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iдень – Париж – Шамбор – Шенонсо – Каркасон –
Фiгейрас – Ллорет-де-Мар – Барселона – Монтсеррат – Екс-ан-Прованс – Марсель – Канни – Мiлан – Венецiя! Що можна було встигнути у цiй коловертi вражень, бiгаючи щоразу новими вулицями, соборами i
музеями? Хiба що... пiдписати кiлька листiвок додому. Та навiть i не вiдправити.

Скiльки треба часу, щоб добре по−
знайомитися з людиною? А з краї−
ною? Отож. Та протягом двотиж−
невого автобусного круїзу ми вiдвi−
дали понад десяток європейських
мiст, i яких!

ПЕРША ЛИСТIВКА З ВIДНЯ, варiант класичний
Зображено: фiакр на тлi iмператорської резиденцiї Хофбург, iмператорську усипальню — собор Штефанcдом,
портрет iмператрицi Сiсi.
Нi, Вiдень — це не для мене. Особливо вкупi з крижаним
вiтром, дощем i свинцевими хмарами. Таке враження, що це
мiсто взагалi не для людей, а для iмператорiв. Будинки менше
двохсот метрiв завдовжки i будинками не вважаються, а що вже
палаци!.. Чи приємно в таку погоду обiйти один кiлометровий
«особнячок», потiм другий, а на горизонтi — ще три не меншi?
А взяти гiгантськi скульптурнi групи, якi прикрашають трiумфальну арку-проїзд. У ролi переможцiв — не надто атлетичнi
герої з пихатими обличчями. Ногами i допомiжними засобами
вони товчуть численних людино- i ящероподiбних потвор, огидних i зубатих, що явно символiзують собою ворогiв iмператора.
Одне слово, простий смертний мусить почуватися комашиною
на тлi символiв могутностi.
Гаразд, облишмо бульварну пiдкову Рингу з адмiнiстративними будiвлями й резиденцiями. Звичайнi дверi житлового будинку. Чи це окомiр у мене збився? Нi, не примарилося: масивнi двернi ручки — якраз на рiвнi очей, розмiри дверей вiдповiднi. Утiм, на звичайнiй висотi прилiпилася маленька непомiтна
ручечка i отвiр для ключа...
Може, це туристський стереотип, але, здається, якщо австрiйцям повернути iмператорiв Франца-Йосипа з Єлизаветою
(яку ще дивно кличуть Сiсi), то їхнє щастя не мало б меж. I нащо той Євросоюз?..
Хто швидко стомлюється вiд кайзерiвської архiтектури, тому
дорога на Карлсплатц. Збоку вiд площi — славнозвiсна бiло-
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снiжна будiвля Сецесiону з визолоченим ажурним куполом iз
лаврового листя. Цей виставковий зал збудували для себе 1898
року «вiдступники»-сецесiонiсти на чолi з Густавом Клiмтом, що
виголошували девiз: «Часовi — його мистецтво, мистецтву —
його свободу». Неподалiк розташованi павiльйони метро роботи модернiста Отто Вагнера. Свiй проект мiської залiзницi вiн
розглядав як цiлiсний художнiй об’єкт, де важливо все: павiльйони i мости, лiхтарi й написи... Такий самий пiдхiд зустрiнемо
згодом у Парижi, де входи у метро оформленi в стилi арт-нуво. ➧
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пресiонiстiв. А нижче ще поверхи зi скульптурою, меблями, i ще картинами, i ще. Найбiльший за розмiром експонат — це... сам
гiгантський музей зi скляним дахом i годинниками на фасадi, влаштований у примiщеннi колишнього вокзалу.
Три з половиною години промайнуло,
час бiгти до Сен-Жермен-де-Пре, Люксембурзького саду, Латинського кварталу i
далi за планом. А увечерi встигнути на прогулянку корабликом по Сенi. Тут уже не
до листiвок...
ÇË · ÚÂÊ ‚ËÚi˘ËÎË Ó˜i, ﬂÍ˘Ó · ÁÛÒÚiÎË „ÛÒÂÈ
i Ë· Û... „ÓÚË˜ÌÓÏÛ Í‡ÙÂ‰‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÓ·Ói
Å‡ÒÂÎÓÌË. ì ÁÂÎÂÌÓÏÛ ‚ÌÛÚi¯Ì¸ÓÏÛ ‰‚ÓËÍÛ
ı‡ÏÛ ÍÓÎËÒ¸ ‚i‰ÔÓ˜Ë‚‡ÎË Á ‰ÓÓ„Ë ÔÓ˜‡ÌË.
Ä Á„‡˛ „ÛÒÂÈ Ú‡Ï ÚËÏ‡˛Ú¸ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ,
˘Ó ‚ÊÂ È Á‡·ÛÎË, Ì‡‚i˘Ó.
ДРУГА, варiант сучасний
Зображено: химернi криволiнiйнi
будинки з рiзнобарвними стiнами, керамiчними колонами й вiльно розкиданими вiконцями.
Аби вiденський будинок, зведений лише 1986 року, став «туристичною Меккою»,
збудувати його мав генiй. Один iз найоригiнальнiших художникiв та архiтекторiв свiту своєю творчiстю боровся проти сiростi й однотипностi сучасного урбанiзованого свiту (як я його розумiю!). Вiн так волiв свободи, що навiть iм’я вигадав собi
сам: Фриденсрайх (тобто «Царство миру») Хундертвассер («Сто вод»). Зведений
ним будинок «Хундертвассерхаус» вражає
уяву асиметричними об’ємами, кольоровими поверхнями, схожими на клаптикову ковдру, навмисне викривленими лiнiями i куполками на даху. Дати розраду оку
та душi — ось до чого завжди прагнув бородатий життєлюб у яскравому кашкетi.
Ця споруда мала стати зразком якостi й
розмаїття. Архiтектор втiлив у нiй, зокрема, свою теорiю «диктатури та прав вiкон»:
у жодному разi не можна, щоб вiкна були
однаковi й у ряд, особливо у лiкарнях i школах — це робить їх подiбними до концтаборiв. У спроектованому ним «iдеальному будинку» з натуральних матерiалiв на
î‡ÌÚ‡ÁiÈÌi ÍÓÓ‚Ë ˘ÓÓÍÛ
«ÓÒÂÎﬂ˛Ú¸Òﬂ» ‚ iÌ¯ÓÏÛ π‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓÏÛ
ÏiÒÚi. ñﬂ, ÏÛÁË˜Ì‡ ‚ÂÒiﬂ ã‡ÒÛÌi —
ÔÂÂ‰ «ã‡-ëÍ‡Î‡» Û åiÎ‡Ìi.

всiх пласких поверхнях росте трава й дерева, кути скругленi, а кожен мешканець
може розмалювати шматок стiни, до якого дотягнеться пензлем зi свого вiкна. Тут
люди мали б жити затишно i щасливо. Натомiсть мешканцi «Хундертвассерхаусу»
потерпають вiд туристiв, що намагаються потрапити всередину казкової оселi.
Але зась. Вiдвести душу вони можуть навпроти, у «Hundertwasser Village», де можна набрати повнi торби тематичних книжок, сувенiрiв, а головне — вiдвiдати (i використати за призначенням) неперевершений арт-туалет.
За кiлька вулиць знаходиться ще одне
дiтище архiтектора — Будинок мистецтв
iз постiйною експозицiєю його картин.
ЛИСТIВКА З ПАРИЖА
Зображено: химери на вежах НотрДам, набережну Сени, Ейфелеву вежу.
Якщо нанести на план мiста маршрути мого пересування Парижем протягом
першого дня, мали б готову iлюстрацiю
броунiвського руху. Ну аякже — я! в Парижi! Нарештi!.. Хоча, якщо розiбратися,
рух нагадував спортивне орiєнтування з
проходженням контрольних пунктiв. Пласде-ла-Конкорд? Хочу. Єлисейськi поля?
Трiумфальна арка? Вже бiжу. Вандомська площа, Рiволi, набережна Орфевр, Сiте... Швидше, швидше втiлити для себе
у реальнiсть знайомi з дитинства назви!
Увечерi в готелi довелося взяти голову в руки й оптимiзувати маршрут, щоб
ефективнiше використати другий день.
Допомогло! Заздалегiдь з’ясувала розклад роботи музею д’Орсе. Вистоювати
двогодиннi черги — задоволення невелике, тому вирiшила застосувати хитру хитрiсть i приїхати за пiвгодини до вiдкриття.
Недарма. О 9.07 перший японець рiшучо
i непохитно став перед дверима каси. Я
за ним. До 9.30 за нами зiбрався чималий
хвiст, а ми гордо пройшли всередину за
мить пiсля вiдкриття музею.
У д’Орсе не насолоджуються, у ньому
розчиняються. Кiлькадесят залiв, наповнених вiдомими на весь свiт картинами iм-

IЗ ШЕНОНСО
Зображено: замок-мiст, пiд опорами якого тече рiчка, i круглий лабiринт
живої огорожi.
I ось ми в долинi Луари. На прохолоднiй алеї зi столiтнiх платанiв, що веде до
замку, стало зрозумiло, чого ж не вистачало у попереднi днi. Тишi й пташиного
спiву — ось чого бракувало Вiдню та Парижу! Величнi лiси та парки Шенонсо здатнi зачарувати навiть запеклих урбанiстiв,
а замок, пiд карнизами якого верескливi ластiвки поприлiплювали свої гнiзда,
справляє враження мирне й затишне. I
не дивно, адже його називають ще «Замком шести жiнок».
Саме представницi прекрасної статi
зiграли головнi ролi на iсторичнiй сценi
замку. В серединi XVI столiття Генрих II
подарував Шенонсо своїй фаворитцi Дiанi де Пуатьє. Вона заклала прекрасний
сад i побудувала мiст на протилежний берег рiчки. Невдовзi Генрих загинув на турнiрi, й господинею Францiї стала Катерина Медичi. Вона одразу ж виселила Дiану
геть i сама оселилася в Шенонсо. Розширила парк, прикрасила його фонтанами
i статуями, побудувала на мосту двоповерхову галерею. Шенонсо й надалi володiли
жiнки: Катеринина невiстка Луїза Лоренська, що по смертi чоловiка Генрiха III носила бiлу королiвську жалобу до кiнця
своїх днiв; лiберальна мадам Дюпен, у салонi якої побували усi знаменитостi епохи;
мадам Пелуз, яка доклала безлiч зусиль
для реставрацiї замку.
Iз 1888 року й до сьогоднi споруда належить роду Меньє. Власники не зробили з маєтку, як ведеться у нас, дачi за двометровою огорожею. Той, хто не пошкодує кiлька євро на вхiдний квиток, зможе
прогулятися алеями французького парку,
поблукати у лабiринтi з живоплоту i зайти
всередину замку. Чого вартi лише розкiшно облаштованi, кожна у своєму стилi,
спальнi власниць замку з ренесансними
меблями, гобеленами, картинами таких
метрiв, як Рубенс!
Кохання, фаворитки, багатство приходять i вiдходять, а їсти хочеться завжди.
Чи не найпопулярнiше серед туристiв примiщення замку — кухня. Начищеною мiддю блищать десятки каструль, мисок, пателень, формочок для тортикiв i печива,
умивальник i мийка. Особливо вражає спецкаструля з виступом для кiстки на боцi.

Кухоннi столи явно використовувалися
по кiлька сторiч — так сточенi їхнi краєчки. А на системi вертелiв у коминi можна
було зготувати цiлого кабанчика-гриль...
IЗ КАРКАССОНА
Зображено: мiсто-фортецю з пiдписаними назвами всiх 52 башт. Слово
«Каркасон» надруковане готичним
шрифтом.
Звичайна середньовiчна фортеця, порiвняно з Каркасонською — це як крамничка i гiпермаркет. Потужнi подвiйнi мури периметром 3 кiлометри оперiзують
повноцiнне мiсто з вулицями, житловими
будинками, базилiкою та замком. Вороги, яким удавалося подолати перший ряд
стiн, потрапляли до пастки: простiр мiж
мурами чудово прострiлювався з башт.
Колись це вводило у ступор загарбникiв,
але на туристiв усе дiє навпаки. Щодня
автобуси беруть цитадель в облогу, а їхнi
пасажири вриваються крiзь Нарбонськi
ворота на вузенькi брукованi вулички. Каркасонцi, тверезо оцiнюючи чисельну перевагу чужинцiв, навiть i не пробують застосовувати лиття смоли, натомiсть мудро вiдволiкають їхню увагу сувенiрами
та кав’ярнями.
Розташований на пiвднi Францiї, неподалiк вiд iспанського
кордону,

Каркасон у давнину називали «Пiренейськими воротами». Кельти, римляни, вестготи, франки, сарацини змiнювали одне
одного, сторiччя за сторiччям розбудовуючи фортифiкацiї мiста. Улюблена мiсцева
легенда стосується кмiтливої дружини сарацинського царя на прiзвисько Дама Каркас. Пiд час облоги, коли всi мерли вiд голоду, вона десь надибала останню свиню
i нагодувала її останнiм зерном по самi
вуха. Марно радiла паця — за хвилину її
скинули з мурiв, пiд ноги воякам Карла
Великого. Вiйсько i король були геть деморалiзованi не так видом розбеканої свинi, як вмiстом її черева, що свiдчило про
чималi запаси у фортецi. А Дама Каркас
ще й дражнилася, граючи на сурмi. Тож,
кажуть, нападники пiшли собi нi з чим, а
iм’я Дами дало назву мiсту.
Похмурi були часи... А тепер середньовiччя в модi. Щоб уявити себе прекрасною дамою або рицарем, варто лише зайти в одну з численних каркассонських
крамничок, спецiалiзованих на середньовiччi. Лише європейськi цiни можуть утримати вiд спокуси перевдягтися з нiг до голови, озброїтись, обчiплятись амулетами, прикупити дискiв зi старовинною музикою, а там, може, i
коня собi пiдiбрати...
I родовий замок iз
каталогу...

IЗ ФIГЕЙРАСА
Зображено: екзотичну споруду театру-музею Далi з гiгантськими яйцями
на даху, стiкаючi годинники й портрет
самого Маестро зi спрямованими у космос вусами.
Абсурдностi iнтер’єрiв та експонатiв
музею Далi особливо не дивуєшся (а що
дивуватися — не знали, куди йшли?).
Спантеличує кожна картина та iнсталяцiя
як така — балансуванням на гранi «прекрасне/потворне», що дратує i водночас
приваблює. Бiля деяких об’єктiв виникає
вiдчуття, нiби Маестро глузує з глядачiв:
я вам кидаю абстракцiю, а ви робiть розумнi обличчя, обговорюйте її глибинний
змiст. Кожен вiдвiдувач музею шукає для
себе вiдповiдь на запитання: чи був Далi
генiєм, чи просто спекулював на епатажностi своїх творiв. Особисто я iстину для
себе вiдкрила. Був генiєм, був. Бо людина, що ТАК володiє технiками живопису
i графiки, як Далi, може дозволити собi
бавитися з простором i кольором на власний розсуд. I ще. Навiть якщо зiбрати разом сто, двiстi художникiв-абстракцiонiстiв, вони й колективними зусиллями не
«переграють» Далi. Тiльки генiй мiг принести у свiт такий довершений феномен
достовiрної фантасмагорiї. Втiм, не думаю, що Далi був позбавлений почуття
гумору i вiдмовляв собi у задоволеннi пiдкинути шанувальникам мистецтва провокацiю-другу. ➧
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çÂ ÁÌ‡˛, ˘Ó „i¯Â — ·ÛÚË Í‡ÚÓÊ‡ÌËÌÓÏ
˜Ë ÓÁ‰‡‚‡Î¸ÌËÍÓÏ ÂÍÎ‡ÏË.

Paris
çÂı‡È ÒÓ·i ˜ÓÎÓ‚iÍË
‰ÛÏ‡˛Ú¸, ˘Ó ‚ÁﬂÎË ·ËÍ‡
Á‡ Ó„Ë. íËÏ ˜‡ÒÓÏ ÒËÚÛ‡ˆi˛
Ôi‰ ÍÓÌÚÓÎÂÏ ÚËÏ‡πÏÓ ÏË.
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Фiгейрас — рiдне мiстечко Сальвадора Далi,
яке вiн покинув для навчання у молодi роки. 1948
року зрiлий Далi повернувся, а в 1974-му вклав
усi свої кошти у театр-музей, наповнивши його
картинами та об’єктами. Лiпше побачити все
на власнi очi: таксi iз загадковим пасажиром i
вiчно запiтнiлими вiкнами, химернi iнсталяцiї з
манекенами, живопис i графiка, прикраси за ескiзами маестро, стереоскопiчнi об’єкти, божевiльнi iнтер’єри та меблi. Чого лише варта кiмната, яка при поглядi крiзь спецiальну лiнзу перетворюється на обличчя з диваном-губами i
гардинами-волоссям...
IЗ ЛЛОРЕТ-ДЕ-МАР
Зображено: церкву, декоровану кольоровою керамiкою, набережну з пальмами, пляж.
На в’їздi в Ллорет стоїть повчальний плакат
iз написом «Каталонiя — не Iспанiя». Ну просто
як назва «нєтлєнки» Леонiда Даниловича: «Україна — не Росiя». Ситуацiя нам знайома. Каталонцi вважають себе окремою нацiєю i як можуть вiдстоюють свою культуру. Каталанська
мова дедалi бiльше повертається у вжиток на
територiї провiнцiї, до якої належать i курортне
узбережжя Коста-Брава, i вiдомий нам Фiгейрас, i столиця краю — Барселона. На власнi очi
не бачила, але десь у Ллоретi стоїть пам’ятник,
що зображує каталонський танець сардана. За
суворих часiв генерала Франко цей вид народної творчостi став красномовним символом нацiональної самосвiдомостi, яку словами виражати було небезпечно. Виконавцi танцю стають
у коло, беруться за руки i в особливому ритмi
чергують короткi та довгi кроки пiд акомпанемент духових iнструментiв i барабана.
Ллорет-де-Мар — один iз популярних курортiв на Коста-Брава, але мене наразi цiкавить не
так пляж, як пряме автобусне сполучення з Барселоною (до неї менше сотнi кiлометрiв). Вiд готелю до автостанцiї десять хвилин пiшки, i за годину з хвостиком уже виходиш бiля самiсiнької
площi Каталонiї.
IЗ БАРСЕЛОНИ
Зображено: собор Саграда Фамiлiя, ящiрку — символ парку «Гуель» та всiєї творчостi Гаудi, променад Ла-Рамбла iз пташиним
ринком.

Архiтектура Барселони буйна та екзотична,
як тропiчний лiс. Дала себе знати гаряча iспанська кров, сплавивши актуальний у свiтi на межi
ХIХ–ХХ столiть модерн iз власними нацiональними традицiями. На виходi отримали шалений,
як iспанське сонце, каталонський модерн. У Барселонi його стiльки, що перестаєш дивуватися — будинки хизуються одне перед одним нестримними формами й барвами.
Усiм вiдоме iм’я Антонiо Гаудi. Навiть моральна готовнiсть до зустрiчi з фантастичним свiтом
його витворiв не допомогла уникнути культурного шоку. Потрапивши всередину «Будинку Баттло», зрозумiла: Гаудi — це не архiтектурний
стиль. Це космос, аналогiв якого не iснує. Як
удалося земнiй людинi вiдокремитися вiд споконвiчних канонiв i буквально зiткати будiвлi зi
свiтла, повiтря й форм матiнки Природи? Хто
б iще додумався проектувати параболiчнi склепiння, використовуючи у попереднiх розрахунках навантажень пiдвiшенi до стелi мотузки iз
причепленими до них торбинками певної ваги?
Такi моделi ми побачили в музеї на горiшньому поверсi iншого будинку Гаудi — Ла-Педрера
(«Каменоломня»). На даху можна прогулятися
мiж химерними коминами, вкритими мозаїкою
з битих кахлiв. Звiдти добре видно центр мiста,
зокрема й променад Ла-Рамбла. Той веде вiд
площi Каталонiї до нiг Христофора Колумба, що
з висоти свого 60-метрового постаменту оглядає барселонський Порто-Велло — Старий порт.
На Рамблi, як у Грецiї, є все: пташиний i квiтковий ринок, люди-iнсталяцiї, сувенiри, кав’ярнi й
художники, що за п’ять хвилин намалюють портрет вашої шановної персони.
Увечерi ж найлiпше пiти на прогулянку вузенькими вуличками Готичного кварталу, де крають
серце лiричнi мелодiї мiсцевих гiтаристiв.
З ЕКС-АН-ПРОВАНСУ
Зображено: двох вусатих вуйкiв, що пускають iз рота струменi води, мiську ратушу
з годинником i пам’ятник Сезанну.
Надвечiр’я. Теплий лiтнiй дощик. Три з половиною години прогулянки мокрим вiд дощу й
фонтанiв Ексом пiдкорили моє серце безповоротно. А якi назви у крамничок та вуличок —
просто музика, коли вимовляєш французькою!
А в перекладi: вулиця Чорного Мула, вулиця ➧

ÑÓ ÏÓÌ‡ÒÚËﬂ åÓÌÚÒÂ‡Ú, ˘Ó ÌÂÔÓ‰‡ÎiÍ
‚i‰ Å‡ÒÂÎÓÌË, ª‰ÛÚ¸ Á ÛÒiπª ä‡Ú‡ÎÓÌiª,
˘Ó· ÛÍÎÓÌËÚËÒﬂ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌiÈ ÅÓÊiÈ
å‡ÚÂi Ú‡ ÔÓÒÎÛı‡ÚË ÏÓÎËÚ‚Û
ÒÎ‡‚ÌÓÁ‚iÒÌÓ„Ó ıÓÛ ıÎÓÔ˜ËÍi‚.

ÄÚ-ÏÓ‰ÂÌ-ÚÛ‡ÎÂÚ Û Çi‰Ìi.

Çi‰ÂÌ¸,
«äÛÌÒÚı‡ÛÒ».

Срiбного Фонтана, сувенiрнi крамнички
«Кiт-мрiйник», «Життя таке прекрасне» i
«Напад шаленства». Кривi будиночки й
вузенькi покрученi вулички часом нагадують львiвськi, але площi з готичним соборами, палацами та вiковими платанами
суто французькi. Мiськi ландшафти ХIХ
столiття увiчненi на картинах Поля Сезанна, тутешнього уродженця.
Мiсто на 30 кiлометрiв вiддалене вiд
Середземного моря й вiд портового пролетарського Марселя. Заснували Екс iще
римляни 120 року до нашої ери на мiсцi
термальних джерел. Iз XII сторiччя вiн став
провансальською столицею, поступившись
Марселю лише на початку столiття ХХ. Проте лавандовий аромат Провансу лишився тут, де традицiйно оселявся самiсiнький цвiт буржуазiї. Жодних чужинцiв i люмпенiв. Це вiдчутно i зараз — iз того, як спокiйно в мiстечку увечерi. Все затихає, i лише в кав’ярнях обговорюють подiї дня.
IЗ МIЛАНА
Зображено: славетний Собор з висоти пташиного польоту, сцену «ЛаСкала» й емблему футбольного клубу.
Як усе-таки вiдрiзняються iталiйськi собори вiд суворих готичних монстрiв Францiї та Нiмеччини! Жодних похмурих кольорiв — у серцi Мiлана вгору здiймаються
сотнi шпилiв тепло-бiлого Дуомо. Всерединi теж iнакше. Здавалося б, архiтектура, вiтражi й склепiння подiбнi до того ж
Нотр-Дам-де-Парi, але наповнений свiтлом i повiтрям мiланський собор викликає радше не страх перед Богом, а любов
до нього й до життя.
Аби побiжно оглянути оздоби собору,
ступаючи чудовою мозаїчною пiдлогою,
менi знадобилося чимало часу. Опiсля
iнтуїцiя поманила гвинтовими сходами
нагору, на дах. А там роздавали щастя...
Тобто кожен мiг сам отримати для себе
шматочок. Притулившись щокою до нагрiтого iталiйським сонцем бiлого каменю.
Або посидiвши посеред даху i примруживши очi. Або подивившись на мiланськi вулички та площi крiзь мереживо шпилiв...
Скажiть, чому навiть високо над землею,
навiть на тильному боцi якоїсь другорядної галереї на кожнiй кам’янiй квiточцi ретельно вирiзьбленi всi до останньої про-

жилки? Їх же все одно не видно з жодної
точки! А тому, що давнi майстри працювали не перед начальством, а перед Богом.
I додати тут нiчого.
IЗ ВЕНЕЦIЇ
Зображено: площу Сан-Марко, окуповану нахабними голубами; гондоли,
окупованi японськими туристами; сувенiрнi вiтрини, окупованi зловiсними
масками.
Дванадцять рокiв, що минули з перших
вiдвiдин мiста-казки, перетворили спогади про нього на щось примарно-забуте.
Цього разу нас доправив до Сан-Марко
маленький катер: бризки i запах солоної
води допомогли одразу ж поринути у вир
Венецiї. У нас були аж дев’ять (або лише
дев’ять?) годин, аби власними ногами перемiряти довжину її вуличок, провулкiв i
мiсткiв. Уже за кiлька хвилин блукань кам’яно-водним лабiринтом план мiста вiдправився у рюкзак — навiщо знати, де ти?
Венецiя сама дасть зрозумiти, куди йти,
нiжно направляючи тебе на шлях рукамиканалами. Подалi вiд туристiв, вiд сувенiрної оргiї Рiалто, вiд ресторанiв i готелiв.
Наче вогники святого Ельма, ваблять йти
далi й далi: мокра бiлизна на мотузках мiж
вiкнами, кольоровi фасади, леви над порÄ‚ÚÓ è‡ËÁ¸ÍÓª ÅÓ„ÓÏ‡ÚÂi.
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талами, двернi ручки у виглядi жiночих
фiгурок, Мадонни у нiшах будинкiв, лiхтарi й рiзьбленi вiконницi.
А пiд вечiр час дати спокiй змученим
ногам, всiстися на каналi й, з насолодою
бовкаючи ними у водi, спостерiгати у реальному часi виставу: на першому планi
проходить гондола за гондолою, красенi гондольєри елегантсько балансують i
стернують веслом, скеровуючи свої човни пiд Понте Веккiо, Мiсток Зiтхань, а роль
велетенської декорацiї вiдiграє сам Палац дожiв.
Телефонний дзвiнок IЗ ЧОПА:
«Зранку зустрiчайте з потяга!»
Вiд автобусних круїзiв Європою не варто очiкувати неквапливого споглядання
й детального дослiдження країни, її пам’яток, звичаїв та, нарештi, людей. Це радше подорож-огляд, подорож-знайомство. Не менш вiд того, навiть кiлькох годин самостiйної прогулянки мiстом досить, щоб у режимi першого погляду вiдчути: «моє —
не моє». А сотнi яскравих моментiв мандрiвки закарбовуються в
пам’ятi надiйнiше, нiж кадри на вашому цифровику. ■
Олена КРУШИНСЬКА
Фото автора
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