих iнтелектуалiв i прихильникiв <чистого мистецтва> стало причиною
конфлiкту худоr(ника з письменниками нового покопiння, такими, як
Кардоса-i-Араrон та OKTaBio Пас, якi звинувачували PiBepy в (еЕтетич-
ному iмперiалiзмi>,
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Опинившись у скрутному становищi, Щiеrо, як завжди,
зверта€ погдяди на Пiвнiч.3а допомогою Попетт Годдар BiH
знаходить у Сан-Франциско своiхдрузiв - Апьберта Бендера
i Пфпюrера, а головне, отримуе роботу. Щiставши з.лмовдення
на оформпення парку атракцiонiв фешер-Айленд, BiH виби-

рае темою панамериканську еднiсть (цю тему BiH уже вiдо6-

разив у детройтських фресках), у якiй бачить здiйснення cBoei
заповiтноi Mpii - скасування кордонiв i створення багатона-
цiонапьноi громади пiд прапором соцiалiзму. У центрi компо-
зицii [iеГо помiщае якусь icToTy, <напiвбога, напiвмашину>,
що явдяе ддя американського народу (те, чим для ацтексько-
го народу була Коатлiкуе, велика богиня-мати>1. На тiй же
фресцi зображено Полетт Годдар поруч iз Чарпi Чаплiним -
.Щiеfо познайомився з ним у Нью-Йорку i став його падким
Iцанувальником пiспя фiльму <,Щиктатор>, BiH HaBiTb вiдтво-
рив фрагменти з фiльму на однiй з вепиких фресок, задуманих
для готепю <Реформа>, але вiдкинутих з полiтичних MipKy-
вань2. Портрет Фрiди Кало в одязi iндiанки, що вирiзняеться
з-помiж iнших фiryр на фресцi в MicbKoMy копеджi Сан-Фран-
циско, симвопiзуе не тiльки необхiднiсть о6'еднання Пiвночi
й Пiвдня, аде й необхiднiсть примирення Щiеrо та Фрiди.

Хiд подiЙ прискорить ixHe примирення.20 серпня 1940 ро-
ку Рамон Меркадер, сталiнський агент, що виступае пiд iм'ям

' Diego Rivera. MyArf, mу Lф,ор. cit.,p,224.TeKcT Гледiс Марч згаду€
iм'я Кетцалькоатль, сулячи з усього, це помилка транскрипцii.

2 Союз MirK Мексикою i гiтлерiвською Нiмеччиною став для мекси-
канських iнтелектуалiв однiею з основних причин цiлковитого розме-
жування з опортунiстичною полiтикою Ласаро Карденаса. На фресцi,
яку збирався написати Щiеrо, KpiM шаржованих портретiв Гiтлера i Мус-
содiнi мала бути б iще й карикатура на армiю - генерад з поросячою
гоповою, а також революцiя в образi осла.

.l58



Щжексон, проникае в будинок Троцького, зztходить до нього в
кабiнет i вбивае революцiйного лiдера ударом кригоруба по
годовl.

Як yci,xTo був близький до фоцького в Мексицi,якнедав-
но cztм PiBepa, Фрiда Капо опиняеться пiд пiдозрою в попiцii,
ii неодноразово допитують. Вона в cTaHi депресii, здоров'я по-
гiршусться настiльки, що доктор Лео Елоессер настiЙно про-
понуе iй поiхати на пiкування до Сан-Франциско. Зустрiч з

упюбпеним MicToM, можпивiсть бачитися з,Щiеrо робпять диво.
Пiсля розмови з доктором Елоессером, який стверджуе, що
розлучення <(важко дiе на Фрiду i може мати фатапьнi наслiд-
ки ддя Ii здоров'я>,,Щiеfо наважуеться <спробувати перекона-
ти Ii знову стати Йому за дружину>, Як розповiдае,Щiеrо, <не-

хитре> заступство доктора Епоессера не дуже доцомогло
справi: BiH пояснив Фрiдi, що Щiеrо з природи не здатний до-
тримувати подружньоi BipHocTi. Апе Фрiда погоджу€ться, по-
ставивши певнi умови; у результатi виникае найдивовижнiший
шпюбний контракт, який тiльки йожна бупо уявити. Вона ста-
не його дружиною заумови, щс в них не буде статевих зносин
i що вона сама забезпечуватиме свое iснування. Однак вона
погоджу€ться, щоб fiiefo взяв на себе подовиItу xaTHix витрат.
пЯ бу" такий щаспивий повернути собi Фрiду, - розповiдае
,Щiеfо, - що вiдразу х( погодився на все, i 8 грудня, у день мого
п'ятдесятичотирьохпiття, ми з Фрiдою одружилися вдруге>I.

Так закiнчуеться довгий перiод вза€много охоподження i
вiдштовхування, порожнечi, що утворидася в них усерединi
i р1йнувала'iхне життя. За BiciM poKiB, що минупи з першоi по-
iздки до Нью-Йорка,1хне кохання пережипо справжнiй вир.

IDiego Rivera. Му Art, mу Lф, ор, cit.,pp.242-243.
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ВIЧНА ДИТИНА

По*"п"" дон Гiльермо Кало, i
Фрiда перебираеться до Койоакана,де й проживе аж до смер-
Ti. Нiби бажаючи вiдзначити початок нового етапу в сво€му
життi, вона вибирае ддя cTiH рiдного дому копiр iндиго, яким
стародавнi ацтеки фарбували храми й палаци i заякий ii жит-
ло стануть називати Синiм будинком.,Щiеrо добудовуе до ньо-
го ще одне крипо, щоб Фрiда могда впаштувати собi майстер-
ню над садом, який цля Hei був найулюбленiшим мiсцем на
cBiTi.

Справдi, повернувlцись у MexiKo на початку 1941 року,
обое вони сповненi бажання почати все спочатку. I нiяких
перецкод до цього, по cyTi, немас. Водевiпьний шдюбний кон-
тракт, що його пiдписапа Фрiда, накlrадае зобов'язання тiльки
на Hei, зачиняе ii у впаснiй в'язницi. I в той же час BiH виражае
ii непохитну волю будь-чо вiдвернути розпад шлюбу, ii гор-

диню й упертiсть, що дають себе знати HaBiTb у KoxaHHi, тому
що кохання дпя Hei - рiшучiсть iти до кiнця.

Саме це прагнення до абсолюту пiдкуповуе в нiй [iefo,
який - сама мiнливiсть, раб cBo'rx примх, cBoei непогамовноi
спраги насоподи. BiH цiпком щирий, коли приiжджае до Фрiди

160



в Сан-Франциско й умовляе знову взяти з ним шлюб. Адже
BiH знае, що без Фрiди,без iT надпюдського кохання (<Я кохаю
,Щiеrо бiльше, нiж впасну шкiру>, - пише вона в щоденнику)
BiH незахищений i смертний.

Нiколи ще творчiсть не об'еднувада до TaKoi мiри чодовiка
Й жiнку. У живописi.Щiеfо втiпений його генiй - незбагненна,
моryтня сипа, вiчно живе начадо, що породжуе на полотнах i
фресках пiнii, форми,тiнi, рух, зiткнення мас i падiння тiл. BiH
генiЙ, тому що вiдчувае в собi Фрiду - ii погляд, ii вопю, ii
пота€мне знання. Як художники вони нероздiльнi з Tiei першоi
хвилини, коли вона побачила його за роботою в амфiтеатрi
Болiвара. Вона дивиться його очима, вiдчувае його почуттями,
розумiе його розумом, вона - ,Щiеrо, а Щiеfо - у нiй, так, якби
вона носида його пiд серцем.

У ii щоденнику написано:
<,Щiеrо, початок
,Щiеrо, будiвничий
Щiеrо, моя дитина
,Щiеrо, мiй наречений
,Щiеlо,художник
Щiсrо, мiй коханий
Щiеrо, мiЙ чоловiк
,Щ,iеrо, мiй друг
fliero, моя мати
,Щiеrо, мiЙ батько
[iefo, мiЙ син

.. Щiеfо, я
Щiеfо, BcecBiT
Вiдмiннiсть у едностi
Але чому я кажу (Мiй Дi€Го>?
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BiH нiколи не бупе MoiM, BiH напежить тiпьки самому
собi>l.

Пiд час добровiльного затворництва в Синьому будин-
ку - у прихистку, що став нiби продовженням ii iстоти, де
кожен KaMiHb, кожна рiч зберiгають пам'ять про пережите,
Фрiда поступово стае жрицею кудьту, у чентрi якого - [iеrо.
Купьту, що поеднуе fi з i] BcecBiToM, з кох(ним атомом ij
непереможного кохання. Сад, обгороджений високим пар-
каном, роспини, що тягнуться вгору, до свiтпа,- гладенькi
стовбури магнопiй, попе/Iясто-сiра хвоя apayKapii, сплетiння
вiття i лiан, - стають мапеньким замкнутим cBiToM, який
вiдтепер замiнить Фрiдi, позбавленiй змоги подорожувати,
дiйсниft, ведикий cBiT. Тут житимуть ii упюбпенi птахи, а ще
годi собаки, купленi на ринку в Хочимiлько,- цi незахи-
щенi, сдабкi створiння з сумними очима, що немовби при-
йшли з давньоi давнини, будуть симвопiзувати для Фрiди
тапан пюдський.

У цеЙ перiод, пiспя розриву з Щiеrо та ix повторного шllю-
бу, Фрiда знаходить дуIцевну рiвновагу в живописi. На авто-
портретах у Hei гордовите незворушне дице, на якому, однак,
читаються слiди душевного бодю: гiрка складка в куточках
вуст, мiшки пiд очима, напруженi мускули шиi, а го/Iовне, по-
гляд, вiдчужений, пойнятий лихоманним вогнем, BiH iз нiмим
питанням проникае крiзь завiсу дiйсностi. Незваж,аючи на
життевi поневiряння, незважаючи на фiзичний бiпь i щораз
бiпьшi дози заспокiйпивого, у цьому поглядi, як i давнiше, вiд-
чува€ться викдик.

' In Raquel Tibol, ор, cit., р.230.
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Багато було сказано про ii одеря<имiсть материнством.
У cBoix спогадах Гвадалупе PiBepa MapiH, дочка Щiеrо i Лупе
MapiH, iронiчно вiдryкуеться про жiнок, що намагаписявтри-
мати Щiеfо,народжуючи йому дiтей'. Не уникла цього i Фрiда.
Але в неiпрагнення матидитину перетворилося в непозбутню
iдею, до якоi домiшувапися огида i жах. Вона i хотiпа i не xoTi-
ла стати матiр'ю. KpiM суто зовнiшнiх причин - наслiдкiв
aBapii, вад статури, давнiх хворо6, - Фрiдi заважав ii таемни-
чий страх перед материнством. Пiд впливом цього страху в
Hei виробився компдекс провини, що пронизуе всю ii твор-
чiсть. Лiкарi висували рiзнi гiпотези, але так i не змогли пояс-
нити дивне явище. Гормональнi порушення, природженi й
набутi аномапii внутрiшнiх органiв - це ще й привiд, щоб
вiдiйти вiд реапьностi. Але почуття провини мучитиме ii все
життя. Поруч iз Лупе MapiH або iз сестрою Крiстiною Фрiда
ще болючiше вiдчувае свою вирванiсть iз життя, свою безппiд-
HicTb. Hi на мить вона не забувае про це. Картини Фрiди не
замiняють iй дiтей, це артефакти, що допомагають приховати
iT небажання бути звичайною жiнкою, хтивою i ппiдною, як
пропонуе iдеал, вирgбпениil чоповiками2. I все-таки у певному
ceHci вони - ii-дiти, на них вона переносить свою дюбов, через
них посипас звiстку людям, вони оточують iT в спапьнi, у май -

' Guadalupe Rivera Маriп. Uп rio, dos riveras, Mexico, 1989.

'Елi Бутра в книзi пЖiнка, iдеопогй i мистецтво> (Барселона, 1987,

с. 57-58) да€ переконпивий аналiз двоiстоi жiночностi Фрiди, чий жи-
вопис - кпостiйний виклик, бЬзцеремонний наскок на цiнностi паную-
чоi iдеологii. Бупучи жiнкою, Фрiда дозволяе собi розкiш висловлювати
без прикрас свое бачення життя i cMepTi через кров, субстанцiю, настiль-
ки звичну в повсякденному жlночому життl, але не визнану мистецтвом
l суспlльством).
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cTePHi, у всьому будинку поряд з iншими у/Iюбленими речами:
ляльками, масками, фiгурами з пап'е-маше, що ix носять ву-
лицями на процесiях у Страсну п'ятницю i в яких,Щiеfо бачив
найяскравiший вияв народного мистецтва, недовговiчного i
створюваного не заради вигоди, а також вrдданими друзями-
тваринами: карпиковим олеЕем Гранiсо, собаками Холотпем,
Капупиною i KocTiKoM, котом, куркою, орпом фан Кака Бпан-
ко та парою мавпочок, яких вона особдиво пюбипа. Одна з них,
Фупанf Чанf, з 1937 року буде присутня поргI iз Фрiдою на
автопортретах.

Мистецтво не стадо для Фрiди пiдмiною реального ма-
теринства, однак воно допомогл9 iй витерпiти цей нездо-
панниi:, душевний розлад, це прокдяття, винести його в
зовнiшнiй cBiT, а не тримати в собi як хворобу, що пiдточуе
зсередини. ,Щпя Hei мистецтво - це прояв iррацiонального
в пюдинi, стиxjйний, несвiдомий порив; саме тому ii lкивопис
так захоплював сюрреалiстiв - владна потреба, що зв'язуе
il з тим cBiToM, звiдки вона була вигнана невбдаганною до-
дею. Мистецтво, дитинство, краса, насипьство, дюбов змiша-
пися, нерозривно з'едналися в усьому, що [i оточуе,- у ii
iндiанських убраннях, яскравих, як квiти i птахи тропiчних
лiсiв, у косметицi, що надае iЙ вигляду iндiанського iдола, у
i] косах, запдетених i вкладених, як у богинi земпi Тдасодь-
теотль, у природl, що тримае i] в обiймах, але iнодi раIrить
i мучить, чарiвництвом якоi сдьози яскрiють подiбно апма-
зам, а кров ста€ яскраво-червоною, перетворюючись у без-

цiнний епiксир.
У цьому чарiвництвi Фрiда черпа€ натхнення | сипи х(ити,

воно зачаровуе ЩiеГо i не дае Йому пiти, незважаючи на Bci
спокуси i звабпивi радощi плотi. У Фрiдi е та€мниця, яку BiH
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не може розгадати, i, коли BiH вiддаляеться вiд Hei, його вiдра-
зу ж охопдюе вiдчуття порожнечi, утрати рiвноваги.

Повернувшись у батькiвський дiм, Фрiда, незвzDкаючи на

дедалi серйознiшi проблеми зi здоров'ям, що робпять i1 бран-
кою у вдасному тiдi i вдасному житлi, удосконадить систему,
яка допомага€ iЙ вижити. Життя порiзно i розвiдниЙ MicT, спо-

руджений мiж нею i Щiеlо (MicT, що з'еднував ixHi майстернi в
Сан-Анхелi i який вона перекривада, коли хотiла запишиT ися
сама), дозволяють iй досягти певноi гармонii. Тепер вон:,.

справдi в центрi свого cBiTy i дивиться, як BiH повiпьно обер-
таеться навкоIIо Hei. Щiеrо - вiчна дитина, сонце, першопри-
чина всього сущого - дае свiтло цьому BcecBiTy. Жорстокiсть
!iеrо, Його зради, стрiли, якi BiH впинае в Ii тiло, - невiд'емна
частиItа свiтобудови,де страждання i щастя суть дише двi сто-

рони однiеi медапi i кривавий обряд жертвопринесення на-
вiчно з'едну€ тварину з ii творцем.

3 цього часу Фрiда почина€ грати з Щiеrо в iншу гру. I-{e гра
за ii правипами, найчастiше жорстока, i виграш у нiЙ дiстаеть-
ся ,Щiеlо, по cyTi, це вiчна гра пюбовi i ненавистi, у якiй чо-
довiк - повновладний господар cBoix почуттiв i бажань, а
жiнка - поневодена охоронниця кохання.фа, яку Фрiда по-
чина€ добровiльно i яка стане i] мукою i'ii гордiстю.

Роки, що потягдися за i'xHiM повторним цлюбом, - :яай-
бiльш суперечдивi в життi.Щiеlо. BiH знае, що не може жити
без Фрiди, що вона його едина любов i тiдьки для Hei варто
жит?L <Niйita de mis ojos> (<зiниця очей Moix>), - пише BiH iй
у записк€Iх.

У той же час BiH пiзнас плотське кохання, яке у ньоIо зна-
ходить зовнiшне виявлення в живописi. У KoxaHHi Щiеfо мож-
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на назвати реакцiонером - на його переконання,lкiнка може
бути або матiр'ю, або блудницею, i нiким бiльше, - однак над-
звичайна сипа Фрiди одухотворяе його чуттевiсть. BiH - мов-
би посередник Mi.lK зовнiшнiм cBiToM, купи Фрiдi вхiд заборо-
нено, i iI власним cBiToM, де все перетворюеться в гармонiю,
а сама вона грае ропь богинi-матерi.

У Mipy того як Щiеrо дедалi rлибше переймався революцiЙ-
ним iдеапом - купьмiнацiею цього процесу можна вважати
битву за Рокфеллерiвський центр, - у ньому зростапа одер-
жимiсть насоподою i пристрасть до прекрасних форм жiно-
чого тiпа. Слiдом за ведичними фiryрами на фрескахЧапiнfо,
де ширяюче над земдею гiгантське тiпо Лупе MapiH нагадува-
ло небесних красунь Модiпьянi, з'явипися iHmi огоденi тiла -
бiльш реапьнi, бiльш почуттевi. Починаючи з 1935 року, це
найчастiше iндiанки в невимушених, незворушно безсором-
них поз.!х: <Купальницi> на пдяжi в Сапiна-Крус,у Теуантепе-

цi, звичайнi i незбагненнi, як таiтянки ГоГена. Або Модеста,

дiвчина з КоЙоакана, яка ще в дитинствi позувада Щiеfо, а те-
пер BiH пише ii оIоленою, у рiзних позаж на кодiнах, зi спини,
коли вона розчiсуе сво€ довге волосся. fiiеrо в якомусь почут-
т€вому зilxBaTi милуеться MoryTHiM тiпом iндiанки, ii широки-
ми грудьми 1 спиною, мlцними стегнами, чудовою смаглявою
шкiрою,усiма характерними рисами сильноi i вiчно юноi раси,
що спрадавна наседя€ Мексику,

I_{e час матерiальних труднощiв для ,ЩiсГо Рiвери. Пiспя
закiнчення роботи в Нацiонапьному паrrацi BiH бiпьше не от-

риму€ державних замовлень. Успавлена шкопа мурапiстiв, по-

роджена революцiею, пережива€ занепад. ,Щiеfо вх<е не мае
колишнього авторитету. Криза, що виникпа пiсля то-:о, як уряд
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вiдмовився вiд фресок Хуана О'Тормана, - художник безза-
стережно засудив протиприродний альянс мiж Мексикою i
гiтлерiвською Нiмеччиною, - у часi збiглася з кiнцем му-

ралrстського живопису як народного мистецтва.

Щоб заробити на прожиття, Щiеfо та Фрiда мусять писати
портрети заможнихжитедiв MexiKo та ixHix дiтей. Фрiда пише
портрет iнженера Едуардо Морiпьйо Сафи i членiв його ро-
дини (зокрема, MaTepi Едуардо, доньi Росiти, який вона вважа€
однiею з найкращих cBoix картин), портрети Маручi Лавiн,
Наташi Гельман, Марти Гомес, апе частiше - автопортрети,
присвячуючи ix cBoiM <клiентам>: Зиrмунду ФаЙрстоуну, док-
TopoBi Елоессеру i HaBiTb акторцi Mapii Фепiкс, яку, попри
чутки про ii зв'язок з !iеrо, Фрiда вважа/Iа своею близькою
подругою.

Щiеfо теж пише портрети на замовлення: портрет,Щолорес
Г. де Реачi з родиною, портрет акторки ,Щолорес дель Pio, док-
тора IrHacio Чавеса де Монсеррат, Кармелiти Авiдес (яку BiH
зображуе в стилi Фрiди: в iндiанському вбраннi i з присвятою),
портрети сеньйори Гутьеррес Рольдан, сеньйори Едiзи Саль-

дивар де Гутьеррес i чудовий портрет Mapii Фепiкс (1949) iз
присв)lтою: <I_{я картина - данина замилування, поваги i пю-
бовi Mapii де лос Анхелес Фелiкс, тiй, кого народила Мексика,

щоб наповнити cBiT свiтпом>.
Але якщо роботи Фрiди виконанi в ii звичнiй MaHepi, - та

ж навмисна застиглiсть, та ж безкомпромiсна правдивiсть i
майже жорстока точнiсть у промапьовуваннi рис,- то в за-
мовних портретах fliefo е тепдота й нiжнiсть, що передають
ся його моделям, якась почутт€ва досконалiсть, близька до
пасопюбства. На його портретах жiнки огорненi сяйвом cBoei
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краси, вони химернt и у тои х(е час реадьн1, як тропrчн1 квlти:
сяючi очi, почуттевi ryби, нiжна шкiра, хвилююче тендiтнi о6-

риси тiла пiд одяrом, пiд хвипями волосся.

,Щiеfо також часто робить замадьовки з натури: малюс
сусiдських дiтей, Фрiдиних друзiв, жiнок на ринку в Койоаканi,
або в CaH-XepoHiMo, або в Сан-Пабпо Ъретлапа (там, де BiH

бупус Анауакадьi, свiй храм-музей). Його чуттевiсть уЬiлюеть-
ся в багатьох рiзних обпиччях: оголенi х<iночi фiгури в MaHepi
MaTicca, хвипюючий образ чорношкiроi танцiвницi Модель
Босс, портрети оголеноi Ньевес Ороско або робота, замовпёна
Йому в 1943 роцi баром готелю <Реформа>, - сп'янiння ого-
пеними жiночими тiлами, сп'янiння вином, сп'янiння квiтами,
схожими на потаемнi жiночi принади.

Але найчастiше Щiеt'о мадюе простих людей, BiH постiйно
малюе ix, вiдколи повернувся на батькiвщину з €вропи, у цих
малюнках - уся його пюбов до iндiанськоi землi. Пухленькi
дiти, юнi дiвчата, огоденi тiла, спини жiнок, що схилилися над

ргrними жорнами, надзвичайно вродливi квiткарки зi снiжно-
бiпимц кадами i швидкi вуличнi замальовки: продавчинi Mai-

ry жiнки з в'язанками дров, дiвчата, що несуть воду вiд копо-

дязя, поставивши гдечик на праве плече, чоловiки за роботою,
cTapi, чиi обличчя вкритi гпибокими, нiби шрами, зморшками,

рухи округденi, сточенi, як фарба вiд часу або скепя вiд BiTpy,
тiла, вiдкритi негодi, чарiвнi митi, коди жiнки i чоловiки бупи
здобним хлiбом для безсмертних богiв.

Iliею майже пriотською rrюбов'ю до навколишнього cBiTy

liefo багато в чому зобов'язаний Фрiдi. Щось вiд непозбутнiх
страждань дружини передадося Йому, rlеретворило Його, при-
лучипо до наддюдського випробування, що випало на ii долю.
<Жахливе дитя>, як називав його в Парижi Елi Фор, воiстину
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став дитиною Фрiди: вона знову i знову народжуе його на cBiT,

BiH продовжуе ii власне iснування.
У 1949 роцi, коли в Нацiонапьному iнститутi образотвор-

чих мистецтв готувалася велика виставка, присвячена п'ят-
десятипiттю творчоi дйпьностi Щiеrо Рiвери, Фрiда вперше
привсепюдно з.uIвляе про свое кохання до [iеrо: оЯ не буду
говорити про ,ЩiеГо як мого чоловiка, це було б смiшно. Щiеrо
нiколи не був i не буле нiчиiм <чоловiкомо. Не назву його i
коханцем, бо стосунки з ним далеко виходять за межi сексу-
альностi. Якщо я Iоворю цро нього як про сина, то просто
виявляIо цим мое почуття, так би мовити, пишу мiй впасний
портрец а не портрет.Щiеrо...

Оголений, BiH нагадуе жабеня; що присiло на заднi лапи.
Шкiра в нього бiла iз зеленуватим вiдтiнком, як в амфiбii...

Його по-дитячому вузькi й похилi плечi плавно перехомть

у жiночнi руки з дуже красивими, мапенькими i витонченими
п'ястями, чутливi i спритнi, як антени, сполуrенi з yciM cBiToM...

Його вепичезний живiт, круглий i нiжний, мов кудя, спи-

раеться на MoryTHi ноги, прекраснi, як колони, його великi
ступнi розгорнутi назовнi пiд тупим кутом, мовби ддя того,

щоб покрити всю земдю й утриматися на нiй, i здаеться, що з
тiла якоiсь доiсторичноi iстоти виростае людина майбутнього,
здатна випередити нас на два або три тисячорiччя...

У !iсrо виIляд спокусливого чудовиська,яке прародитель-
ка, Велика Чарiвниця, вiчна cyTHicTb, мати пюдей i Bcix богiв,
яких вони собi навигадувапи з голоду i страху, ЖIНКА -
i зокрема Я - хотiла б назавжди зберегти у cBoix обiймах, як
новонароджену дитину> l.

r Iri Raquel Tibol, оР. cif., рр. 100--10l.
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У своему щоденнику Фрiда запису€ слова, що рвуться
з душi, вiршi, що просяться на папiр:

<Щiеrо, I-]e так iстинно, що я не можу Hi говорити, Hi спати,
Hi чути, Hi бажати чого-небудь,

Знати, що я, над cTparxoм, над часом, над чарiвництвом,
затаiпася у твоему страху, у твоiй тривозi, у биттi твого серця,
Якщо я i просила тебе про це, то бупа божевiльна, це було 6
лише шедестiнням у твоему мовчаннi. У моему божевiллi я
проlцу в тебе Iцаденства, i ти даруеш MeHi блаr'одiяння, твое
свiтло i твое тепло>.

У вiршi, який вона не послада Дiеrо (апе BiH отримае Його
вiд Ъреси Проенси через три роки пiсля cMepTi Фрiди i за
кiдька днiв до впасноi cMepTi), говориться:

<У сriинi

у паперi

у затьмаренн1
В ycix рядках
В ycix фарбах
в yclx гпечиках
У Motx грумх
зовнi, всерединi

у чорЕильницi у трулнощах писати у дивi Mo'rx очей в ос-
TaHHix мiсяцях сонця (апе в сонця немае мiсяцiв) у всьому
сказати у всьому нерозумно й чудово ДIеГО в моiй сечi ДI€ГО
в Mo'rx BycTEtx у мо€му серцi в моему божевiлпi в моему cHi у
бiбупi в кiнчику пера в олiвцях у пейзажах у iжi в металi в уявi
у хворобах у вiтринах у його витiвках у його очах у його вус-
тах у його неправдi>.

Любов закарбуе обдиччя ,Щiеrо на чолi Фрiди як дорого-
цiнне, апе пекуче кпеймо, i обличчя коханого iнодi стае дицем
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cмepтi. Любов вiдкривае в Щiеrо трет€ око, око вiчностi. Любов
не може бути нiчим iншим, як божевiллям, що оберiгае вiд

усякого реального зда.
<Я бах<апа б стати тiею, ким я хочу стати, - пиIце Фрiда в

цоденнику, - по iнший бiк завiси божевiпля. Я цiпими дIrями
збпрапа б квiти в букети. Я писапа б фарбами горе, любов,
HiжHicTb. Я баilщуже терпiла б дурiсть iнших, i Bci говорипи б:

бiдолашна божевiдьна. Я побудувалаб съiй cBiT, i, поки я жива,
BiH був би у злагодi з усiма'iншими свiтами. Щень, година i
кох(на хвилина буп б мо'iми й одночасно належади б усьому
cBiToBi. Ъдi мое божевiддя бiльше не було б способом утекти
в роботу, рятуючись вiд тих, хто хоче утримати мене у своiй
владi. Ревопюцiя - це гармонiя форми i кольору, все рухаеть-
ся i залишаеться на мiсцi, скоряючись одному законовi: iм'я
Йому - життя. HixTo Hi з ким не роздучаеться. HixTo не бо-

реться за себе одного. Yci - це один i в той же час yci разом.
Тривога, горе, насоlrода, смерть - це, по cyTi, один, i завжди
один, спосiб iснувати>.

На ескiзi картини <Зламана колона> (де ii хребет зображе-
но у формi розтрощеноi грецькоi копони) вона записуе: <Че-

кати iз зата€ною тривогою, зi зламаною колоною i безмежним
погдядом. Не рухаючись, на широкiй дорозi, вопочачи мое
життя, окiльцьоване стаппю>1.

Кохання, що його Фрiда, помiщена-в подвiйну в'язницю
Синього бупинку i корсета, що прирiкае ii на HepyxoMicTb,
вигадуе для ,Щiеlо, - справдi якесь Еаддюдське почуття, яке
здатне зрозумiти тiпьки вона одна. Велетень i пюдожер Щiе-

l Щоденник Фрiди цит. за кн.: Martha Zаmоrа. El Рiпсеl de la aпgustia,
Mexico, 1987, рр. 229-2З2.
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rо, - тиран i жрець if таемничого кудьту, творець i витвiр
цього сучасного мiфу, - Щiеrо зворушений i вражений, BiH

розryблюетъся перед незмiренним коханням, що пронизуе
й осявае його, залишаючись для нього незбагненним. Роз-
пучення було його €диною спробою ухуlпитися вiд цього
пякаючого почуття. Апе це бупа спроба зашкодити самому
собi: адже BiH xoTiB розстатися з тим, що було сuравжнiм
сенсом його життя.

Визначення омiфо у даному разi не е перебiльшенням.
Адже кохання, що поедну€ ,Щiеrо та Фрiду, - воiстину злиття
чоловiчого i жiночого начап. Розстатися - отже повернутися
в епоху, що передувала iхнiй зустрiчi або HaBiTb ixHboMy на-

родженню, епоху асексуапьностi, копи rxHi душi сумувади за
закiнчепiстю, за врiвноваженiстю.

Прагнення осягIrути i висловити мову плотi, свого роду
одержимiсть життям: погляди жiнок, у яких змiшуються cTpirx
i бажання, тендiтна краса iндiанськоi цивiлiзацii, MoryTHi стег-
на, напитi ваготою перса, розкiшна порiсть на побку i тугi
коси - усе це у творчостi Щiеrо скрiппюе Його еднання зi cBi-
том i його союз iз Фрiдою.

На однй iз найскладнiших cBotx картин, написанiй у l 949 ро-
цi, <Любовне еднання BcecBiTy, Земдi, мене,,Щiеrо i добродiя
Холотля Мексиканського>), Фрiда вiдтворюе все, що становить
ii життя: тут i годувапьниця-iндiанка з деревистим тiлом, як
утiлення iHb i ян або ацтекське божество подвiйностi, а на

руках iндiанки - андрогинне дитя,Щiеfо, з оком знання на чопi
й папаючим серцем у рук'ах, а коло нiг господинi сидить до6-
родiй Хопотдь, пес кодьору какао, який, за давнiм мексикансь-
ким повiр'ям, переводить пюдей через piKy cMepTi, щоб вони
могди досягги Бупинку Сонця.
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Жорстока гра любовi i ненавистi, у яку вона града з ним
так довго, перетворилася тепер у нескiнченну гру життя, Кож-
на крихiтна частка, вирвана в небуття, живить [i, пiдкрiппюе
iT ество, як надто яскраве сяйво сонця i криваве шаленство
жертвопринесень. Фрiда перетворI{дася в богиню, вона все-
дяеться в тiло коханого i заволодiвае ним i роздiпяе з ним усе,
що BiH бере собi. Вона - Тласольтеотль,6огиня землi, пдот-
ського кохання i cMepTi. Вона стала Коатпiкуе,6огинею, опо-
витою змiями,якуfiiеrо зобразив на фресцi в Трешер-Айпен-
дi в масцi змii й одiяннi з пюдськоi шкiри, з черепом на
грудях - вiчною матiр'ю Мексики, що пану€ в <Мойсеевi>
Фрiди i дае життя BciM героям дюдства, у той час як пiд спе-
котним сонцем коливаеться в лонi вiчна дитина, готова наро-
дитися на cBiT.



IНДIАНСЬКЕ СВЯТО

У .ronro"Ti Щiеrо, який Фрiда
малюе сдовами кохання, сказано: <Я уявпяю собi cBiT, де BiH

xoTiB би жити, як вепике свято, у якому брапи б участь yci живi
iстоти й усе, що € навкодо, вiд людей до KaMeHiB, а також сон-

ця i TiHi, i все це взаемодiяпо б з ним, з Його розумiнням краси
i з його творчим генiем. Свято форми, копьору, руху, звуку,

розумiння, пiзнання, почуття. Всеосяжне, мудре i пюбпяче свя-
то, що охопило б усю поверхню земпi. BiH невтомно бореться
за те, щоб це свято могло здiitснитися, вiддае все, що може]
свiй генiй, свою уяву, слова i справи. Щохвипини BiH бореться
за те, щоб з людини вивiтриписяд}рiсть i cTpax>I- Вона зв'язуе
його революцiйнi переконання з його пюбов'ю до Мексики,
<у якiй, як у Коатпiкуе, поедналися життя i смерть>. Щi погпя-

ди о6'еднують Щiеrо та Фрiду,чия взаемна прихипьнiсть сидь-
нiша за будь-якi життсвi поневiряння. кНемае такого сдова,
яким можна було б виповiсти незмiренну HiжHicTb liеrо ло
всього, що надiлено красою, - говорить Фрiда. - I його лю-
бов до icToT, що перебувають за межами сучасного класового

l Iп Raquel Tibo|, ор. cit., рр. 107-1l0.
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суспiльства, його повiга до тих, кого це суспiльство пригно6-
люе. Особдиво до iндiанцiв, з якими Його пов'язують KpeBHi

узи: BiH вiдчувае до них богобiйне обожнювання. Найбiпьше
йому подобаються в них витонченiсть i краса,6о вони - живе
втiлення давньоi купьтцlноi традицii Америки>l.

Фрiда, як i liefo, пiдносить до культу iндiанське минуле
Мексики,.ЩiеГо сприймае його бiльш безпосередньо, бiпьш
почуттево; Фрiдi воно уявдяеться чимось бiльш далеким, схо-
жим на сон.,Щля ,Щiеfо cBiT iндiанцiв утiлений насамперед у
його годувапьницi AHToHii, до якоi BiH був прив'язаниfu. сцль-
нiше, нiж до рiдноi MaTepi2. На картинi Фрiди годувапьниця-
iндiанка досить далека вiд реальностi: мапенька Фрiда ссе
грудь велетки в ацтекськiй масцi, страхiтливiй i водночас ве-
пичнiй.Обое вони бачать вищий сенс свого життя саме в цьо-
му зв'язку з iндiанським cBiToM, який надае сенсу ix життю,
пов'язуе ix з мексиканською землею.

Тiльки-но повернувшись до Мексики, Щiеfо став ототож-
нювати справу вiдродження давнього мистецтва i культури зi
справою ревопюцii. Пiспя поiздки по Юкатану i Кампече BiH
стае папким шануваIIьником усього <справдi американського>
i порiвнюе попiтику Фепiпе Карiпьйо Пуерто з ведиким Нiчi-
Кокумом, верховним вождем майя в Чiчен-Iца. Храм яryарiв
з Його настiнними розписами - не тiпьки святилище KopiH-
них ><ителiв Ilентральноi Америки, але i д><ерело розвитку
народного мистецтва. Виробляючи вдасну TexHiKy живопису

' Iп Raquel Tibol, ор. cir., рр, 107-1l0.
2 €дипий портрет AHToHii, що його зробив Щiеlо Рiвера, згаду€ться

в книзi Леа Бреннер <Художник, який вирiс у Мексицi>, Нью-Йорк,
l945.
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i малюнка, PiBepa намагався вiдтворити прийоми стародавнiх
художникiв - вiд змiшування i закрiппення фарб до способу
uередачi руху i симвопiки фi"ур.

liero не перший хиожник, котрий обрав собi за модепь
iндiанськиЙ cpiT. До нього цим же шляхом уже проЙшпи Ер-
менехiпьдо Бустос, чий живопис нагадуе картини, написанi
за обiтницею, i CaTypHiHo Ерран, який зображуе iндiанських
юнакiв у мдосних, манiрних поз:DL Апе fiiеrо вперше вдадося

розкрити саму суть цього cBiTy, його водю до життя, буйнiсть

фарб i його нестерпнi страждання, що стали буденнiстю.
Якщо фрески Пiдготовчоi школи ще дуже бпизькi европей-
ському мистецтву Вiдродження - масивнi тiла, трагiчний
вираз обпич, - то в |92З роцi на розписах у MiHicTepcTBi ocBi-
ти PiBepa показуе, що йому бпизьке в сучасному життi iH-

дiанцiв: пригноблений народ cToiTb на порозi революцii,
боротьби за вiдiбрану свободу; але, KpiM цього, художник
використовуе i традицiйнi мотиви мексиканськоi купьтц>и:

дощ, польовi роботи, зiгнутi пiд важкою ноIцею носипьники,
одерхtимiсть смертю i ритуал <MaicoBoi меси), копи селяни
причащадися супом з гарбузових зерен i маiсовою тортiпьеюl.
В iндiанському cBiTi liеrо PiBepa черпае Bipy в революцiю.
I_{ей cBiT повстае проти буржуазного паду, проти iдеi грiха,

що нав'язу€ться християнською релiгiею, проти пуритан-
ського святенництва i поклонiння грошам - еквiвалент

' У XVI сторiччi церемонiя меси швидко лоширилася серед iндiан-
ського населення Мексики, особпиво в районi Юкатана i на I-{ентраль-

ному плато. У цiй своерiдно переосмисденiй церемонii Maic символiзував
мододого бога, якого ототожнювали з Христом. <MaicoBa месао iснувапа

ще до недавнього часу i HaBiTb вiдiграла певну роль у мiжетнiчних кон-

флiктах iндiанцiв у Мексицi.
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<пiдривних> фотографiй Едварда Вестона у Мексицi, <Лють
iндiанця з Ъпоцотдану>, де злiсть народу вiдображена у вчин-
ку,Щжона Рiда.

У |92I^ роцi, копи ,Щiеrо приiжджае з €вропи, мексиканськi
iнтепектуали серйозно займаються не тiпьки вепиким купь-
турним минудим iндiанського cBiTy, але й сучасною народною
кудьтурою, фопьклором у всьому його багатствi. Лiтератур-
ний рух <побутописцiв>, що виник ще в колонiальниft час (yci

досi пам'ятали <Бапакучого папуry> Фернандеса де Лiсарпi),
тепер активно пiдживпюеться пiсдяревопюцiйними iдеями i
химерами.,ЩiёГо активно бере участь у цьому процесi пере-
оцiнки цiнностеЙ поряд iз такими письменниками, як AHiTa
Бреннер (<Iдопи за вiвтарями>), MapTiH Луiс Гусман (<Ореп i
змiй>), Грегорiо Лопес-i-Фуентес (<Iндiанецрп) чи Рамон Рубiн
(<Iндiанськi пегенди>), з такими етнографами i фопьклорис-
тами,як PiBa Папасiо, Карпос Басал>i, Гамiо i BiceHTe Мендоса,
IIto заснував у l936 роцi Iнститут фолькпорних доспiджень, а
також iз бiльшiстю художникiв: Роберто MoHTeHelpo, Щавидом
Апьфаро Сiкейросом, Хосе Кпементе Ороско, Карпосом Mepi-
дою, Щоктором Атпем, Жаном Шарпо, Хав'€ром Герреро, Руфi-
но Тамайо,

У журнапi <Мексикен фопкуейзu, який Щiеrо випускае ра-
зом iз Френсис Тур, художник уперше всерйоз назива€ мистец-
твом мексиканськi народнi картини, виставленi на фасадах
пупькерiй i в церквак <I_{e единi мiсця, якi буржуазiя вiддала

у власнiсть народу, оскiдьки таверни i храми, по cyтi, вiдiгра-
ють одну роль: i алкоголь, i релiгй - сильнодiючi наркотики>.
Щiеrо перелiчуе назви пупькерiй, у яких BiH, подiбно сюрре-
алiстам, знаходить якусь спонтаЕну поезiю: <Велика Зiрка.
Побачимось увечерi. Щiвчата на проryllянцi. М'ясний ринок.
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Нiчна Красуня. Америка. Ученi без навчання. Серце Агави.
Морок ночi обiймае cBiT. Революцiя>l.

Шiстнадцять poKiB по тому Фрiда застосуе iдеi,ЩiеГо на
практицi. Ставши викладачем у шкопi живопису i лiпдення
<Есмерапьдо (названiй так тому, що вона мiстипася на вупи-
цi Есмерапьда), вона iздить з ученицями в центр MexiKo, щоб
вони змогди вiдчути красу буденностi. А коли ii стан погiр-
шуеться, уроки проходять на койоаканському ринку, де вони

розписують пупькерiю <PociTa> на розi вупиць Лондонськоi та
Аryайо.

У цей же перiод вона збирае колекцiю народних картин, в
основному приношень за обiтницею, Коли за декретом пре-
зидента Капьеса в KpaiHi стапи закривати церкви,а сепяниу
вiдповiдь пiднялr повстання, бупо викрадено безпiч TBopiB
мистецтва, особливо народних картин i запрестодьних образiв.
Впдив цього наiвцого живопису на творчiсть Фрiди Кало цiп-
ком очевидний. Ha'fi думку, цей живопис TicHo пов'язаний з

реапьнiстю, увесь перейнятий знаками i символами i дiс як
магiчний обряд очищення. Якщо теоретики комунiзму бачать

у народному мистецтвi лише прояв якоiсь далекоi, непотрiбноi
для них сили, то Фрiда вбачае в ньому напружений пошук вiд-
повiдi на питання, що ix вона пiдносить у вдаснiй творчостi.

Щля Фрiди, як i для самого iндiанського cBiTy, це мистецтво --
особлива, надвиразна мова, €диний спосiб, яким може.роз-
повiсти про себе народна маса, приречена на HiMoTy деспотич-
ною буржуазною культурою. I_[e було таке близьке Фрiдi: вона
жiнка, вона страшенно с.lмотня через хворобу i розлуку з Дiеrо,
а значить, теж приречена на HiMoTy, i тiльки пензлi та фарби

| Мехiсап Folkways, june-july 1926.
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допомагають iй розкрити себе, мрйти про надiю, що виявить-
ся сильнiшою i правдивiшою, нiж дiйснiсть.

У цей перiод Щiеrо та Фрiда живуть одне бiля одного, апе
ix роздiпяе величезна вiдстань, що пролягае мiж Синiм бупин-
ком i майстернею в Сан-Анхелi.,Щiеrо неухипьно виконуе умо-
ви дивного шлюбного контракту, на яких напопягада Фрiда.
З властивою йому несвiдомою жорстокiстю BiH випробовуе
Фрiду самотнiстю, самотнiстю часом нестерпною - через
тяжкi фiзичнi страждання, Усе HoBi операцii й усюrаднення
робпять Фрiду бранкою цiеi спальнi-майстернi, де вона вигрi-
вае в серцi свое незмiренне кохання, що пожирае ii, - немов
сон, занадто вепичезний для ночi, що ii обiймае.

У той час як Щiеrо, захоппениЙ виром свiтського х(иття,
пише в готепi <Реформа> фреску <Недiльний пiспяполудневий
сон у парку Апамеда>, працю€ над розписами в Нацiонально-
му папацi та в Iнститутi кардiологii, Фрiда невтомно створюе

уявлювану папiтру:
<Зелений: м'яке, даскаве свiтло.
Сольферiно: в ацтекiв називався тлападлi, Застигла кров

плоду опунцii. Найстарiший, найяскравiший.
Кава: колiр опадаючого листя. Земпя.
Жовтий: божевiлпя, хвороба, страх. Скпадова частина сон-

ця i радостi.
Кобальтово-синiй: електрика, чистота, Любов.
Чорний: нiщо не бувае по-справжньому чорним,

,Щеревинно-зедений: дистя, смуток, знання. Уся Нiмеччина
цього кодьору.

Жовто-зелений: абсолютне божевiпля, таемниця. У Bcix
привидiв убрання цього кольору... або, у всякому разi, ниr(ня
бiлизна.

179



Темно-зелений: колiр поганих прикмет i вигiдних угод.
Ъмно-синiй: дапека вiдстань. Irrодi HiжHicTb бувае цього

кодьору.
Мажента: кров? Хто знае?>>1

Iндiанське свято - це i1 магiя, ii священна книга. Все частi-
ше вона пише автопортрети: власний образ потроху стае €ди-
ною реальнiстю в if життi. У 1943 роцi в cTaTTi, присвяченiЙ
Фрiдi,.Щiеlо говорить про ii <запрестопьнi образи>:

"Фрiда - единий випадок в icTopii мистецтва, коrIи худож-
ник розiтнув собi груди i розiрвав серце, щоб побачити ix
справжн€ бiопогiчне €ство, i за допомогою розуму-уяви, швид-
шого, нiж свiтло, зобразив на картинi свою MaTip i свою году-
вальницю. Обличчя годувадьницi - це iндiанська кам'яна
маска, а i1 груди, подiбнi до виногрон, випивають моltоко, що
плодоносним дощем зрошу€ землю, сльозами скорботи за-
плiднюе насоrIоду. А мати, mater doloroý4, поста€ на картинi iз
ciMoMa мечами, устромлевими в тiло; з ринучого потоку KpoBi
виникае маленька Фрiда. З того часу як великий ацтекський
скудьптор насмiлився зобразити в чорному базальтi богиню-

родильницю, жодна дюдина ще не зобразила вдасну появу на
cBiT з таким реапiзмопt2.

Зображення богинi-матерi, що народжуе на карачках, з

обпиччям, спотвореним бопем, - це печать, що навiки cKpi-
пила духовний i творчий союз ,Щiеfо та Фрiди.

А ще символом кохання Щiеrо та Фрiди став народний
танець iндiанцiв з Теуантепеку, названий африканським спо-
вом сацдунlа. I_{e химерна сумiш релiгiйного ритуалу i лю-

' Journal de Fridа Каhlо, in Raquel Tibo1, ор. cit,, р. |32
z Diego Kvera Artey Politica,Mexico, |979,р,247.
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бовноi пантомiми. Спочатку його танцюють повiльно, потiм
темп усе прискорю€ться, довгi спiдницi волочаться по земдi,
на головzlх у жiнок чашi з фруктами, вони тримаються по-
важно i прямо, а веде танець чоловiк, що розмаху€ язиче-
ським заквiтчаним хрестом: BiH символiзус еротичну сипу
доколумбовоi Америки, вiчно живу, незважаючи на Bci жор-
cToKocTi i приниlкення, завданi конкiстадорами. Фрiду завж-

ди заворожував цей танець, повiпьне круждяння, одухотво-
peHi обпиччя ведичних, як богинi, iндiанок, що тримають
чашу на головi, з нерухомим торсом, розкинувци руки i злег-
ка погойдуючи стегнами. У цьому танцi з'сдналися екстаз
циганського танцю, гордовитiсть андалуських наспiвiв i по-
чутт€ва сила iндiанськоi Америки, ii ритуал родючостi, ii жага
життя.

Прикметно, що Фрiда, розстаючись у |929 роцi з костю-
мом партiйноi активiстки, надягла убрання жiнки пдеменi
теуана, що так подобапося Щiеrо. Жiнки Теуантепеку в той
час стали симвопом iндiанського опору, а такоl*( фемiнiзму -
у розумiннi боротьби за визволення iндiанськоi жiнки. Леген-

да про MaTpiapxaT, що нiбито пануе на перешийку Теуантепек,
заворожувала iнтелектуалiв двадцятих-тридцятих poKiB: по-
eTiB, eceicTiB, а надто художникiв. У CaTypHiHo Еррана костюм
iндiанки, бiлоснiх<на пiна мережив, лише пiдкреспюе красу
моделi iз суто андадуською зовнiшнiстю, з- колiрна гама за-
лишае враження пiдсолодженостi. Апе для Щiеlо Рiвери, як i
для Ороско, Тамайо, Роберто MoHTeHelpo або Mapii Iск'срдо,
жiнка теуана невiддiльна вiд свого краю, спекотливоi тропiч-
Hoi rтустепi, iз селами, виснаженими сонцем, i гомоном народ-
ного свята вItочr.
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У 1925-му, 1928-му, потiм у 1934-1935 роках; пiспя повер-
нення з Америки,,Щiсrо постiйно буде звертатися до пеЙзажiв
i пюдей Ъуантепеку, копи йому знадобпяться MoryTHi образи,
пейзажi раю - але особливого раю, суворого, посуцIливого,
курного, невиннi у своiй гопизнi купапьницi iз широкими спи-
нами, з пдечима карiатид. Його iндiанки на пдяжi в Салiна-
Крус бпизькi до <Купальниць> Сезанна i таiтянок Гоlена. Та ж
рознiжена мпiсть у рухах, та ж невинна безсэромнiсть, той же
вигпяд: довга строката спiдниця, оголенi перса, у косах - KBi-
ти гiбiскуса.

У 1930-х роках люди iздили в Теуантепек у пошуках зем-
ного раю. Сергiй Ейзенштейн запису€ у своему щоденнику:
<Щось вiд едемських садiв постае перед запдющеними очима
тих, хто дивився на мексиканськi простори. I невпинно ду-
ма€ш, що Едем був зовсiм не десь мiж Тигром i €вфратом, а,

звичайно, десь тут, мiж Мексиканською затокою i Теуантепе-
KoM!>l. Едвард Вестон, TiHa Модоттi, Лопа Альварес Браво та
багато iнших майстрiв_привозипи з Теуантепеку i Хlпlитану
вражаючi фотографii красивих i смiдивих жiнок, що торryва-
ли в сепах iжипи повноцiнним сексуальним життям, не зна-
ючи самого поняття <грiх>, не вiдаючи яких-небудь заборон.
Поль i Щомiнiк Елюари, KoTpi приrхади в Мексику на сюрреа-
лiстську виставку,6упи в такому захватi вiд краси i розкутостi
жiнок Ъуантепеку, що вирiшили HaBiTb узяти там шлюб за
мiсцевим, iндiанським обрядом.

I Фрiда хоче стати схожою на теуанських жiнок, спочатку
це лише iнстинктивне наслiдування, потiшr вигляд iндiанки

1 Iп Еlепа Poniatowska et Graciela Iturbide. Iuсhitiп de las пujeres,
Mexico, 1989, р. 17.
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стае lr другою натурою, панциром, що хова€ 1l вrд зовнlIцньо_
го cBiтy. Вона вдягаеться, як вони, зачiсу€ волосся, як вони,
i розмовляе, як вони, - з тiсю ж безстрашнiстю i з тiею ж
щирiстю. <Щля жiнок Хучитану, - говорить poMaHicT Андрес
Еррестроса, - н€ icHye заборон, вони говорять i робпять усе,
що хочуть>l.

I-{i жiнки, що, за сдовами Васконселоса, <прикрашають себе
намистами i золотими монетами, носять синi або жовтогарячi
кофти, жартують i торryються збуджено-пристрасними голо-
сами>',6удучи симводом iндiанського cBiTy, у той же час дивно
нагадують циганок: у них та ж сумiш <жiночого бунтарства,
сексуальноi свободи, пристрастi до вуличноi торгiвлi i до чак-
лунства),як говорить Опiв'е Щебруа. Вони втiдипи в собi тип
жiнки, якою хотiпа би бути Фрiда. Типи теуанських жiнок у
всiй rхнiй пишнотi можна побачити в присвяченiй iM книзi
€лени Понятовськоi i Грасiели Iтурбiде. Повiдьний ритм сан-
дунrи несе Фрiду у cBiT Mpii, де вона разом з Щiсrо кружляе в
магiчному танцi, що символiзуе жертовну данину богам родю-
чостi i запаморочливу круговерть пристрастi: <Сандунrа -
гiмн Теуантепеку, так само як льорона - гiмн Хучитану, пiд
обидвi цi мелодii можна вапьсувати, босi ноги вiдбивають такц
довга спiдниця водочиться по земдi. Старовиннi наспiви нiжно,
c)rмHo, неквапливо програються на простих iHcTpyMeHTax -
мушлях, бонrо, барабанах, африканських маримбах, дерев'яних
i бамбукових флейтах пiтое, на барабанi каха i на iндiанському
бiry - панцирi черепахи, що висить на шиi в музиканта>3.

1 In Elena Poniatowska et Graciela Iturbide, ор, cit.,p. |2.
2 fоsё Vasconselos. Иises Сriоllо, Mexico, 1985.
3 Еlепа Poniatowska et Graciela Iturbide, ор. cif., Mexico, 1989, р. 12.
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Загадкоiа жiнка, як MopcbKi rпибини, <Tehuana del hondo
mаr>, оспiвана поетом Хуаном Морапесомl. Жiнка, у якiй Ед-
вард Вестон бачив сцадкоемицю прадавнiх житепiв Атланти-
ди, така Bi[bHa, красива, щаслива, що пицаеться cBoiм тiдом i
свосю допею,6уде танцювати сандунrу в мрiях Фрiди, у вiчнiй
радостi iндiанського свята. Убрана в шати теуани, Фрiда питае
cBiT, несучи на чопi печать,Щiеlо, немов молода, що стапа бран-
кою впасноi MoryTHocTi.

I в цьому довгому бiлому вбраннi вона покине cBiT живих.

' Filadelfo Figчеrоа. Теhuапа у Sапduпgа, Оахаса, l 990.



у рвволюцIi - йтидо шнця

Xoчu обо€ вони,,Щiеrо PiBepa i
Фрiда Кадо, вийшли з дрiбноi буржуазii, що процвiтала в епо-
ху Порфирiо Щiаса, у попiтичному,життi вони бра;rи участь
по-рiзному. Переконання fiiefo дозрiвапи довго, на них спра-
випи вппив роки, проведенi в €вропi: cBiToBa вiЙна, зустрiчi
на Монпарнасi з Iллею Еренбурrом, Пiкассо, Едi Фором, друж-
ба з росiйським емiгрантським гуртком, де до 1914 року вiд-
бувало9я революцiйне збурення. Фрiда прийшпа до cBoci

революцiйноi вiри менш усвiдомлено, але сповiдувада Ti з бiль-
шою палкiстю. Наприкiнцi життя вона зiзнавапася своiЙ при-
ятельцi Ракель Тiбодь: <Мiй живопис не революцiйний. ,Щпя

чого MeHi вмовдяти себе, начебто Moi картини кличуть до бо-

ротьби? Я так не можу>1. У Hei свое поняття про революцii, не
таке, як у Щiсrо. Ii боротьба не ма€ нiчого спiльного aHi зi
спужiнням полiтичнiй iдеi, aHi з виховною мiсiею, що, за заду-
мом партii, повинна бути покладена на мистецтво. У полiтицi
вона все життя залишаеться в TiHi fiiero, HaBiTb якщо кроку€
з ним у перших павах манiфестантiв щоразу, коди це необхiд-

1 In Raquel Tibol, ор. cit.,p. lЗ2,

185



но. Вона щиро хоче пiдтримати KoMyHicTiB, але щось заважае
iй пiдкорити сво€ мистецтво генеральнiй лiнii партii. [ля Фрi-
ди мистецтво - не засiб спiлкування, не система символiв.
Щля Hei це в буквальному розумiннi слова едина мох<ливiсть
бути самою собою, продовжити сво€ iснування, пережити
пригасання почуттiв i руйнування тiла. Тiльки в мистецтвi
вона може досягти бажаноi цiлiсностi, ось чому вона не мо-
же погодитися з тим, щоб свободу мистецтва обмежували, а

змiст - спотворювали. Вона вiдкинула опiку сюрреалiстiв
i завжди незмiнно вiдкидатиме будь-якi спроби дати ii мис-
тецтву полiтичну iнтерпретацiю, добачити в ньому якусь за-

данlсть.
Вона буде поруч з коханим чоловiком у Bcix перrrпетiях

його полiтичноi дiяпьностi, i цього iй досить. Адже живопис -
це можливiсть сказати про свое кохання до Щiеrо, про муки
цього кохання, про його земну межу i про свою Bipy в те, що
кохання вiчне. Сказати самiй собi i головно - йому, немов

увесь iнший cBiT нiчого не значить.
Зi cBoei дапини вона спостерiгас за грою людських при-

страстей, невгамовним честодюбством, зрадництвом, заздрiс-
тю, змовами i за сумною комедiсю, яку дюди невтомно грають
на полiтичнiй сценi. Але найчастiше il погляд прикутий до
Щiеrо: вона дивиться на нього закохано, прискiпдиво, часом
гнiвно, i нiколи - баЙдужливо. I{ей погляд впливае на нього,
змушуе змiнювати рiшення, визнача€ його вчинки. Нiяка iнша
жiнка не мада на нього такого впдиву. Погляд Фрiди, ii непо-
хитна Bipa в кохання - тiльки це змусило й усе ще змушу€
його бути вiрним певним подiтичним переконанням. Усе сво€
життя.Щiеrо PiBepa вагасться мiж вiдданiстю комунiзму i ре-
алiзацiею власного iндивiдуалiзму, так само як BiH не може
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зробити вибiр мiж життевими спокусами: активною дiяльнi-
стю, любовними перемогами, подорожами, великими грiш-
ми - i тiсю частиною свого (я>), що вперше вiдкрипася йому
кодись у чорних, сяючих очах юноi дiвчини, маЙх<е дитини,
гдузпивих, схвипьованих i запитпивих очzл.х Фрiди, котра при-
йшла поглянути на нього в амфiтеатр Пiдготовчоi школи.

BiH, художник на порозi cBiToBoi слави, обласканий yciMa
авторитетами свiтового мистецтва i дружно пiдданий ганьбi
критиками в себе на батькiвщинi, BiH, обсипаниir похвадами,
обожнений жiнками, BiH, перша скрипка руху мурапiстiв, про-
читав тодi в поглядi Фрiди щось зовсiм iнше, нове для себе:
непохитну прямоту, твердiсть, вiдмову вiд компромiсiв i по-
честей, рiшучiсть iти до кiнця, виконати сво€ призначення.
I стапо зрозумiпо: Щiеfо не може жити без Фрiди, а вона не
може вiдвести погrrяд вiд свого обранця, що став для Hei не
тiпьки коханим, не тiдьки кумиром, а й сенсом усього життя.

Ось чому iсторiя цих двох така виняткова. Hi мiндивостi
допi, Hi гримаси життя, Hi гiркi розчарування не зможуть

розiрвати цю прихильнiсть, засновану не на вза€мозалежностi,
а на вза€мозбагаченнi, постiйному, безперервному, незмiнно-
му, як течiя KpoBi в жилzlх, як повiтря, яким вони дихають.
Кохання fiiero та Фрiди - немов сама Мексика, немов ця зем-
ля з iT рiзкою змiною пiр року, розмаiтiстю клiматичних зон i
культур. У цьому KoxaHHi багато страждання,6агато жорстоко-
cTi, але воно житт€во необхiдне для них обох. Фрiда - бачен-
ня стародавIIьоi Мексики, богиня землi, що зiЙшпа до людеЙ,

що пряму€ в повiльному ритуальному танцi, пiд священною
маскою, моryтня iндiанка, чие молоко подiбне до нектару не-
бес, чиi руки, що закодисують дитину,- немов Кордильери.
Вона - безмовний заклик жiнок, що схилипися над ручними
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жорнами, що стоять на ринках, <<марикlтасr), що переносять
земrlю в кошиках: вони бредуть вудицями багатих квартапiв,
на них гавкають собаки бiдя панських будинкiв, Вона - туж-
пивий, зляканий погдяд дитини, вона - закривавдене тiло
породiллi, сивоволосi чаклунки, що сидять на карачкilх у пворi
i випивають свою вiковiчну caмoTнicTb у спiвучих нарiканнях
i закдяттях. Вона - творчий д}х iндiанськоi Америки, що Hi-
чого не запозичу€ в захiдного cBiTy, апе черпае в собi, нiби
вiдриваючи вiд впасного серця,частки найдавнiшоi свiдомостi,
насиченоi кров'ю мiфiв i зiгрiтоi пам'яттю незчисденних по-
колiнь.

Ще не зустрiвшися з Фрiдою,,Щiеfо, по cyTi, передчувае цю
зустрiч, копи приiжджас пiсля вiйни в Мексику i починае нове
життя. I_{e fi BiH lцукав, коди в I924роцi зображував жiнку, що
меле Maic, або iндiанку з кодоссям у Чапiнfо, або суворих сол-
датiв Сапати, що похмуро пог4ядають на гпобитепiв i тиранiв
на фресках у MiHicTepcTBi освiти. Натхненному оратору, пiдеру
Мексиканськоi комунiстичноi партii, людинi, що в Нью-Йорку
насмiлилася кинути викдик Нельсону Рокфелперу, людинi,
котру Morшa назвати одним з батькiв сr{асного мистецтва, чиi
твори rц)икрашають обшири в тисячi квадратнихметрiв, х<ит-

тево необхiдна ця жiнка, така вразлива, така самотня, над-
ламана фiзичними стражданнями, жiнка, чий погляд затяryе
його в тасмничi rпибини людського духу, немов у темний
чорторий.

Ъпер, коди життя,Щiеrо перевапипо за половину, BiH ycBi-
домлюе, як багато зобов'язаний революцiйнiй стiйкостi Фрiди.
Вопа нiколи не змiнювала переконань, нiколи не йшла на ком-
промiс iз совiстю заради грошей.3авдяки iй вiн,усупереч yciM
примхам полiтики, залишився вiрний ревопюцii i духу му-
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paлicTiB 1921 року, чарiвництву цього часу, коли все треба було
винаходити заново. <Вперше в Мексицi, - пише BiH у l945 роцi
в журналi <Aci>, - стiни суспiльних i приватних будинкiв
опинилися в р озпорядженнi художникiв, що були ревопюцiо -

нерами i в попiтицi i в естетицi, i вперше в icTopii cBiToBo-
го живопису народна епопея закарбувапася на цих cTiHax
не в умовних образах мiфопогiчних або попiтичних героiв,
а в справжньому зображеннi народних мас у дii>'.

Пiспя [ругоi cBiToBoi вiйни, що знову спустошипа cBiT, до
,Щiеrо поверта€ться бунтарськиЙ дух l918 року, коди худох(ник
запишав спдюндровану €вропу, На pyiHax цього cBiTy, гово-

рить BiH, Мексика повинна (повернутися спиною до €вропи
i шукати можпивiсть укдасти союз з Азiею>, з Iндiею, з неско-

реними народними масами Щалекого Сходу i з Китаем, <чу-

десним i ведичёзним>2. Ъпер, коди Мексика входить у сучасне
життя, добротпивий старий людожер знову здобувае бойовий
запал юностi, викриваючи лицемiрство Teopii <мистецтва дпя
мистецтва) i абстрактного живопису - спадщини французь-
Koi буржуазii епохи Щругоi iмперii. У cTaTTi <Проблема мистец-
тва в Мексицi> (<Iндiсе>, березень 1952 року) BiH нападае на

давнiх ворогiв - OpTica де Монтельяно, Хiльберто Оуена,
Вопьфlанrа Паалена (BiH вдав, нiби правипьно написав його
iм'я - Вопьфранк Пахаллен, (художник-сюрреалiст у стипi

ф'юмажо) та Руфiно Тамайо, що пiдпали пiд вплив сюрреа-
пicTiB i <полiтичного дегенерата> Бретона з ix розважпивими,
апе порожнiми трюками, й у результатi кзнову ссуть вим'я все

ще жирноi буржуазноi корови>. Ife вони угноiли rрунт для

' Diego Rivera. Arte у Politica, ор. cit.,p.288.
' Diego Rivera. Arte у Politica, ор. cit.,p.328.
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фашизму i дозволили прийти до влади Гiтлеру, <нацi-фашист-
ському роботу, створеному Заходом для тоIо, щоб знищити
Радянський Союз i бiльшовицьку революцiю>l. З палкiстю,
гiдною еренбурriвського Хупiо Хуренiто,,Щiеlо заповзявся на
сучасний живопис i сучасну критику, висувае обвинувачення
XycTiHo Фернандесу, <apxiTeKTopy на службi в церковвикiв>,
Луiсу Кардоса-i-Араlону, <маЙстровi дрiбнобуржуазноi поезii,

дипломатii i критики>,- обидва вони насмiдилися вибрати
не його, а його суперника Хосе Клементе Ороско, що закинув
iстинне мистецтво заради <антипластичних фокусiв у кубiст-
ському дусi>. У iконоборчому поривi Щiсlо HaBiTb скидае з

п'едестаду кумира пiвнiчноамериканських aMaTopiB мистец-
тва ,Щжордх<iю О'Кiф, <яка малюе вепичезнi квiти, формою
схожi на жiночi cTaTeBi органи, а пейзажi в Hei настiпьки не-
виразнi, що зда€ться, начебто хтось вирiзав ix з картону, а

потiм украй невмiпо сфотографував>2. I_{e умовне, виготовле-
не на потребу колекцiонерiв мистецтво з вини художникiв
стало <м'якою шовковистою периною,якою вони намагаються
заг/Iушити революцiйний гопос мексиканського мурапiзму>Э.

Але в обвинувальних промовах староIо rерiпьероа вiдчу-
ваеться гiркота. BiH бачить неминучий занепад живопису,
який створював для народу i який усупереч його баrканню
перетворився в музейний експонат, предмет купiвлi-продажу
для багатiiв i представникiв влади. Ера ревопюцii закiнчилася.

Щоб справи,|ися з матерiальними труднощами (треба було

' Diego Rivera. Arfe2 Politica, ор. сit.,р.З35.
2 Diego Rivera.,4.rte2 Politica, ор. сit,,р.ЗЗ5,
З Diego Rivera.Arfey Politica, ор. сit.,р.З25.
4 rерiль€ро - учасник повстаЕського руху. (Прuм. реё.)
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завершити будiвництво музею в Анауакальi - гоповноi спра-
ви його життя, храму iндiанськоi культури i символу опору
купьтурi iмперiалiстiв €вропи й Америки, а також оплатити
операцii та пiки Фрiди), PiBepa мусить без кiнця писати кар-
тини, акварепi, оформлятикниlи i HaBiTb виконувати замов-
дення, вочевидь HeBapTi його тапанту, як, наприклад, розпис
cTiH бару в готепi <Реформо. Роботи, далекi вiд тих, що BiH
перегдядав протягом t925 року лля <MeKciKaH Фолквейз>, i чиi
назви пунади як вфшilреволюцiйноi моподi: <Чаша забуттяп,
<Революцiя>, <Мавпи, що граються)), iдкi та пронизанi iронiею,

що е справжньою зброею народу.
Один з ocTaHHix боiв Щiеrо дасть не в палацi, побудовано-

му для народу, не в музеi, а в запi ресторану готедю <Прадо>.

Там буде висiти його картина, яку можна вважати автобiогра-

фiчною, мiсцями HaBiTb карикатурною: <Недiльний пiспяпо-
пудневиЙ сон у царку Апамеда>. На цiй картинi дюди, що вiдi-
гради важливу роль у його життi, стоять у повний зрiст, мов
примари. Тут i графiк Хосе Гвадалупе Посада, добродушний
велетень, пiд руку зi Смертю,6езсоромною дiвицею, вирядже-
ною в стилi модерн, тут i сама Фрiда поруч з Хосе MapTi, в

убраннi теуани, зi знаками iHb i ян на чолi, cToiTb, поклавши

руку на плече свого единого сина ,Щiеfо, хлопчика poKiB два-
надцяти з вигляду - у цьому вiцi Щiеrо PiBepa вступив до
Академii <Сан-Карпос>, На картинi написано фрu.у, що iT ви-
мовив у 1838 роцi IlHacio PaMipec': <Бога не icHye>. Виклик не
залишився непомiченим: студенти порiзали картину ножами
i зiшкребли бпюзнiрський, напис

I ltHacio PaMipec (псевд. Некромант; l816-1879) - мексиканський
полiтик i письменник. (Прuм. реё.)

191



За цим настала кампанiя в пресi, що HaBiTb обрадувала
Щiеrо: тепер BiH знову з yciM запалом юностi мiг обрушитися
на фарисеiв i споконвiчного ворога народу - католицьке
духiвництво. У повоеннiй Мексицi панувала полiтика прими-

рення,вдада прагнуда до союзу з буржуазiею i великими зем-
левласниками. Тому картина в готелi <Прадо> - через Hei
архiепископ вiдмовився освятити примiщення - не просто
виклик, це спроба воскресити бунтарський дух Мексики, та-
кий пюбий серцю liero Рiвери. <У соцiллрному розумiннi, -
напише BiH пiзнiше в <Iндiсе>, - мистецтво завжди по cyTi
своiй прогресивне, а значить, руйнiвне,6о прогрес у мистецтвi
неможливий без органiзованого руйнування, тобто револю-
цii>l. У розмовi з журналiстами BiH зауважить, що коди таку

фрu.у в 1838 роцi можна бупо вимовити привселюдно в Ака-
демii Летрана, а сто десять poKiB по тому не можна помiстити
на картинi, то свободу, завойовану Бенiто Хуаресом, утрачено,
i треба знову починати боротьбу за неза/Iежнiсть, як у l857 ро-
цi, до перемоги Керетаро.

Як завжди, у скрутну хвипину Щiсlо шука€ допомоги у
впливових людей, i насамперед } Сполучених Штатах. Не-
сподiвано BiH знаходить пiдтримку в кардинапа,Щоfертi, ар-
хiепископа Фiпадепьфiйського. Прибувши з вiзитом у Мек-
сику, прелат висловлю€ться на користь Рiвери й на захист
свободи творчостi. Проте картину вiдкриють дпя пубпiки тiль-
ки в 1956 роцi, коли старии художник, виснажений хворобою,
але, як i давнiше, з почуттям ryмору, у присутностi запроше-
них журналiстiв свосю рукою зiшкребе крамольну фрuзу,

\ La Сuеstiбп clel arte iп Mexico, in Diego Rivera. Arfe 2 Politica, ор. cit.,

р.3З2,

192



а потiм заrIвить: (Я католик, - i уiдливо додасть: - А тепер
можете сповiстити про це в Москву!>

Наприкiнцi життя революцiя знову стала для Рiвери тим,
чим бупа замододу, коли монпарнаський людожер разом з Пi'-
кассо i Модiльянi епатував добромисну европейську буржуазiю,
передбачаючи те сум'яття думок, ту переоцiнку цiнностей, що
невдовзi мали потрясти Мексику на крутому вiражi ii icTopii,
Його ревопюцiя - це революцiя одинака, епатажна. агресивна,
глибоко iндивiдуапiстична. I ця революцiя вибирае для себе
насамперед ш/Iях мистецтва, мистецтва,Щiеfо, шапеного, почут-
т€вого, безкомпромiсного, вiльного вiд шаблонiв, котрий не-
впинно створю€ свою впасну, парадоксальну логrку.

А в самому серчi чiеi революцii - Фрiда, <зiниця його
очейп, та, через кого BiH бачить cBiT, та, що знае кпюч до його
таемницi, до його душi, живе в ньому, немов друге (я>, веде
його, надиха€, допомагас приймати рiшення. Фрiда Кало, без-
перечно, одна з найбiдьш вольових жiнок ревопюцiйноi Мек-
сики, i це завмки iй Щiеrо у своiй революцiйностi йде до
кiнця, а не зупиняеться на пiвшляху, подiбно до Васконсепо-
са або Тамайо, KoTpi попасипися на обiцянки впади чи зляка-
дися можливих небезпек. I_{ю юнацьку палкiсть i вiдваry в
бою пiдтриму€ в ньому Фрiда: у нiй горить непогамовний
жар, BiH надиха€ i виснажус, HaBiTb ко/Iи вона простерта на
пожi страждань, закута в сталевий корсет, витримуе найтяж-
чi процедури (витягування хребта, пункцii, нескiнченнi опе-

рацii, вiд яких Ti тiло перетворю€ться в суцiпьну рану), як на
картинi Фрiди l946 року <,Щерево надii>, де вона сидить поруч
зi cBoiM примарним двiйником, що пежить на ношах, а попе-

реду - пустеля з розтрiсканою земпеIо, яку нещадно ранять
сонце r мrсяць.
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Найдивнiше в шпюбi ,ЩiеГо та Фрiди - це те, як взагалi
могли опинитися разом двое таких несхожих пюдей. Обое
вони художники, обое революцiонери, аде творчi завдання i
Розумiння ревопюцii в них дiаметрально протилежнi, так
само як i уявпення про кохання, про пошуки щастя, про саме
життя. У порiвняннi з бурхливими пристрастями i попiтич-
ними iнтрига}Iи, у якi був утягнутий PiBepa - вiчно розхи-
туваний, немов м!lятник, мiж впадою i ревопюцiйним iдеапом,
мiж Спопученими Штатами i Радянським Союзом, - життя
Фрiди просте i прозоре. З юних пiт - з часу Пiдготовчоi
шкопи - вона цiкавилася полiтикою, захопдювапася на той
момент уже мiфiчними попiтичЕими постатями революцii
1917 року в Pocii: Керенським, Ленiним, Троцьким i попупяр-
ними героями Мексиканськоi ревопюцii: Франсиско Маде-

рою, Альваро Обреrоном i, особпиво, каудiльйо, бандитом
Вiдьею та iндiанським архангедом Емiлiано Сапатою, убити-
ми зрадниками за наказом американських iмперiадiстичних
спужб ще тодi, копи Фрiда бупа зовсiм дитина. Особою, що
справида найбiдьший вплив на формування переконань Фрi-
ди Кало,6ула iтапiйська реводюцiонерка TiHa Модоттi, та, з
котрою i] найбiльпле порiвнюють> яка мапа не меншу цiпе-
спрямованiсть, таке ж завзяття, несхибно i неухипьно праг-
нула поставленоi перед собою мети. Замолоду Фрiда могпа 6

справедпиво назвати cBoiM зiзнання Тiни й Едварда Вестона

у листi 1925 року: <Я вкладаю забагато мистецтва в життя -
я хотiла сказати енергii, - i, отже, у мене бiдьцrе не лишаеть-
ся сил на власне мистецтво, тобто на створення хай там чого-
небудьо. Енергiею Фрiди також була сипа, що втяryвада i] в

революцiйний рух, - нехаЙ HaBiTb кiнцева мета Фрiди i'Гiни
Модоттi бупа рiзна. !ля Hei пошуки фiзичноi i духовноi цiлiс-
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HocTi бу[и схожi на пош)rки цiлiсностi пригнобдених, з ix
прагненням до правди, до звiпьнення вiд гнобпення.

Копи вiдбувся розрив,Щiеrо з комунiстичною партiею, TiHa
Модоттi в розмовi з Вестоном висловилася про художника
жорстко i презирливо: <I_{e пасивна дюдина). Полiтичнi пере-
конання Фрiди, навпаки, досить активнi, вона присвятить iM

усе життя, i живопис, як iншим - слова, потрiбен iй лише дпя
того, щоб висповити порив до свободи.

HaBiTb кохання для Hei - це бунт. Кохання повинно спа-
пювати, кохання - релiгiя, йому Фрiда приносить у х(ертву
все: свiЙ материнський iнстинкт, радощi й утiхи молодостi, i,
в певному розумiннi, творчi амбiцii, i жiночу гордiсть. Усе жит-
тя вона залишиться BipHa iдеапам |927-|928 poKiB, ко.IIи вона
брала участь у KoMiTeTi <Руки геть вiд HiKaparya> i органiзо-
вувала демонстрацii на пiдтримку Сесара АвГусто Сандiно,
патрiота, що виступив проти всевладдя компанii uЮнайтед

фру.u та американського iмперiапiзму й убитого кулею вбив-
цi. Iдеапом кохання Фрiди назавжди залишиться союз Тiни
Модоттi i Хупiо AHToHio Мепьi, двох прекрасних icToT: Тiни,
обпиччям i тiлом схожоi на античну статую, i Мельi з його

романтичною красою, напiвiндiанця-напiвчорношкiрого, в
одязi робiтника-задiзничника i содом'яному капелюсi, - двох
душ, що присвятипи себе революцii. Союз, що трагiчно обi-
рвався 10 сiчня 1929 року,коди Мелья,застрепениЙ агентами
Мачадо, помер на руках у Тiни.

3а двадцять poKiB Фрiда не змiнилася. Вона зберiгае пам'ять
про Bcix, KoIo знада в той чудовий час, i про все, у що вiрила,
за що боролася разом з yciMa. ii живопис не можна назвати
<революцiйним>, на противаry грандiозним творiнням му-
ралiстiв BiH не свiдчить про попiтичну заангажованiсть авто-
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ра. Аде його ревопюцiйнiсть в iншому. Мистецтво Фрiди роз-
повiдас про невидимi битви: про душевну боротьбу, про
щоденнi труднощi, про життя на caMoTi, про кайдани страж-
дання, про вражене самодюбство, про те, як важко бути жiн-
кою в мексиканському суспiпьствi, де домiнують чоловiки. Ii
революцiя - це ii бунтарський дух, сповнений кохання i стра-
ху погляд, яким вона дивиться на навколишнiй cBiT, одер-
жимiсть смертю, жаль до всього нiжного i слабкого, мрiя про
BcecBiTHe братерство. ii революцiя - це боротьба з болем, що
ятрить тiло, щоразу бiпьшi дози болезаспокiйливих засобiв,
марихуана, яку вона курить, щоб забути про стражданнЯ, хоч
на мить утекти вiд реапьностi, в уявпюваriиЙ cBiT.

ii революцiя - уцерта надiя на те, що ii стражданням i
лихам настане кiнець. Одна з.картин назива€ться <,Щерево

надii>: це ii хребец що, здаманий, витримав кiпька операцiЙ.
Картини тих лiт показують, як змiнився ii погляд на життя.
Жахливi, кривавi сцени поступаються мiсцем скорботному
спокою, якого ще не бувапо у cBiToBoMy живописi. ii обличчя,
як i давнiше, незворушне, як маска, аде погляд без утоми за-
питуе дзеркапа, якими обвiшанi стiни. Такою закарбувала ii в
1944 роцi на cBotx фотографiях Лола Альварес Браво. Не впас-
не обличчя ii завороrкуе, а видима реапьнiсть, тепдота життя
i HiжHicTb почуттiв, що поступово вiддаляються вiд Hei, вiдхо-
дять, як вода, i запишасться тiльки хопод.

От якою ми бачимо ii на одному з малюнкiв: на добi в Hei
ластiвка, чиi крила зливаються з ii чорними бровами, - спогад
про часи, копи Щiеfо говорив iй, що iT брови схожi на чорнi
крила дрозда у петi; у Byci серга у формi руки долi, на шиi -
намисто з гiлок i трави, куди вплетено iT волосся, а на щокzlх,
як звичаЙно,- сдьози.У |947 роцi, у липнi, коли iЙ випов-
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нюеться сорок, вона пише дивовижний автопортрет (на яко-
му, однак, написано: <Я, Фрiда Капо, написапа цеЙ мiЙ портрет
з вiдображецня в дзеркалi. MeHi тридцять ciM poKiB>). Розпу-
щене волосся спада€ на праве плече, обличчя худе i змарнiпе,
а запитливий погпяд, що проникае крiзь yci завiси й прикра-
си, - мовби свiтпо давно згасдоi дапекоi зiрки. Фрiда Кало не
написапа жодноi картини про революцiю, але в icTopii живо-
пису ХХ сторiччя, можпиво, не було картини бiпьш бен-
тежливоi, бiпьrц загадковоi, бiльш пригопомшливоi, нiж оцей
автопортреъ - у пошукzlх твору TaKoi ж сипи спiдбупо б звер-
нутися до джерел сучасного мистецтва,до автопортретiв Рем-
брандта в гаазькому музеi Маурiцхьойс.



МЕРЦI РОЗВАЖАЮТЬСЯ

Cr"iri бцинок став дпя Фрiди
пасткою, з якоl Il визвопяе тlпьки живопис _ рlдко r ненадов-
го. Там, у зовнiшньому cBiTi, ,Щiеrо, як i колись, захоплениЙ
виром життя: у нього скандадьний зв'язок з акторкою Ма-
рiею Фепiкс, яку BiH узяв iз собою до Спопучених Штатiв i
HaBiTb насмiлився зобразити на портретi в образi iндiансь-
коi MaTepi, що тулить до грудей дитину. Ъпер BiH рiдко бу-
вае в Койоаканi. BiH живе то тут, то там, працюючи в май-
cTepHi в Сан-Анхеле. Пiсля перiоду забуття Щiеrо знову
входить у моду, yci тiльки про нього й говорять: про його
подiтичнi зaulви, про його перемоIи над жiнками, про його

феноменальну працездатнiсть. BiH виконуе вiдразу кiлька
ведиких замовлень (у Нацiонапьному папацi, в готелi пПрч-
доu) i трудиться над ще одним проектом, який практично
нездiйсненний i саме цим заворожу€ художника, - фрескою
на тему <Вода - основа )t(иття> на днi водоЙми в парку
Чапупьтепек, Воiстину Щiеrо - це сонце, жорстоке свiтипо,
що неухильно Йде cBoiM шляхом, заплiднюе i спапюе KBi-
ти,- таким зобрах<уе його Фрiда в |947 роцi на картинi
<Сонце i Життя>.
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Кiнець 1950 i початок 1951 року - жахливий час дпя Фрi-
ди. Через гангрену, що почалася, iй ампутують папьцi на
правiй нозi. Щоктор Фарiль з Англiйського шциталю робить
iй операцiю на хребтi з пересадженням KicTKoBoi тканини. Аде
видужання сповiльнилося через iнфекцiю, За невдапою опе-

рацiею вiдбуваеться ще шiсть - iз травня по листопад
1950 року. Незважаючи на бпизькiсть i уваryДiеfо,вражено;о
ir лихом, Фрiда геть знесидiпа фiзично, апе зберегла всю своб
енергiю. На лiкарняному лiжку, стисЕута корсетом з гiпсl, i
сталi, вона жартуе над сво€ю хворобою i влаштовуе навкодо
себе цiпий театр, заповзятий i веседий. Вона розписуе стiни
падати i HaBiTb сцiй жахливий kopceT, зобрацус на ньому зiр-
ку, серп i молот i в такому вигпядi фотографуеться, обiйняв-
шися з !iеrо.,Щiеfо знову доглядае за нею з такою ж,нiжнiстю,
як у першi роки шпюбу.Щоб розважити iT, BiH сiдас кодо Hei,
спiвае iЙ пiсень, кривля€ться, розповiдае нiсенiтницi. Адепiна
Сендехас згадуе,як одного разу прийшла до Фрiди в лiкарню
i побачида, що Щiеrо танцюе навколо пiжка,6'ючи в тамбурин,
наче вуличний акробатl. Як видно iз щоденникових записiв
ФрЦи, вона намагаеться побороти вiдчуття безнадiйностi:

<Я не страхсдаю. Тiпьки втома... i, само собою, часто опадае

розпач, розп€ш, який неможпиво описати сповами...Дуже хо-
четься займатися живописом, Апе не так, як ранiше, хочеться,
щоб BiH давав користь, адже досi я тiпьки ir робипа, що зо6-

рiDкувала власну персоцу, а це зовсiм не те мистецтво, що
може бутлi корисним Партii. Я повинна боротися з ycix сил,

щоб HaBiTb i в такому cTaHi бути корисною Революцii. Тiльки
це ще i надае сенсу моему життю>2.

' Маrthа Zаmоrа. El РiпсеI de la anugustia, ор. cif., р. 1 18.
2 In Raquel Tibol, ор. cit., р.63.
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У Фрiди завжди зав'язувалися довiрпивi стосliнки з лiка-

рями, дуже скоро вони ставали if бдизькими друзями i порад-
никами. З доктором Фарiлем вона IIистуеться, як кодись з
Епоессером у Сан-Франциско, починаючи cBoi писти тим са-
мим пестдивим зверненням <Любий лiкарю>, щоб перебороти
страх перед операцiями, якi BiH вважае неминучими, i, коди
все кiнчаеться, на знак вдячностi пише його портрет: доктор
cтoiTb поруч iз Фрiдою, що сидить у крiслi на кодес€tх, одяIце-
на в бiпу iндiанську бпузу i чорну спiдницю; щоб пiдкреслити
тiсний зв'язок мистецтва з життям, вона зображуе на картинi
вдасне серце з артерiями, яке трима€ в ручi замiсть палiтри,
а в правiЙ руцi - пензпi, забарвленi ii кров'ю,

Тепер, геть знесидiвши, вона з подвоеною увагою сте}(ить
зА BciM навкопо, жадiбно вбирае в себе зовнiшнiй cBiT. ii страж-
дання стало новою мовою, органом загостреного сприйняття
cBiTy. Вона поеднуеться душею з тими, кого завжди пюбипа, -пригнобленими iндiанцями, жiнками Койоакану, дiтьми, чиi
портрети написав для Hei Щiеfо, чиi погпяди невiдступно за-
питують, як погдяд пораненого оленя, якого вона обрала
своею ембпемою кiлька poKiB тому.

У коЙоаканськiЙ самотинi, вдапинi вiд Щiеrо, вдапинi вiд
друзiв, що живуть cBoiM життям у центрi MexiKo, час тече не-
скiнченно довго. Фрiда почина€ все спочатку - за ескiзом,
зробпеним у ltiKapHi, вона пише картину, що доповнюе першу
картину на цю тему, написану в 1936 роцi: генеалогiчне дере-
во родини Капо, де зображено ii сеЪтер, пдемiнника AHToHio,
а в центрi,у формi зародка - ди"гцна,яку вона так i не зIVIог/Iа

спородити на сЪiт.
Уперше з 1943 року вона пише серiю натюрмортiв у стилi

наiвного художника Ерtr.ленехiпьдо Бустоса з Гуанахуато. Яду-
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чо-яскравi фрукти в кошиках, iз зiрваною шкiрою, iз криваво-
червоною м'якоттю, надрiзанi, що трохи вiдкрили свою по-
тайливу душу.Усе, ах< до найпростiших речей, перейнято
страхом i тривогою; один з натюрмортiв назива€ться <Наре-
чена, надякана видовищем життя, що вiдкрипося перед нею>.
Написи, викпаденi з KopeHiB, говорять: <iЖиве i природне>,
<Свiтпо>, <Хай живе життя i доктор Хуан Фарiпь>.

А Щiсrо знову вплутався в сутичку, цього разу через кар-
тину для Нацiонального палацу. Через три роки пiсля <Не-

дiльного пiспяполудневого сну в парку Аламеда> BiH знову
кидае викпик буржуазii, Картина пiд назвою <Жах вiйни i сон
про мир> повинна стати одним з експонатiв виставки пДвад-

цять сторiч мексиканського мистецтва>, що пройде в кiлькох
европейських столицях (Париж,Лондон, Стокгольм) i органi-
затором якоi виступае директор Iнституту образотворчих
мистецтв, композитор Карпос Чавес (Щiеrо працював у Нью-
Йорку над постановкою його балету <KiHcbKa сипаrr), На цiй
картинi, де востанн€ фiryруе Фрiда, що сидить у крiспi на ко-
песах поруч iз сестрою Крiстiною,,Щiеfо зобразив найбiпьших
героiв ревопюцii, Сталiна i Мао I_{зедуна, що трiумфують над
ворогами людства 7 iмперiалiстами в образi Щжона Буля,
[ядька Сема i прекрасноi Марiанни.

MiHicTepcTBo кудьтури з полiтичних MipKyBaHb вiдкидае
картину Рiвери. PiBepa стверджу€: президент Алеман вiдмов-
ляе в пiдтримцi ревопюцiйному мистецтву тому, що задумав
отримати Нобедiвську премiю миру i не хоче дратувати Но-
белiвський KoMiTeTl-

l Згодом картину буде продано (за три тисячi доларiв) уряду Китай-
cbKoi Народноi Республiки, але в 1968 роцi вона зникне у вирi культурноi

революцп.
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О воьмiй вечора

- Поёuвляйся на zоёuннuк -
Чекаю mебе о еалереi'

Лопu Альварес Браво.

У буDuнку 12 на вупuцi Дмберес,
BxiD з вулuцi,
знайmu лееко -
Бiльше пояснюваmu не буdу.

Я просtпо хочу знаtпu
Твою tцuру ёумку -
Тu баеаmо прочumав 1 напuсав,
у mебе вепuкi знання,

IJ,i карmuнu
Я напuсапа власноручно.
вонu вuсяmь на сtпiнах i сповненi наёii
Спо D об апuся MoiM бр аm ом.

Оце й усе, ёавнiй mоварulлу.
3 ёружнiм прuвrmом
Bi} yciei Dушi побi dяrcуе

Фрiёа Кало ёе PiBepa.

На фотографii, зробпенiй Лопою Апьriарес Браво незадов-
го до вiдкриття виставки, Фрiда сидитьу себе в KiMHaTi у свят-
ковому вбраннi - бiпа Вишита блуза, на годовi вiночок з Kic,
прикраси, - аде на ii змарнiлому обличчi слiди тривоги i вто-
ми. У серединi квiтня iЙ так погано, що Лола HaBiTb думае
вiдмiнити виставку. Але в Щiеfо з'явпяеться несподiвана iдея:
перевезти до галереi пiжко Фрiди. Фрiда прибувае на машинi
швидкоi допомоги, одягЕена в чудове сапотекське плаття, на-
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фарбована, у золотих сергчrх з бiрюзою. Як розповiдае Лола
Альварес Браво, з половини восьмого до одинадцятоi люди
йшли i itшпи до гапереi, щоб висловити свое зzlхопдення i дю-
бов хворiй жiнцi, яка стоiчно усмiхалася 1м з пilкка, на якому
бупо створено бiльшу частину ii автопортретiв. На свято
зiбралися Bci друзi.Щiеrо та Фрiди: ii подруга дитинства Iсабель
Кампос, Алехандро Гомес Apiac, Карпос Пепiсье, Кармен Фа-

релп, iT ученицi зi школи <Есмеральдап, Гiпьермо Монрой, Ар-
туро Гарсiа Бустос, Фаннi Рабель, Тереза Проенса, Аврора
Рейес, ii пiкарi Роберто Гарца i Ведаско. Стариil,Щоктор Атль,

родоначадьник мексиканського муралiзму, теж загпянув не-
Itадовго i потис iй руку. Спiвачка Конча Мiчель, яка дру)<ила
з Фрiдою ще з часiв Пiдготовчоi шкопи, заспiвала ii упюбпенi
народнi пiснi - <Адепiта>, <Бiдопашне о]Iенятко), а poMaHicT
Андрес Еррестроса виконав пiснi Теуантепеку - сандунrу
i пьорону.

I_{e було чудове свято, спiдьний вияв дюбовi до Фрiди i
подвиг любовi з боку Щiеfо. <Вона приiхала на машинi швид-
Koi допомоги, як героiня, оточена шанувапьниками i друзя-
ми, - розповiдае BiH. - Фрiда сидiла в залi умиротворена i
щасдива, задовопена тим, що стiльки людей i з таким ентузiаз-
мом прийшли i1 вшанувати. Вона майже нiчого не сказада, але,

думаю, зрозумiла, що це було ii прощання з життям>1.
I BiH мав рацiю: за кiлька мiсяцiв пiспя свята у Фрiди зно-

ву почадася гангрена, i лiкарi Вепаско i Фарiль сказали iй, що
потрiбно ампутувати праву ногу. Вона зустрiла це повiдом-
ленця з постiйною мужнiстю iьцпипа сво€ горе в щоденнику,
намалювавши розрiзану на Iцматки праву ногу i написавши:

' Diego Riчега. MyArt, mу Lф, ор. cit.,p.284.
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пСправdi, навllцо MeHt Hozv,l,

якu,lо в мене е крuла, ulоб лimаmu?,

Писати фарбами стае все важче. Нервове виснаженЕя, де-
пресiя як наспiдок постiйного вживання наркотикiв бiдьше не

дозволяють iй боротися з допею за допомогою пензля i фарб.
iй запишипися тiпьки опiвцi i перо, якими вона запису€ в що-
деннику розрiзненi сдова i фрази:

Dапzа al sol,
(собакu i пюёu Ь собачuмu zоловамu).

Alas rotas
Те yas? No.|
(скапiченuй анzеп).

А ще малюнок, що зображуе пюдське жертвопринесення,
3 написом:

Yo soy la desiпtegracioп2.

Смерть змушу€ невiдступно думати про себе, забирае ti
др}зiв, ii подруry Iсабепь Вiльясеньор: <Iсабедь, Незабаром я теж
вирушу в дороry i наздожену тебе. Щасливоi дороги, Iсабель.
Червоне, червоне, червоне. Життя. Смерть. Опень. Олень>>, -
пише Фрiда у своему щоденнику взимку 1953 року. I_[iei зими
вона спробуе кiнчити життя самоryбством i потiм ущоденнику
пообiцяе не повторювати цiеi спроби - заради ЩiеГо.

"Tu хочеu,l убumu себе, пu хочеш убumu себе
жахпuоuм ножем, за якtllуt вонu споаперizаюtпь.

1 Танець пiд сонцем... Зламанi крила. Ти йдеш? Hi (iсп.). (Прuм. реё,)
2 Я - розпад (iсп.), (Прuм. реd.)
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Так, це було з Moei ouHu.
Вuзнаю, це була моя оепuчезна провuна,
Вепuчеэна, як бiпь>,

Пiсля операцii вона пише подрузi: <MeHi ампутувапи ноry
таких страждань я не зазнавала нiколи в життi. У мене нйк
не проходить нервовий шок, в органiзмi все порушилося, на-
BiTb кровообiг. З часу операцii минуло шiсть мiсяцiв, i от, як
бачиш, я ще тут, я кохаю ,Щiеrо бiльше, Hixt будь-коли, i сподi-
ваюся ще бути йому корисною i займатися живописом на всю
силу, тiпьки б з fiiero нiчого не трапидося, тому що, якби fiiеrо
вмер, я обов'язково пiшпа б за ним. Нас поховають разом.
Нехай HixTo не розраховуе, що я буду жити пiсля cMepTi fiiero.
Жити без Щiеrо я не змох(у; BiH мiй син, BiH моя мати, мiй
батько, мiй чоловiк. BiH мое Bce>l.

I допя не захотiпа, щоб Дiеrо пiшов iз життя ранiше за Фрi-
дt Пiсля ампутацii життевi сипи, що допомагади iй вистояти,
незва>каючи на бiпь i розпач, стали вгасати з кожним днем. Те,

що .Щiеrо називае <cyTiHKoM страждання>, охоплюе (джередо

чудесноi сили виживання, загострену чутпивiсть, бпискучий

розум i невгамовну мужнiсть, що змушувала iI боротися за
життя i навчипа iнших пюдеЙ протистояти ворожим силам i
перемагати ix заради досягнення наЙвищоi радостi, якiй на-
пежатиме майбутнеп.

У червнi 1954 року, з початком сезону дощiв, у здоров'i
Фрiди намiтипося оман/Iиве полiпшення. Здавалося, вона зно-
ву здодапа хворобу, i на Hei чекають HoBi звершення в живо-
писi, нова боротьба спiльно з Щiеrо за встановпення комулiз-
му в усьому cBiTi.4 листопада 1953 року в щоденнику з'явиться

t In Маrthа Zаmоrc. El Рiпсеl de la апgustiа, ор. cit., р. lЗ4.
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запис,сповнениЙ маЙже мiстичноi переконаностi: <Я - всьо-
го пише гвинтик у скдадному революцiйному механiзмi на-

родiв, що працюе на справу миру, мене породипи п,tолодi на-

роди - росiйський, радянський, китайський, чехосповацький,
попьський, - з якими я зв'язана кревними узами так само, як
i з iндiанцями Мексики. Серед безпiчi азiатських обдич завr(-
ди миготiтиме мо€ обличчя - типове мексиканське, смагпяве,
з тонкими, бездоганно правипьними рисами. Тодi негри теж
бупуть вiльнi, вони TaKi красивi й вiдважнi..,>l Коли вона не в
лiкарнi, а вдома, то пише <ревопюцiйнi> картини, на яких
Маркс i Стапiн зображуються як два боги-заступники. 2 пип-
ня, усупереч порадi доктора Фарiпя, Фрiда йде разом з liero i
художником Хуаном Оторманом на мiтинг протесту проти
американського вторгнення до Гватемапи, на пiдтримку пре-
зидента Хакобо Арбенса i lватемадьсБких KoMyHicTiB. Напе-

редоднi демонстрацii Фрiда зустрiлася з Адепiною Сендехас,
котра ixала до Гватемапи, i HaBiTb попросипа привезти iй iH-
дiанську дитину дпя всиновпення2. I_{ей холодний дощовиЙ
вечiр стане дпя Фрiди фатальним. У Hei поновлю€ться недолi-
коване запалення пегенiв, i наступного дня iT стан рiзко погiр-
шуеться. Незважаючи на сипьний л<ар, голова в Hei ясна як
нiкоди. Вона пише в щоденнику, що незабаром умре, пiдхоп-
лена похмурим колом, що так пюбив зображувати Посада, -MUERTOS EN RELAJO (МЕРЦI РОЗВАЖАЮТЬСЯ). Вона
сама в койоа.канському будинку, з нек) тiдьки спужницi. У саду
собакц притискаються до зачинених дверей, ховаючись вiд
дощу.

' Carlos Monsivais. Frida Kahlo, uпа чidа, uпе obra, Еrа, Mexico, 1992.
2 In Martha Zamora,op. cit.,p. l55 

_
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3годом Щiеrо розповiв Гпедiс Марч про ocTaHHi хвипини,
проведенi з Фрiдою: <Напередоднi вночi вона дапа MeHi перс-
тень, куп/Iений нею до двадцятип'ятипiття нашого весiлля, яке
ми збиралися вiдзначити через сiмнадцять днiв. Я запйтав,
чому вона вручае MeHi подарунок завчасно, i вона вiдповiла:
"Ъrу що вiдчуваю: скоро я тебе покину">1.

На останнiй сторiнцi щоденник4 поруч iз мапюнком, що
зображуе чорного янгола cMepTi, Фрiда пише найстрашнiшi i
найсуворiшi у своему життi спова, у яких цiлком проявився ii
непохитний характер:

<<Espero alegre Ia salida - у espero пuпса vоlуеп,
(uсподiваюсь,що кончина буде щасливою - i сподiваюсь

нiкопи не повертатися>).

Фрiда вмерда 13 липня,рiвно за тиждень пiспя свого соро-
касемидiття.

Наступного дня пiд заливним дощем ЩiеГо провiв Фрiду у
вiдкритiй TpyHi, одягнеЕу в бiде iндiанське вбрання, у Палац
образотворчих мистецтв: BiH побах(ав, щоб саме там iй вiдда-
ли останню шану. Потiм труну накрипи полотнищем черво-
ного прапора iз зiркою, серпом i мопотом i вiдвезпи до крема-
торiю громадського цвинтаря Щопорес.

l Diego Kvera. MyArt, mу Lф, ор, cit.,p.285.



ЕпIлог

ФрИч лежить на лЬr<ку пiд
дзеркадом, що вiдбивас ii нерухоме тiпо, на пицi - нецроник-
ний спокiй cMepTi, тендiтне тiло - у тому ж убраннi, як на
останньому святi, у чорнiй спiдницi й бiлiй iндiанськiй бпузi:
такою поста€ вона на останнiй фотографii, зробпенiй Лодою
Альварес Браво у BiBTopoK 13 липня 1954 року. Навкопо Фрi-
ди - ii упюбпенi речi, букет троянд, зсунутий набiк стосик
книжок на етажерцi, ляльки, фотографii, муха, що безцеремон-
но всiлася на ii руку, начебто це дише сон i зараз вона задихае,
прокинеться, знову почне жити. А Синiй будинок уже входить

у легенду. Собаки все ще чекають копо зачинених дверей, а

калюжi в затихлому саду вiдryкуються тремтiнням на краплi
Дрiбного дощу.

OcTaHHiM часом Фрiда рiдко залишала цей будинок, цеЙ
сад. Вона зробила з нього модель зовнiшнього cBiTy, уявлюва-
ну, але вроспу в реапьнiсть мiцними коренями стрiDкдання.
Синiй будинок був чимось на взiрець храму iT кохання до
,Щiеrо, храму, що повинен був вистояти проти Bcix життевих
примх, HaBiTb проти cMepTi.
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Пiсля кончини Фрiди Щiеrо не став повертатися в Койо-
акан. BiH вирiшив перетворитиСинiйбудинок не в музеЙ - це
було б не в його дусi, - ау святипищ€, де кожен мiг би при-
пучитися до краси, що йшпа вiд Фрiди i якою бупи просотанi
стiни, предмети побуту, росдини в саду.

Усе тут застигло у безруху, нiби чекаючи на ii повер-
нення.

Величезне страхiтпиве лiжко, що стапо в'язницею для ij
знiвеченого тiла, i зворушпцвий напис на подушцi:

<<D о s corazo пеs felices >

(<Два цасливих серця>).

На KyxHi стiни викладенi жовто-синiм кахJIем, Tillvr стоять
вепикцit стiп iз нефарбованого дерева, розмапьованi стiпьцi з
Ънансинfо, а над вогнищем - серцем цього будинку, навкопо
якого у свята линув гострий запах црянощiв i метушилися
служницi, - рiзнобарвними каменями викпадено iMeHa Щiеfо
та Фрiди.

iдапьня прикрашена творами давньоiндiанського мистец-
тва, ацтекськими масками, мiштекськими полiрованими ка-
менями, амулетами у формi фалосiв, статуетками з Наярита
в образi птахiв або жiнок iз широкими стеIнами i, зрозумiпо,
зображенням жаби - сапорана, як Фрiда прозвала Щiеfо, -
його науапь, двiйник у тваринному cBiTi.

У булинку все притихJIо, нiби qека€ чогось. Коли пiсля
cMepTi Фрiди Щолорес Ольмедо купипа колекцiю ii картин у
подружжя Морiльйо Сафа, щоб передати i1 в дарунок Синьо-
му бупинку,.Щiеrо був розчупений до слiз i на вiддяку надписав
iй свою фотографiю: <На спомин про найтяжче переживання
в мо€му життi>. Твори .Щiеrо та Фрiди зберiгаються серед iH-
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дiанських статуеток,-наiвних картин, написаних за обiтницею,
масок i ритуальних фiryр,

Тут висять портрети Анхепiки Монсеррат, Кармен Монд-
раrон - Hayr Олiн, з якоi )<aртувала Фрiда в амфiтеатрi Пiд-
готовчоi школи, i <Портрет дiвчини>, написаниЙ дпя Щiеrо в
1929 роцi, де погляд iндiанки Фрiди зачаровуе боязкою i HaiB-
ною привабдивiстю. € тут i малюнки пером,зробленi Фрiдою

у детройтськiй пiкарнi, коли вона втратила дитину. € портрет
родини Кало й ocTaHHi картини, написанl непевною рукою,
вже затуманенi близькiстю cMepTi (она життя мое спадають
сутiнки>, - говорипа Фрiда'): на них зображено, як священ-
насила комунiзму визволяе калiку. Або <Хай живе життя!>
1954 року, де показанi розрiзанi кавуни, кривавi й солодкi, як
саме життя.

<У саду туркочуть горпицЬ - цю пiсню вона моIпа сду-
хати без кiнця, Серед дерев виднi€ться схiдчаста земляна пiра-
мiда: liero впаштував Ii на Прохання Фрiди, щоб на сходинках
можна бупо розставити давнiх кам'яних божкiв. Тут запиши-
пися Bci ii улюбленi росдини - юки з гострими шаблями лист-
KiB, папьми, фiпао i чудовi бiлоснiжнi кали,6укети яких fiiero
так охоче зображував у смаглявих руках iндiанок. Посеред
саду на пнi все ще cToiTb кам'яна сова, мовби сторож з тьмя-
ними очима.

Ще чути прощапьнi сдова Кардоса Пелiсье: <<Пам'ятаеш,як

це бупо за тиждень до TBoei кончини? Я сидiв бiдя твого пiж-

' Перед ампутацiею ноги Фрiда сказапа Андресу Еррестросе, що вiд-
тепер ii девiзом буде не <,Щерево надii, не згинаЙсяu, а <Esta anocheciendo
еп mi vida> ("На життя мое спадають сутiнки>).

211



ка, розповiдав тобi icTopii, читав сонети, якi написав дпя тебе
i якi подобапися тобi, а тепер подобаються i MeHi, тому що
подобалися тобi. Сестра зробlлла заIлтрик. Здаеться, була де-
сята вечора. Ти почада засинати i поманила мене до себе. Я по-

цiлував тебе й узяв твою руку в cBoi. Пам'ятаеш це? Потiм я
погасив свiтло. Ти заснула, а я ненадовго запишився поруч,
оберiгаючи твiй сон. Копи я вийшов з будинку,6езхмарне, мок-

ре небо немов таiло в собi таемницю. Ти здалася MeHi геть
знесипеЕою.3iзнаюся: на вулицi, йдучи до автобусноi зупинки,
я запдакав. Тепер, копи ти спочиваеш душею, я xoTiB бц ска-
зати тобi, повторювати знов i знов... Але ти i так зrrаеш... Ти як
сад, у якому бпукають уночi, не бачачи неба. Ти як BiKHo, яке
шмагае буря,ти як хустина в капюжi KpoBi; ти як метелик, що
намок вiд слiз,як розчавлений,розпорошений день; як спьоза,

цо впiша в море спiз, спiваюча, непереможна араукарiя, про-
MiHb свiтла на нашому шпяху...>l

OcTaHHi хвипини, якi Щiеrо проводить коло Фрiди, хи-
MepHi i страшнi, як усе, що стосуеться cMepTi в Мексицi.
У пишному iHTep'epi Палацу образотворчих мистецтв зву-
чить народна музика, а натовп мовчки обступае Щiеrо PiBe-

ру i Ласаро Карденаса. У старого художника обпиччя по-
темнiпе з горяr BiH нiчого навкопо не помiчае. Натовп iде за
труною проспектом Хуареса, до цвинтаря ,Щопорес. Коло две-

рей крематорiю виника€ штовханина; yci хочуть востанне
гпянути на обпиччя <мапенькоi дiвчинки>, Сiкейрос гово-

рить, що коли обпиччя Фрiди оточили язики полум'я, це
було схоже на KBiTKy соняшника: начебто вона написапа ос-
танпiй автопортрет.

l Сагlоs Monsivais. Frida Kahlo, uпа yida, uпе obra, ор, cit., р. |1,

212



За давнiм звичаем iндiанцiв 3ахiдноi Мексики мiшечок з

прахом Фрiди поставпено в ij KiMHaTi, прикрито посмертною
маскою й обгорнуто традицiйною шаллю. Кiлька poKiB по
тому Щiеrо помiстить Його в похоронну урну з Оахаки у фор-
Mi богинi родючостi.

Незважаючи на горе - yci, хто його бачив, кажуть, що
з кончиною Фрiди почадася його cTapicTb, - Щiеrо недовго
залиIца€ться на caMoTi.29 червня 1955 року, менше нiж че-

рез piK пiсля эакiнчення жалоби, BiH одрух<уеться з Еммою
Уртадо - жiнкою, що довгi роки бупа його помiчницею i
комерцiЙним аIентом. Марiя дель Пiпар, сестра Щiеfо, опи-
суе в мемуарах зворушливу, але не цiлком правдоподiбну
сцену, копи Фрiда, передчуваючи бпизький кiнець, покпи-
капа Емму i змусипа ii урочисто пообiцяти, що пiспя смер-
Ti Фрiди вона вийде замiж за ,ЩiеТо i пiкпуватиметься про
ньогоl.

Щiеrо, як i копись, працюе, готу€ проекти фресок для На-
цiонапьного падацу (тема: соцiоекономiчна iсторiя Мексики),
дпя Хiмiчноi школи й унiверситетського стадiону. BiH розроб-
ляе ппан Мiстечка мистецтв, про яке мрiяв з юних пiт i яке
Mpie вибушувати навкопо cBoet пiрамiди-лабiринту в Анауа-
капьi.

BiH хворий (у нього рак), але не втратив творчоi енергii.
3 1956 року BiH HaBiTb частiше виступа€ на пубпiцi,6ере участь
у полiтичних дискусiях.,Щля комунiстичноi партii BiH органi-
зовуе просвiтительськi конференцii, на яких знову проголо-
шус сво€ кредо: <Мистецтво - аналог KpoBi в соцiальному

t Магiа del Рilаг Rivera Barcientos. Mi hеrmапо Diego, Guanajuato, 1986,

р.214.
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органiзмi пюдства>. Над усе на cBiTi йому хотiпося б поверну-
тися в партiю: напевно, так BiH став би ближче до Фрiди, яка
пожертвувала BciM заради нього. Партii нелегко Його прос-
тити, адже BiH користувався опiкою американського посла
Moppoyi приймав усебе Троцького.Але Радянський Союз за
Молотова, Маленкова i Бупгапiна вже не той, що за часiв
Стапiна.

У 1955 роцi художник разом з новою дружиною приiжд-
жае на лiкування до Москви. Перед вiд'iздом BiH знову думае
про Фрiду. На ii пам'ятному портретi BiH робить напис у ii дусi:
<Зiницi очей Moix, Фридiтi, завжди моiй, 1 3 пилня 1955. Щiеrо.
Сьогоднi piK з того,Щня>.

Щiеrо PiBepa поверта€ться з Москви з повними папками
мадюнкiв, ескiзiв, проектiв картин - зокрема портрета Мая-
ковського, з яким BiH був знайомий у моподi роки.

13 грудня 1956 року Мексика пишно вiдзначае Його сiмде-
сятирiччя. У MexiKo бiпя Анауакальi, а в Гуанахуато на вулицi
Посiтос,де минуrtо дитинство художника, вдаштовуються бан-
кети,6али i грандiознi феерверки.

Незважаючи на дедалi гiрше здоров'я, худох<ник багато
iздить по KpaiHi, пише пейзажi, сонячнi надвечiр'я (у Фондi
.Щолорес Опьмедо виставленi п'ятдесят краевидiв Акапулько
надзахiд сонця). BiH, як i давнiше, залишаеться виразником
сподiвань пригнобпених народiв, непримиренним i затятим

революцiонером. BiH виступас з осудом ангпо-франко-iзраiль-
cbKoi агресii в Суецi, карадьних акцiй Францii в Алжирi, спро-
би США придушити кубинськуреволюцiю. Однак прагнення
повернутися в поно партii часом заслiплюе його: у 1956 роцi
BiH оголошу€ угорське повстання наслiдком <змови iмпе-

рiалiстiв>.
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У ньому все ще живе Фрiда, з ii бпискучою дотепнiстю, з ii
життелюбством, з ij жалем до пригноблених iндiанцiв, i1 одер-
жимiстю ревопюцiею. I_{e вона додае хзорому, старiючому ху-
дожниковi юнацькоi палкостi, з якою BiH бореться проти су-
часного опортунiзму. За дивним збiгом його ocTaHHi картини
написанi на Ti хс сюжети, що й ocTaHHi картини Фрiди: кавуни
з криваво-червоною м'якоттю як символ жертвопринесення.

25 червня 1957 року BiH у духовному еднаннi з Фрiдою
посидае cBiToBi прощаlrьний привiт. З iнiцiативи художника
Мirеля Пантохи BiH звертаеться до художникiв i дiячiв куль-
тури Bciei Землi iз закликом зберегти мир, зупинити ядернi
випробування i гонку озброень, цю страшну загрозу, що з
вопi супердержав нависпанад бiльш слабкими народilми, <що

мають таке>t( право на життя, як i вони>. У його закпику
звучить гнiвний голос Фрiди, що прагне зберегти тендiтну
красу життя:

<Хоч який би був незначний мiй гопос, я хочу голосно
звернутися до Bcix, хто дорожить любов'ю i взаеморозумiн-
ням мЬк пюдьми, хто творить красу, цей необхiдний епемент
гiдного життя. Я кричу,вимагаю, я хочу, щоб yci люди разом
зi мною крича[и, вимагали i нарештi домоглися негайноi за-
борони ядерних випробувань, принаймнi на три найбпижчi

роки.
Так ми дамо людям час схаменутися i, у згодi з yciM cBiToM,

прийняти закон про цiлковиту заборону виробництва i засто-
сування термоядерних пристроiв, здатних привести пюдство

до загибелi>l,

I Mexico еп el arte, Instituto Nacional de Bellas Аrtеs, Mexico, 1986,

р.39.
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Через три роки i чотири мiсяцi пiспя смертiФрiди,24пис-
топада 1957 року - у той час, як рiдне MicTo Гуанахуато го-
туеться вiдзначити-Його день народження,- Щiеlо помира€
вiд iнсульту у своiЙ майстернi в Сан-Анхелi. BiH xoTiB, щоб
Його пiддали кремацii, а прах змiшали з прахом дружини, яку
BiH кохав над усе на cBiTi, Але наступного дня його тiпо буде
врочисто по.ховане в Ротондi Славних IMeH, на громадському
цвинтарi ,Щолорес.
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