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Біля Кремлівської стіни поряд з ви
значними діячами революційного і кому
ністичного руху поховано Джона Ріда 
(1887—1920) — американського письменни- 
ка-комуніста, прогресивного громадського 
діяча. Це — вияв шани представникові за
рубіжної інтелігенції, що одним з перших 
зрозумів велич і осягнув всесвітньо-істо
ричне значення Великої Жовтневої соціа
лістичної революції 1917 року. «Десять 
днів, що потрясли світ» — правдиву розпо
відь про незабутні події Великого Жовт
ня — високо оцінив В. І. Ленін.

Аргументовано, дохідливо і популяр
но авторка нарису, розглядаючи життєвий 
і творчий шлях Джона Ріда, показує, що 
створення письменником «Десяти днів...» — 
це закономірний наслідок його політичної 
та літературної діяльності, концентрова
ний підсумок світоглядних і естетичних 
позицій, пунктирно накреслених раніше в 
оповіданнях і нарисах.

Книжка зацікавить як спеціалістів, 
так і всіх любителів зарубіжної літера
тури.

©  Видавництво «Дніпро», 1977.
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«ДЖОН РІД (1887-1920)» 
(Напис на мармуровій плиті 
біля Кремлівської стіни)

Червоца площа. Суворий і величний граніт 
Мавзолею. Кремлівська стіна, біля якої по
ховано учасників Жовтневої соціалістичної 
революції, першої в світі. На одній з марму
рових плит — скромний і строгий, як і все 
тут, напис. Він нагадує про те, як тісно пере
плелася з історією нашої революції доля та
лановитого американського журналіста, зара
хованого недоброзичливою буржуазною пре
сою до лику «більшовицьких святих».

За своє недовге життя Джон Рід зробив 
немало. Та найголовніше, що, будучи люди
ною різносторонніх творчих інтересів, він зу
мів зрозуміти тих, хто творив майбутню 
історію людства, і присвятив своє життя 
висвітленню цього творення. Поет, нарисо- 
вець, майстер короткого оповідання, Рід ві
домий радянському читачеві, в основному, як 
автор «Десяти днів, що потрясли світ»,— со
ціальної епопеї, в якій відтворена Велика 
Жовтнева соціалістична революція. Ця книж
ка, призначена для американського читача, 
стала надбанням мільйонів трудящих, які зав
дяки їй дізналися не тільки про те, як від
булася перша пролетарська революція в сві
ті, а і який політичний устрій створено в 
Росії.
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Сторінки книжки — це російська історія, 
той її етап, коли в розпалі світової війни 
політична революція в країні переросла в 
соціальну. І здійснилася вона під керівни
цтвом більшовиків робітничим класом в сою
зі з трудовим селянством. Трудящі маси Ро
сії вистояли в тяжкій боротьбі, подолали 
войовничу ворожість панівних класів, які 
намагалися зупинити розвиток революції, ці
ною величезних втрат розгромили міжнарод
ну контрреволюцію і всупереч усіляким про
гнозам довели, що Радянська держава — 
не авантюра, а цілком відчутна реальність, 
не рахуватися з якою не можна.

Ще в юності, будучи студентом аристо
кратичного Гарварду, Джек Рід (так нази
вали його рідні і друзі) прийшов до виснов
ку, що здобуття певної суми знань не є 
кінцевим результатом процесу навчання. 
Основне: навчитися підмічати, знаходити і 
розуміти приховану красу світу, вміти пока
зати її людям. І це, сказати б, credo при
служилося йому,— залишаючись завжди кри
шталево чесним, він не став тільки спосте
рігачем, по-рабському відданим фактам. 
Беручи за основу справжні події, він ніби 
висвітлював їх зсередини властивим йому 
глибоким розумінням смислу подій, розумін
ням, без якого були б неможливі «Десять 
днів...». І може, саме тому йому, іноземцю, 
що ледве володів російською мовою, вдалося 
відтворити в словах і образах перше дихан
ня Радянської держави.

В. І. Ленін дав дуже високу оцінку «Де
сяти дням...» і в передмові до американсько
го видання писав: «Я від душі рекомендую
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цей твір робітникам усіх країн. Цю книгу 
я хотів би бачити розповсюдженою в мільйо
нах примірників і перекладеною на всі мо
ви, бо вона дає правдивий і незвичайно живо 
написаний виклад подій» *.

Відомий англійський письменник Чарлз 
Персі Сноу, говорячи про шляхи розвитку 
роману і відзначаючи твори, які, хоч і на
писані були швидко, по свіжих слідах, про 
визначні події, але мають певні художні 
достоїнства, назвав серед інших «славнозвіс
ну книжку Д. Ріда» 1 2.

Сьогодні про «Десять днів, що потрясли 
світ» утвердилася така думка: твір, в якому 
автор виступив рупором передового світогля
ду, знаменує собою становлення нового жан
ру — художньої документалістики і відкри
ває першу сторінку історії соціалістичного 
реалізму в американській літературі. Книж
ка побачила світ понад п’ятдесят років тому, 
але особистість її автора — журналіста, пи
сьменника і поета, одного із членів Ко
муністичної партії Сполучених Штатів, що 
прийшов до розуміння російської револю
ції,— досі викликає інтерес у дослідників 
і привертає увагу читачів. Як прийшов він,— 
вихованець аристократичного Гарварду, що 
з юності прагнув краси і витонченості,— до 
революційного репортажу, до розуміння ре
волюції і її неминучості? Як зміг створити 
кращий твір про Жовтень, безсмертну книж
ку — пам’ятник величі російського народу?

1 В. І. Л е н і н .  Повне зібрання творів, т. 40, 
с. 46.

2 «Лптературная газета», 1975, 15 жовтня.

5



РОКИ УЧНІВСТВА

Джон Сайлас Рід народився 22 жовтня 
1887 року в Портленді, штат Орегон, в роди
ні багатого торговця сільськогосподарськими 
машинами Чарлза Ріда. Дитячі роки хлоп
чик провів у маєтку діда з боку матері, Ген
рі Гріна, одного з піонерів американського 
Заходу, що розбагатів на будівництві газо
вих заводів. Дід славився гостинністю, і 
життя в його домі велося на широку ногу. 
У ньому панували веселощі і доброзичли
вість, а марнотратство на диво вживалося 
зі здоровим глуздом. Але дитинство минуло. 
Джону довелося розпрощатися з величезним 
таємничим парком, де паслися приручені 
олені, зі старовинним замком, з алеями — 
одне слово, з тим романтичним світом, що 
оточував улюблену дитину з багатої родини. 
Та Рід назавжди залишиться романтиком, що 
пристрасно прагне пізнати незвідане, враз
ливою, чутливою до болю інших людиною. 
Екзотична садиба Седар-Хілл (так називав
ся маєток діда) віднині житиме тільки в па
м’яті, в тому найпотаємнішому її куточку, де 
зберігаються найдорожчі спогади дитинства: 
дивовижні історії, китайські ліхтарики і доб
ра фея із «страшної казки».

Прийшла школа і разом з нею підручники 
і обов'язки. Усе це здавалося нецікавим — 
власна фантазія заносила його в таємничу 
далечінь, і про ці «мандрівки» він згодом із 
захопленням розповідав своїм ровесникам.

До занять Джек ставився байдуже. Ви
нятком були уроки історії, на яких він — 
найуважніший слухач. «Історія,— згадував
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Рід,— була моєю пристрастю: гордовиті ко
ролі, шеренги воїнів, що зімкнутим строєм 
пробиваються під градом довгих стріл» 1. 

Соромливий Джек ніколи не брав участі в 
хлопчачих витівках, що вважалося ознакою 
непрощенної пихатості. Але він відкрив для 
себе захоплюючий світ книжок. У нього ви
ник інтерес до незнайомих місць і людей, а 
потім і до рідного Портленда. Джек любив 
блукати його брудними вуличками, з’явля
тися на яких вважалося непристойним для 
людей його кола. Він розглядав бідні церко
вки — і перед ним поставало якесь незнайоме 
місто, зовсім не схоже на те, де жив він, 
його знайомі, знайомі його рідних — місто 
багатих щасливих людей, що володіли аку
ратними будиночками в стилі королеви Анни. 
І так уже сталося, що в Портлендській шко
лі Рід не знайшов собі місця. А так хотілося 
бути першим!

Захоплення книжками не минало, але й 
не давало задоволення,— він переживав свою 
самотність. Читав багато і безсистемно. А в 
липні 1903 року зважився надіслати до мі
сцевої газети свою першу кореспонденцію. 
Радість охопила Ріда. Йому здалося, що він 
раптом став сильніший і навіть вищий зро
стом. Цей перший успіх надихнув його, 
і юнацькі мрії поступилися місцем често
любним планам. Він повірив у себе.

З радістю покидав він Портленд,— але не 
тому, що не любив місто, в якому минули

1 J o h n  R e e d .  Nearly Thirty.— «New Republic»,
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шкільні роки,— у нього було відчуття, що 
справжнє життя починається там, десь за 
його межами. Позаду закинуте, таке знайоме, 
пройдене вздовж і впоперек пустирище пе
ред школою, батьківська опіка, а в згадках 
портлендських розбишак — несміливий від
людько, що всього боявся. В Морістаун при
їхав широкоплечий, упевнений в собі юнак. 
Здавалося, з нього раптом спали кайдани. 
Він розцвів і душевно, і фізично. І як це 
часто буває в ці роки, був абсолютно впев
нений, що перед ним відкритий шлях до 
слави. «Діяльний, щасливий, я повірив у се
бе і з того часу більше ніколи не боявся лю
дей» !,— писав він пізніше. Роки навчання 
в Морістауні певною мірою підтвердили це. 
В особі Джека школа придбала відмінного 
учня і добре тренованого спортсмена. Колиш
ня несміливість обернулася невгамовною 
енергією, а надлишок сил кликав до дії. 
І він грав у футбол, у водне поло; писав 
вірші і влаштовував галасливі бійки; був 
незаперечним авторитетом для однокласни
ків і зразковим хлопчиком для вчителів. 
Світ перед ним відкрився нібито заново, на
був дивовижно яскравих барв, неповторних 
у своїй красі звуків.

Минуло два роки. Успішно закінчивши ко
ледж у Морістауні 1906 року, Рід поступає 
в один з найстаріших університетів США — 
Гарвардський. І тут роки ніби повертаються 
назад. Він був не до вподоби молодим ари
стократам, які вважали його недостатньо ци- 1

1 G r a n v i l l e  H i c k s .  John Reed. The Making 
of a revolutionary. N. Y. 1936, p. 19.
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вілізованим, плебеєм. Звиклому до популяр
ності в Морістауні Джеку було боляче по
чувати себе відторгнутим. Сумний, самотній, 
він, проте, не занепав духом. Як і інші мо
лоді американці, Джек теж хотів залишити 
свій слід у житті. І з усією пристрастю обра
женого самолюбства накинувся на мови, лі
тературу, філософію. Завоювати визнання 
що б то не стало!

Повіривши у своє літературне обдаруван
ня, Рід з ентузіазмом працює в університет
ських журналах «Щомісячник» і «Насміш
ник». Як і всі студенти, що тільки починали 
писати, він, в основному, наслідував улюбле
них авторів, і в нього однаково добре виходи
ли і ліричні вірші, і сатира на снобів, що 
естетствували. Зрозуміло, далеко не все бу
ло досконале і задовольняло вимоги суво
рих критиків, але його талант ні в кого не 
викликав сумніву. Основне, він багато пи
сав, самозабутньо і вперто, чим звернув на 
себе увагу професора англійської літератури 
Копленда.

Ворог традиційного академізму в методи
ці викладання, Копленд відзначався високим 
почуттям гуманності і любові до людей, що 
їх намагався прищепити своїм студентам. 
Його лекції викликали захоплення, приноси
ли задоволення. Рід любив цього непоказного 
зовні професора, проте не одрязу удостоївся 
його уваги і дружби.

По суботах гостинний дім «Копі», як його 
називали студенти, був відкритий для всіх 
юних, наділених поетичним обдаруванням. 
І Копленд учив їх «знаходити фарби, силу 
і красу в книжках і в світі і висловлювати
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їх» !. Він умів запекло сперечатися, вмів 
прощати їхні помилки, але головне — учив 
їх розуміти і творити поезію, бо був пере
конаний, що якщо і можна цьому навчити, 
то тільки не на лекції. «В усьому світі,— 
писав Рід у 1917 році,—- є дві людини, які 
додають мені впевненості, примушують мене 
хотіти працювати і не роблять нічого не 
вартого уваги» * 2. Одним з них був Копленд.

Тут, у Гарварді, Джек познайомився із 
невеличкою групою студентів, які вважали 
себе соціалістами і навіть організували со
ціалістичний клуб, президентом якого було 
обрано Уолтера Ліппмана, згодом відомого 
буржуазного журналіста. Рідові не довелося 
стати членом клубу, діяльність якого «зму
шувала думати, що в похмурій атмосфері 
зовнішнього світу відбувається щось більш 
захоплююче і цікаве, ніж університетське 
життя» 3.

Тут же Рід познайомився з представником 
літературної групи так званих «розгрібувачів 
бруду» Лінкольном Стеффенсом, яких так 
прозвали за нещадне викриття корупції і по
літичного гангстеризму в урядовому апараті 
США. Так трапилося, що ця * немічна, але 
дотепна людина стала другом і наставником 
Ріда. Стеффене умів уважно слухати, був 
дуже чесний у своїх думках і оцінках. 
І збентежена в той час душа Ріда потягнула
ся до нього без довгих сумнівів. Так поча
лася дружба двадцятидворічного вихованця

G r a n v i l l e  H i c k s .  John Reed. The Ma
king of a revolutionary. N. Y. 1936, p. 36.

2 Т ам  ж e, p. 37.
3 Див.: T. Г л а д к о в .  Джон Рид. M., 1966, с. 12.
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Гарварду і «видатного репортера Америки», 
що ним, за загальним визнанням, був Стеф- 
фене. Віднині усі свої творіння Рід віддавав 
насамперед на суд своєму другові. До нього 
йшов і з своїми сумнівами і міркуваннями. 
Щоправда, це ще не означає, що він в усьо
му погоджувався із Стеффенсом. Сучасники 
пам’ятають запальні принципові суперечки, 
що часто закінчувалися «внічию», а іноді і 
цілковитою поразкою однієї із сторін. А про
те існує думка, що Рід, яким його знає літе
ратура і історія, народився і виріс у друж
бі й полеміці з Лінкольном Стеффенсом.

У 1910 році Джон Рід закінчив універси
тет, де багато дізнався про музику, мисте
цтво, навчився розуміти і любити поезію, пи
сати вірші. Але, на своє здивування, виявив, 
що, крім того, роки, проведені в цьому ша
нованому закладі, стіни якого дихали істо
рією, його нічому не навчили. Щоправда, пе
ред ним був відкритий світ, шлях у майбутнє 
і цілковита свобода. У нього нарешті було 
міцне здоров’я. Але як скористатися цими 
благами, як пристосуватися до повсякден
ності і, головне, як заробляти на життя? 
Останнє його особливо хвилювало.

Час відповість на всі питання,— думав 
він. Як і належить честолюбній молодій лю
дині, Рід був упевнений, що визнання і сла
ва прийдуть самі по собі. А поки що він 
вирішив рушити в подорож по Європі. Кош
тів було дуже мало, але відмовитися від за
манливої перспективи побачити нові міста 
і країни він уже не міг. У такій ситуації 
пароплав «Бостонець», що перевозив худобу 
із Штатів у Європу, був найдоступнішим
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засобом, за допомогою якого можна було пе
реправитись через океан.

І ось старовинні замки Бретані... Ночівлі 
на сінниках, медовий запах трав і — воля, 
романтична воля мандрівника, оспівана ме
нестрелями минулих часів... Вузенькі вулич
ки Латинського кварталу, екзотичні кафе 
Монмартру і суперечки до охриплості з дру
зями, недругами і просто любителями поспе
речатися. Усе це давало відчуття власної 
значущості; йому здавалося, що в його руках 
саме життя.

І, нарешті, Іспанія. Він пройшов її пішки 
з рюкзаком за плечима і фотоапаратом у ру
ках. Мадрід, Толедо, Медіна-дель-Кампо... 
Бій биків, дешеві нічліжки і вражаючі по
лотна Ель Греко. Це було як очарування, 
але це було. І від усвідомлення того, що це 
було, від відчуття прекрасного, яке його пе
реповнювало, Джек був незмірно щасливий, 
готовий обняти весь світ.

Та випадок раптом усе змінив, зруйнував 
казку, на мить повернув на землю. У Мад- 
ріді його арештували. Бундючному королеві 
Альфонсо, що проїздив по місту, здався ду
же підозрілим надто екзотичний одяг Дже
ка. Та, незважаючи на це, подорож була для 
нього радісним сном-мрією від початку і до 
кінця. І закінчилася вона так само раптово, 
як покидають нас сни. Порахувавши гроші, 
що зоставалися, юний романтик із сумом 
констатував: час повертатися додому. Попе
реду на нього чекала реальність.

Фінансове становище Рідів виявилося не 
таким міцним, як здавалося. Громадське ста
новище батька, внаслідок особливостей
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його характеру, не сприяло збагаченню, а 
державна посада ніколи не була для нього 
джерелом матеріального добробуту. Джек, 
що повернувся з Європи, дізнався, що роди
на в дуже скрутному становищі,— отже, на 
допомогу розраховувати не доводилося. 
І знову, але тепер уже з усією категоричніс
тю, постає питання: на які кошти жити, де 
знайти собі застосування?

Можливості рідного Портленда у цьому ро
зумінні були обмежені. І Джек вирішив 
спробувати щастя в Нью-Йорку, де споді
вався зустріти свого наставника, досвідчено
го газетяра Лінкольна Стеффенса, який ще 
в Гарварді обіцяв йому свою підтримку.

У НЬЮ-ЙОРКУ

Надії збулися. Він у Нью-Йорку, і старий 
Стеф, як і обіцяв, протягнув йому руку до
помоги. За його протекцією Ріду запропону
вали роботу в «Американському журналі». 
З властивою його характеру енергією Рід 
узявся за справу і одразу ж поринув у жур
налістські клопоти. Діапазон його обов’язків 
не піддавався ніякому більш або менш точ
ному визначенню: від вичитування гранок до 
доручень, які належало виконувати кур’єро
ві. А зарплата навіть не наближалась до тієї 
суми, що її, як йому здавалося, за справед
ливістю мала дарувати доля. Але Джек 
був далекий від розчарувань, хоч і не відчу
вав уже того святого хвилювання перед зав
даннями редактора, як спочатку. На свої обо
в’язки він дивився як на тимчасові. А у
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вільний час писав романтичні оповідання, 
вірші. Його літературне кредо? Очевидно, то
ді його ще не було. Але при всьому своєму 
протестантизмі, при тому, що вже в Гарвар
ді «еволюціонував у напрямку серйозного 
ставлення до життя» *,— він був, звичайно, 
романтиком, який спирався на революційну 
ідеологію робітничого класу, що склалася ще 
в XIX столітті.

Уже в творах Германа Меллвіла (1819— 
1891),— цього видатного романтика амери
канського континенту, який, здавалося, ши
ряв на крилах фантазії і вже від чого-чого, 
а від політичної злободенності був дуже да
лекий,— видно зв’язок із сучасністю: в його 
повісті «Тайні» (1846) виразно звучить те
ма несприйняття капіталістичної цивілізації; 
«Марді» (1849) — це певною мірою відгук на 
європейську революцію 1848 року. Мрії Мел
лвіла про безкласове суспільство співзвучні 
настроям передових представників робітничо
го класу того часу. ЇЦе не розуміючи висо
ких ідеалів і переконань робітничого класу, 
письменник був з тими, хто не милувався 
безгрунтовними ілюзіями, витягуючи їх на 
денне світло з туману минулого, а, пропа
гуючи передові ідеї американського просві
тительства, прагнув знайти засоби для їх 
практичного втілення. У своїх перших по
етичних спробах він оспівував таємничий і 
прекрасний світ людської душі і, залишаю
чись вірним традиціям трансценденталізму 
(особливого напрямку американського ро- 1

1 Д. С т ю а р т .  Формирование взглядов Д. Ри
да.— Див.: Д. Рид .  Избранные произведения. М., 
Гослитиздат, 1957.
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мантизму), виступав проти культу наживи і 
придушення духовних прагнень особистості. 
Може, саме тому його перші твори відхиля
лися майже всіма журналами.

...Нью-Йорк. Незрозумілий і різний, неспо
діваний і захоплюючий. Багатолике місто-за- 
гадка... Воно розсунуло перед молодим жур
налістом барвисту завісу, і він побачив ра
зючі контрасти соціального життя.

Наївна віра юності! Що спільного з нею 
має те, що відбувається в житті? Де місце 
моралі, що її він свято сповідував у стінах 
Гарварду?

Все у цьому місті здавалося незвичайним. 
Але Рід хотів любити всіх, також і це не
звичайне місто з його теплом і холодом, з 
його контрастами і безконечною соціальною 
драмою. Він блукав негритянським гетто, 
дозвілля проводив з портовими вантажника
ми, знайомився з матросами і артистами, з 
гангстерами і лідерами профспілкового руху. 
Під час мандрівок по місту спостерігав нерів
ність між багатими, що мали безліч автомо
білів, і бідняками, які часто не мали чим 
пообідати. Він знав Китайський квартал і 
притони Бауері. Любив «Малу Італію» і 
гамірливий Іст-Сайд. Але Меккою його душі 
був Грінвіч-Віллідж — святилище усіх зне
долених і незадоволених. Це було місце, де 
можна, зачинившись, працювати тижнями і 
нікого не бачити; де точно знали, на якій 
вулиці, коли і з ким можна поговорити від
верто, якщо вам це необхідно; де в будь- 
якій крамничці вам забезпечений кредит і 
де живуть люди, добріших від яких немає 
на світі. Старий «Грінвіч» — оселя зухвалих,
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що мали сміливість думати і говорити про те, 
що було забороненим. Рід побачив на власні 
очі те, про що, як говорив згодом, ніколи 
не дізнався б з книг. Так він одержав уявлен
ня про реальне життя, відкрив для себе 
людей фізичної праці.

Праця в «Американському журналі», як 
уже говорилося вище, не виправдала споді
вань, але завдяки їй він мав можливість 
познайомитися з багатьма громадськими дія
чами, цікавими людьми, з прогресивними 
поглядами. Його громадянські симпатії, як 
і раніше, були на боці соціалістів. Разом з 
тим він мріяв добитися успіху на літератур
ній ниві і розбагатіти. Водночас ця мрія 
поєднувалася із страхом, що успіх, як пра
вило, веде до здрібнення душі і може згу
бити талант,— а подібних прикладів у житті 
літературної еліти він бачив чимало.

Першу поему Ріда «День у Богемії», при
свячену Лінкольну Стеффенсу, критика зу
стріла доброзичливо, а друзі — із захоплен
ням. Потім вийшли «Тамерлан», «Органна 
прелюдія» та ін. Він писав про те, що бачив 
насправді і що малювала його палка уява. 
Його поезії виходили в красивому оформлен
ні, були розумні, сучасні. І друзі, й недруги 
вважали, що в особі Ріда американська лі
тература набула достойного продовжувача її 
кращих поетичних традицій. Але старий 
Стеф, його перший читач і найдобросовісні- 
ший критик, був незадоволений. Він допо
магав, співчував, нічому не дивувався, але 
вважав, що «все це не те».

Тим часом Нью-Йорк подав Ріду, поету, 
що мав успіх, перші уроки політичної азбуки.
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Двадцяте століття вступало в свої права. 
Молоді ентузіасти з надією і захопленням 
обговорювали майбутнє літератури, в якому 
мистецтво стане досягненням пролетаріату 
і діяльна натура Ріда стояти збоку від цих 
бурхливих дискусій не могла. Настав час, 
коли палкій любові до прекрасного довелося 
поступитися перед ненавистю до несправед
ливості і жорстокості реальцого життя.

З 1911 року припинив своє існування 
заснований групою соціалістів журнал «То
вариш». Але в нього залишився неофіційний 
спадкоємець — орган передової американ
ської інтелігенції «Мессіз» («Маси»), що 
друкував поезію і прозу, визнавав право пи
сьменника на естетичне новаторство і на
давав свої сторінки початківцям — поетам, 
письменникам, літераторам соціалістичної 
орієнтації. Журнал проголосив гасло: «Ре
волюційна критика так само, як і револю
ційна література,— це зброя в класовій бо
ротьбі» 1 2. Атмосфера, мета і завдання жур
налу відповідали настроям і шуканням Ріда. 
І він, одержавши пропозицію, з радістю 
погодився зайняти посаду одного з його 
редакторів.

Прихід у «Мессіз» був свого роду навер
ненням у нову віру. І для Ріда, і для 
журналу це був час, коли визначалася їхня 
політична орієнтація. «Ніколи, ні до того, 
ні опісля, в СІЛА не з’являлося нічого рівно
значного «Мессіз» періоду його розквіту...

1 Див.: Б р у к с  В а н  Вик.  Писатель и амери
канская жизнь. М., «Прогресс», 1971.

2 Masses and Mainstream, Aug., 1951. p. 97.
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Кожний номер освіжав нас, як ковток ви
на» *,— писав у своїх спогадах про Ріда його 
друг, редактор журналу «Метрополітен» 
Карл Хові.

У цьому журналі з жовтня 1913 року 
почав Рід нелегку боротьбу за реалістичне 
мистецтво, що вже само по собі визначало 
іншу якість його творчості. Ця робота «спри
яла розвитку його світогляду і вимагала від 
нього таких творів, які були значно кращі 
від усіх його статей, опублікованих будь-де 
раніше і так щедро оплачених» 1 2. Адже го
норари в «Мессіз» були дуже низькі. Журнал 
не вважав себе прибутковою організацією і 
нікому не виплачував дивідентів. «Повірте,— 
писав Джозеф Норт у своїй передмові до 
антології «Нью Мессіз», що вийшла 1969 
року,— ця робота не приносила ні грошей, 
ні інших благ,— ну хіба що якусь славу. 
Якщо людина друкувалася в «Нью Мессіз», 
тоді на неї дивилися з повагою» 3.

Засновників і співробітників журналу, лі
вих інтелігентів і соціалістів, звинувачували 
в тому, що вони прагнули спростити мисте
цтво, «накласти брудну лапу» на літературу, 
що вони розбещували американську культу
ру. Звичайно, бувало, що журнал іноді, за
хоплюючись пошуком нових талантів, дру

1 К. X о в и. Львенок (Джон Рид, каким я его 
знал). М., «Художественная литература», 1967, 
с. 97.

2 Д. С т ю а р т .  Формирование взглядов Д. Ри
да.— Див.: Д. Рид .  Избранные произведения,
с. 19.

3 New Masses. An anthology to Rebel Thirties. 
Introduction. N. Y. 1969.
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кував недовершені твори, але в основному 
він вимагав високого ідейно-естетичного рів
ня від усього, що друкував, і виступав за 
такі твори, які були б вираженням ідеалів 
робітничого класу.

Журнал витримав випробування часом. Не 
раз закривався через фінансові труднощі і 
відкривався знову. Він виступав на захист 
Т. Драйзера після заборони «Генія». І ця 
боротьба за право письменника мати і ви
словлювати свої переконання об’єднувала всіх 
прогресивних письменників США, що праг
нули до правдивого зображення життя і 
не приховували своїх соціалістичних сим
патій. До їх числа можна віднести таких 
письменників, як Рандольф Борн, Теодор 
Драйзер, Ван Вік Брукс, Шервуд Андерсон 
та ін.

На сторінках цього журналу формувався і 
Рід як революційний публіцист.

Першим твором Ріда, опублікованим у 
«Мессіз», було оповідання «Куди кличе сер
це» (1913). Це коротка, невигадлива історія 
дівчини із фешенебельного дансингу «Хей- 
маркет», що якось відмовилася бути «чиєюсь 
собачкою» і забажала прилучитися до пре
красного, побачити лондонський Тауер і Кри
шталевий палац. Марта, виявляється, «стоп
тала три пари черевиків, блукаючи по Лувру 
з каталогом у руці» !, добросовісно намагаю
чись побачити все, про що читала в шкільній 
хрестоматії. 1

1 Тут і далі: Д ж о н  Рид .  Рассказы и очерки. 
М., Гослитиздат, 1959.
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Тема цього оповідання, як і оповідання 
«Ще один випадок невдячності», надрукова
ного в «Мессіз» того ж року, взята з життя 
нью-йоркського дна. Обидва оповідання спов
нені обурення проти лицемірства капіталі
стичного суспільства і свідчать про безком
промісність Ріда, про його непримиренно 
критичне ставлення до дійсності.

Бажаючи знати якомога більше, Рід уваж
но вивчає соціальну природу Нью-Йорка, 
що став для нього тим, чим був для Теодора 
Драйзера Чікаго,— страшним, але улюбленим 
містом, містом-сфінксом, містом-загадкою, 
колискою його таланту і слави, де він зазнав 
перших радощів творчості і перших прикро
щів.

Як журналістові Рідові доводилося бувати 
на робітничих мітингах і в кулуарах урядо
вих установ. Він знайомиться з політичними 
і профспілковими діячами, читає про соціа
лізм і багато пише. Пише про людей, у яких 
не склалося життя, але, незважаючи на при
реченість і покірність долі, у них не згасає 
інтерес до незнаного («Побачити — означає 
повірити», 1913); про жорстокість, що при
кривається чесністю («Мак-американець», 
1914); про лжепатріотизм обивателів («Пра
ва малих націй», 1915). Поетично сумний 
«Втрачений світ» (1916) розповідає про лю
дей, що втратили віру і переконання; а бар
виста «Ніч на Бродвеї» (1916) знайомить 
читача з цим осереддям показних розкошів 
і страшних злиднів. Нічний Нью-Йорк у 
рекламних вогнях, чоловіки, жінки, чиєсь 
горе і чиєсь везіння... Гарячкова гонитва за 
насолодами. І за всім цим трагічна доля
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маленької людини. Так, синтезуючи об’єк
тивне і суб’єктивне, Рід відтворює в продав
цеві «Шлюбних повідомлень» узагальнений 
образ жертви соціальних відносин.

Короткі новели, часом просто зарисовки, 
шматки чийогось, здається, зовсім приватного 
життя... А все разом — це ланки одного 
ланцюга, незакінченої сумної повісті про 
безвихідь, про самотність, про нелегку жі
ночу долю, просто про людей. Але виписані 
вони майстерно, динамічно, яскраво. Часом 
здається, ці персонажі дихають, живуть десь 
тут, поряд. «Він писав так, що, здавалося, по
дув свіжого вітру, розчинивши вікна, уві
рвався в затхлу оселю, в якій ледь животіла 
наша література» 1.

В оповіданні «Дочка революції» (1914) 
онука паризького комунара Марсель добро
вільно обирає собі професію повії. їй не під 
силу тяжке трудове життя дружини робітни
ка. Звичайно, легше, сидячи за столиком 
кафе «Ротонда», розповідати завсідникам 
чергову казочку про свою колись багату, 
шановану родину... Вона молода, їй хочеться 
радощів, щастя. Але все це за сімома зам
ками, що їх зняти немає сил. Повірити в 
міф, який до того ж сама вигадала, простіше. 
Тож вона і повірила в те, що її життя ро
мантичне, повірила і в свою власну чесність. 
Що ж, не її вина, вважає Марсель, що єдино 
доступною для неї волею виявилася «воля» 
на панелі. Вона змирилася і не ремствує 
на свою гірку долю. Більше того, хизуючись 
цією своєю «волею», вона з якимось викли- 
ком відмовляється ВІД «ЛИХОДІЇВ», що хотіли 

1 К. X о в а. Львенок, с. ЗО.
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повалити цей світ,— і від свого діда, роз
стріляного біля стіни кладовища Пер-Лашез 
за те, що під час Комуни ніс червоне зна
мено; і від батька, що не раз керував ро
бітничими демонстраціями.

В оповіданні Рідові вдалося показати, що 
за напускним цинізмом і очевидною підлістю 
цієї дочки паризьких притонів таїться справ
жня чистота і доброта, заховані глибоко в 
надра душі як обтяжливі аксесуари, зовсім 
непридатні для її життя. Він розкриває 
причини душевної немочі і розбещеності 
Марсель і твердить, що вони є породженням 
нестерпного гніту, який накладають на люди
ну сильні світу цього, і що це «страшне 
покарання для тих, хто прагне волі». І якщо 
в оповіданнях, написаних раніше, Рід не 
торкається політики зовсім, то в «Дочці ре
волюції» він таврує життєвий устрій, що 
породжує ці потворні явища. «Дочка револю
ції» — гнівне оповідання, що вимагає від
плати.

Літературний талант автора оповідань, 
опублікованих у «Мессіз», визнали ті, хто, 
як Рід вважав, і не без підстав, розумівся 
на цьому краще, ніж будь-хто інший в Аме
риці. Річ у тому, що провідне літературне 
ядро журналу складали відомі радикальні 
письменники Шервуд Андерсон, Флойд Делл, 
Карл Сендберг. І їхнє визнання означало ве
личезну радість і справжній успіх, а не 
медв’яне славослів’я завжди гарячково збу
дженої богеми.

Нарешті Рід знайшов справжніх друзів, 
не тільки за талантом, переконаннями, але 
й за духом. А це не так уже й мало.
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Ще будучи студентом Гарварду, Рід зійшов 
з тієї протоптаної стежки, якою простували 
його університетські друзі, що культивува
ли вікторіанську «витонченість», добропоряд
ність і благочестя. Схиляючись перед ідолом 
комфорту, вони зводили його в абсолют, ним 
пишалися, і єдине, чого ще бажали, щоб 
про це було відомо всім і кожному. А Рід 
сміливо, на увесь голос говорив правду про 
своїх сучасників. Тому так і сталося, що 
люди його кола не стали ні його друзями, ні 
соратниками. А деякі з них згодом відкрито 
виявляли свою ворожість. Вони вважали, що 
він зрадив їм, зрадив їхньому спокою, звич
ній течії життя, їхньому уявному оптимізму. 
На соціалістичні симпатії Ріда вони дивили
ся як на вияв поганого виховання. Його по
гляди викликали роздратування, а часом ні
чим не прикриту зловорожість. Так починав
ся розлад з минулим.

Але життя було щедрим до Ріда. У двад
цять шість років він — визнаний письменник, 
захоплений роботою. До нього прийшло ко
хання... Екстравагантна Мейбл Додж була 
розумна і чарівна. Освічена, інтелігентна, 
вона здавалася Рідові втіленням того запо
вітного ідеалу краси, якого так жадібно праг
нула його душа. Вона зневажала гроші, хоч, 
не замислюючись, користувалася благами, що 
вони їй давали, а схилялася перед єдиним 
божеством — Популярністю. Її салон вважав
ся найблискучішим у Нью-Йорку. В ньому 
панувала незвичайна «свобода слова», і бу
вали тут усі: від анархістів і мільйонерів 
до кінозірок і модних баптистських свяще
ників — усі, хто хотів посперечатися або
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просто висловити свою власну точку зору на 
нові віяння в мистецтві чи перспективи роз
витку профспілкового руху...

Рід був зачарований атмосферою салону і, 
звичайно, господинею, яка вміла слухати... 
І він... в екзотичній обстановці розкішної 
оселі на якийсь час утратив властиве йому 
прагнення до дії. Він не говорив,— він ду
мав. Було цікаво,— і він не приховував цього. 
Та найголовніше те, що тут Рідові пощасти
ло познайомитися з людиною, що значною 
мірою вплинула на подальше утвердження 
його «лівих» поглядів і спонукала до участі 
в робітничому рухові.

Вілл Хейвуд... Легендарний Великий Вілл, 
схожий на сільського теслю, масивний чо
лов’яга, що дістав прізвисько і славу «не
бажаного громадянина США», відвідував 
салон місіс Додж, як і всі інші славнозвісні 
особи. Того вечора на П’ятій авеню органі
затор багатьох робітничих виступів розпові
дав про страйк робітників шовкоткацьких 
фабрик у Патерсоні (штат Нью-Джерсі). 
Хейвуд розповідав, а в Рідовій уяві постава
ла похмура картина: виснажені обличчя, 
скупчення понурих будинків на болотистих 
низинах, отруйні випари... І Віллу не треба 
було довго вмовляти Ріда поїхати в Патер
сон. Той вирішив побачити все на власні 
очі, щоб розплутати страшний клубок брехні 
про страйкарів, написати правдиву статтю 
про справжнє становище робітників. І він по
їхав.
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у  ПАТЕРСОНІ

Похмурий, вологий день. Довгі вулиці. 
З одного боку — будівлі шовкоткацьких фаб
рик, з другого — вбогі дерев’яні халупи. То 
тут, то там юрби людей. Поліцейські ходять 
тільки по двоє: «Злі, небриті, з помутнілим 
поглядом, ці поліцейські за дев’ять тижнів 
боротьби зі страйкарями, що не припинялася, 
очевидно, дійшли до повного виснаження». 
Вони розганяють натовпи, лаються. Але їм 
ніхто не відповідає. Люди мовчать, а в очах 
горить ненависть,— ось уже кілька тижнів 
їх переслідують і провокують.

Рід уперше опинився серед тих, хто бо
ровся за свої права. З усього побаченого і 
почутого в Патерсоні він «твердо засвоїв, 
що підприємці вичавлюють з робітників усе, 
що хочуть, а платять так мало, як тільки 
можуть, і миряться з існуванням величезних 
мас нещасних безробітних для того, щоб 
утримати заробітну плату на низькому рів
ні» Рід на власні очі побачив поліцейський 
терор, бачив, як били страйкарів у в’язниці, 
де він разом з ними провів чотири дні, і не 
переставав дивуватися їхній мужності і стій
кості. Тепер поняття «страйк» для Ріда 
втілилося в конкретну реальність. Це вже 
не просто чергова тема для дискусій на 
П’ятій авеню,— це битва за життя для ба
гатьох тисяч людей, що викликали у нього 
не тільки симпатію, а й почуття глибокої 1

1 Цит. за ст.: Д. С т ю а р т .  Формирование взгля
дов Д. Рида.— Див.: Д. Рид .  Избранные произведе
ния, с. 21.
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солідарності. І він вважав своїм обов’язком 
хоч чимось їм допомогти. Так з’явився нарис 
«Війна в Патерсоні» (1913), присвячений 
подіям, які, може, і не спонукали Ріда до 
постійної участі в робітничому русі, але 
ознаменували собою новий етап у його літе
ратурній творчості — зв’язок з народним 
життям.

«У Патерсоні, штат Нью-Джерсі, розгорі
лася війна, але війна своєрідна. До насиль
ства вдається тільки одна сторона — власни
ки фабрик. їхні слуги — поліцейські — б’ють 
дубинками беззахисних чоловіків і жінок, 
топчуть кіньми слухняних законові грома
дян» 1. Так починається нарис, перші рядки 
якого вже засвідчили громадянську і полі
тичну позицію Ріда-письменника, який вва
жав тоді свою публіцистичну діяльність фор
мою участі в суспільному житті. Аналізуючи 
одну конкретну подію — робітничий страйк 
у Патерсоні,— Рід викриває підбурювальну 
роль буржуазної преси, зрадництво лідерів 
американської федерації праці, що фактично 
закликала робітників упокоритися своїй долі 
і припинити страйк. Він був свідком неймо
вірної жорстокості поліції, бачив глибоке 
людське страждання, але не спостеріг ні 
сумнівів, ні страху. Він багато зрозумів, і 
основне — те, що народні маси самі підня
лися на боротьбу. І якою б значною не була 
роль їхніх керівників,— а він безмежно за
хоплювався особистістю Великого Вілла,— 
вирішальна роль у цій боротьбі належала їм. 
«І якщо вони втратять усіх своїх керівників, 1

1 Д. Р и д. Рассказы п очерки, с. 303.
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інші займуть їхнє місце,— і страйк трива
тиме» 1.

Про все це Рід написав пристрасно й 
безкомпромісно. Сповнені обурення сторінки 
нарису пробуджували совість, кликали до дії 
і водночас свідчили про активне формування 
революційних поглядів колишнього поета-лі- 
рика Джона Ріда.

Нарис був опублікований у журналі «Мес- 
сіз» і викликав жвавий інтерес. Ось як оці
нює його один з редакторів популярного жур
налу «Метрополітен» Карл Хові: «Стаття 
так само мало була схожа на наслідування 
Стівену Крейну, який колись був майстром 
репортажу, як і на модні «живописні» на
риси» 2.

Думається, редактор «Метрополітену» не
дооцінював значення публіцистичної діяль
ності Крейна. Його кореспонденції з полів 
битв повсталої Куби в 1895 році і греко- 
гурецької війни, очевидцем якої він був у 
1897 році, свідчили і про високу майстерність 
автора, і про його певну позицію.

Так, вони були багато в чому схожі, Рід 
і Крейн. Обидва володіли незвичайною зір
кістю і чутливістю до подій, обидва ні на 
хвилину не відривалися від життя. І все- 
таки стаття Ріда «нагадувала порив вітру, 
який налетів, щоб вибити скло в закіптю- 
жених вікнах літературної рутини» 3.

Минуло небагато днів, а Рідові здавалося, 
що він прожив за цей час ще одне життя.

1 G r a n w i l l e  H i c k s .  John Reed. The Making 
of a revolutionary. N. Y. 1936, p. 110.

2 Цит. за кн.: T. Г л а д к о в .  Джон Рид, с. 44.
3 Т ам  ж е.
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Люди і події Патерсона зробили його іншою 
людиною. Але він надто втомився — фізично 
і духовно, щоб прийняти остаточне рішення.

А тим часом чарівна господиня салону на 
П’ятій авеню вже не тільки благородна по- 
кровителька молодого таланту. Вона любила 
Ріда, і ця любов була взаємною. Місіс Додж 
розуміла, що хитання Джека можуть при
вести до розриву або, навпаки, зміцнити їх
ній союз. І вона вирішила за нього бороти
ся зброєю тонкою, невідпорною — його лю
бов’ю до прекрасного.

І знову Рід в Європі. Цього разу в овіяній 
мріями Флоренції, на розкішній віллі Мейбл, 
серед екзотичної зелені. Згодом Рід вважав 
свій приїзд сюди дезертирством з поля бою... 
А поки що... він насолоджувався красою, не 
баченими досі розкошами і популярністю, 
що її передбачлива господиня йому створю
вала, вгадуючи в ньому глибоко приховане 
честолюбство. Тут, як і в Нью-Йорку, її дім 
був заповнений славетними людьми, музичні 
вечори чергувалися з цікавими зустрічами. 
Здавалося, Рід був щасливий. Та дедалі ча
стіше він дратувався, відчуття життєвої по
рожнечі і душевної невлаштованості не да
вало йому спокою. І раптом повідомлення 
про поразку страйку в Патерсоні, що в нього 
він вклав душу і серце. Рішення прийшло 
само по собі. Пославшись на недугу, незва
жаючи на умовляння, Рід повертається до 
Америки.

Втеча в Італію не принесла йому заспоко
єння і не повернула втраченої віри в себе. 
Проте хоч його переконання і не набули 
чітких обрисів і він усе ще зоставався ро
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мантиком,— його романтичні поривання вже 
були спрямовані на захист прав пригнобле
них. Участь у страйку в Патерсоні — свід
чення тому. Це був перший внесок Ріда в 
робітничий рух, перший етап його револю
ційного перевтілення, що є закономірним для 
всіх справді прогресивних письменників.

Аналізуючи будь-який з творів Ріда, Драй- 
зера чи Дюбуа, неважко помітити, що їхня 
художня палітра складалася під безпосеред
нім впливом соціального і особистого досвіду. 
У них органічно поєднується часткове і за
гальне, відтворене в художній тканині, в 
типових характерах, що діють у типових 
обставинах.

Радикалізм Ріда віднині вийшов за рамки 
звичних понять, і він уже вважає себе соціа
лістом. Та чи був він ним за переконанням,— 
відповісти на це питання твердо Рід ще не 
міг. Охоплений сумнівами, він був похму
рий і замкнувся.

Але минув час, й Ріда знову втягнули у 
свій вир події, що допомогли йому нарешті 
визначитися. Спалахнула революція в Мек- 
сіці —■ подія, що поклала край болісним сум
нівам, внутрішньому застою. Він відчув грунт 
під ногами, коли якось увечері подзвонив 
Стеффенс і запропонував поїхати в Мексіку. 
Доброзичливий, мудрий, вірний друг Стеф... 
Він, як завжди, у важку хвилину опинявся 
поряд.
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«ПОВСТАЛА МЕКСІКА»

Мексіка... Одна з найбільших латиноаме
риканських країн, яку сьогодні не можна 
уявити без монументального живопису Сі- 
кейроса і Рівери,— це не тільки розкішна 
екзотична природа, задушевні пісні... Це і 
зарослі чагарником безконечні піски, вбогі 
села, злидні... Злидні тим страшніші, що 
країна володіє незчисленними природними 
багатствами.

На початку XX століття тут ще збереглися 
докапіталістичні форми експлуатації і фео
дальні пережитки. В країні величезних по
міщицьких латифундій широко застосовува
лися тілесні покарання. Реакційний режим 
повновладного правителя Порфіріо Діаса га
льмував економічний і культурний розвиток 
країни, викликав обурення в найширших ко
лах мексиканського народу і, врешті, привів 
до різкого загострення класових протиріч, 
особливо на селі. Масові селянські хвилю
вання, посилення страйкового руху в місті 
повільно, але впевнено розхитували терори
стичну диктатуру Діаса. Назрівала револю
ція.

Буржуазно-поміщицька опозиція створила 
свою партію і висунула кандидатом у пре
зиденти Франсіско Мадеро, який обіцяв по
вернути селянам землю, відібрану в них 
Діасом. Політикою обіцянок йому вдалося 
привернути до себе керівників селянських 
повстанських армій Вілью і Сапату і зару
читися їхньою підтримкою. Мадеро, що го
тував повалення Діаса на території СІНА і 
не без згоди уряду Тафта, «прийшов до вла-
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ДИ за волею могутньої революційної хвилі, 
в Я К ІЙ  злилися воєдино і масовий селян
ський рух, і виступи робітничого класу, і 
протест дрібної буржуазії. Боротьба мексі- 
канської національної буржуазії і лібераль
них поміщиків на чолі з Мадеро проти засил
ля клерикально-поміщицьких елементів та 
іноземного капіталу складала тільки частину 
цієї хвилі, проте їм вдалося очолити револю
ційний рух. Мадеро і його прихильники ві
діграли видатну роль у поваленні реакційного 
режиму Діаса. Але обмеженість їхньої про
грами виявилася уже в перші дні після взят
тя влади» 1.

Прийшовши до влади, Мадеро не виконав 
обіцянок. Обдурені в своїх надіях, селяни 
знову об’єднуються навколо Сапати і Вільї, 
і до 1912 року селянський рух сягає таких 
розмірів, що Мадеро змушений кинути на 
розправу з ним шістдесятитисячну армію. 
Урядові війська розстрілювали партизан, 
їхніх дружин, дітей, палили села. Проте 
Сполучені Штати не покладали надії на уряд 
Мадеро, який не міг придушити селянський 
рух. Білий дім морально і матеріально під
тримував реакційні бунти, що спалахували 
в країні. Так у жовтні 1912 року одержав 
підтримку контрреволюційний бунт у Верак- 
русі, а в лютому 1913 року з відома уряду 
США було вбито і самого президента Мадеро.

Масовий рух протесту розгортається з но
вою силою. Активізується діяльність парти
занських загонів. Вождем опозиційного руху

1 М. С. А л ь п е р о в и ч ,  Л. Ю. С л е з к и н .  Исто- 
рия стран Латинской Америки. М., «Вьісшая шко
ла», 1970, с. 295.
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національної мексиканської буржуазії стає 
Венустіано Карранса, до якого згодом приєд
нуються селянські партизанські армії Вільї 
і Сапати. Уряд Вільсона робив ставку на 
прихильників Карранси, оскільки посилення 
англійського впливу (у вигляді збільшення 
англійських капіталовкладень) за час прав
ління Мадеро дуже тривожило американ
ських нафтопромисловців. Необхідно було 
якось виправляти становище. Саме це мір
кування було визначальним в офіційній гро
мадській думці США на користь Карранси.

Війна тривала. Але в країні по суті нічого 
не мінялося. Селяни воювали. Під знамена 
партизанських армій ставало дедалі більше 
нових бійців. А земля, як і раніше, була в 
руках поміщиків.

Рід знав, що Мексіка — країна жорстоких 
звичаїв і що Вілья зі своїми прихильниками 
дотримувався їх: шістнадцяти років він убив 
управителя маєтку, що збезчестив його сест
ру, і подався в гори, нападав на поміщиків, 
забирав зерно і худобу, що вони переправля
ли у США. Але знав Рід й інше: здобуте Ві
лья ділив поміж бідняками. В продажність 
цієї людини Рід повірити не міг.

Після неодноразових і марних спроб одер
жати у федеральних властей дозвіл на в’їзд 
у прикордонне містечко Охінагу Рід, незва
жаючи на заборону і погрози, перейшов 
убрід річку Ріо-Гранде і подався на розшуки 
генерала федеральної армії Меркадо, в якого 
сподівався взяти інтерв’ю. Брудні похмурі 
вулиці гнітюче вражали. Містечко багато 
разів переходило з рук у руки, від федера
лістів до повстанців і навпаки. «На будин-
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ках не збереглося жодного даху, а в стінах 
світилися величезні діри, залишені снаряда
ми. В цих спорожнілих, здавалося, випатра
них будиночках розміщалися солдати, їхні 
сім’ї, коні, свині і кури, здобуті при набігах 
на околишні села» *.

Хворі, змучені люди під нестерпно палю
чим сонцем безконечними рядами йшли до 
американського берега прикордонної річки 
Ріо-Гранде, де їх зовсім не ждали і поводи
лися з ними досить безцеремонно. Ходили 
чутки, що ось-ось прийде армія Вільї. Всі 
чекали цього. Чекали і генерали-федералісти 
і, не гаючи часу, готували собі шляхи для 
відступу, ведучи переговори з американ
ською прикордонною вартою. В цей час Рід 
з невеличким загоном кавалеристів-повстан- 
ців пробирався через безконечну пустелю до 
фронту...

Відчуття страху, неминучої смерті на цій 
дивовижній землі, серед незрозумілих йому 
людей, чиєї мови він не знав, пригнічувало, 
сковувало думки. Але невдовзі його захопило 
їхнє сповнене безмежної відваги життя, по
лонили пісні, що їх він співав разом з 
ними і перекладав англійською мовою. Разом 
з ними він ризикував, долав небезпеки — і 
його повага до них зростала. Вони відповіда
ли взаємністю. «Ці чотири місяці безперерв
ної їзди верхи через сотні миль по спалених 
сонцем степах, ночівлі на голій землі, танці 
і веселощі на привалах у розграбованих 
асієндах1 2 після виявлення дружніх почуттів

1 Тут і далі: Д. Рид .  Восставшая Мексика. М., 
«Художественная литература», 1968.

2 Маєтках.
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як у години відпочинку, так і в боях були, 
очевидно, найважливішим періодом мого 
життя»,— писав Рід пізніше.

Американська преса змальовувала ватаж
ка повсталого мексіканського народу Панчо 
Вілью бандитом, грабіжником, темною, неос- 
віченою людиною, що прагне крові невин
них. Те саме говорили про Вілью і в стані 
федералістів. Але Рід побачив у ньому від
важного друга селян, що пристрасно мріяв 
наділити їх землею, дати їм освіту.

Власники шахт у Патерсоні «говорили про 
партизанів, фактично про весь мексіканський 
народ як про худобу, що її треба примушу
вати працювати до повного виснаження за 
копійки». Так згадував Рід. І він побував на 
рудниках, що контролювалися американ
ським капіталом, познайомився з умовами 
праці шахтарів. Рід побачив, що й справді 
їхнє становище подібне до становища худо
би. Переконався він і в тому, що вони «най- 
бідніші від усіх, кого він зустрічав у Мексі- 
ці... Голодні, босі, вони деградують і фізич
но...» Рід зрозумів, що події в Мексіці — це 
не чергове повстання незадоволеної селян
ської бідноти, а справжня революція, і не 
лише проти внутрішньої тиранії, а й проти 
іноземного втручання в економіку країни. 
І це було не поверхове враження — а переко
нання, що його він міг підтвердити численни
ми фактами.

Згодом, повернувшись із Мексіки, Рід за 
дуже короткий час, що здивує навіть досвід
чених нью-йоркських хронікерів, напише 
книгу «Повстала Мексіка», в основу якої ля-
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ясуть його репортажі для журналу «Метро
політен».

...Здавалося, пустелі не буде краю. Де-не- 
де з пісків виривалися крихітні річечки і 
зникали так само раптово, як і з’являлися. 
Кріпосні стіни, ранчо... неприступні, як се
редньовічні замки. Території, що контролю
валися генералом Урбіною, змінювалися во
лодіннями генерала Уерти, Паскуаля Ороско. 
Мінялися «володарі», мінялися пейзажі, але 
незмінним було одне: Мексіка,— роз’єднана 
війною і перетворена в дивовижний союз 
своєрідних удільних князівств, казково бага
та і водночас злиденна, жорстока і просто
душна,— була одностайна в своєму палкому 
бажанні звільнитися від грінго 1.

Генерали-конституціоналісти вбивали ге- 
нералів-федералістів, не забуваючи при цьо
му і своєї вигоди. Ріду довелося переконати
ся, що конфісковані конституційним урядом 
величезні володіння багатих іспанських зем
левласників, що втекли від революції, часто 
управлялися агентами революційних генера
лів, і досить велика частка прибутків йшла 
на їхні особисті потреби. Але чи покидали 
свої пости президенти, чи вбивали один одно
го генерали,— народ вірив у революцію і був 
переконаний, що тільки вона принесе йому 
волю, мир і ситість. Рід писав: «Я ще довго 
пам’ятатиму виснажене тіло і босі ноги ста
рого з обличчям святого, який повільно мо
вив: «Революція — це добре! Коли вона

1 Так у Мексіді називали американців через зе
лений (green) колір мундирів, що їх носили солда
ти ще в минулому столітті.
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переможе, ми, з божою поміччю, більше ні
коли не голодуватимемо».

Книжка Ріда побудована за принципом 
дорожніх нотаток, зроблених під час його до
сить тривалого перебування в повстанській 
армії, і розповідає про його враження і осо
бисту участь в багатьох бойових операціях, 
коли він ділив з повстанцями тривоги і не
безпеки, бідну їжу і скромний нічліг. Це бу
ло зовсім незнайоме Рідові життя, його ото
чували нові, незнані люди.

Звичайні воєнні будні — наступи, відступи, 
бої, короткі привали. Маленькі людські ра
дощі, коли на якийсь час забувається горе, 
коли ті, хто тільки-но в боях був відважним, 
а часом і жорстоким, стають м’якими, добри
ми, діляться тим, що випадає на долю сол
дата. Крізь сторінки перших розділів книж
ки проходить ряд людських типів, часом при
вабливих, часом по-справжньому цікавих і 
завжди трохи екзотичних. Веселий підпол
ковник Пабло Сеанес, що густо пересипав 
свою мову міцними словечками, виявляється, 
«був демоном у бою і жорстоким месником 
після бою». Добродушний Лонгінос Герека, 
про хоробрість якого ходили легенди, у два
дцять один рік став капітаном. Лікар-неук, 
що оперував поранених за допомогою домаш
ніх ножиць та холодної води, так пояснював 
Рідові благородну мету революції: «Я був 
дуже бідний до революції, а тепер я дуже 
багатий».

Більшість солдат повстанської армії так 
само однозначно розуміли революцію: це 
війна бідних проти багатих. Та пробувши з 
ними поряд чотири місяці, пересвідчившись,
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яК в їхній щедрій гостинності, так і в неймо
вірній обмеженості, темноті, Рід не осуджу
вав цих з давніх-давен гноблених людей. 
Він розумів, що, коли від народження до 
кончини відчуваєш голод і гніт, вищою і єди
ною справедливістю може бути тільки мате
ріальне втілення її.

Книжка присвячена революції. Але в ній 
не знайдеться жодної сторінки, на якій Рід 
з величезним інтересом і симпатією не гово
рив би про мексіканський народ, його мрії, 
його страждання і боротьбу. І в зображенні 
соціальної боротьби мексіканського народу 
Рід сягає високого рівня художньої правди.

В стан революційної армії Рід потрапив 
одразу. За час перебування в Мексіці він 
зріднився з повстанцями, став частиною їх
ньої плоті і крові. І не тільки тому, що так 
склалися обставини, а передусім через те, що 
зрозумів цих людей, причини їхньої безмеж
ної відданості справі боротьби.

ї вже перші враження від перебування в 
ескадроні генерала Урбіни переконують його, 
що він повинен бути тільки з ними, тільки 
там, де вони.

...Вибоїстий путівець. Перехрестя, купи ка
міння, увінчані дерев’яними хрестами,— сум
ні могили борців за правду... Ранкова про
холода розчиняється в полуденному сонці, 
а ескадрон усе ще галопом скаче в Коно- 
тільо, звідки призначено наступати. Одяг
нуті в зношений одяг — хто в комбінезоні, 
хто у фраку, взуті в сандалі, а більшість — 
босі, люди їхали на війну. І в одній з на
вантажених динамітом карет, що невідомо
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звідки і як сюди потрапила, їхав і автор 
майбутньої книжки.

По дорозі, на привалах, він знайомився з 
життям мексіканських сіл. «Важко собі на» 
віть уявити,— пише він,— як близько до при» 
роди живуть пеони в цих величезних асієн- 
дах. Навіть їхні халупи збудовані з тієї са
мої обпаленої сонцем глини, на якій вони 
стоять; їхня їжа — кукурудза, яку вони ви
рощують; їхнє питво — вода, яку зачерпують 
із пересохлих річок і несуть на головах стом
лені жінки; їхній одяг зітканий із шерсті, 
сандалі вирізані із шкури щойно зарізаного 
бика. Худоба — їхні найближчі друзі».

Місяці в Мексіці здалися Ріду цілою віч
ністю, протягом якої він прожив ще одне 
життя, сповнене пригод і небезпек, а основ
не — глибокого інтересу до нових для нього 
людей та їхніх звичаїв. Зовсім незвичайним 
для Ріда було відкриття, коли він дізнався, 
що ці безграмотні, втомлені війною люди 
дуже добре знають, за що воюють, і що 
слово «мир» є для них втіленням бажаної 
мети, а не абстрактним поняттям, як це 
твердили в нього на батьківщині. Він був 
свідком багатьох боїв ескадрону з ворожими 
загонами, на його очах убито найхоробріших, 
що стали близькими і дорогими йому, людей. 
Часто над головою Ріда свистіли кулі. Якось 
на його очах жменька повстанців намагалася 
дати відсіч цілій армії «безжалісних дияво
лів» соїогасіоз...1 Збожеволілі від жаху, 
кидалися з хижки в хижку жінки і діти, без

1 Солдати нерегулярної федеральної армії, про
звані так за_ криваві набіги на селянські поселення.
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л а д н о  стріляли захоплені зненацька кавале
ристи з повстанського ескадрону, що став 
йому рідним. Було обмаль гвинтівок. Закін
чувалися патрони.

Сам Рід врятувався випадково. «Я біг, біг, 
біг, поки стачило сил бігти,— пише він у 
своїй книжці.— Потім ішов кілька метрів 
і знову біг. Я вже не дихав, а хрипів... 
Страшні судоми зводили мої ноги...» Усе, 
що відбувалося, здавалося сторінкою з якоїсь 
страшної, в дитинстві прочитаної книжки. 
Голодний, обірваний, протягом кількох днів 
він блукав по спаленому степу, шукаючи 
хоч щось живе.

Та фізичний біль і страх, пережитий за 
кілька годин першого бою, втечі і блукань, 
не можна порівняти з потрясінням, що його 
пережив Рід, зустрівшись з тими, хто зо
стався живим.

«Змучений загін спускався з пагорбка. Де
які солдати їхали верхи, іноді вдвох на одно
му коневі... Інші йшли пішки... Голови і ру
ки більшості обмотані закривавленим ганчі
р’ям. Патронташі порожні, гвинтівок не було 
зовсім. їхні обличчя і руки покривали піт, 
бруд і кіптява від порохового диму... їх  за
лишилося всього п’ятдесят чоловік, разом з 
жінками».

Рід живе життям повстанців, їхніми дум
ками, їхнім горем. Для нього, як і для них, 
найбільшою радістю є жменя тютюну, що її 
часом щастило дістати у мандрівних торгов
ців, стає звичайним те, що ще кілька днів 
тому було дивним,— і жах битв і смертей, 
і пориви щирої сердечності найбідніших пео
нів, що допомагали пораненим, пропонували
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їм їжу, постіль, корм для коней. Просто і 
мужньо ці люди заліковували свої рани і гір
коту поразок.

Справжнє відкриття в книжці — образ 
Панчо Вільї, легендарного друга народу, що 
став для мексіканців їхнім Робін Гудом. 
Рід знав про нього задовго до особистого 
знайомства з американської преси — як про 
розбійника; з численних мексіканських пі
сень і поетичних балад — як про народного 
захисника. Вілья — неграмотний пеон, що 
довгі роки прожив «поза законом»,— володів 
незвичайним природним розумом і далеко
глядністю. У побуті довірливий, як дитина,— 
він нікому не довіряв, якщо йшлося про вій
ну. «В будь-яку пору ночі він раптом з’яв
ляється де-небудь в лінії розташування аван
постів, щоб перевірити вартових, а вранці 
повертається з протилежного боку. Жодна 
душа, навіть найдовіреніший офіцер штабу, 
нічого не знає про його плани, аж поки він 
не вирішує, що треба діяти».

Коли почалося повстання, Вілья свою до
помогу і «величезні багатства» 1 запропону
вав конституційному уряду Мадеро, тому 
що вважав, що тільки конституція може і 
повинна розв’язати аграрне питання на ко
ристь селян. Раз повіривши президентові 
Мадеро, він залишається вірним йому до 
кінця, хоча й не без мовчазної згоди остан
нього був змушений сидіти кілька місяців у 
в’язниці. Після втечі, яку йому влаштував 
уряд, чи то потребуючи його допомоги, чи то

1 Вважалося, що за двадцять років грабіж
ництва він нажив величезні багатства. Насправді, 
ця сума складала 363 песо.
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поступившись вимогам його друзів, Вілья 
зібрав тритисячну армію і протягом семи з 
ДОЛОВИНОЮ місяців звільнив майже всю пів
нічну Мексіку від федералістів, але навідріз 
відмовився стати президентом. «Я солдат, 
а не державний діяч,— говорив він.— Я не 
маю достатньої освіти, щоб бути президен
том. Я навчився читати і писати тільки два 
роки тому. Хіба я зумію, ніколи ніде не 
вчившись, розмовляти з іноземними посла
ми... Погано прийдеться Мексіці, якщо на 
чолі її уряду стане неосвічена людина. Я ні
коли не займу посади, для якої не підхо
джу».

Елементарній грамоті Вілья, який не лю
бив гаяти часу даремно, навчився у в’язни
ці. Але прочитавши, крім газет, тільки 
«Трьох мушкетерів», що невідомо як потра
пили йому до рук, горів невгасимою при
страстю до освіти. Він відкривав школи, він 
прагнув із справді дивовижною самовідда
ністю розв’язувати фінансові і економічні 
проблеми і чинив справедливість за законами 
своєї совісті: конфіскував майно багатих 
мексіканців на користь конституційного уря
ду, виганяв за межі Мексіки іспанців, що 
підтримували уряд диктатури Діаса. Він не
навидів пишномовні фрази і непотрібні це
ремонії, був жорстокий до ворогів і чутли
вий до проявів горя і страждань. Він наді
ляв пеонів землею, а його солдати у 
звільнених штатах ремонтували і обслужу
вали водопровід і телефонні станції. Вони 
різали худобу на бійнях і продавали насе
ленню м’ясо, але їм під страхом смерті 
заборонялося красти. Вілья був добрий і
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справедливий до своїх підлеглих, і «не раз,— 
пише Рід,— доводилося бачити, як він обмі
нювався дружніми жартами з двома десят
ками обірваних солдат».

Так на сторінках «Повсталої Мексіки» Рід 
відкриває для читача нового Вілью, пре
красну людину, хороброго і мудрого полко
водця, жорстокого, але справедливого, мрій
ника, що хотів побачити той заповітний час, 
коли Мексіка стане новою республікою і ко
ли праця стане синонімом чесності. Рід про
ймається глибокою симпатією до нього і його 
переконань. Його приваблює у Вільї велич 
життя-боротьби. За три роки війни Панчо 
Вілья, гроза руралес (сільських жандармів, 
що жорстоко розправлялися з пеонами), друг 
бідняків, перетворився з народного месника, 
що не відкидав ніяких засобів для досягнен
ня мети, в першу особу Мексіки, перед яким 
витягувалися офіцери і про якого складали 
балади солдати.

Теплі слова про Вілью — це не просто за
хоплення Ріда партизанським генералом, не 
тільки його глибоко емоційне ставлення до 
нього як до визначної особистості, щирої і 
уважної людини, а й безпосереднє спро
стування наклепницьких вигадок про мекси
канський народ, що ними були заповнені 
сторінки американської преси.

Покинувши гостинні володіння Вільї, Рід 
пробирався на південь, до місця боїв, що 
визначили подальшу долю Мексіки. І знову 
дороги, забиті вершниками, колясками, за
хмелілими солдатами. Передзвін гітар, піс
ні... Ночі, сповнені екзотики... Нарешті, він 
прибув у Хіменес, де стояла в повній бойовій
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готовності одна з повстанських дивізій, че
каючи наказу про наступ на оплот феде
ралістів Торреон. Хвилюючими були хвили
ни зустрічі з американцями, звільненими 
Вільєю.

Жалюгідні, обдерті, вони відчували свою 
непотрібність тут, на сплюндрованій землі, 
куди прийшли хто за пригодами, а хто й за 
наживою. Миттєва радість від зустрічі зі 
співвітчизниками нахлинула підсвідомо і 
якось раптово, а тоді поступилася місцем 
гидливості і полегшенню, коли він розстав
ся з ними — меркантильними, холодними 
людьми, «зайвими в цій країні пристрастей, 
що зневажали справу, за яку боролися». Пі
зніше про одного з таких «героїв» Рід на
пише новелу «Мак-американець» — цілком 
оголену, страхітливу сповідь расиста, який 
цинічно викладає своє кредо вбивці.

Шлях на Торреон можна порівняти тільки 
з трудом Сізіфа — безліч разів повстанці 
йшли в атаку і стільки ж разів відступали. 
Покалічені, смертельно втомлені люди у 
брудних, просяклих кров’ю пов’язках, зда
валося, втрачали останні сили.

Попереду — смертоносний непробивний за
слін федералістів, а позаду, скільки може 
охопити око,— кактуси, хмари жовтого пилу 
і ніде ані краплі води. Зруйнована водокач
ка давала мізерну кількість солонуватої во
логи, що не втамовувала спрагу ні в людей, 
ні в тварин. Поле битви... Воно в Ріда живе, 
криваве, жахаюче. Звідси виносили поране
них і мертвих, звідси йшло горе і відчай. 
Тут у стогоні і ненависті народжувалася воля 
і віра мексіканського народу, захисника
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конституції і незалежності своєї країни. Та 
це було потім. А до того, у ті незабутні осін
ні місяці 1913 року, куди оком не кинь,— 
був «чорний жах». Солдати, чорні від поро- 
ху, спітнілі, брудні...

Використавши всі патрони, вони виходили 
з укриттів, зникали в чагарниках і знову 
з’являлися з новими боєприпасами. І знову 
йшли туди, звідки, не припиняючись, чувся 
гуркіт гармат, вищання снарядів і «най
страшніший з усіх звуків війни — посвист 
розірваної шрапнелі». Вони по кілька разів 
на добу йшли в атаку, по дванадцять годин 
не сходили із сідла. Стогнали, вмирали... Ча
сом голосно, а коли — й зовсім байдуже пе
реносили біль і страх, а то й мізерні радо
щі, що раптом випадали на їхню військову 
долю.

Багато пережив за цей час Рід, багато пе
редумав. Брав участь в атаках, серцем і 
розумом до кінця осмисливши, що війна — 
це завжди лише страждання, кров, жорсто
кість, страх... Усе змішалося і, викристалі
зувавшись, осіло десь в глибині душі непо
збутньою відразою до війни, що й визначило 
у майбутньому громадянську й естетичну 
позицію письменника.

Рід малює найрізноманітніші сторони су
то мексіканського побуту у воєнних умовах, 
національні характери. Цікавими є сторін
ки, на яких він розповідає про узаконений 
звичай солдатських дружин йти в похід 
слідом за чоловіками. Звичайно їм дозволяли 
влаштовуватися на дахах поїздів разом з 
дітьми і нехитрими пожитками. На привалах 
вони готували їжу, прали білизну, порали
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поранених. З справжнісіньким індіанським 
стоїцизмом вони переносили труднощі ПОХО
ДУ і невлаштованість солдатського життя. А 
коли загони вирушали на фронт, за ними 
«брели пішки десять-дванадцять жінок, що 
несли кухонні речі на головах і спинах, іноді 
вони гнали мула, нав’юченого мішками з ку
курудзою».

Надзвичайна самовідданість цих простих, 
скромних мексіканок, що щедро зігрівали 
своїм теплом незатишне похідне життя, пе
реповнила Ріда почуттям симпатії до них і 
природним всепрощенням їх нестримних ча
сом звичок, проти яких спочатку повставала 
його пуританська мораль.

З книги Ріда американці дізналися про те, 
що армія Вільї зовсім не бандитська, як її 
називали. У її лавах хоробро билися брат 
убитого президента Рауль Мадеро, Еугеніо 
Бенавідес — один з найосвіченіших людей 
Мексіки, колишній міністр федерального 
уряду Карранси Ангелес, багато інших ти
тулованих і нетитулованих «колишніх», яких 
об’єднувала з Вільєю любов до своєї країни, 
багатостраждальної Мексіки, і десятиліття 
пригнобленої мрії про звільнення батьківщи
ни від нав’язаної ззовні економічної і полі
тичної опіки. І в цьому прагненні вони були 
рівні — і полковник Герра, що здобув освіту 
в Америці, і неосвічений простодушний ге
нерал Ортега, який ніколи не розстрілював 
полонених. «Я людина неосвічена,— говорив 
він Ріду,— але я знаю, що війна найостан- 
ніша справа для будь-якого народу. Тільки 
коли вже несила терпіти, народ береться до 
зброї».
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Війна тривала, і Рід втратив лік сутичкам 
і атакам. Він був свідком відступу повстан
ців біля Бріттінгем-Корраля — тоді підвели 
саморобні снаряди. Він бачив, як солдати, 
охоплені панікою, бігли, кидаючи гвинтівки. 
І він біг разом з ними. Бачив, як у «вели
чезній хмарині пилу солдати, що тікали, ки
нулися назад. Та сили були надто нерівними. 
Позаду ревіли снаряди, намацуючи нас у 
куряві, і лунали постріли з гвинтівок. І тут 
ми побачили, що геть уся широка дорога спе
реду забита вершниками, вони неслися га
лопом, сповнюючи повітря індіанським бойо
вим кличем і розмахуючи гвинтівками — на
ша бойова колона!» Вони відступали і на
ступали одночасно, і знову відступали. Зда
валося, все змішалося. Солдати кидали 
зброю, тільки падаючи мертвими на ходу. І 
в ту мить, коли всім здавалося, що це кінець, 
з’явився Вілья. І «втікачі зупинилися... У всіх 
на обличчях було написано полегшення — 
наче вони боялися невідомої небезпеки, і 
раптом страх зник. У цьому крилася сила 
Вільї,— писав Рід.— Він завжди так умів все 
пояснити масі простих людей, що вони одра
зу його розуміли».

Напруження пригасло. Криза минулася. 
Нестерпно палило сонце. У тіні дерев відпо
чивали артилеристи. Голодні солдати ділили 
із своїм сотрапегоз нехитру трапезу. Вілья 
готував сили для нової атаки. З розташуван
ня ворога вітер доносив нудотний запах наф
ти і паленого м’яса — федералісти спалюва
ли своїх убитих.

Відступаючи, вони палили все, що горіло: 
мости, телеграфні стовпи, житла пеонів. Во-
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нй грабували мирних жителів, отруювали 
ріки і водоймища, продовольчі товари. Серед 
отруєних був і Рід. «Коли я думаю про ту 
ніч,— пише він в одній із своїх кореспонден
цій,— мені особливо виразно пригадується, 
як бідна отруєна коняка раптом покотилася 
по землі, і ноги її судорожно затіпалися; як 
у темряві ми проходили повз солдата, що 
стояв рачки і страшенно блював; як у мене, 
коли я закутався у ковдру і ліг, почалися 
раптом страшенні спазматичні болі, і я від
повз у чагарник і був безсилий приповзти 
назад. Так до самого світанку і корчився 
на землі».

Неможливо одразу після прочитання книж
ки «Повстала Мексіка» переключитися на 
сьогоденність. Ще довго сторінки книги три
мають у полоні іскристих мексіканських 
ночей, міцних потисків дружніх рук, пере
конуючи у справедливості боротьби людей, 
які вмирали так само просто і природно, 
як і жили.

Загальна емоційна насиченість книжки 
підсилюється надзвичайно поетичними, яс
кравими зарисовками специфічного мексі- 
канського побуту. Нескінченні балади про 
любов, про війну, про горе народу, його за
ступників. і, звичайно, про Вілью.

Ці та подібні зразки народної творчості 
виникали з будь-якого приводу і експромтом. 
Виконувалися вони монотонно, з особливою 
душевною тужливістю. Кожний мексіканець, 
як стверджує Рід, знає десятки балад. Вони 
передаються з уст в уста і не претендують
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на високі естетичні оцінки, та завжди зло
боденні, їдкі або глибоко ліричні.

Яскраво і динамічно розповідає Рід про 
релігійні свята, народні видовища, поєдную
чи соціальні мотиви з поезією: «Морок був 
пронизаний бринінням життя: схвильований 
сміх юних дівчат; уривчасте дихання жінки, 
зачарованої пристрасним потоком слів свого 
кавалера, що притулився до грат її вікна; 
дзвін десяти гітар; подзвякування шпор мо
лодого джигуна, що поспішає на побачення. 
Було холодно. Коли ми проходили повз ши
нок Кабрери, на нас війнуло гарячим повіт
рям, запахом тютюну і алкоголю. Потім, пе
рейшовши по каменях, на яких жінки перуть 
білизну, на другий берег струмка, ми побачи
ли яскраво освітлені вікна оселі дона Прісі- 
ліано і почули віддалені звуки оркестру Вал
ле Аллегро».

Ліричний Рід і в описах природи Мексіки. 
Вона змінює своє забарвлення ніби в унісон 
подіям чи психологічному стану персонажів. 
Так у момент затишшя «ранок був сліпучо- 
синій із золотом. По небу неслися пухнасті 
хмаринки з пурпуровими смужками...» Та 
ось загін наближається до місця бою, і «на 
сході, над широкою рівниною, зазоріло... Ста
вало тепліше, пахло землею і молодою ку- 
курудзою... То були запахи тихого літнього 
світанку. І від цього гуркіт бою здавався 
породженням безумства».

Стомлений, змучений тривалим переходом, 
Рід потрапляє до своїх друзів, що лишилися 
живими після бою. По-мексіканському бурх
ливий вияв захоплення від зустрічі змінився 
тихою радістю. І співзвучно настрою «легень-
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яйй вітерець погойдував гілки величезних 
дерев; їхні могутні верхів’я золотилися у 
проміннях сонця, що опускалося за пагорб...». 
Лірика в «Повсталій Мексіці» органічно 
входить у тканину історичної оповіді. І цей 
своєрідний художній прийом надає книжці 
барвистості і живописності.

Після взяття Торреона армія Вільї надовго 
припинила воєнні дії. Похід на Мехіко ви
магав мобілізації усіх сил, а це, в свою чер
гу,— тривалої підготовки. Репортерські обо
в’язки давно кликали Ріда в Нью-Йорк. 
Необхідність від’їзду постала якось несподі
вано, враз, і прощання з людьми, близькими 
йому, було сумним і швидким. Він віз із 
собою сотні сторінок живої історії країни, 
з якою зріднився, наказ про присвоєння 
йому звання бригадного генерала і велику 
любов до мексіканського народу.

«Повстала Мексіка» — це книжка про те, 
як темні, знедолені горці, пеони, ковбої, 
взявшися за зброю, а часом озброєні лише 
хоробрістю і ненавистю, чотири місяці вели 
облогу опорного пункту федералістів Тор
реона тоді, як головні сили армії конститу
ціоналістів під командуванням Вільї стояли 
в резерві, збираючи сили для вирішального 
удару. Це книжка про бідний, але гордий 
народ і про легендарного його вождя Панчо 
Вілью, в якому втілилися кращі риси мек
сиканців — безмежна сміливість і мужність, 
Життєлюбство і непохитне прагнення до сво
боди. Книжка Ріда про мексіканську рево
люцію — це й засудження необгрунтованої
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версії американського уряду про Венустіано 
Каррансу як про першого вождя пробудже
ної Мексіки. Цілим рядом фактів він переко
нує, що стомлений і роздратований старий, 
яким був Карранса, міг бути лише певним 
символом революції і про його позитивну 
роль можна говорити тільки в минулому часі, 
коли він, озброївши на свої власні кошти 
пеонів — робітників своїх помість, пішов ра
зом з ними захищати революцію. Його демо
кратизму вистачило тільки на те, щоб звер
нутися із закликом до народу взятися за 
зброю в ім’я революції і оголосити себе її 
«першим вождем». А коли вона перемогла і 
почався розподіл портфелів, він виявив себе 
вельможею, для якого навіть Вілья при всіх 
своїх заслугах перед державою залишився 
тільки неосвіченим пеоном й більше ніким. 
Тому й не дивно, що його політична платфор
ма була далека від тих проблем, які, по суті, 
стали змістом і смислом мексиканської рево
люції. Безперечно, в Ріда було певною мірою 
ідеалізоване уявлення про Мексіку. Він як по
ет не міг не захоплюватися її екзотичною 
красою. Та ставлення до країни, її історії 
визначилося життям, що він ним жив на цій 
землі,— нетривалим у часі, але безкрайнім 
за силою переживання і співчуття до знедо
леного народу.

Книга Ріда про революційну Мексіку спри
яла тому, що американці стали зовсім інакше 
ставитися до цієї країни та її народу. Книж
ка вселяє симпатію до мексіканців, допомагає 
зрозуміти їхню велику національну драму. 
Композиційно — це збірник новел, які, образ
но кажучи, складають барвисте полотно про
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грандіозні події в Мексіці, що породили 
громадянську війну.

рід був не єдиним американським письмен
ником, що побував у Мексіці в ті знаменні 
для її історії дні. Бував там і Лінкольн 
С т е ф ф е н е , і Джек Лондон... Та Рід був єди
ний, хто розповів про неї правду. Суворо 
дотримуючись основного принципу своєї 
письменницької практики, він, часто навіть 
ризикуючи життям, завжди намагався бути 
в центрі подій, у всьому дійти істини. Саме 
ці шукання правди і допомогли йому відтво
рити на сторінках своєї книжки велич бо
ротьби мексіканського народу за свободу.

Про війну в Мексіці писав і Джек Лон
дон — як військовий кореспондент. Його ре
портажі яскраві, емоційні і запам’ятовують
ся. Та Джек Лондон пробув у Мексіці 
недовго і не зумів до кінця розібратися у по
діях. Хоч письменник і розумів закономір
ність народного визвольного руху, мексікан- 
ська революція його злякала *. Тому він і 
побачив там тільки бруд і «загальне безум
ство». Соціалістична преса справедливо за
судила Лондона за його мексіканські репор
тажі. Тим більше, що в пам’яті була ще сві
жа його новела «Мексіканець» (1911), яка 
викликала одностайне схвалення в літера
турних колах.

«Повстала Мексіка» вийшла в світ 1914 ро
ку, і разом з нею в літературу прийшов 
зрілий, серйозний письменник, який виразно 
розмежовував свої революційні симпатії і 1

1 Див.: А. З в е р е в .  Джек Лондон. М., «Знание», 
1975.
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антипатії. В історії американської літеру 
тури де був час розвитку теми антикапіта, 
лістичної боротьби. В умовах піднесення ро, 
бітничого і соціалістичного руху 20-х років 
ця тема стала провідною в літературі. Вже 
в нарисі «Війна в Патерсоні» (1913) Рід 
виступив одним з тих, хто першим пору, 
шив її.

У «Повсталій Мексіці» він знайомить чи
тала з іншим видом боротьби — як протп 
внутрішніх гнобителів, так і проти інозем
них імперіалістів, і виступає як непримирен
ний борець за право мексіканського народу 
на свої природні багатства. Він викриває і 
армію федералістів у її істинній суті — ви
конати волю американських хазяїв у досяг
ненні їхніх хижацьких цілей, і переконує 
у марності цих намагань, бо ж неможливо 
стримати наступ змін, які неминуче насу
валися.

У Мексіці він уперше відчув і зрозумів 
взаємозв’язок усього, що бачив, з найглибши
ми суперечностями епохи. От чому, повер
нувшись додому, у своїх статтях і виступах 
Рід вимагав невтручання Сполучених Штатів 
у внутрішні справи Мексіки, роз’яснював, 
якої шкоди завдасть американська інтервен
ція справі мексіканської революції. У ко
респонденції для «Метрополітену» він писав: 
«Війна в Мексіці не принесе нічого, крім 
сліз і катастрофи» ^

Майкл Голд писав: «Поетична правда рі- 
дівського репортажу про місяці, що їх він

11 о її п в їи  аг ї. ТЬе Макіпд ої а геуоІіДіопагу,
р. 20.
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провів у боях разом з кавалерією Вільї, 
зробила великий вплив на соціалістичний 
рух того часу, особливо на молодь»

ПЕРІІЇА СВІТОВА:
НАПЕРЕДОДНІ І РОЗПАЛ

Тим часом навесні 1914 року в Ладлоу, 
штат Колорадо, на шахті мультимільйонера 
Рокфеллера страйкували робітники. Охорона 
шахт разом з міською поліцією вчинила 
страшне лиходійство — спалила наметне мі
стечко гірників, виселених раніше із своїх 
будинків. «Найдемократичніші» штати, які 
лицемірно обстоювали свободу в латино
американських країнах, запроваджували 
«свободу» в Мексіці, чинили неприкрите на
сильство у себе вдома. Рід не міг стояти 
осторонь цього. Його переконаність у правоті 
страйкарів — не тільки логічний вихід із 
принципу «злиття» з дійсністю, що лежить 
в основі його ставлення до зображуваних 
подій,— це переконаність у дії: бути на боці 
тих, хто бореться. Його місце там, у Колора
до, де пролилася кров, де у підвалах жили 
осиротілі жінки й діти. Хоч він і був певен, 
що «солідні» газети не захочуть, та й не 
зможуть через свою залежність від рокфел- 
лерівського клану, розповісти правду про 
трагедію в Ладлоу, адже Рокфеллер не тіль
ки володів сорока процентами акцій, а й пов
ністю контролював політику гірничодобувної 
промисловості. 1

1 \Vorker, 1960, МагсЬ, р. 41.
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І ось Рід на місці подій. Минуло вже 
десять днів після кривавої розправи. Йому 
довелося розплутувати клубок інтриг між 
шеріфом, губернатором і власниками шахт; 
конфлікт між шахтною адміністрацією і гір. 
никами. І знову він побачив непрохідну бе
зодню між класами. Багато днів напруженої 
праці, пошуку. Рід виступав як слідчий і як 
історик, по крихтах відновлював події. Без- 
конечні факти, окремі деталі і знову факти... 
«Сотні біженців розташувалися на відкритій 
рівнині під безперервним дощем і снігом. 
Багато хто ночував під відкритим небом. 
Вони рили у землі ями і ховалися там, як 
дикі звірі» 1.

Компанія, не марнуючи часу, «поставила 
на пагорбі над Сегундо прожектор і куле
мет». Місце розташування табору страйкарів 
снайпери обстрілювали з пагорбів. Прибула 
національна гвардія. І все це проти тих, хто 
намагався мирним шляхом домовитися з ад
міністрацією шахт про людські умови праці.

Дедалі нові натовпи людей прибували в 
табір страйкарів. Та вони не мали ані зброї, 
ані чіткої організації. Рід наголошує, що 
страйк вибухнув стихійно, не мав організо
ваного революційного спрямування. «Страй
карі — не соціалісти, не анархісти. Вони 
невибагливі, терплячі, їх легко прибрати до 
рук, та вони живуть у таких злиднях...» 
І їх було одинадцять тисяч. 1

1 Д. Рид .  Война в Колорадо.— Див.: Д. Рид .  
Рассказы и очерки.
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Цих знедолених, безправних людей обра
жали, ув’язнювали як «воєнних злочинців», 
убивали з-за рогу. Кулеметний вогонь зни
щив їхній останній притулок — намети. Свід
ки розповідали Рідові, що поліція мала наказ 
зруйнувати табір і знищити в ньому все 
живе. А страйкарі не зробили жодного пост
рілу. «Серед реву оскаженілого полум’я чу
лися крики жінок, дітей, що живцем горіли 
у підвалах під наметами... Одних солдати 
витягали, били й арештовували, інших за
лишали горіти живцем...» І це нещадне 
винищення людей сталося у «найвільнішій 
і найдемократичнішій» державі світу.

Полум’я гніву з Ладлоу перекинулося на 
всю країну і охопило всю Америку. Навіть 
далекі від політики люди включилися в кам
панію допомоги шахтарям. Вони збирали гро
ші на зброю і медикаменти.

Уряд штату Колорадо не зміг встановити, 
скільки чоловік загинуло в Ладлоу, як не 
зміг (точніше — не схотів) встановити 
і міру вини адміністрації вугільних компа
ній у цьому звірстві. Натомість воно випу
стило акції на мільйон доларів, «щоб запла
тити поліції і охороні шахт за їхню блискучу 
роботу» в Ладлоу.

Рід захоплювався стійким опором страйка
рів, може, тому і опис страйку надто деталі
зував. Шукаючи, він знайшов і переконливо 
довів вину «сильних світу цього» в не
стерпності соціального гніту і логічну 
неминучість протесту, трагічний наслідо < 
якого безсумнівний у «Війні в Коло
радо».
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Самовідданість, пошук істини та досто- 
вірність нарису засвідчили, що Рід 
письменник з цілком визначеною класовою 
свідомістю.

Час довів, що юнацький радикалізм не 
виродився, не згас. Більше того, він давав 
привід для роздумів його гарвардським дру
зям. Вони вважали Ріда м’якотілим, а він 
виявився небезпечним. У їхньому уявленні 
його життя було дивним і безглуздим. Та 
вони поблажливо терпіли його погляди,— 
адже талановитим людям прощаються їхні 
дивацтва. Їхньої респектабельності вистача
ло й на те, щоб не надавати цим «дивацтвам» 
особливого значення. А він боровся за них, 
переконував інших! І це вже стало порушен
ням загальноприйнятого, в їхньому розу
мінні, упорядку. В їхніх очах Рід був від
ступником. Цього разу вони не помили
лися.

Шлях Ріда до робітничого руху був ха
рактерний для людини, яка не одразу при
святила себе здійсненню єдиної мети. Не 
одразу, але самостійно підійшов він до розу
міння історичної ролі робітничого класу, хоча 
й визнавав, що спочатку його інтерес до ро
бітничого руху був черговим захопленням, а 
інтерес до теорії цієї боротьби — неглибо
ким. Поділяючи соціалістичні погляди, він 
не вступав у Соціалістичну партію, вважаю
чи, що приналежність до будь-якої партії 
зв’яже його, змусить поступитися професій
ною свободою. Рід шукав відповіді на болю
чі соціальні питання у тісному спілкуванні 
з робітничим класом. Особливо приваблюва
ла його ІРС, членів якої він вважав справж-
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яіми революціонерами 1. Обмеженості програ
ми цієї організації він ще не бачив, але йому 
як поету імпонував бунтарський дух і піс- 
яя, незмінний супутник і зброя усіх ірсівців. 
Колишні друзі, люди його кола, негласно 
бойкотували або намагались морально і ма
теріально тиснути на нього. В одній бульвар
ній газетці якось навіть з’явився пасквіль. 
Дехто (серед них і друзі), що недавно за
хоплювались його карколомною кар’єрою — 
у двадцять шість років він заробляв два
дцять тисяч на рік і вважався одним із кра
щих журналістів Америки,— тепер зачинили 
перед ним двері. Рід тяжко переніс відчу
ження друзів, та вже не терзався сумніва
ми. Непримиренність і переконаність у сво
їй правоті утверджувалися, і він уже знав, 
де його місце, де він принесе користь.

Липневого ранку 1914 року у розмірене 
життя середнього американця ввійшла війна. 
Перша світова війна... Це повідомлення 
сприйняли спокійно, як звичайну подію із 
поліційної хроніки. Та раптом багато хто 
згадав, що їхні предки колись-но жили на 
берегах Волги або Дунаю, Темзи або Рейну. 
Це й не мало значення, де саме, але десь 
там, звідки долинав гуркіт гармат, стогін 
людей. І про війну заговорили. Хтось вгаду
вав і про можливі наслідки — надто тяжко 
було уявити, на чиєму ж боці бути Амери
ці,— і це цікавило всіх. Утворювалися різно-

1 Індустріальні Робітники Світу — пролетарська 
організація, яка мала за мету об’єднання у проф
спілки некваліфікованих робітників. Заснована 
1905 року в Чікаго.
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го гатунку добровільні товариства, і не при
пинялися урочисті молебні. Країна жила в 
уявному патріотизмі. Війна стала фактом.

Америка вступила у світову війну у квітні 
1917 року. Президент Вільсон неодноразово 
заявляв про гуманну позицію невтручання, 
нібито зайняту Сполученими Штатами. Він 
виступав проти всіх воюючих країн по черзі 
і навіть заявив якось: «Ми надто горді, щоб 
вступати у війну» 1. Офіційна Америка віри
ла в це. А набагато пізніше було встанов
лено, що гучні фрази про миролюбство і здо
ровий глузд були тільки благородним фле
ром, яким підступні політикани витончено 
прикривали свою далеко не благородну мі
сію. Адже поразка Німеччини забезпечувала 
Штатам престиж як на політичній арені, 
так і на світовому ринку.

Отже, долі мільйонів у Європі вирішува
лися тут, в Америці. Товсті банківські книж
ки поважних фінансистів могли б багато 
чого розказати світові. Але вони надійно 
мовчали. А за безконечними колонками без
ликих цифр можна було тільки вгадати 
і крах особистих доль й величезних маєтків, 
і заплутаний клубок міжнародних інтриг, 
і, нарешті, причини цієї війни.

Одразу після перших повідомлень з театру 
воєнних дій Рід вирішив, що повинен писати 
про війну. Будучи вірним собі, він напевне 
знав, що зможе це зробити, тільки побачив
ши все на власні очі.

І от, гаряче сприйнявши пропозицію жур-

1 Цит. за кн.: Б. С. В а л ь б е. Джон Рид. Л., 
1930.
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яалу «Метрополітен», Рід подався в Європу.
Ще кілька хвилин — і самотня статуя 

Свободи, «та, що стоїть спиною до Америки, 
а обличчям до Франції», поступово зникає з 
очей. Похмурий нью-йоркський ранок 16 серп
ня 1915 року вже позаду. Попереду — Євро
па і війна.

Рід вважав війну, що почалася, загарб
ницькою, а прибувши до Франції, переконав
ся в цьому остаточно. Тут він не побачив 
нічого, що його так хвилювало в Мексіці: ні 
мексиканської безпосередності, ні законності 
претензій жодної із сторін.

На європейському континенті все нібито 
зупинилося, крім некерованої руйнівної ма
шини. Франція являла собою невтішну кар
тину застою і напруженого . вичікування. 
Зачинені магазини, у вітринах яких біліли 
аркушики оголошень, що власник і прикаж
чики пішли в армію; розкішні вілли, надані 
Червоному Хресту з таємним розрахунком, 
що стяг милосердя порятує будинок від 
руйнації. Лицемірство і розрахунок скрізь, 
навіть у цьому акті патріотизму. Франція 
співала «Марсельєзу» і постачала солдатів 
для війни — «маленькі гвинтики слухняної 
машини, придатні лише для того, щоб їх 
кинули проти обробленої таким самим спо
собом молоді Німеччини. А маєтні люди 
Франції розкошували, як і раніше, і соціа
лістичні лідери старанно допомагали поси
лати молодь гинути заради торжества «Віиі 
тл і Еізеп» 1

1 «Крові і заліза» — слова одного з Бісмарковжх 
гасел.
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У Берліні і Лондоні Рід побачив те саме 
Він відчував відразу, пригніченість, хоча 
був готовий до цього. Ще на пароплаві, аа 
шляху до Європи, йому довелося перепона, 
тися, що очевидні причини війни, неприми. 
ренність сторін — поняття дуже умовне. Ні. 
мецькі барони і французькі та англійські 
офіцери не виявляли ніяких ознак ворожо, 
сті. Ведучи нескінченні бесіди, були підкре. 
слено дружелюбні. Вони їхали у свої вій
ськові частини і за якийсь час мали стати 
представниками воюючих сторін, а поки 
що — тільки супутники, що приємно прово
дять час.

Пасажири першого класу лишалися 
людьми «першого сорту», чи то були німці, 
чи англійці, чи французи. А лінія фронту 
в Європі між їхніми державами сприйма
лася як далека умовність порівняно з непо
доланною безоднею між пасажирами комфор
табельних кают і одноликою людською масою 
з трюмів.

Виховані, ввічливі ділки з Лондона і Бер
ліна запевняли одне одного в миролюбстві 
і гнали молодь Франції, Німеччини, Італії 
на війну, очевидні причини якої були тільки 
приводом до неї. А справжні полягали в то
му, що німецькі капіталісти прагнули збіль
шити свої прибутки, а англійські та фран
цузькі не хотіли ділитися своїми сферами 
впливу. Рід таврує і «самодержавство кайзе
ра, що, не соромлячись, пишається своїми 
звіриними ідеалами, і благочинне лицемір
ство представників супротивної сторони, що 
на ділі сповідують те саме євангеліє «крові 
і заліза».
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рід називає цю війну війною торгашів 
. вґ0лос заявляє про свою ненависть до неї
• цро своє рішення боротися проти мілітариз
му усіма доступними йому засобами.
> Б нарисах «Разом із союзниками» (1914)
• <(Бійна торгашів» (1914) він писав: «Немає 
л ю ди н и , яка ненавиділа б мілітаризм більше,

я. Ніхто більше за мене не мріє, щоб 
мілітаризм зникнув з лиця землі». У цих 
нарисах відсутні описи «захоплюючих» ба
тальних сцен, тріумфальних подвигів союз
ників. Тут є те, що бачив письменник у не
прикритому вигляді, те, чого ніяк не чекав 
«Метрополітен».

Спочатку редакція начебто й не виявляла 
незадоволення, тільки дуже вже по-своєму 
«обробляла» матеріали. А потім зовсім при
пинила їх друкувати. Непорозуміння пере
йшло в принципове розходження. Редактор 
журналу Карл Хові пояснював непримирен
ність Ріда до війни ідеалізмом, характерним 
для молодого таланту. Насправді ж все було 
інакше. Рід не міг вигадувати прикрашені 
патріотичні нариси після того, як побував 
на передовій в Німеччині, у сплюндрованих 
селах Франції. Страшна битва на Марні, 
коли протягом трьох днів французькі гар
мати сіяли смерть на поля, ліси і все живе, 
Що населяло їх... Поруйновані гарматним 
вогнем старовинні замки, тонкі струминки 
Диму, задушливий запах горілого м’яса... 
А поряд обтяжені плодами яблуні, і «полем 
Недавнього бою вже крокувала людина з плу
гом, погейкуючи на своїх волів». Все це 
постало перед очима Ріда. Смерть і життя 
сусідили поряд. Борючись за життя, Рід не
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хотів визнавати ні брехливого живописану 
ні оманливого героїзму. «Героїзму не м.ощ 
бути там,— писав він в нарисі «Непопулярна 
війна» (1917),— де мільйони людей ідуть у  
смерть з таким настроєм, який був у евр0, 
пейських армій протягом цих трьох р0, 
ків війни. Мільйони героїв! ТІЛЬКИ ЦЬОГО 
досить, щоб цілком знецінити воїнську Д о , 
блесть».

Не МОГЛО бути причин ДЛЯ героїзму У під, 
корених, ошуканих людей, що втратили розум 
під гарматним вогнем і покірно йшли на убій 
тоді, як їхні уряди галасливо і настирливо 
проголошували свої антивоєнні принципи, 
Про який героїзм може йти мова, коли солда
ти, не знаючи правди про війну і часто стоя
чи по пояс у воді, цокотіли зубами і бездум
но стріляли в усе, що було попереду? 
«Я спитав,— пише Рід,— у цих забрьоханих 
грязюкою людей — хто їхні вороги? Вони ди
вилися на мене не розуміючи. Я пояснив їм, 
що хочу знати, хто в траншеях, що на від
стані вісімдесяти ярдів од них. Вони не мали 
ніякого уявлення — чи англійці це, чи фран
цузи або бельгійці,— ніхто цього не знав. 
Та й не цікавився».

У січні 1915 року Рід повернувся до Аме
рики. Нью-Йорк, просякнутий гіркотою 
шовіністичної пропаганди, зустрів його не
привітно. Редакція «Метрополітену», співро
бітники, безконечні розмови в коридорах, 
звичний поспіх... Усе таке знайоме, і водно
час щось нове, невловиме свідчило, що вія 
тепер уже не є persona grata. І все-таки на 
нього ще покладали надії,— його цінували 
як кореспондента і через місяць бойкоту за-



опонували поїхати до Європи. Вибору не 
було. З усіх журналів, де його друкували, 
Метрополітен» був найсолідніший.

Поїздка, розрахована на три місяці, затяг
нулася, хоча й не обіцяла спочатку цінного 
матеріалу. Письменник хотів побачити бій; 
до того ж, «Метрополітен» очікував опису 
батальних дій, екзотичних оповідей варвар
ських боїв між козаками і турками на Кав
казі,— читачі бажали екзотики.

...Сербія і Македонія, здавалося, потонули 
в руїнах і тиші. Тисячі хворих на загадковий, 
як гадав Рід, тиф вмирали щоденно. Над 
Балканами стояв сизий дим і сморід від тру
пів, що розклалися. Під гнітом тривожних 
чуток усі люди здавалися на одне обличчя,— 
усіх придавила і знеособила війна. Тільки 
дехто, втрачаючи розум і грунт під ногами, 
все-таки призвичаювався до неможливого — 
до нелюдських умов.

Рід через Буковину, Галичину і Польщу, 
перенісши двотижневе ув’язнення в поль
ській тюрмі, потрапляє в Петроград, а потім 
через Румунію знову повертається до Бол
гарії. Без грошей, без належних (як на воєн
ний час) документів він мандрував по кра
їнах, що воювали, вірний принципу все 
побачити на власні очі. Він хотів пізнати і 
помисли, і почуття, і традиції воюючих 
народів, їх повсякденне воєнне життя.

Дні, ночі... Вагон третього класу, заповне
ний безтурботними балакучими офіцерами. 
За вікном степ, перегони, станції. Похмурі 
обличчя селян, солдати з чайниками, розмо
ви. Ніхто нічого не знав про причини війни, 
та всі знали голод і страх.
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Незважаючи на самовпевнений вигляд офь 
церів-попутників, будь-яких ознак загального 
патріотизму Рід не помітив. Війна була для 
всіх тяжким стражданням і непозбутнім 
тягарем. І цього не помітити було немож
ливо.

Він бачив нескінченні колони солдатів, 
що прямували на фронт: «Взуті в селянські 
чоботи, йшли вони важкою ходою, тримаючи 
голову догори і розмахуючи руками — боро
даті, засмучені велетні з цегляно-червоними 
руками і обличчями, в брудних підперезаних 
гімнастерках, із скатаними шинелями через 
плече, з саперними лопатами при поясі і ве
личезними ложками за халявами» *. Бачив 
мужніх і байдужих.

Вони йшли у бій за незрозумілу їм справу. 
Вони знали тільки те, що це «последний 
нонешний денечек», а там «...заплачет вся 
моя семья». Ця старовинна солдатська пісня 
виражала страх перед невідомою трагічною 
неминучістю, від якої нікуди не подітися. її 
похмуро співали люди з гвинтівками, що 
волею російського самодержця стали покірни
ми рабами мілітаристської машини.

Потрапивши в Росію, яка одразу заполо
нила Ріда своїм безмежжям полів, величчю 
лісів, небесною синявою, він не поспішає 
брати інтерв’ю у високопоставлених осіб і 
пише не про воєнні приготування.

«Це була розорена країна, опалена боями 
і трьома походами двох великих армій. Ви
топтані хліба хворобливо жовтіли на полях. 
Цілі села зяяли пусткою руїн». 1

1 Тут і далі: Д. Рид .  Вдоль фронта. М.— Л., 1923.
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рід створює картину війни в усій її жах
л и в ій , потворній, гнітючій оголеності.

У рідівських нарисах того часу постійно 
дується голос протесту і болю. Розповідаючи 
0 ро Петроград, велич і неповторність якого 
вразили американця, він раптово обриває 
опис пишної краси такою картиною: «Повз 
мене проходили тисячі і тисячі нових рекру
тів, усе ще в своєму селянському одязі...»

Після таких зарисовок ясно стає, звідки 
в «Десяти днях...» таке глибоке розуміння 
стомленості російського народу від війни 
і відраза до неї.

Перша зустріч Ріда з Росією — подія в його 
житті. У нього складається виразний образ 
Росії, і основне в ньому — правильне осмис
лення духовної могутності народу, що її Рід 
називає революційністю і трактує, як най- 
значніше і найцікавіше явище російського 
життя. У нарисі «Обличчя Росії» він пра
вильно визначає полюси тогочасного росій
ського суспільства — трудовий народ і помі
щики й капіталісти.

«Чи живе в надрах Росії могутній і руй
нівний вогонь, чи він потух?»

На це питання він шукав відповіді.
Всюди дезорганізація, бюрократизм, на 

всьому печать розкладу і марно витрачених 
сил. Бідність, бруд. Вулиці, перетворені в су
цільні лазарети, заставлені носилками. «Ні
коли,— пише Рід,— я в жодній країні під 
нас війни не бачив такої колосальної кілько
сті поранених, як у російській прифронтовій 
зоні».

Країна парадоксів, країна без умовно
стей — для Ріда, іноземця, Росія тих років
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багато в чому була незрозумілою. Рід пище 
про те, що йому довелося бути свідком про
явів невиправданої жорстокості, коли за роз
мови німецькою мовою люди платили вели
чезні штрафи, а іноді й висилалися до Си
біру, тоді як «всякий німець з грошима міг 
жити, скільки заманеться, у Петрограді, Мо
скві і виявляти свій патріотизм, як йому за
манеться».

Російські солдати гинули на фронті від 
нестачі снарядів у той час, як боєприпаси 
лежали мертвим вантажем десь в Архан
гельську чи Мурманську або ж, виготовлені 
на французьких заводах, не підходили до 
російських гармат. їх успішно використову
вали полки відступаючих німців.

Вся Росія була величезним військовим 
табором, з якого десятки тисяч рекрутів, 
з номерами, поміченими крейдою на спинах, 
упхнуті у військову форму, шпурлялися в 
«страхітливу німецьку машину» під пере
дзвін незчисленних московських дзвонів во 
славу величі російського духу.. І скільки ли
цемірства й істинної величі в цьому взаємно
му акті насильства і самопожертви!

Почути правду про війну, а тим більше 
побачити її — для військового кореспондента 
тих часів було майже неможливим. Тому 
уявлення рядових американців про війну 
затишно вписувалися в рамки хрестоматій
них даних про неї, які обминали жахи і люд
ські трагедії.

Рід довго пробивався до фронту, довго ні
чого не міг побачити. І все-таки вже в пер
шій кореспонденції з прифронтової полоси
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він писав: «Ця війна стає дедалі сумнішою, 
безглуздішою, безумнішою»

Наполегливість Ріда привела його в окопи. 
В нарисі «У німецьких окопах» він пише: 
«Гігантська система окопів — визначальна 
риса першої світової війни, назавжди за
карбована історією, — вражала уяву сильні
ше, ніж міфічні споруди минулого. Траншеї 
поглинули і сховали в своїх надрах всі армії 
Західного фронту»1 2.

На очах у Ріда люди гинули у німій люті, 
втрачали розум. Трохи відпочивши, вони з 
новим запалом, співаючи гімн «Великий бо
же, ми любимо тебе!», знову й знову йшли в 
атаку.

Перші два нариси письменника про сві
тову війну були спробою нащупати тему, 
подальші — вже саме звинувачення і вирок. 
Для Ріда ця війна стала своєрідним випро
буванням духу на міцність. На відміну від 
журналістів, прихильників вікової традиції, 
він висвітлював дійсність у всій багатогран
ності, не приховуючи нічого. Друг і против
ник Ріда Уолтер Ліппман писав йому в од
ному з листів: «Око у Вас безпомильне, 
і пишете Ви так, що кращого бажати й не 
треба. Коли б усі історичні події описува
лися таким чином,— боже правий! Я ствер
джую, що репортаж починається з Джона 
Ріда. До речі, Ваші нариси гарні і з літера
турного боку» 3.

1 Цит. за вид.: К. Х о в и .  Львенок. М., 1967, 
с. 206.

2 Т ам  ж е, с. 215.
3 Т а м  ж е, с. 295.
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Поїздка у Східну Європу 1915 року була 
такою самою гнітючою, як і 1914 року 
в Західну. Відраза до того, що відбувалося, 
загострювалася ще й тому, що це жахливе 
винищення людей пояснювалося народові 
як необхідна міра уряду в ім’я захисту 
демократії — демократії за Пуанкаре і Ро- 
мановим.

Східна Європа очима Ріда — це похмурий 
калейдоскоп: вимираючі від тифу містечка 
Сербії, голодні завсідники портових забі
гайлівок у Салоніках і якась гарячкова 
веселість Константинополя. Усе змішалося, 
переплелося в якійсь незрозумілій єдності. 
Про все це він пише ненав’язливо, спокійно, 
зовсім не приховуючи свого ставлення до 
подій. В цьому, думається, і криється своє
рідність творчого методу Ріда,— в поєднан
ні художньої майстерності із пристрасною 
«завербованістю» публіциста.

Книжка «Уздовж фронту» — результат 
поїздки — не позначена глибоким аналізом.

Специфіка кореспондентської роботи не 
дозволила Ріду глибоко розібратися в окре
мих подіях, та через проникливі замальовки 
батальних сцен, правдиві образи людей в 
сірих шинелях письменник зумів оголити 
жахливе обличчя війни. Через галерею обра
зів і подій йому вдалося показати потаємну 
ненависть народну до універсальної бійні, 
названої світовою війною. Він пише темпе
раментно, полонячи читача безпосередністю 
і свіжістю сприйняття.

Найемоційніші, найцікавіші сторінки в 
книзі — про Росію. Тут і хитрі попи, і цар



ське офіцерство, і містечкове міщанське 
населення, і різні типи селян. Це різнолике, 
різнобарвне населення він показав крізь 
призму війни, крізь розчарування, біль і 
кров цього жахливого винищення народів в 
ім’я інтересів панівних класів.

Ріду до вподоби все російське, і передусім 
люди — безпосередні і гостинні. Йому імпо
нує і їхня екзальтація, і їхня простота. Він 
зовсім сп’янілий від російської природи, 
таємничої і суворої, з її віковічними лісами, 
могутніми річками і зовсім вражаючим не
бокраєм.

Та це замилування російською красою 
розчиняється в ненависті, тільки-но Рід тор
кається суспільно-політичних проблем. Він 
зло висміює російських лібералів, які прики
даються, кажучи, що після війни в Росії 
обов’язково буде конституція.

Книжка багата на описи побуту, психо
логії і політики тих країн, у яких довелося 
побувати автору. Він не скупиться й на 
описи звірячої жорстокості війни. Із сторі
нок книги дивляться на читача застиглі 
в безумному жаху очі вбитих сербів і болгар. 
Безліч трупів, госпіталі, тисячі біженців, 
злидні і поряд — зухвала розкіш офіцерства, 
панське свавілля — така була ця війна в її 
варварському образі.

У книзі «Уздовж фронту» Рід виступає 
більше як художник, аніж політик, але ху
дожник, не байдужий до описуваних подій. 
Це підтвердили його виступи на батьківщині 
після повернення з Європи. Він вважав війну 
запрограмованим безумством і говорив про
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це з трибуни, читаючи лекції, виступаючи 
на мітингах.

І коли в 1915 році Рід проголошував 
скрізь, де тільки міг: «Це не моя війна, 
і я не бажаю брати в ній участь», то двома 
роками пізніше, уже дихаючи революційним 
повітрям Росії, Рід напише: «Ця револю
ція — моя!»

Не скрізь на батьківщині, в Америці, зу
стрічали Ріда доброзичливо, не всі його ро
зуміли. Щоб здобути можливість виступати 
перед людьми, Ріду довелося подолати безліч 
бар’єрів. В’язні відомої нью-йоркської тюр
ми Сінг-Сінг, де, як не дивно, йому надали 
можливість виступити, слухали його, затаму
вавши подих і з цілковитим розумінням. 
А от зустріч з колишніми випускниками і 
студентами Гарварду в клубі «Юніон» не за
лишила нічого, крім гіркоти і злості. Не роз
ворушилися душі снобів.

...Рік 1916-й. Передову думку Америки ду
шив мілітаризм. Офіційні кола, вже не 
криючись, заявляли, що війна потрібна Спо
лученим Штатам, оскільки це нібито єдиний 
вихід з неминучої економічної кризи. Для 
потреб інтервенції, щоб розсунути і зміц
нити межі економічного впливу, була запу
щена гігантська воєнна машина. Для мо
рального виправдання участі США у війні 
негайно вигадувалися причини. А доти «нейт
ралітет» допомагав обдурювати американ
ський народ і одночасно мати на війні ко
лосальні прибутки.

Рід бачив цю неприкриту зраду, відчував 
майбутню трагедію і, залишаючись вірним 
своїй натурі, не задумуючись, кинувся в ан-
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т0воєнну боротьбу. Для цього треба було 
аЄрежити «переоцінку цінностей» і для по
датку остаточно розчаруватися в президенті 
вільсоні, якого ще навіть після Мексіки 
в глибині душі вважав переконаним борцем 
за справедливість. Довелося перекреслити все 
те, що з дитинства вважав непорушним.

В одній шерензі з передовими елементами 
американського робітничого класу і інтелі
генції, разом з кращими людьми із Соціаліс
тичної партії, Американської федерації пра
ці, з організації «Індустріальних робітників 
світу» Джон Рід боровся проти воєнної істе
рії, що її роздував уряд, проти популяриза
ції війни під демагогічними лозунгами за
хисту свободи та демократії. За роки війни 
Джона Ріда не раз арештовували, а в Нью- 
Йорку навіть притягали до суду, звинуватив
ши в державній зраді. Джон Рід тримався 
мужньо і заявляв, що він за війну, натхнен
ну революційними ідеалами. «Та в сьогодніш
ній війні,— спитав його прокурор,— чи вою
вали б ви під американським прапором?» — 
«Ні»,— відповів Рід. «Чому ж ні?» І тоді Рід 
виголосив промову, що в неї вклав увесь 
свій темперамент невгамовного борця. Кар
тина жахів війни, намальована ним, вразила 
навіть вороже настроєних до нього присяж
них. Ріда і його товаришів було виправдано.

Переконання — це завжди знахідки чи 
нрорахунки, та їх зміна несе із собою і те, 
і друге. Розібравшись в ситуації, Рід відчув 
себе людиною, свідомою у пошуках правди, 
тоді як офіційні літературні кола вислов
лювали скорботу за загубленим талантом.
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Для них він уже не був ні багатообіцяюча^ 
письменником, ні великим журналістом, ае 
був навіть уже «просто генієм», як його 
називав Ліппман. Віднині він був бунтарем 
який зайшов надто далеко.

А Рід переживав у цей час один з тих 
періодів, які передують успіхові. Не можна 
твердити, що його обминали сумніви. І не 
лише в уявленнях про робітничий клас ЯК 
про непереборну силу, якій дано перебуду, 
вати життя. Його намагання зрозуміти, чому 
європейські соціалісти зазнали поразки у на- 
мірах попередити війну, привело до думки 
про безпринципну позицію Другого Інтер
націоналу.

Сам він не брав участі у війні на боці 
американської армії. Звільнений через хво
робу нирок від військової служби, він усе-та
ки не міг залишатися байдужим до людських 
трагедій, однією з причин яких була війна. 
«Я знаю,— казав він,— моє щастя побудо
ване на нещасті інших; я ситий, бо інші 
голодують, і це отруює мені життя, порушує 
спокій» 1.

Багато хто з ліберального середовища, в 
якому виростав Рід, вже заспокоївся, оголо
сивши свій час епохою без ідеалів. Це від
ступництво обурювало Ріда. Він розглядав 
його як зраду народові і, отже, підтримку 
імперіалізму.

Йшов час. Війна зробила Ріда іншою лю
диною. Він ніколи не був благодушним, а те-

l J o h n  S t u a r t .  The Education of John Reed, 
p. 26.
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дер став особливо різким і прямолінійним. 
д ого стаття «Республіку беруть за горлян
ку», яку «Метрополітен» не наважився дру
кувати, палала обуренням проти тих, хто 
хотів крові і закликав країну до війни. За 
першою відмовою — друга, третя. Редакції 
в3ке не намагалися прикриватися благород
ними приводами, щоб не друкувати «крамо
лу». Обидві сторони остаточно зрозуміли, що 
їхні шляхи розійшлися. Залишалася можли
вість друкуватися в газеті соціалістів «Колл» 
(«Заклик») і журналі «Мессіз».

Журнал «Мессіз» почав свою історію з 
1911 року. Заснований спочатку як гурток 
революційно настроєної богеми, він боровся 
проти застарілих норм, проти всевладдя гро
шей і тим самим впливав на молодих худож
ників і письменників. З політичного погляду 
журнал не мав якоїсь значної ваги, та 
певного мірою сприяв змінам у напрямку 
американської думки. У своїх редакційних 
статтях журнал послідовно виступав за ро
зуміння суспільства і суспільних відносин 
з позицій класової боротьби. Його сторінки 
віддавалися усім ліберальним художникам 
і письменникам, які закликали до протесту 
(обминаючи пропаганду і виступаючи більше 
за переоцінку дійсності, ніж за революцію) 1. 
Така обмеженість позиції редакції не стала 
для Ріда перешкодою, оскільки на фоні ін
ших видань журнал усе-таки був органом 
«повсталого духу». Своїм девізом журнал 
проголосив світлий розум і вільну фантазію 
художника. В одній із статей журналу Рід

1 ипіегтеуег, І. І^оп ев, N. У. 1965.
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писав: «Ми без кіпця атакуватимемо старі 
системи, віджилу мораль, старі забобони 
весь гніт зношеної думки, що ними нас об
тяжили предки».

Літературне середовище «Мессіз» вважа
лось найталановитішим із усіх лівих видань. 
Це була здебільшого радикально настроєна 
інтелігенція, молодь. З їх середовища ви
росли пізніше відомі журналісти, письмен
ники. Одним з провідних поетів був Карл 
Сендберг. Продовжувач поетичної традиції 
Уолта Уїтмена, він був зачинателем соціа
льної теми в американській поезії.

Напередодні першої світової війни поси
люється вплив соціалістичних ідей. Письмен
ники через «Мессіз» виражали своє непри
йняття існуючої системи, бачили вихід 
з буржуазних суперечностей в соціалізмі. 
Відомий американський літературознавець 
Ф. Блейк у книзі «Страйк в американському 
романі» переконливо показує, що твори, які 
публікувалися в «Мессіз» у 1911—1917 ро
ках, були історичними попередниками літе
ратури 30-х років *.

Не можна категорично твердити, що Ріда 
обминули модерністські віяння. Він болісно 
розлучався з естетичними смаками, прид
баними в Гарварді,— це було нелегко, та 
залишався чесним, демократичним і нама
гався бути незалежним як у житті, так і в 
поглядах.

У групі «Мессіз» для всіх світова війна 
виявилася похмурою і смертельною немину- 1

1 В 1 a k е, F a y  М. The Strike in the American 
Novel. N. Y. 1972.
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?ІСТЮ. Всі вони були тими людьми, у яких 
дід приглушену барабанну тріскотню почав 
зароджуватись сумнів: «Я людина,— чому 
я повинна вмерти, чому маю мерзнути й ста
ти кормом для воші, чому я мушу голо
дувати?»

У 1916 році в Сполучених Штатах про
ходила кампанія по висуванню кандидатів 
у президенти. Країна кипіла у передвибор
них пристрастях — конференції, яскраві де
мократичні гасла, за якими легко проступала 
корупція і брехлива сутність політичних про
грам. За завданням «Мессіз» Рід був присут
ній на конференціях республіканської і де
мократичної партій і на з’їзді прогресистів 
у Чікаго. Останній став приводом для напи
сання одного з найгостріших і найпринципо
віших нарисів «Рузвельт їх продав», де Рід 
викрив фальшивий лібералізм політиканів, 
що відверто перейшли на позиції апологети
ки імперіалізму.

Влітку 1916 року Рід працював мало. Стан 
здоров’я погіршився. Він був позбавлений 
можливості активно діяти. Але пише бага
то— оповідання, навіть п’єси («Погасла зір
ка», «Явлення Діббла»). Ці твори захоплю
вали читача, але самому Рідові вони не 
подобалися. «Я щасливий тільки тоді, коли 
працюю над тим, що мені подобається... Моє 
майбутнє життя вже не буде таким, яким 
було, я знаю. 1 я хотів би зупинити час, 
Щоб оглянутися, перевести подих» *.

Перевести подих... оглянутися... Ріду це 
було необхідно, і не один раз в житті — щоб 1

1 J о h n R e e d .  Almost Thirty. М., 1966.
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осмислити пережите, взяти новий бар’єр. 
дедалі активніше цікавиться діяльністю Со 
ціалістичної партії. Чим глибше він вникав 
у суть її програми, тим більше переконував, 
ся, що це не та партія, яка поведе народ На 
боротьбу. Так, він певен, що пролетаріат 
повинен завоювати свої права, а це можна 
зробити тільки через революцію. Та чи зда
тен він на це? Чи вистачить в нього свідо
мості й сили? «Я від усього серця бажаю,- 
писав Рід,— щоб пролетаріат повстав і взяв 
свої права,— я не бачу іншого шляху для 
цього... Та я не певен, що робітничий клас 
здатний на революцію, мирним чи якимсь 
іншим шляхом, робітники такі роз’єднані, 
ворожі у ставленні один до одного, ними так 
погано керують, і вони такі сліпі у своїх 
класових інтересах»

Усі ці хвилюючі роздуми знайшли своє 
місце у відвертій, ліричній автобіографічній 
повісті «Майже тридцять».

Цей час був особливо важкий для Ріда. 
Його, колишнього геніального, «першого ре
портера Америки», майже ніхто не запрошу
вав друкуватися. Він залишався вірним 
«Мессіз», але тут уже працював для душі: 
журнал гонорарів не платив.

Єдиною розрадою була гідна подиву любов 
до Луїзи Брайант. Вона одна підтримувала 
його в ту важку годину — і коли він стра
шенно переживав вступ країни у війну, і ко
ли саме життя, здавалося, повернулося до 
нього спиною. Війна його лякала, і все-таки 
він тримався оптимістично: 1

1 Цит. за вид.: К. X о в и. Львенок, с. 299.
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«...Я не можу відмовитися від думки, що з 
демократії народиться новий світ, який буде 
багатшим, кращим, красивішим за існую-

революція в Росії сколихнула всю Європу, 
далекою луною відгукнулася і в Америці. 
Одні вважали її просто двірцевим перево
ротом. Інші сходилися на тому, що справа 
яе обмежиться тільки поваленням царської 
рнастії. Ще інших цікавило: чи буде Росія 
й далі продовжувати війну. Щоб розібра
тися самому, Рід шукав зустрічей з політич
ними емігрантами. Так він познайомився з 
російськими революціонерами В. Володар
ським і О. Коллонтай. Тут, у їхньому колі, 
вперше почув Рід ім’я Леніна. Лінкольн 
Стеффенс, тільки-но повернувшися з Росії, 
розповідав йому багато цікавого. І Рід вирі
шив: якщо в Росії визначається доля світу, 
його місце — там.

...І от він у Росії, в самому серці рево
люції — в Петрограді. Він став учасником 
революції, не вагаючись, віддав своє серце 
більшовикам, і написав про них і їхню ре
волюцію книгу, сповнену величного пафосу, 
єдину в світі, до якої написав передмову 
Володимир Ілліч Ленін.



«ДЕСЯТЬ ДНІВ,
ЩО ПОТРЯСЛИ СВІТ»

Гортаємо сторінки книжки, і перед нами 
оживає в усій своїй багатогранності панора- 
ма 1917 року — урядова криза, створення 
коаліційного уряду, зрадницька діяльність 
меншовиків і соціал-революціонерів, Що 
втратили народне довір’я. Рід показує, як 
опозиційні політичні партії оббріхують біль
шовиків; як провокатори і реакціонери з пі
ною на губах доводять, що «більшовики — 
німецькі шпигуни, і в світі знайшлися люди, 
які повірили цьому» як у країні до міні
муму урізано хлібний пайок, а на фронтах і 
далі вмирають солдати.

Скориставшись розрухою і голодом, відча
єм людей, спекулянти «ховали продовольство 
і паливо або таємно відправляли їх до Шве
ції. Протягом перших чотирьох місяців рево
люції (мається на увазі Лютнева.— Л. П.) 
наприклад, з петроградських міських складів 
майже відкрито розкрадалося продовольст
во...», і це в той час, коли в руки видавалося 
чверть фунта хліба.

«За молоком, хлібом, цукром і тютюном до
водилося годинами стояти в чергах під без
перервним дощем». І далі: «Під холодним 
пронизливим дощем, під сірим, важким небом 
величезне схвильоване місто неслося дедалі 
швидше назустріч... чому?..»

У смертельній сутичці з царизмом вели
чезна, знесилена, але сповнена рішучості Ро- 1

1 Тут і далі: Д. Рид .  Десять дней, которые по
трясли мир. М., «Художественная литература»» 
1968.
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сія народжувала новий світ, в якому кожний 
громадянин набував право нарешті жити 
по-людському. І ця Росія вчилася дихати на 
повні груди, вчилася стояти і витримувати 
хвилю знегод, голоду, смертей... Вчилася ке
рувати своїм молодим тілом і, головне,— хо
тіла все знати. «Вся Росія вчилася читати і 
справді читала книжки з політики, економі
ки, історії. Жага освіти, що її так довго стри
мували, разом з революцією вирвалася на
зовні з неймовірною силою».

Така була економічна і політична обста
новка в країні, коли двадцятидев’ятирічний 
Джон Рід, наділений повноваженнями ко
респондента прогресивного американського 
журналу «Мессіз», але на кошти друзів (бо 
грошей у журналу тоді, як і завжди, не 
було), прибув до революційного Петрогра
да в серпні 1917 року.

Шлях у Росію тривав майже місяць і був 
нелегким з самого початку, бо і на батьків
щині, і в країнах, через які він проїздив, 
знаходилися люди, що вважали своїм обо
в’язком не допустити його в країну револю
ції. Річ у тому, що їхав Рід туди не за вра
женнями, а з цілком визначеною метою — 
самому все побачити і донести правду про 
російську революцію до американського на
роду. Крім того, їхав він цілком «підготов
леним», знав не тільки історію революцій
ної боротьби в Росії, погляди представників 
основних політичних партій, а й був переко
наний у тому, що російський народ підтри
муватиме ту партію, яка забезпечить йому 
мир.

Незважаючи на нелегкий шлях, Рід був
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щасливий. З ним їхала його дружина і друг 
Луїза Брайант-Труллінгер, кореспондентка 
журналу «Метрополітен», яка, власне, і вла
штувала цю поїздку. В нетерплячому чеканні 
великих подій зник той душевний неспокій, 
що тяжів над ним ось уже кілька місяців. 
Його причиною був і бойкот газетних босів, 
що постійно відмовлялися публікувати його 
матеріали, і родинні незгоди.

І ось Петроград. Вокзальна площа, без
людні вулиці і, нарешті, готель «Англетер», 
бундючний навіть у цей нелегкий час, пи
хато респектабельний. У театрах йшли ви
стави; то тут, то там відкривалися якісь 
виставки якихось оптимістично настроєних 
художників.

«Провінційні панянки приїздили до Петро
града вчитися французькій мові і співам. Ко
ридорами і вестибюлями готелів походжали 
молоді, стрункі і веселі офіцери...»

Незважаючи на те, що Рід тут був не 
вперше і життя загалом йшло своїм звичаєм, 
місто здалося йому новим. Все було, як і ра
ніше, і все було не так. Колись пихата, 
розкішна столиця Російської імперії, здава
лося, з усіх сил намагалася бути несхожою 
на саму себе. «Старе місто невпізнанно змі
нилося,— писав він членові місії американ
ського Червоного Хреста Раймонду Робінсу,— 
там, де панували веселощі,— похмурість; там, 
де була похмурість,— сміх. Ми перебуваємо 
в самій гущі речей...» І в цю гущу, в сталеві 
революційні будні одразу ж з головою зану
рюється Рід. Перед ним не стояло питання: 
приймати чи не приймати російську рево
люцію, з ким бути. Справа російського про-
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яетаріату стала його кровною справою, стала 
ЙОГО життям. І, зробивши цей вибір, він 
віддає йому своє серце, свій темперамент, 
свій талант.

Життя Ріда в Петрограді — це химерний 
калейдоскоп подій, в яких він — неодмінний 
учасник. Він бував на мітингах і у фешене
бельних салонах, у кабінетах міністрів і в 
театрах, устигаючи взяти інтерв’ю і у фаб- 
завкомівців, і в політичних діячів.

Як американський кореспондент, Рід бував 
усюди, всі його приймали, але не всі прагну
ли з’ясувати, кого ж все-таки він представ
ляє. Російське панство в паніці поспішало 
вилити йому, представникові благословенної 
країни — Америки, свою жовч і злість. Зві
ряли свої плани і надії кадети, ділився дум
ками «російський рокфеллер» Ліанозов, а ди
пломати навперебій повідомляли найнесподі
ваніші політичні сенсації. Усе свідчило про 
те, що російська буржуазія не зупиниться 
ні перед чим, щоб розправитися з більшови
ками. Ця вимушена поінформованість часом 
обтяжувала душу, сковувала серце.

З ранку до пізнього вечора Рід на ногах. 
Треба все встигнути, все побачити і обов’яз
ково сьогодні ж написати хоч кілька рядків 
про пережите. Адже завтра цим'враженням 
уже не надаси сьогоднішньої свіжості й емо
ційності. Він був досвідченим журналістом 
і знав про це...

Готель «Англетер» огортає ніч. В одному 
з номерів ще довго чути стукіт старенького 
«Ундервуда». Тут зі скрупульозністю добро
совісного історика викладає хід російської 
революції американський журналіст. Все, як

81



і повинно бути: факти, дати, імена... І тількв 
одна, не властива історіографії якість — Црй 
страсна зацікавленість автора, та зацікав' 
леність, що проймає слова, рядки, сторінки 
Вона в усьому, вона всюди — за колонками 
цифр, в описах хаосу, що панує в російській 
столиці, у звітах засідань Петроградської 
Ради і Комітету спасіння, в характеристиках 
політичних діячів. Адже по-іншому і не 
могло бути. Книгу про революцію писав не 
спостерігач, а її безпосередній учасник.

В основі книжки — розуміння Рідом спра
вжньої поляризації сил, що її він одразу ж 
побачив і правильно зрозумів: Тимчасо
вий уряд — більшовики; Зимовий — Смоль
ний; Петроградська дума і Воєнно-рево
люційний комітет. Революційність ситуації 
розкривається через події. Рід показує, як 
боротьба між Радами і Тимчасовим урядом, 
що почалася одразу ж після Лютневої ре
волюції, наближалася до свого апогею. На 
фронтах армійські комітети у сутичках з офі
церами перебирали на себе керівництво; 
виснажені, голодні люди, гинучи в окопній 
грязюці, вчилйся самоуправлінню.

Всередині країни селяни палили помі
щицькі садиби, а на фабриках і заводах ви
никали і набирали сили фабрично-заводські 
комітети — організації, подібних до яких 
у світі не було. На з’їзди і конференції 
з’їжджалися представники різних національ
ностей і політичних партій, аж до духовен
ства, і «спроби обмежити час ораторам 
провалювались абсолютно на всіх мітингах, 
і кожний мав повну можливість висловити 
свої почуття і думки». Країна голодувала,
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зростав бандитизм. Але в цій країні кожна 
людина — чи то чоловік, чи жінка — одержа
ла право голосу, і на вулицях дедалі часті
ше чулося слово «товариш».

Перші три розділи книжки присвячені до
кладному аналізу економічної і революцій
ної обстановки, що склалася в країні і на 
фронтах напередодні взяття Зимового. У них 
розповідається, як при підтримці буржуазії 
рвався до Петрограда Корнілов, як Керен- 
ський намагався сформувати новий уряд за 
участю кадетів і як меншовики і есери вже 
більше не приховували, що «Ленін для них 
страшніший за Корнілова». Панівні класи, 
що були при владі, вимагали розігнати сол
датські і матроські комітети і ліквідувати 
Ради як «безвідповідальні організації»: «Гли
бока ворожнеча розділяла Раду республіки 
на непримиренні групи».

По всьому фронту вирувала солдатська ма
са. В казармах, окопах виступали солдати, 
загрожуючи розійтися по домівках, якщо 
уряд не вживе енергійних заходів. Численна 
російська армія вимагала миру, а в Петро
граді міністр закордонних справ Терещенко 
тільки виступав з «програмними», ні до чого 
не зобов’язуючими промовами, в яких ви
хваляв доблесних союзників і закликав гро
мадян Росії пройнятися державними інте
ресами.

Тим часом на Дону активізувалося ко
зацтво. Отаман Каледін став на чолі «ко
зацької республіки». На Україні посилився 
націоналістичний рух. За прямою вказівкою 
імперіалістичних кіл Заходу, користуючись 
безсиллям уряду Керенського і при потуранні
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контрреволюційних сил, «буржуазна рада 
в Києві до такої міри розсунула кордони 
України, що вони включили в себе багаті 
землеробні області південної Росії, аж д0 

Уралу, і приступила до формування націо
нальної армії». І ця змучена, голодна, напів- 
паралізована Росія стояла перед з’їздом Рад, 
що його намагалися відвернути не тільки 
уряд, а й усі «помірковані», від соціалістів 
армії і флоту до «батальйонів смерті».

На мітингах, що виникали стихійно, оби
ралися делегати на з’їзд; більшовицькі ора
тори намагалися використати будь-яку ауди
торію, будь-яку трибуну для захисту справи 
революції від її ворогів. Так «підземний во
гонь повстання,— писав Рід,--- проривав ко
ру, що повільно тверділа на поверхні рево
люційної лави, бездіяльної протягом усіх цих 
місяців».

І знову мітинги... мітинги... На вокзалах, 
на вулицях, в театрах... Народ закликали 
рятувати революцію і рятувати Росію, до 
економії палива і до погромів... Петроград
ському обивателеві нелегко було боротися 
з тією лавиною закликів, що звалювалися 
на нього щодня. І часто люди, будучи не 
в змозі правильно розібратися в ситуації, 
ставали жертвами самообману і, на жаль, ча
сом опинялися по той бік барикад.

Джон Рід був у Смольному, коли на сол
датському мітингу приймалася резолюція про 
невизнання Тимчасового уряду. Йому навіть 
пощастило ЗО жовтня взяти інтерв’ю в Ке- 
ренського. Прем’єр дуже нервував і не при
ховував цього. В хвилину гарячкової від
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вертості він сказав: «Весь світ думає, що 
російська революція закінчилася. Остері
гайтеся помилки. Російська революція ще 
тільки починається». Ці слова виявилися 
пророчими.

Рід не залишав Смольного. Просто і впев
нено на його очах більшовики готувалися до 
вирішального кроку. Смольний був центром 
подій, всі нитки від яких зосереджувалися 
в руках у «робітника К. П. Іванова» (один 
із псевдонімів В. І. Леніна), що непомітно 
з’явився там напередодні.

Повстання почалося діловито і буденно. 
В холодній ранковій тиші виразно прозвучав 
рушничний постріл. Сповнена чекання Двір- 
цева площа освітлювалася рожевуватими від
блисками світла, що ледве пробивалося крізь 
зашторені вікна. Усі виходи із Зимового обе
рігалися вартовими. Десь у внутрішніх кім
натах ще перебував уряд, що його охороняв 
жіночий батальйон. Починався новий день, 
вологий, вітряний. Ось як про це пише Рід: 
«В середу, 7 листопада (25 жовтня), я встав 
дуже пізно. Коли я вийшов на Невський, 
у Петропавловській фортеці вистрілила по
луднева гармата. День був вологий і холод
ний. Навпроти зачинених дверей Державного 
банку стояло кілька солдат».

Життя йшло нібито своїм звичаєм. Мага
зини відчинені. Тільки на стінах будинків 
за ніч з’явилося більше прокламацій і закли
ків. А більшовицькі газети повідомляли, що 
вночі арештовано кілька міністрів, що юнке
ри рвуться до Петрограда... Здавалося, це 
була звичайна щоденна інформація. Але га
зета починалася величезним заголовком:
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«Вся влада Радам робітників, солдат і селян. 
Миру! Хліба! Землі!»

Рід у книжці наголошує, що історичні по
дії відбулися без кровопролиття, без на
сильства і майже без опору, майже...

Спокійний хід повстання в місті свідчив 
про колосальну підготовчу роботу, про добре 
продуманий головний удар, найдрібніпіі де
талі. А між тим, це ще не означало, що так 
само спокійно було всюди. В Москві повсталі 
вели кровопролитні бої; до Петрограда йшли 
війська, викликані Керенським з фронту, для 
нападу на Смольний. Опір зрів усередині: в 
країні буржуазія плела змову проти народу, 
а в Державній думі в присутності американ
ських журналістів було прийнято рішення 
про розширення діяльності Комітету громад
ської безпеки з метою об’єднання всіх анти
більшовицьких елементів.

У Зимовому, у святая святих, у парадних 
царських покоях, перетворених у казарму, 
забарикадувалися юнкери. «Усе приміщення 
перетворено в казарму, і, як можна судити 
зі стану стін і підлоги, це перетворення від
булося кілька тижнів тому. На підвіконнях 
встановлено кулемети, між матрацами стояли 
рушниці в козлах». Колись блискуче росій
ське офіцерство, втративши колишній блиск, 
але зберігши залишки вірнопідданицьких 
почуттів, весь час хапалося за зброю, викри
куючи: «Більшовики — боягузи. Нехай тіль
ки поткнуться — ми їм покажемо», переко
нуючи в цьому більше себе, ніж інших. 
Автор книжки був тому свідком. У день 
повстання він разом з дружиною і журна
лістом Альбертом Рісом Вільямсом, що також
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у 1917 році перебував у Росії, кілька годин 
провів у Зимовому, намагаючись за зовніш
нім хаосом, цим неминучим супутником усіх 
політичних потрясінь, уловити закономір
ність російської революції.

Постріл «Аврори» застав Ріда в Смольно
му, у величезному залі засідань, де відбу
вався Другий Всеросійський з’їзд Рад. Нова 
Росія заявляла про себе гулом артилерійської 
канонади, запеклими суперечками делегатів 
і передсмертним хрипінням озвірілих ворогів 
революції. Шаленіли меншовики, злостилися 
соціал-революціонери. Залишаючи з’їзд, во
ни заявили: «Міська дума разом з меншови
ками, есерами і виконавчим комітетом се
лянських рад постановила загинути разом 
з Тимчасовим урядом. Ми приєднуємося до 
них!»

Тут, на з’їзді, Рід бачив непереконливі 
словесні атаки на більшовиків, був присут
ній при ганебному відступі правих меншови
ків і есерів, що виступили проти революції 
і перетворилися, по суті, в контрреволюціоне
рів. А десь зовсім поряд, за спиною, дзвони
ли польові телефони, гарячково працював 
Військово-революційний комітет. Повстання 
набирало сил.

«Ми вийшли в холодну ніч,— пише Рід.— 
Перед Смольним величезне скупчення авто
мобілів, що під’їздили і від’їздили. Крізь 
їхній шум було чути глухе відлуння далекої 
канонади...»

Залишався останній етап.
Рід був людиною по-справжньому визнач

ної біографії. Йому пощастило бути учасни
ком найгероїчнішого епізоду російської
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історії. Разом із загоном червоногвардійців 
через барикади, по кинутих юнкерами рущі 
ницях, захоплений бурхливим людським 
натовпом, мармуровими сходами палацу він 
із шашкою в руці біг до заповітної кімнати, 
останнього притулку «тимчасових».

Усе відбулося дуже швидко. Американ
ським журналістам, які разом з Рідом були 
на другому поверсі палацу, не довелося довго 
нудитися. Ось як про це пише один з них, 
Альберт Ріс Вільямс: «Величезний палац був 
яскраво освітлений. Всередині роззброювали 
юнкерів і тут же відпускали їх. Загін ма
тросів піднявся на другий поверх, щоб ареш
тувати міністрів Тимчасового уряду. Нам за
пропонували посидіти на довгій лаві біля 
стіни. Чекати довелося недовго. На широких 
сходах появилася процесія — кожний міністр 
зі своїм конвоїром» 1.

Отже, здійснилося!
Морально зістарившись, російське само

державство і фізично цілком визріло для то
го, щоб упасти під першими ж ударами рево
люційної армії.

Близько четвертої години ночі Рід і його 
супутники вийшли із Зимового палацу. Обі
йшовши палац по набережній, вони зайшли 
в міську думу, де вже формувався централь
ний орган усіх антибільшовицьких сил, так 
званий Комітет спасіння батьківщини й ре
волюції. У блокноті Ріда короткий запис: 
«4.20. Міська Дума. Засідає безперервно, ра

1 А. Р. В и л ь я  м с. Новая Россия глазами аме
риканцев.— «Иностранная литература», 1967, № 5, 
с. 27.
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зом з меншовиками і есерами. Звернення до 
країни: не коритися більшовицькому уряду».

Самодержавство впало,— буржуазія ще 
держалася. Тепер, коли Тимчасового уряду 
більше не існувало і ні на кого покластися, 
дотримуватися декоруму було зайвим. І бур
жуазія чинитиме опір, чинитиме запекло, 
чесно і нечесно. І саме вона, буржуазія, у цій 
боротьбі — основний і найстрашніший ворог, 
той ворог, що завдасть молодій Країні Рад 
ще багато горя. Отже, боротьба тільки почи
налася. Так думав Рід по дорозі із Зимового 
в Смольний, де, як він вважав, ще тривав 
з’їзд.

У залі гриміли оплески. Делегатам оголо
шено про взяття Зимового палацу і арешт 
Тимчасового уряду. З ’їзд брав на себе пов
новаження верховної влади республіки. І ось 
на трибуні — Ленін! Ленін після перемоги... 
Простий, у старенькому костюмі... Скромний 
і гордий, усім доступний і непохитний! Пе
реждавши овацію, що тривала кілька хвилин, 
він коротко сказав: тепер час приступати 
до будівництва соціалістичного порядку. 
Всього кілька слів. Але за ними так багато 
надій... Навколо сиділи одягнуті в бушлати 
і шинелі люди. Суворі обличчя, сповнені по
чуття виконаного обов’язку. Вони слухали 
Леніна. І разом з ними вслухалися в його 
промову американські журналісти, а серед 
них — усюдисущий Джон Рід, що намагався 
вловити ту приховану притягальну силу вож
дя російської революції, яка пояснювала б 
його вплив на людей.

О шостій годцні ранку Рід, неймовір
но втомлений, але сповнений радісного
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ентузіазму, ніби здійснилася його найзапо- 
вітніша мрія, вийшов із Смольного. Петро
град здавався спокійним і був сповнений ве
личі. Над новою Росією вставав світанок. 
Закінчився День Перший.

Та, як і думав Рід, спокійним Петроград 
тільки здавався. Буржуазія гарячково при
водила в дію всі механізми опору. Газети 
повідомляли, що в Москві юнкери розстрілю
вали революційних солдат. Це так схвилю
вало Ріда, що, діставши перепустку, він 15 
листопада виїхав у Москву, де був присутній 
на похоронах народних героїв, бачив нескін
ченний ряд трун, наспіх пофарбованих чер
воним... Бачив, як їх опускали в довгі ями 
вздовж Кремлівської стіни. Багато, безко
нечно багато... «Одна за одною опущені в мо
гилу п’ятсот трун... Над могилою, на оголе
них гілках дерев, ніби дивовижно яскраві 
квіти, повисли вінки. Двісті чоловік взялися 
за лопати і стали засипати могилу...»

Настав день, коли і в Петрограді тривожно 
загули заводські гудки. Із Смольного стур
бовано виходили озброєні гранатами і гвин
тівками робітники. До серця революції йшов 
козацький корпус, очолений, за чутками, са
мим Керенським. Ось як пише про це автор 
книжки: «Робочий люд — чоловіки і жінки — 
виходили на вулицю десятками тисяч... Чер
воний Петроград у небезпеці! Козаки! Чо
ловіки, жінки, підлітки з рушницями, ломами 
і заступами, мотками проводу тягнулися 
брудними вулицями на південний захід...»

Рішення прийшло раптово. Подолавши всі 
інстанції, всі труднощі, навіть Ленінове 
«ні», Рід разом з Вільямсом виїхав на фронт.

90



Під Петроградом, у Пулково, він був свід
ком запеклих козацьких .атак. Він бачив, 
як з дахів стріляли в перехожих провока- 
тори-офіцери.

Перед очима читача проходить процес на
родження нового світу, агонії старого, про- 
гнилого устрою. І оповідає про це Рід дуже 
емоційно, яскраво і динамічно. Ми бачимо 
його повсюди: в Зимовому, в Смольному, на 
петроградських вулицях, на засіданнях Вій
ськово-революційного комітету і міської ду
ми. Зло і презирливо говорить він про контр
революційних діячів Думи, що не визнали 
революційного уряду, про шаленіючий Ко
мітет спасіння, який спровокував саботаж 
на залізниці і телеграфі. І непідробна триво
га в тих рядках, де він розповідає, як з кож
ним днем дедалі більше закривалося уста
нов — державні службовці кидали роботу. 
«То була війна, свідомо обдумана, війна суто 
російського гатунку, війна шляхом страйків 
і саботажу»,— пише він.

І знову чутки, чутки... правда і брехня. 
Усе змішалося, переплелося, затягнулося у 
вузол. Праві газетки і прокламації зверта
лися до православного російського духу тав
рувати ганьбою більшовиків; звернення Вій
ськово-революційного комітету до народу 
закликали не кидати роботу. І за все відпо
відали люди із Смольного. Ці люди «здавали
ся живим втіленням безсонної і невтомної 
праці. Небриті, непричесані, із запаленими 
очима, вони повним ходом, з натхненням 
прямували до наміченої мети. У них було так 
багато, тай безконечно багато справ. Треба 
було створити уряд, навести порядок у місті,
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втримати на своєму боці гарнізон, пере
могти Думу і Комітет спасіння, втриматися 
проти німців...» Серед них були і розгублені, 
які не вірили, що нова влада довго продер- 
житься. І за них теж треба було боротися.

Рід з головою поринув у це життя. Він 
майже не спав, їв наспіх, втратив лік годи
нам і дням, але не пропускав нагоди бачити 
або чути Леніна. Читав і перечитував усі 
підписані ним звернення і декрети. Вони 
обіцяли так багато — нову епоху, мир. Вони 
давали надію, право чекати і мріяти. Але 
чи здійсненно все це?* Чи під силу росіянам 
такі завдання? Контрреволюція набирала си
ли, а зарубіжна преса волала про «більшо
вицьку анархію». Петроградська Рада «по
ставила з’їзд Рад перед фактом державного 
перевороту», і з’їзд зустрів це повідомлення 
громом овацій. «А світ, що скаже світ? — 
думав Рід.— Чи відгукнуться народи на за
клик Росії, чи підійметься світовий червоний 
прилив?»

Ці питання свердлили мозок і не знаходи
ли відповіді. Дедалі нові події налітали хви
лею, і не було ні сил, ні часу, щоб подумати, 
вирішити. Вільних хвилин, що інколи випа
дали, ледве вистачало, щоб відстукати на 
«Ундервуді» обов’язкову інформацію для 
«Мессіз» — і знову у вир нового дня.

Минали дні. Третій, п’ятий, шостий... Рес
публіка стояла, переживши всі загадані їй 
ворогами терміни. В опорі, в атаках, у від
ступах і перемогах утверджувалася нова 
держава.

Останні сторінки книжки присвячені се
лянському з’їзду, який, подолавши добре
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продуману опозицією систему тяганини, під
тримав закон про землю, затверджений Дру
гим Всеросійським з’їздом Рад. І нарешті, 
надзвичайне засідання з’їзду, на якому ви
ступив Ленін.

Підтримка селянськими масами позиції 
більшовиків свідчила про єдність народу, 
його відданість революційному уряду, що на 
ділі довів вірність своїй програмі. І Рід го
ворить про цю подію як про знаменний акт, 
що вінчає революцію.

Минув ще один день. Наступали сутінки. 
На набережній Неви колони солдат, селян
ських депутатів, шиті золотом прапори, фа
кели. Десь заграв оркестр, і під вітальні 
вигуки натовпу колони рушили... І разом 
з ними День Десятий йшов у майбутнє...

Рід розуміє і підтримує диктатуру проле
таріату. Він переконаний, що вона — зако
номірне породження умов, що створилися 
в Росії. Якби більшовики не взяли владу, 
то Росія, безумовно, стала б здобиччю або 
Німеччини, або союзників — для російсько
го народу це не міняло суті. В листі до Епто- 
на Сінклера від 6 листопада 1918 року 
він писав: «Соціалізм народжується з ка
піталізму, з неминучістю викликається 
ним».

У своїй книжці Рід показав, як енергія 
і воля мільйонів за десять днів і десять 
ночей здійснили чудо — Радянську владу, що 
і донині є загадкою для світу. І про це чудо 
звершення Джон Рід написав прекрасну, 
схвильовану книжку, в якій по днях і по 
годинах простежує процес наростання подій, 
«таких важливих для розуміння того, що
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таке пролетарська революція, що таке дик
татура пролетаріату» К

Основне місце дії — Петроград; централь
на подія — Жовтневе повстання і захоп
лення влади. Але завдяки індивідуальній 
творчій манері автора, його художнім засо
бам створюється відчуття руху і об’ємності 
подій. Він вплітає в канву оповіді великий 
публіцистичний матеріал, що краще висвіт
лює численні події, які відбувалися напере
додні і під час революції, вводить імена по
літичних діячів і осіб, що навіки ввійшли 
в історію російського Жовтня. Усе це знач
ною мірою допомагає читачеві краще розі
братися в тому, що відбувається.

Головним героєм книжки — і це не ви
кликає сумніву ні в автора, ні в читача — 
є народні маси, що здійснюють революцію. 
Ріда завжди цікавила особистість вождя ре
волюції В. І. Леніна. Під час свого перебу
вання в Росії він ніколи не минав нагоди 
бачити або слухати його. Використовуючи 
всі доступні йому можливості і засоби, Рід 
збирає факти про життя і діяльність Леніна.

Згодом йому довелося не раз розмов
ляти з Володимиром Іллічем в його кремлів
ському кабінеті. І ці бесіди залишили не
згладимий слід у пам’яті, багато в чому 
вплинули на його умонастрій. Він бачив 
в особі Леніна незвичайного народного вож
дя, вождя «завдяки своєму інтелекту», але 
разом з тим простого і скромного, якого 1

1 В. І. Л е н і н .  Повне зібрання творів, т. 40, 
с. 46.

94



народ любить і поважає. У ньому не було 
ні нарочитої ефектності, нічого, що нагаду
вало б кумира натовпу. У Ріда Ленін невід
дільний від народу, і сила п воля народу 
втілені в ленінському генії.

Тепер, коли минуло багато років і напи
сано немало книжок про революцію, її вождя 
і його роль у революції, можна сказати, що 
американський письменник Джон Рід ство
рив один з найцікавіших літературних обра
зів В. І. Леніна як у плані історичної досто
вірності, так і в плані емоційного впливу на 
читача.

У книжці є деякі неточності і певні про- 
рахунки. Але треба пам’ятати, що через ці
лий ряд причин Рід на той час не міг мати 
багатьох даних, зокрема про роботу більшо
вицького підпілля. Але загалом «Десять 
днів...» Ріда — це правдива книжка про те, 
як ленінські ідеї про пролетарську револю
цію зусиллями народу під керівництвом біль
шовицької партії втілювалися в життя, 
книжка, в якій розкрито світове значення 
російської революції.

«ЦЯ РЕВОЛЮЦІЯ — МОЯ...»

Зміни, що сталися з Рідом після повернен
ня з Росії, були такі разючі, що навіть 
Стеффенс прийняв їх не одразу. «Мене вра
зила думка,— розповідав він,— що я не знаю 
і ніколи раніше не бачив цієї людини — ре
волюціонера Джоиа Ріда. Я був у Радян
ському Союзі і міг досить чітко уявити, з чим 
зіткнувся там Рід, але мені важко було
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повірити, що цей легковажний поет міг стати 
революціонером» К

На той нас Рід уже зробив кар’єру, був 
відомим репортером, побував у Європі і ба
чив війну, добре знав Мексіку і Вілью. До 
того ж, він був поетом. «Я пам’ятаю,— зга
дував пізніше Шервуд Андерсон про зустріч 
із Рідом,— один зимовий вечір в Нью-Йорку. 
Падав сніг. Джек і я прогулювалися по 
П’ятій авеню. Він читав мені свої вірші, які 
я раптом пригадав пізніше, вже коли він був 
у Росії, брав участь там у революції, захво
рів й помер, він похований біля Кремлів
ської стіни, американський герой революції, 
один з молодих американських комуністів» 1 2.

Так, багато хто бачив у Рідові «пустуна», 
захопленого грою в революцію, як назвав 
його Ептон Сінклер, і що сама революція 
в Росії була для нього черговою пригодою. 
Але ж були в його житті і страйки в Патер- 
соні, і Ладлоу. Він не шукав спокійного 
життя,— він через власний досвід зробив 
висновки про наслідки світової війни там, 
у долинах Марни і на Червоній площі в Мо
скві, коли ховали тисячі жертв розправи бі
логвардійців, озвірілих від невдач і усвідом
лення необоротності революційного процесу. 
В нього вистачило сил і мужності відстояти 
свою індивідуальність як в особистому житті, 
так і в журналістиці, і в літературі. Він но 
став зброєю Моргана, як нею стали інші, 
навіть талановиті люди, що досконало знали

1 Цпт. за вид.: К. X о в и. Львенок, с. 299.
2 The Mike Gold Reader. John Reed and the 

Real Thing. N. Y. 1954.
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філософію Бергсона \  але не знали, та й не 
хотіли знати, про Версальський договір.

Друзі Ріда вважали його романтиком, і не 
без підстав. Революція була для нього теж 
романтикою — романтикою мільйонів, втіле
ною в дійсність віковічною мрією народною. 
Всі, хто стежив за його літературними успі
хами, чекали шедеврів.

...І з’явилися «Десять днів...» — дорогоцін
ний сплав документальності і художності, 
поезії і правди. Сам Рід назвав свою книгу 
згустком історії.

Рід повірив в ідею Леніна про перебудову 
світу і боровся за неї, бо тепер вважав себе 
не співчуваючим, а безпосереднім учасником 
революції. І в цьому незаперечна велич рі- 
дівського духу, яку бережуть і пронесуть 
через усе життя всі революційні письмен
ники Америки.

У квітні 1918 року Рід повертається з ре
волюційного Петрограда у Сполучені Штати. 
Правлячі кола билися в істерії страху. «По
лювання» на червоних прийняло загрозливі 
форми. Щоденні арешти... На суд сенатської 
комісії віддано і Джона Ріда. В одній із га
зет було вміщено статтю під назвою «Джон 
Рід — людина, по якій плаче мотузка».

Народ Америки вияівляв активний інтерес 
до революційної Росії. Скрізь мітинги, збори, 
масові робітничі демонстрації. Рід жив 1

1 Ріду не раз закпдалп, що він забув основи 
філософії.
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напружено, кілька разів на день виступав 
з правдою про Росію. З усіх доступних йому 
трибун він доводив, що інтервенція В Ро
сії — це злочин не тільки проти народів Ро
сії, а й перед усяким іншим народом, так 
само і американським. Він виступає з лек
ціями в. Нью-Йорку, Бостоні, Вашінгтоні, 
просто на вулицях, в редакціях, незважаючи 
на арешти і штрафи за «порушення по
рядку».

Якось він з’явився в редакції журналу 
«Новый мир» — щотижневику російської фе
дерації американської Соціалістичної партії. 
Тісна кімнатка сповнилася радісними приві
таннями. «Ця зустріч з Рідом, що повернувся 
з Радянської Росії,— згадує критик і публі
цист Герберт Ашкеназ і,— була справжнім 
святом для нас. Важко було пояснити справ
жній стан речей в Росії і протистояти брехні 
американської буржуазної преси про молоду 
Радянську республіку. Правда, ми одержуємо 
літературу з Росії, але дуже рідко. Саме 
тому поява Ріда, живого свідка і учасника 
Жовтневої революції, наче зв’язувала нас 
безпосередньо з подіями в Росії» !.

Особливо тепло розповідав Рід про Леніна. 
Він передав редакції «Нового мира» багато 
матеріалів про Росію — плакати, лозунги, 
прокламації, серед них і фото лютневої де
монстрації 1917 року під гаслом «Хліба і ми
ру», про приїзд Леніна в Петроград і роз
стріл липневої демонстрації. Всі ці матеріали 
були опубліковані в журналі і використані

1 G. Ashkenaze. How John Reed Brought the 
Gold News to us. «Worker», 1962. Dec. 2, p. 5.



в пропагандистських цілях. З фото було зроб
лено слайди, які показували під час мітин
гів по всій* країні.

Лекторська і антивоєнна діяльність при
носила Ріду величезне задоволення, хоча 
й забирала багато енергії і часу. Ще не була 
написана «головна повість мого життя» — 
так Рід називав «Десять днів...» Матеріали 
для книги, відібрані в нью-йоркському порту, 
ще не повернуті письменнику... Часом з гір
котою думав, що не має часу повернутися 
до поезії.

Колись, в юні роки, в салоні Мейбл Додж 
Рід був представлений керівнику Соціалі
стичної партії Юджіну Дебсу. Тепер, 1918 
року, життя знову звело Ріда з цією чу
довою людиною, найулюбленішим, за слова
ми В. І. Леніна, вождем американського 
пролетаріату. Він публічно висловлював сим
патії до більшовиків і виступав на захист 
молодої Радянської республіки. Рід багато 
розповідав Дебсу про події, свідком яких 
був у Росії. їхні погляди на Жовтневу ре
волюцію цілком збігалися. Вони разом роб
лять усе можливе, щоб припинити американ
ську інтервенцію, що вже почалася висадкою 
десанту у Владивостоці.

Влітку 1918 року Рід був присутній на 
судовому процесі у справі «Індустріальних 
робітників світу» в Чікаго. їх  сто один чо
ловік — гірники, лісоруби, журналісти. їхній 
злочин — у вірі в те, що «багатства всього 
світу належать тим,, хто їх створює, і що 
робітники всього світу повинні володіти тим, 
що їм належить». На суді з гнівним звину
ваченням виступив керівник організації Вілл
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Хейвуд — Великий Вілл, як називали його 
в народі. Він наводив десятки фактів-доказів, 
що суд цей — інсценований і його мета — 
розгромити ІРС. Чотири години тривала про
мова Хейвуда, який намагався врятувати 
організацію, хоча знав, що вирок винесено 
ще до суду.

Засуджені були свідомі справедливості 
своєї справи. Хейвуда засуджено на трид
цять вісім років тюремного ув’язнення. Через 
півтора року завдяки зусиллям світових гро
мадських сил Хейвуду пощастило звільни
тися і виїхати до СРСР.

Про все це Джон Рід написав для «Лібе- 
рейтор» у блискучому нарисі «Соціальна ре
волюція перед судом». Цей нарис — один 
з кращих зразків революційної публіцисти
ки. І якщо порівняти його з першими рідів- 
ськими нарисами «Війна в Патерсоні» 
(1913) і «Війна в Колорадо» (1914), не 
можна не помітити, яка сталася разюча, ре- 
волюціонізуюча зміна у поглядах американ
ського письменника.

Минули роки. Надзвичайно виріс Рід у 
своїх переконаннях. Саме переконання, 
а не симпатії слід мати на увазі, говоря
чи про ставлення Ріда до робітничого класу 
і його боротьби в двадцяті роки. Він уже 
давно не співчуваючий, а борець тієї зроста
ючої армії пролетаріату, яка знає, як і за 
що боротися,— історія вже ввібрала в себе 
досвід Росії. Ця еволюція Ріда як особисто
сті відбилася в його творчості — прикладом 
того є «Соціальна революція перед судом», 
де звинувачені самі звинувачують, як борці.
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Рід зустрічається з Вільямсом, з яким пе
режито радісні і важкі дні в Петрограді. 
Йому повернуто заповітні матеріали для 
«найважливішої книги життя». Вже через 
кілька днів з’являються перші сторінки «Де
сяти днів...».

А в цей час Ріда і його дружину Луїзу 
Брайант викликають в «оверменівський» ко
мітет «по розслідуванню і викоріненню біль
шовизму» при сенаті Сполучених Штатів.

Щоб звести міцний фундамент фальсифі
кованої громадської думки на захист інтер
венції, комісія мала своїм завданням вислу
хати усіх «свідків» жовтневого перевороту в 
Росії, який міг порушити спокій в світі. Го
ловна ставка робилася на Катерину Бреш- 
ковську, колишнього комерційного аташе при 
американському посольстві у Петрограді. 
Проте під тиском громадськості комітет зму
шений був вислухати всіх.

...Один за одним на трибуну величного 
залу засідань піднімалися Луїза Брайант, 
Джон Сайлас Рід, Альберт Ріс Вільямс, 
журналістка Бессі Бітті, член американ
ської комісії Червоного Хреста в Росії в 
1917 році Раймонд Робіне. Різні люди, різні 
точки зору, та всі вони — прихильники прав
ди, російської революції.

Влітку 1919 року в Соціалістичній партії 
Америки (до лівого крила якої приєднався 
Рід) назрівав розкол. Опортуністичні еле
менти відходили від програми, прийнятої на 
з’їзді 1917 року.

Для Ріда, як і для багатьох інших, було 
ясно, що ця партія не здатна стати бойовим 
авангардом робітничого класу. На з’їзді
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1919 року з лівого крила нью-йоркської і 
клівлендської організацій утворилися дві ко- 
муністйчні партії на чолі з Джоном Рідом і 
Чарлзом Рутенбергом (Комуністична партія 
США і Комуністична робітнича партія). За 
визначенням Уїльяма Фостера, Голови Ком
партії США, ця ще не єдина партія «народи
лася в огні першої світової війни і російської 
революції».

Восени 1919 року Рід знову їде в Росію — 
на Виконком Комінтерну, щоб взяти участь 
у створенні програми, на основі якої мог
ли б об’єднатися американські кому
ністичні партії. Тут він зустрічається з 
В. І. Леніним, буває у нього вдома, читає йо
го праці. Він виконує обов’язки повноважно
го представника Комуністичної робітничої 
партії США, багато їздить по країні — хоче 
бачити, як встановлюється Радянська влада 
не тільки в містах, а й в  далеких селах. Піз
ніше в незакінченій статті «Радянська влада 
сьогодні», опублікованій в газеті «Ліберей- 
тор» (1920), він напише, як зримо перетво
рилася Радянська країна за нечувано ко
роткий строк. «Далеко від столиці я виявив, 
що Радянська влада глибоко проникла в жит
тя народу, що нове суспільство є вже грун
товно зміцнілим і звичним».

Наприкінці 1919 року американський 
уряд почав масові арешти комуністів. Проти 
Ріда було заочно порушено справу, і він вва
жав своїм обов’язком повернутися на бать
ківщину. В Фінляндії його зняли з паропла
ва і посадили в тюрму. Спроба прорватися 
крізь антирадянську блокаду не вдалася, за
те реакційна преса дістала можливість по
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ширювати брехливі чутки про його ухилення 
від суду. Його тримали в антисанітарних 
умовах, годували тухлою рибою. Для нього, 
що страждав хронічним захворюванням ни
рок, це було рівнозначно смерті. Через два 
місяці Радянський уряд обміняв Ріда на 
двох фінських професорів, що перебували під 
арештом у Москві за участь в антирадян- 
ській змові. Володимир Ілліч тоді сказав, що 
за Ріда можна віддати цілий університет.

І от він знову в Росії, в ту нестерпно 
важку зиму, коли голод, здавалося, от-от 
знищить новонароджену Республіку Рад. 
Воістину творилося чудо. У цій новій, тіль
ки-но народженій країні зростали нові* лю
ди — ще голодні, бідні, але окрилені, які 
пристрасно мріяли про комунізм. Рід жив 
з радянським народом спільним, багато в чо
му незрозумілим для нього, життям, оселив
шись на одній з тихих вуличок Москви.

Влітку 1920 року в Петрограді проходив 
Другий конгрес Комінтерну. Делегат Комін
терну Джон Рід був охоплений загальним 
ентузіазмом. Він виступав майже на всіх 
засіданнях: говорив про політичну рівноправ
ність і необхідність соціальної революції, 
про становище негрів в Америці. Він гово
рив щиро, захоплено, пам’ятаючи про об’єд
нання двох комуністичних партій Америки.

Історичний досвід переконує, що все нове 
народжується в боротьбі зі старим. І він пі
знав, осягнувши розумом, цю боротьбу, жив 
нею і був щасливий тим.

Рід часто зустрічався з Горьким. Взаємо- 
інтерес був зрозумілий. І не лише тому, що
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роман «Мати» написано в Америці (вперше 
побачив світ в американському журналі 
«Аппелтон мегезін»), а й тому, що Горький 
завжди цікавив Ріда як письменник, що зу
мів втілити в своїх творах матеріалізований 
зв’язок класичної літератури минулого з лі
тературою нового світу, якій він мріяв себе 
присвятити.

...Ріду не судилося довге життя — він по
мер за кілька днів до свого тридцятитрьох- 
річчя, у жовтні 1920 року, повернувшися 
з Баку,^ куди їздив на з’їзд народів Сходу. 
Революційна Москва і група американців 
прощалися з Джоном Рідом у Будинку Рад...

Усе своє коротке життя Рід невтомно пи
сав і говорив про революцію. Коротке, але 
таке насичене життя — від Патерсона і Лад- 
лоу до тих пережитих десяти днів, що потім 
стали історією.

* ❖  *

Творчість Ріда в цілому — один із найцін
ніших внесків у міжнародну пролетарську 
і революційну літературу. Він написав близь
ко трьохсот праць публіцистичного плану. 
В його активі вірші і проза, п’єси і, нареш
ті, соціальна епопея, втілена в трьох книж
ках: «Повстала Мексіка», «Війна в Східній 
Європі», «Десять днів, що потрясли світ».

Малі літературні форми у творчості Ріда, 
його новели, оповідання — це своєрідні кон
спекти ширшого масштабу. Ця стислість без
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зайвої деталізації,— від самого життя, це 
саме життя, спресоване з безмежжя фактів 
під тиском активної думки і втілене в літе
ратурну форму. Він категоричний, часом на
віть черствий. А за цим — неприхована 
тривога за життя, пристрасне прагнення 
в усьому розібратися.

Стиль його творів завойовує довір’я. Він 
завжди відповідає меті твору. Саме цей 
творчий метод і можна назвати «рідізм» 
(впроваджений радянським літературознав
цем С. С. Динамовим).

Літературний досвід Ріда плідний. При
кладом цього може бути творчість револю
ційного письменника Майка Куїна, представ
ника «рідівського напрямку», що зв’язав 
свою творчість з боротьбою каліфорнійсько
го пролетаріату. Його нарис «Загальний 
страйк» (1934) присвячений одному з най
більших виступів в історії робітничого класу 
США.

Певного мірою послідовником Джона Ріда 
можна вважати також письменника-комуні- 
ста Уїльяма Дюбуа, який використав у своїх 
творах рідівську ідею «сплаву» художнього 
і документального матеріалу. Його шляхом 
пішли Лінкольн Стеффенс, Джозеф Норт, 
Теодор Драйзер. «Рідівський напрямок» 
владно заявив про себе в епоху «червоних 
тридцятих», коли народжувалися «клуби 
Джона Ріда». Недовговічні, вони, однак, 
створили сприятливий грунт для пролетар
ських письменників.

Критики консервативних напрямів і нині 
намагаються довести, що Рід був тільки 
самобутнім прекраснодушним романтиком,
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який розчарувався б у революції, коли б не 
рання смерть (така, наприклад, тенденційна 
книжка Д. Уолкера і Р. О’Коннора «Втра
чений революціонер»). Проте все життя пи
сьменника — це пряме спростування цих 
слів. Виходець із буржуазної сім’ї, що виріс 
на американському грунті, знайшов себе 
в революції. Саме в російській революції 
розкрився Рід як громадянин, правдошукач, 
революційний романтик. Саме вона привела 
його до вершин передового світогляду.

Деякі американські літератори, сучасники 
Ріда і теперішні дослідники його творчості, 
віддаючи належне в цілому і зокрема бли
скучій техніці його новел, вважали, що війна 
і революція обікрали його і як особистість, 
і як письменника.

Та справа в самому житті — короткому 
і такому багатому. Він не встиг написати 
задуманої в 1919 році книжки про будів
ництво нового суспільства. Та не завжди із 
смертю кінчається життя. І на сьогодні, коли 
американська література в цілому дала чи
мало цікавих імен, Рід лишається в ній 
найяскравішою і найцікавішою постаттю- 
символом «червоних 20-х». Це про Джона 
Ріда, який знайшов правду в боротьбі зі ста
рим світом, писав Майкл Голд: «Я переко
наний, що все краще в духовній спадщині 
Ріда буде збережено в творчості багатьох 
революційних письменників, які з’являться 
в нашій країні» х.

1 МісЬаеІ ОоИ. їіеебег. N. У. 1954.
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Минули десятиліття. Багато чого зміни
лося в світі, який пережив ще одну жахливу 
війну. Та назавжди залишилися в нашій гор
дій столиці — Москві скромні значимі слова 
на сірій мармуровій плиті біля Кремля: 
«Джон Рід. 1887—1920», як звеличення ге
роїчного життя і праці того, хто вірив у 
майбутнє більше, ніж у минуле.
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