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З АРАЗ Борису Вїльде 
було б 60...

Та 25 лютого 1942 року 
не стало його — людини 
надзвичайної долі і буремно
го характеру борця, сильного 
письменницького темпе р а - 
менту і талановитого лін
гвіста. І сина двох народів— 
російського і французького. 
Чи не забагато для одного 
короткого життя? Та й чи 
можна встановити норми на
сиченості окремої долі по- 
‘ діями, активністю і' діяннями 
в наш героїчний і супереч
ливий вік? Особливо для 
натур, спрямованих в май
бутнє, позбавлених індивіду
алістичних прагнень - щастя 
особисто для себе — і тіль
ки?
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Найпоказовіше:’ якщо такі 
натури мали ще й письмен
ницький хист, то в пору пр и * 
сильніших випробувань люд
ства, . якою була . боротьба- -з 
гітлеризмом, ставали твор
цями антифашистської літе
ратури, не зрадили народу 
заради мистецтва і не зра
дили мистецтва заради лег

кого успіху, гучних фраз і 
готових формул.'

Саме таким був Борис Во
лодимирович Вільде. Наро
дившись 25, червня 1908 ро
ку в Петербурзі, викохав
шись на ідеалах передової 
російської культури, а потім 
відірваний від рідного грун
ту довгочасовим перебуван
ням у Німеччині і Франції, 
Вільде все шиття зберігав 
риси, які іменуються росій
ським характером.

І якщо йому випала висо
ка честь першим назвати 
антифашистський рух наро
дів Європи словом Опір, і 
якщо його ім’я французи Зо
лотом викарбували на мар
муровій дошці в паризькому 
«Музеї людини», і якщо

став він національним героєм 
Франції, поїмертно нагород
жений медфлю Опору — то 
це рвідченни воістину росій
ського характеру, що гармо
нійно поєднує національну 
гордість ,1 інтернаціональні 
почуття, і

Сила sjjiyxy, мужність 
ідеалів і краса боротьби в 
ім’я життя на землі вкарбу
валися в рядки «Діалогів у 
тюрмі», написаних Борисом 
Вільде ' в н'стапівській ка

тівні перед стратою. Здаєть
ся парадоксальним, що в 
момент найболючішого ду
шевного стішу, викликаного 
перєдднем фізичного зни
щення, людина творить хва
лу життю, і іпороє мистець
кий,твір, ІЦЧ поєднує риси

достовірного док у м е н т а ,  
сповненого непозиченими по
чуттями, і високої літерату
ри. Але саме це складає 
■характерну ■ особл и в і с г ь  
антифашистської . літератури, 
яка виростала в умовах, . 
де, здавалось, була знищена 
сама можливість творчості, 
елементарна обстановка для 
духовної рівноваги і фізично
го спокою. Так виростали 
твори українського письмен
ника Олександра Гаврилюка, 
написані у  концтаборі Бере
за Картузька, чеха Юліуса 
Фучіка —- в тюрмі Панкрац, 
татарина Муси Джаліля —- 
в жорстокій катівні Моабіт. 
'.о «Діалоги в тюрмі», пород
жені в тих же умовах, дали 
Борису Вільде моральне пра

во стати справжнім письмен
ником. Написаний у формі 
діалогізованого монолога з 
деякими елементами щоден
ника, твір розкриває історію 
формування людини, сенс 
життя якої полягає в єднан
ні з суспільством, відпові
дальності за все, що відбу
вається в світі. В такій же 
трактовці обов’язку людини 
на землі багато спільного у 
Вільде з письменником-льот
чиком Антуаном де Сент- 
Екзюпері, відвага і людя
ність якого стали легендар
ними.

Легендою стало й життя 
росіянина Бориса Вільде, 
гфред героїчним бажанням 
якого боротися — перемог
ти або вмерти! — схилялися 
навіть фашисти. «Діалоги в 
тюрмі» сповнені такої хвали 
життю, такої любові до жит
тя, яка не боїться смерті.
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