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Білета

чорне
Дрезден, 
Театральна площа, 
Дрезденська опера. 
На місці пам’ятника 
Іоганну мав 
стояти пам’ятник 
соціалістичному 
трактору

Вона. Наречена. Білосніжна, тендітна, цнотлива, з білою 
лілеєю, у дорогоцінних старовинних прикрасах і неймовірно 
вродлива. І Він. Наречений. Елегантний, витончений, струн-
кий, з білими трояндами, у чорному смокінгу. Вона — при-
страсна, емоційна, чуттєва тосканка. Він — витриманий, 
врівноважений, стриманий саксонець. Її ім’я нагадує пере-
ливи дзвіночків на квітучому лузі, а його — відлуння кроків на 
середньовічній бруківці. Флоренція і Дрезден. Ні, за італійця-
ми: Фіоренца і Дрезден. Біле і чорне. Наречена і наречений.

Він прекрасний у всіх іпостасях, грізний і благословенний. 
Архітектурні елементи міста насправді вражають — чорний 
камінь викликає повагу і захоплення, деталі декору змушують 
довго милуватися дивовижною майстерністю скульпторів.

Вона тендітна і захоплююча, батьківщина визнаних геніїв 
архітектури, скульптури, живопису, літератури, колиска 
Відродження. В її світлому мармурі соборів, палаців, бази-
лік, церков міститься романтична мрійливість і неймовірна 
легкість.

Вони такі схожі й такі різні. Але однаково загадкові, од-
наково гостинні й однаково цікаві. Вони дають відповіді на 
безліч питань. Але ще більше питань залишають без відповіді. 
Вони розкривають свої таємниці уважному мандрівнику. Але 
скільки секретів ще залишається.

А поєднав їх позамину-
лого століття філософ Іоганн 
Хердер, назвавши Дрезден за 
його барочні будівлі, що ор-
ганічно вписані у мальовничу 
канву міста, за особливий 
колорит заможного столично-
го міста Флоренцією на Ельбі. 
Відтоді так і йдуть вони через 
століття, переживаючи злети 
і падіння, вмираючи і знову 
відроджуючись, невінчані і 
повінчані водночас, нарече-
на у світлому і наречений у 
темному.

Дрезден, як справжній 
кавалер, співає серенади для 
своєї коханої Фіоренци. Його 
голос лунає у Дрезденській 
опері — оперному театрі 
Semperoper. Цю величну спо-
руду вінчає квадрига пантер, 
у нішах прилаштувалися 
фігури Шекспіра, Софокла, 
Еврипіда, Мольєра, біля 
головного входу гостей зу-
стрічають Шиллер і Гете. А на 
площі перед театром домінує 
пам’ятник королю Іоганну, чи 
не найкращому перекладачу 
пісень Данте та його знамени-
тої «Божественної комедії».

Фіоренца. Площа Сігноріі, фонтан «Нептун» Аматі

А Фіоренца є першим колекціонером символіки італій-
ської та європейської культур: «Давид» Мікеланджело, 
дзвіниця Джотто, купол Данте, набережна Арно, палац 
Медічі — все крутиться, крутиться перед очима, до не-
стями загострюючи сприйняття. І тоді на собі відчуваєш 
знаменитий флорентійський синдром — емоційний шок від 
численних витворів мистецтва. Ну як не закохатись у таку 
панянку?!

Романтичне серце нареченої тріпоче на Piazza Della 
Signoria — найвідомішій флорентійській площі. Чарівні 
зубчики Palazzo Vecchio прописані в усіх енциклопедіях з 
мистецтва, «Давид» Мікеланджело став негласним символом 
міста, а фонтан «Нептун», оточений сексуальними німфами і 
статуями — предмет палкого бажання художників.

А серце нареченого пере-
буває у тенетах найгарнішої 
площі Європи — Театральної. 
І на ній, наче до танцю, ви-
струнчились художні галереї, 
Дрезденська опера та люксу-
совий готель Ташенбергпа-
лас. Темні, готичні споруди 
відображаються у таких же 
готичних ліхтарях, достойно і 
аристократично.

Душа нареченої мешкає 
у білосніжному соборі Дуомо 
Санта Марія дель Фіоре. 
Він — вершина всього: міста, 
архітектури, інженерної та 
естетичної думки. Витканий 
із рожевого, білого і рідкісно-
го зеленого мармуру, собор 
злітає над навколишніми 
будівлями. При цьому він на-
стільки перевершує, затьма-
рює собою все, що не існує 
такої точки, з якої можна було 
би побачити інші будівлі. Ма-
сивний купол Брунеллескі XV 
століття — вінець інженерного 
мистецтва. Витримати його 
красу неможливо, тому краще 
відразу ж здійнятися над нею, 
тобто піднятися на купол і 
подивитися на місто очима 
епохального автора.

А душа нареченого витає 
серед темних склепінь като-
лицької Хофкірхе. Цю барочну 
церкву збудували італійські 
майстри за проектом італій-
ського архітектора Гаєтано 
Чіавері. І знаменита ця церква 
не тільки своїм пишним деко-
ром, але й тим, що саме тут 

Дрезден. Міст АвгустаФіоренца. Міст Веккіо
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Дрезденська галерея

Дрезден. Панно «Хода саксонських князів»

зберігається серце Августа 
Сильного. Кажуть, серце цьо-
го відомого ловеласа навіть 
зараз, через століття після 
смерті, починає прискорено 
битися, коли повз Хофкірхе 
проходить вродлива дівчина. 
Ну чи не тут має знаходитись 
серце справжнього чоловіка, 
Дрездена?

І наречений, і наречена 
мають свої дорогоцінні при-
краси. У світлої Фіоренци є 
приваблива Лоджія Ланці, під 
дахом якої стоять 15 статуй, 
здебільшого копій. Серед 
них — і копія знаменитого 
«Давида» Мікеланджело. 
Гігантська статуя заввишки 
4 метри сповнена енергією, 
рухом, силою, потужністю і 
красою. «Давид» Мікеландже-
ло став символом прагнення 
Фіоренци до свободи. До речі, 
копія не точна, оскільки всі 
спроби виготовити адекватну 
статую закінчувалися тим, що 
копія завалювалася на спину. 
Як Мікеланджело вдалося 
досягти рівноваги статуї, так 
ніхто і не зміг розгадати, тому 
в усіх копій вкорочена права 
нога. Єдиний відомий оригі-
нал тут — прекрасний «Пер-
сей» із чорної бронзи роботи 
Бенвенуто Челліні. Один бік 
фігури вкрила патина — ка-
жуть, що Майстер на століття 
вперед розрахував окислення 
матеріалу так, щоб скульптура 
виглядала ще більш об’ємною.

А наречений по праву гордиться своїм темного каменю 
Цвінґером. Це саксонське бароко, це приголомшлива за своєю 
химерністю архітектура і декоративна скульптура, це будівля, 
через яку Саксонії свого часу заздрила вся Європа. Цвін-
гер — це фонтан «Купальня німф» і годинник із дзвіночками 
з саксонського порцеляну, які грають кожні чверть години. 
Його ворота і позолочений купол стали одним із символів 
Дрездена. Елегантність цієї споруди настільки захопила 
Августа Великого, що він звелів відсвяткувати весілля свого 
сина з донькою австрійського імператора саме тут. Близько 
60000 свічок освітлювало гігантський святковий стіл.

Як два дорогоцінні камені в коронах наречених, сяють та 
променіють фіорентійський баптистерій Сан-Джовані та дрез-
денська Фрауенкірхе. І, наче поєднуючи весільну пару, вось-
мигранний баптистерій трохи потемнів, а відроджена Фрауен-

Фіореца. Санта Кроче. Над-
гробок Ніколо Макіавеллі

Дрезден. 
Відроджена Фрауенкірхе

кірхе серед нового світлого 
каміння має вкраплення 
темного каменю, почорнілого 
від років та долі. У Фіоренци 
сама споруда вже є окреми-
ми дивним витвором мисте-
цтва, а його Східну браму, 
складену з десяти панелей за 
біблійними сюжетами сам Мі-
келанджело назвав «Вратами 
раю». І назва ця прижилась 
назавжди. А знаменита Фрау-
енкірхе, наче світлий діамант 
у темній оправі, стала не 
тільки архітектурним, а й 
духовним символом міста. 
У лютому 1945 р., під час 
бомбардувань міста, вона 
була ущент зруйнована і про-
тягом десятиліть існування 
НДР стояла у руїнах. Лише у 
1994 році почалися віднов-
лювальні роботи, які завер-
шилися 2005.

Молодята є заможними 
спадкоємцями. Галерея 
Уффіци — дорогоцінність 
 Фіоренци та один із най-
кращих художніх музеїв 
світу. Тут зібрані найдиво-
вижніші витвори мистецтва. 
У центральній залі вистав-
лені грецькі та римські 
скульптури, але перлиною 
музею є, без сумніву, низка 
найцінніших полотен, таких 
як, наприклад, «Битва при 
Сан-Романо» Паоло Уччел-
ло, «Мадонна і два янголи» 

Фра Філіппо Ліппі, «Народження Венери» Ботічеллі, «Мадон-
на зі шпаком» Рафаеля, «Бахус» Караваджіо та «Автопортрет 
у старості» Рембрандта. І це всього лише верхівка колекції, в 
якій також можна знайти роботи Леонардо да Вінчі, Мікелан-
джело, Тиціана, Рубенса.

А молодий гордий своєю Дрезденського галереєю. Тут зі-
брані полотна таких майстрів, як Рубенс, Рембрандт, Рафа-
ель, Тиціан, Корреджіо, Веронезе, Пінтурікьо — художників, 
від одного згадування яких у шанувальників живопису дух 
захоплює. А чого варте тільки чудове творіння Рафаеля — 
божественно-гармонійна «Сікстинська мадонна»!

Вони мають старовинний родовід. Фіоренца, як справ-
жня цнотлива дівчина, приховала його у Санта Кроче. Вона 
була перетворена на своєрідний Пантеон, в якому поховані 
знамениті флорентійці. Тут могила великого Мікеландже-
ло, пуста усипальня Данте, могила Ніколо Макіавеллі, 
завдяки якому ми знаємо, що таке політика та інтриги, тут 
похоронений веселий і життєрадісний Россіні, музикою 
якого ми насолоджуємось і нині. Тут таки і могила ще одно-
го композитора — Огінського, який відомий нам принаймні 
за одним своїм твором. Серед славетних флорентійців і 
винахідник радіо Марконі, і фізик Енріко Фермі, й Галілео 
Галілей.

А бравий Дрезден свій родовід виставив напоказ. До речі, 
навіть страшні бомбардування 1945 не зашкодили цьому яр-
марку марнославства. Усі королі, усе героїчне минуле крокує 
перед тисячами туристів, увіковічене на панно з мейнцен-
ського порцеляну. Це одна з головних дрезденських атрак-
цій — «Хода саксонських князів» — 35 графів, князів і королів 
на бойових конях, що правили Саксонією з 1123 по 1906, на 
найбільшій у світі картині завдовжки 102 метри.

Фіоренца. Церква Санта Кроче
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Фіоренца. Собор Дуомо 
Санта Маріа дель Фіоре

Фіоренца. Кабанчик-чудотворець Порчеліно Фіоренца. Санта Кроче, 
усипальниці Россіні та Огінського

Дрезден. Кафедральний собор

Фіоренца. Баптистерій 
Сан-Джовані, «Врата рая»

Фіоренца. Лоджія Ланці. Єди-
ний оригінал — статуя Персея

У Флоренції Данте створив сучасну італійську мову, а в 
Дрездені Лютер на основі саксонського діалекту заклав осно-
ви сучасної німецької. Саме у Флоренції виробляють вино 
К’янті з чорним півником. І не дивно, що Фіоренца, ця вічно 
молода пані, використовує його ще з 1398 року як основу елік-
сиру краси, здоров’я та довголіття. А Дрезден, як справжній 
чоловік, має безліч технічних винаходів. Саме тут винайшли 
не тільки саксонський порцелян, а й першу дзеркальну фото-
камеру, цигарки з фільтром, тюбики для зубної пасти, кришки 
до пивних кухлів, фільтри для кавоварок і ще багато чого.

Квітуча Фіоренца розкинулась на схилах Арно, а стрима-
ний Дрезден закував береги Ельби і пустив нею старовинні 
кораблики, якими можна дістатись Чехії. І, звісно ж, мости. 
У Фіоренци це суто жіночий міст Ponte Vecchio, якому вже 14 
століть. Тут розташувались усілякі ювелірні крамниці. Саме 
тому в народі його називають «золотим» або мостом «жіно-
чих зітхань і чоловічих стогонів». Якщо цей міст коли-небудь 
зруйнується, причиною тому буде золото. Жовте і біле, у 
ланцюжках і брошках, у перснях і портсигарах, чисте або ж 
прикрашене дорогоцінним камінням із філігранними візерун-
ками. Міст, уподобаний ювелірами ще 500 років тому, просто 
впаде під його вагою.

А у Дрездена міст суто чоловічий, і виконує чисто функціо-
нальну роль — барочний міст Августа Augustus Brücke поєднує 
Старе та Нове місто.

Молодята мають свої прикмети. І якщо у Фіоренци, як у 
справжньої жінки, найпопулярніший символ мешкає біля 
ринку і пов’язаний з достатком, грошами та просто зі здій-
сненням бажань, то дрезденський символ можна зустріти 
перед входом у Старе місто, на головній площі, і пов’язаний 
він, як справжній чоловічий символ, зі славою, перемогами та 
владою.

Найвідоміший «чудотворець» Фіоренци — бронзовий 
кабанчик, Порчеліно, як ніжно кличуть його флорентійці. Його 
навіть трохи побоюються — кажуть, він своїм рохкання може 
передбачати повені, а на скептиків, які стверджують, що це 
просто звуки у трубі через зміну тиску, дивляться з обурен-
ням. Місцеві жителі труть йому носа, аби днина була погожою, 
а туристи їх копіюють, вважаючи, що це — на щастя. Останнім 
часом з’явилася навіть мода виконувати певний ритуал, а 
саме — спочатку потерти п’ятачок звіра, потім покласти дріб-
ну монетку йому на язик. Якщо вона впаде крізь густі прути-
ки решітки у фонтан, а не застрягне, то на вас чекає успіх в 
коханні та повернення до Фіоренци в майбутньому.

А у Дрездені, аби знайти символічний камінь, варто підійти 
до входу у Старе місто, стати обличчям до тераси Брюля та 
опустити очі додолу. І на бруківці легко знайдете світлий ка-
мінь із нанесеною на ньому літерою «N». За легендою, колись 
тут стояв Наполеон, оглядаючи місто. «Давно я мріяв поба-
чити тебе, Дрездене», — сказав імператор, відправляючись 
на прогулянку містом. Кажуть, той, хто стане на цей камінь 
рівно опівдні, повторить слова Наполеона, той досягне слави 
і влади, тому вдасться завоювати якщо не пів-Європи, то, при-
наймні, серце коханої жінки. 

Наречений та наречена, Фіоренца та Дрезден, мають свої 
балкони. Із пагорба Мікеланджело розкривається розкішний 
краєвид — і Арно з мостами, і величезний купол Брунелескі, 
і Палаццо Веккіо, і Санта Кроче. А терасу Брюля великий Гете 
назвав «Балконом Європи». Краєвиди звідси відкриваються 
запаморочливі, це і сад для розваг, і бельведер, і галерея, а 
внизу Ельбою пропливають старовинні кораблики. 

Дрезден сповнений історією. І найцікавіше читати її, йдучи 
вуличками Старого міста. Фіоренца — місто богів, там можна 

жити вічно і щодня насоло-
джуватися його першістю. 
Це місто, яке не дозволяє 
тобі нудьгувати. Це чудова 
мішанина культур та епох, 
це прекрасні будівлі, які не 
схожі одна на одну. Тепер вам 
залишилося лише, як велико-
му імператорові, реалізувати 
вашу давню мрію — побачити 
все це на власні очі. І тоді не-
одмінно станеться ця зустріч 
із прекрасним і незабутнім, із 
білим і чорним, із Фіоренцею 
та Дрезденом. 

Фіореца. Санта Кроче. 
Бюст Мікеланджело 
на надгробку

Дрезден. Цвінгер Дрезден. Краєвид з тераси Брюля




