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Еухеніо д’Орс відомий в історії іспанської та, 
в першу чергу, каталонської літератури як заснов-
ник ноусентизму – культурно-політичної програ-
ми, націленої на відродження Каталонії та пошук 
втраченої національної ідентичності в контексті 
культурного процесу Іспанії на початку ХХ століт-
тя. Всупереч існуючій у той час у Каталонії ліро-
епічній традиції романтизму та спіритуалізму кін-
ця століття, д’Орс пропонує звернутися до греко-
латинської класичної традиції, яка, на його думку, 
є основою культури Середземномор’я, а відпові-
дно, і Каталонії. Термін “ноусентизм” буквально 
перекладається як “ХХ століття”. Він був утво-
рений д’Орсом за аналогією з італійським 
“чінквеченто”, що надає йому відповідного істори-
ко-культурного підтексту. Незважаючи на важли-
ву роль ноусентизму в літературному процесі Іспа-
нії і особливо Каталонії перших десятиліть мину-
лого століття, основні художні твори д’Орса та 
інших представників цієї течії не були об’єктом 
наукового дослідження за межами Іспанії. Навіть у 
межах Іспанії ми знаходимо дуже невелику кіль-
кість наукових праць, серед яких необхідно особ-
ливо виділити статті Хосе Луїса Арангурена, Гіль-
єрмо Діас-Плахи та роботу Ади Суарес, присвяче-
ну жанру біографії в творчості д’Орса. Актуаль-
ність даної статті визначається відсутністю у віт-
чизняному та зарубіжному літературознавстві ком-
плексних наукових досліджень, націлених на ви-
вчення літературного спадку Еухеніо д’Орса та 
його філософської концепції.  
Мета цієї статті – проаналізувати втілення 

основних положень концепції історичних конс-

тант Еухеніо д’Орса – еонів “класицизм” і 
“бароко” в романі “La bien plantada” та виявити 
особливості їх взаємодії у художньому просторі 
твору.  

  Перш ніж розглянути питання взаємодії 
класицизму і бароко у творчості Еухеніо д’Орса, 
визначимо, насамперед, основні положення його 
теорії стилів або історичних констант. Протягом 
багатьох років Еухеніо д’Орс створює власну 
філософську концепцію, ключовими поняттями 
якої є дві категорії – класицизм та бароко. Еухе-
ніо д’Орс відомий своєю спрямованістю вияви-
ти існуючі корелятивні зв’язки між явищами, 
які, як традиційно вважається, не мають нічого 
спільного. У якості об’єднуючого фактора д’Орс 
пропонує поняття “історична константа”, або 
“еон” – термін, який він запозичує із філософії 
гностицизму. Еон – це елемент стабільності на 
фоні історичного процесу, тобто константа, зага-
льний знаменник, під який можна підвести різ-
номанітні феномени. Такими стабільними фак-
торами є еон “класицизм” та еон “бароко”. Інак-
ше кажучи, філософська концепція д’Орса базу-
ється на представленні історико-культурного 
процесу як циклічної зміни цих двох моделей 
культури. В процесі розробки концепції д’Орс 
виділяє основні типологічні характеристики ба-
роко у протистоянні класицизму. Це так звані 
морфологічні пари: Пан – Логос, динаміка – ста-
тика, багатополярність – єдність, незакінченість 
– кінцевість.  
Відповідно до теорії д’Орса, будь-яке явище 

культури може бути класифіковане з точки зору 
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його належності до еону класицизму або бароко. 
При цьому д’Орс зауважує, що жоден з двох 
еонів не може існувати в чистому вигляді, і мова 
йде лише про “домінуючі риси” [5, c. 84], які 
притаманні будь-якому твору, але у різному сту-
пені. Перевага раціоналістичних рис, наявність 
єдиного центру, статичність та закінчений хара-
ктер автоматично відносять твір до категорії 
класицизму, в той час як наявність та перевага 
пантеїстичних (нераціоналістичних) мотивів, 
незакінченість, багатополярність та динамізм 
класифікують явище як барочне. Отже, відповід-
но до теорії д’Орса, кожний твір – це перехрестя 
еонів “класицизм” та “бароко” в їх постійному 
контрасті та взаємодії. 
Роман д’Орса “La bien plantada” стає маніфе-

стом ідеології ноусентизму. Він виходить у світ 
у 1910 році та є збіркою глос, що були опубліко-
вані влітку того ж року в газеті “Голос Катало-
нії”. Загальним мотивом, що об’єднує глоси в 
єдине ціле, є образ каталонської красуні на ім’я 
Тереса – La bien plantada, – яка за задумом авто-
ра є втіленням духу каталонського Середземно-
мор’я із притаманними йому почуттями міри, 
рівноваги та раціоналізмом. Таким чином, із 
самого початку в основу роману закладається 
піднесення класицистичної ідеї. Дуже важливим 
є той факт, що твір з’являється на хвилі націона-
лістичного руху за автономію Каталонії та є ві-
дображенням актуальної і на даний період тен-
денції пошуку національної ідентичності ката-
лонського суспільства. Каталонія приймає сим-
вол, запропонований д’Орсом. І навіть Іспанія, 
як зазначає Хосе Луїс Арангурен, “погодилася 
бачити в цій книжці, як цього прагнув глосадор, 
“філософію каталонізму”, теорію “нового серед-
земноморського духу” [7, c. 60]. 
Чималий інтерес дослідників викликає пере-

клад назви твору “La bien plantada”. У кастиль-
ській та каталонській мовах цей фразеологічній 
зворот є дуже поширеним. Вираз “bien plantado” 
означає “стрункий, ладний, статний”. У цьому 
випадку нам здається особливо цікавим той 
факт, що дієслово “plantar”, від якого походить 
дієприкметник жіночого роду “plantada”, в обох 
мовах означає “саджати рослини чи дерева”, а 
прислівник “bien” перекладається “добре, гар-
но”. Тобто, беручи до уваги буквальний перек-
лад назви роману, можна прийти до висновку, 
що автор навмисно використовує образ гарно 
посадженого та стрункого дерева, що виросло на 
любій йому каталонській землі та є її гордістю. 
Письменник присвячує цілу глосу символу дере-
ва. “Чи не кажемо ми “bien plantado”(бук. гарно 
посаджене) про дерево, яке має сильне коріння? 
Так, подивіться, його гілки – це те ж саме корін-
ня, коріння верхнє. Нижнім корінням дерево 
входить у землю. Своїм високим корінням – 
проникає в небо” [2, c. 74]. Для д’Орса коріння 

дерева втілює минуле, символізує зв’язок із муд-
рістю пращурів та античною культурною тради-
цією. Гілки дерева – це майбутнє нації та її нова, 
відроджена культура.  
Треба зауважити, що образ дерева буде нада-

лі проходити через усі основні художні твори 
д’Орса, пов’язані з жіночими образами; також 
має місце часткове переосмислення та розши-
рення змісту образу. Ілюстрацією до останнього 
з циклу цих творів “Лідія з Кадакес” буде висту-
пати виконаний Сальвадором Далі малюнок із 
зображенням дерева із зникаючим глибоко під 
землею корінням. Саме з цим корінням асоцію-
ється в автора образ Лідії, в той час як Тереса 
стає її антиподом  – це стовбур дерева та його 
гілки, тобто сама основа та краса величної рос-
лини, її майбутнє. Контраст ще більше загост-
рюється, коли Тереса в кінці роману підіймаєть-
ся на небо, а з Лідією трапляється абсолютно 
протилежна річ – вона зникає під землею. Таким 
чином, назва першого роману д’Орса започатко-
вує образний ряд, продовжений та реінтерпрето-
ваний у подальших художніх творах.  
Повернемося до проблеми перекладу назви 

твору. З огляду на те, що роман ні російською, 
ні українською мовами перекладений не був, ми 
знайшли всього два варіанти перекладу його 
назви. В енциклопедичних виданнях дуже часто  
знаходимо варіант перекладу “La bien plantada” 
як “Красуня”. Такий переклад є очевидним 
спрощенням та, крім того, недостатньо відобра-
жує основну ідею роману – Тереса не просто 
красуня, вона  втілює в собі ту модель духовної 
та фізичної краси, що є втіленням середземно-
морського духу. Більш вдалий варіант перекладу 
ми зустрічаємо в  “Таємному житті Сальвадора 
Далі” – “Дивовижно складена”. В цьому випадку 
перекладач зміг передати основний зміст, не 
втративши первинної граматичної структури  
фрази “прислівник + дієприкметник”. Даний 
варіант перекладу здається найбільш вдалим з 
огляду на зміст другої глави роману, де автор 
напрочуд детально описує фігуру своєї героїні 
та навіть наводить точні дані в сантиметрах що-
до пропорцій її тіла. “Має один метр вісімдесят 
п’ять сантиметрів росту. Від стоп до талії в неї 
метр двадцять п’ять; шістдесят сантиметрів від 
талії до голови” [2, c. 14]. Але треба прийняти 
до уваги, що вираз “bien plantado” стосується не 
тільки зовнішніх рис, але й манери поводитися, 
тобто культурних та інтелектуальних рис люди-
ни. Цей аспект значення, як і посилання на сим-
вол дерева, на жаль, залишається за межами пе-
рекладу.  

 Той факт, що роман “La bien plantada” є 
“офіційно визнаним” маніфестом каталонського 
неокласицизму, безперечно вказує на його нале-
жність до еону класицизму в рамках теорії д’Ор-
са. Твір дійсно відповідає всім основним поло-
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женням класичної константи: має чітко вираже-
ний центр, статичний та закінчений характер і 
тенденцію до раціонального, детального опису; 
культивується почуття рівноваги та міри.  
Структурно роман складається з самостійних 

елементів – глос, кожна з яких є носієм окремої 
закінченої ідеї, своєрідного інтелектуального 
лозунгу, та може розглядатися як незалежна та 
повністю самостійна одиниця. Отже, автор по-
дає нам свій твір у вигляді відокремлених кар-
тин, що мають самостійну інтелектуальну та 
художню цінність. Як наслідок, розповідь набу-
ває статичного характеру – роман представле-
ний у вигляді низки “сфотографованих момен-
тів”, “ зафіксованої в певний момент дійсності”. 
Ідея-фотографія підпорядковує собі розповідь, 
завдяки чому роман сприймається як “множинна 
єдність” (термін Вельфлина), де кожний елемент 
єдиного цілого має закінчений характер і живе 
своїм окремим життям. Цей факт ні в якій мірі 
не сприяє децентралізації, роман має чітко вира-
жений центр. Подвійним об’єднуючим факто-
ром виступає образ головної героїні,  яка одно-
часно є символом нової Каталонії. Важливо ус-
відомити, що Тереса не тільки головний персо-
наж роману, вона також є центральною ідеєю 
філософського трактату. Читач  дуже часто не 
може зрозуміти, де закінчується Тереса-ідея та 
починається Тереса-жінка. Більш того, автор 
додатково підсилює тему єдиного центру, пред-
ставляючи Тересу не тільки в якості структурно 
об’єднуючого фактора, “La bien plantada” пода-
ється читачеві як символ єдності. “За кілька днів 
перебування у містечку вона все таким чином 
навколо себе зосередила, що сама вона та речі, 
що її оточують, стали її власною імперією. Все 
містечко здається її чарівним садом. І часом ми 
відчуваємо, що і вся наша земля стала її са-
дом” [2, c. 21]. Треба зауважити, що термін 
“ імперія” є одним із центральних понять ідеоло-
гії ноусентизму. В філософській системі д’Орса 
“ імперія” є представником еону класицизму в 
термінах політики і символізує собою наявність 
сильного об’єднуючого центру. Таким чином, 
автор вводить образ Каталонії – імперії, якою 
править “La bien plantada”, та свідомо робить 
ідею єдності одним з основних мотивів твору. 
Вплив каталонської красуні на її оточення 

такий сильний, що вона підсвідомо підкоряє 
своїй класичній сутності весь уклад життя мале-
нького містечка, звички його мешканців та змі-
нює їх світогляд. “Наблизившись до неї, людина 
стає кращою. Ніщо не може зрівнятися з її впли-
вом. Якби ж могли милуватися нею та вчитися в 
неї не тільки обмежене коло людей, але вся на-
ша земля, весь наш народ! Якщо б до школи на 
ім’я “La bien plantada” прийшли цілі покоління, 
щоб виховати в собі почуття рівноваги, виліку-
ватися від романтизмів, врятуватися від обману, 

навчитися відповідати стилю та нормам краси та 
життя і відректись у її присутності від усіх по-
милок минулого!” [2, c. 32]. Ці риси своєї красу-
ні д’Орс вміло використовує в якості майже по-
літичного лозунгу. Автор проповідує відхід, 
закликає до змін, використовуючи прийом, яко-
му Хосе Луїс Арангурен дає ім’я “відме-
жування” (deslinde). В термінах естетики д’Орс 
відмежовується від традиції романтизму та ліри-
зму (термін “бароко” остаточно замінить термін 
“романтизм” майже через 10 років, протягом 
цього періоду д’Орс буде знаходитись у процесі 
постійного пошуку назви для антитези поняттю 
“класицизм”). У термінах політики відмежуван-
ня йде від Кастилії, причому автор застосовує 
метод контрасту. Образ Кастилії з’являється 
кожного разу, коли виникає загроза втрати рів-
новаги та відходу від класичних норм або з’яв-
ляється персонаж, який треба висміяти. Конт-
раст Кастилія – Каталонія проявляється і в імені 
La bien plantada – Тереса. “Тереса – ім’я кастиль-
ське. Там це ім’я містичне, полум’яне, жовте, 
терпке. Але приходить воно на нашу землю і, 
вимовлене на інший манер, набуває іншого сма-
ку. Смаку солодкого та одночасно домашнього, 
теплого та живильного, як посипаний цукром 
пиріг” [2, c. 34]. Таким чином, антитеза Кастилія 
– Каталонія представлена автором як точка пе-
рехрестя еонів “класицизм” та “бароко” в перек-
ладі на політичні терміни в контексті націоналі-
стичного руху Каталонії на початку ХХ століт-
тя. 
Автор не просто використовує контраст як 

важливий принцип створення теорії, він навмис-
но його загострює, що знаходить відображення 
у протиставленні головної героїні цілій низці 
жіночих образів. Гармонія та спокій, що оточу-
ють Тересу, протиставляються грішним при-
страстям та конфліктам, які провокує Анна Ма-
рія – героїня народної пісні “Дама з Арагону”. 
Здоровий глузд та почуття міри контрастує із 
легковажністю Селянки або Танцівниці, неврів-
новаженістю Дами Екскурсантки та любовними 
розчаруваннями її подруги Магдалени. До речі, 
д’Орс із самого початку відділяє, відмежовує 
Тересу від інших жінок – вона така одна єдина, 
іншої не існує і, що найважливіше, не буде існу-
вати – Тереса так і залишиться єдиним класич-
ний жіночим образом у творчості д’Орса. Всі 
наступні героїні будуть відображенням констан-
ти бароко. Цей факт можна пояснити як зростан-
ням інтересу з боку д’Орса до теми бароко, так і 
становленням його власної концепції бароко, 
одним із центральних понять якої є термін “світ-
жінка” у протилежність “світу-чоловіку” – вті-
ленню класичної константи. Треба зауважити, 
що вищенаведений ряд жіночих образів буде 
мати велике значення для подальшої творчості 
письменника. Саме в образах жінок, антагоніс-
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ток Тереси, закладаються основні мотиви та 
просліджуються головні риси майбутніх, вже 
барочних героїнь д’Орса: Телліни, Сіхе та Лідії. 
Результатом застосування прийому “відме-

жування” як основного принципу побудови тво-
ру є звернення автора до контрасту. Завдяки 
цьому в романі постійно відчувається присут-
ність антагоніста еона класицизму, тобто еона ба-
роко. Окремо треба зауважити, що категорія конт-
расту є одним із базових елементів, на основі якого 
автор розвиває тему систематизації стилю бароко. 
Більш того, тема контрасту виноситься в заголо-
вок: одна з глав третьої частини роману носить 
назву “Справжній контраст”. У цій главі автор 
виносить на розсуд читача низку подій, образів та 
ідей, поданих у достатньо різкому контрасті з го-
ловною героїнею та філософією Середземномор’я, 
яку вона в собі втілює.  
Образ молодого депутата від партії демокра-

тів д’Орс використовує для створення контрасту 
на ідеологічному рівні. Юнак представлений як 
справжній варвар і стає майже посміховиськом 
для всього містечка. Д’Орс втілює в його фігурі 
все те, від чого треба відійти Каталонії, і з цією 
метою використовує антитезу минуле-майбутнє, 
тобто ставить у позицію контрасту модернізм та 
ноусентизм: юнак не знає каталонської мови, 
крім того, критикує каталонський уклад життя; 
відправною точкою для нього все ще є модер-
нізм, у той час як Тереса втілює в собі неокласи-
чну традицію; його манера багато говорити та 
їдко висміювати своє оточення контрастує з доб-
розичливістю та стриманістю Тереси.  
Тема контрасту “модернізм-ноусентизм”, як 

відображення антитези “бароко-класицизм” про-
довжує свій розвиток у главі, присвяченій порів-
нянню Тереси з героїнями модерністських рома-
нів. І якщо останні перестають існувати після 
закінчення роману, Тереса – це ідея, яка не може 
“вмерти заради того, щоб роман закінчився”[2, 
c. 93]. У даному випадку контраст між еонами 
“класицизм” і “бароко” проявляється як проти-
ставлення філософських категорій Вічності та 
Життя. 
На морально-етичному рівні контраст загост-

рюється у випадку з так званою сеньйорою По-
ною, яку автор порівнює із нічним птахом, “бо 
не всі вони сховалися  від сонця” [2, c. 91]. Сень-
йора Пона відкрито критикує манеру одягатися 
героїні роману, вважаючи її за “перебільшення”. 
Навіть більше, протистояння Тересі стає метою 
її існування в маленькому містечку, вона навіть 
пише їй анонімні листи. Але, попри всі намаган-
ня Пони, порушити спокій La bien plantada їй не 
вдається: Тереса її просто не помічає, а анонімки 
викликають у неї дзвінкий сміх. “Роби як сонце: 
ніколи не звертай уваги на зло та його жахливі 
схованки. Нема нічого кращого, ніж твоє світло 
та дзвінкий сміх” [2, c. 71].   

Таким чином, можна зробити висновок, що 
всі основні ідеї та події в романі мають свого 
явного або прихованого “антагоніста” та пода-
ються с точки зору порівняння, протистояння, а 
ще частіше – взаємодії різних типів сприйняття 
дійсності, тобто будуються на основі антитези 
“класицизм-бароко”. 
Схильність Еухеніо д’Орса до детального та 

розміреного опису є ще одним із проявлень еону 
класицизму в художньому просторі роману. Від 
самого початку автор попереджує, що “Деталі 
цієї правдивої історії будуть викладені поступо-
во, відповідно до ритмічного та художнього по-
рядку” [2, c. 19]. Автор до найменших подро-
биць, з раціоналістичною точністю та іноді при-
скіпливістю відтворює всі деталі, не залишаючи 
місця для уяви та домислів. Саме в цій манері 
описує автор зовнішні дані своєї красуні, причо-
му від самого початку свідомо уникає ліризму. 
“Не оспівуй, не захоплюйся, не змішуй... Визна-
чай, розповідай, вимірюй” [2, c. 14]. Саме це і 
робить д’Орс. Досконалість передається в циф-
рах та чітких даних щодо форми та розміру. З 
точністю до сантиметра він вказує її зріст, відс-
тань від талії до стоп та до голови і так далі. Ме-
тодично, одна за одною він описує всі частини її 
тіла, вимальовуючи її фігуру чіткими лініями. 
“Стопи в неї не дуже маленькі, але витончені. 
<> Щиколотки здаються трошки широкими... <> 
коліна округлі, сильні та досконалі. Тулуб щед-
рий та абсолютно елліністичний... <> Руки дов-
гі... <> Долоні ми не назвали б дуже аристокра-
тичними...” [2, c. 15]. Навіть художні порівняння 
мають раціональний характер. Наприклад, очі 
красуні порівнюються не з природною красою 
неба, а з результатом її обробки розумом – аст-
рономічною картою зіркового неба.  
У цій самій манері, майже з математичною 

точністю описується і місце події. Це маленьке 
прибережне містечко, в якому проводить літні 
місяці “La bien plantada”, є втіленням духу антич-
ної традиції Середземномор’я. “Замкнене між мо-
рем та полями, воно, здається, має одну єдину ву-
лицю. Річка перетинає його у самій середині. Єди-
ні дерева – це ті, що ростуть біля річки, якщо не 
брати до уваги апельсинових садків та високих 
кипарисів, що оточили білий особняк з арками 
вікон та маленькими балюстрадами в неокласич-
ному стилі” [2, c. 21]. До опису неможливо вже 
нічого додати та нічого відкинути: д’Орс намага-
ється знайти ту саму золоту середину, притаманну 
класичному почуттю міри. Отже, ми маємо справу 
ще з одним проявленням еону “класицизм” – по-
чуттям рівноваги та міри. До речі, місце подій об-
рано у строгій відповідності до цієї норми: “В ньо-
му (містечку) немає нічого особливого. Воно не 
сільське, не гірське, не живописне. Це не модний 
курорт, але й не дика місцевість. Але його треба 
полюбити саме за цю його простоту” [2, c. 24]. 
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Еухеніо д’Орс не обмежується описом місте-
чка для розкриття теми класичної простоти, рів-
новаги та міри. Він робить цю ідею основною 
віссю, навколо якої обертається як подієвий так 
й ідейний пласт роману. Крок за кроком д’Орс 
відтворює свою теорію, в якій класична сутність 
Тереси виступає в якості стабілізуючого та гар-
монізуючого начала. Головною метою автора є 
утворення та піднесення типу жіночої краси, 
націленого на творення та гармонію. Тереса, на 
відміну від багатьох представниць прекрасного 
полу, не розпалює пристрастей, не створює про-
тиріч та конфліктів. “Вона як домашнє вогнище, 
що горить у нашому житті. Її секрет полягає у 
природній рівновазі та здоровому глузді” [2, 
c. 30]. Справді, секрет краси та влади La bien 
plantada – у її природному почутті норми та 
справедливості, рівному ставленні до свого ото-
чення. “Її справедлива манера однаково добре 
до всіх ставитись нас об’єднала. У нас з’явилося 
бажання простягнути один одному руки” [2, 
c. 32]. Д’Орс особливо підкреслює, що єдність 
та рівновага підтримуються завдяки одній умові 
– Тереса нікому не віддає переваги, вона до всіх 
ставиться однаково, і в цій рівності полягає сут-
ність гармонії, яка її оточує. Але сам автор про-
рочить трагедію того дня, коли вона віддасть 
перевагу комусь із них, коли порушить гармо-
нію та рівновагу, виділивши когось із натовпу. 
Зло міститься у відсутності рівноваги та рівнос-
ті, тобто в почутті кохання. Сама думка про уда-
ваного нареченого здається катастрофою. Але 
д’Орс дає зрозуміти, що ця катастрофа неминуча. 
Ідея завжди зникає під натиском природи. Прихо-
дить осінь, псується погода – і ми більше не може-
мо ні спостерігати ні за купанням красуні, ні бачи-
ти, як вона гуляє по пляжу. Ми розуміємо, що пе-
ребування у класичному містечку підходить до 
свого, хоч і логічного, але кінця. 

Таким чином, здається, що вся теорія д’Орса 
руйнується наприкінці роману, коли з’являється 
ненависний автору бог Пан – втілення сили жит-
тя та константи “бароко”, що знищує категорію 
та зводить її до анекдотичного рівня. У Тереси 
з’являється наречений. Виникає протиріччя: ідея 
розбивається об природу. Виявляється, що Тере-
са не абстрактний символ – вона жінка з плоті і 
крові, вона закохана і, що з жалем визнає автор, 
природа в ній – головне, її призначення відроди-
ти славний рід, тобто бути дружиною та маті-
р’ю. Струнке та величне дерево повинно дати 
плоди, воно для цього існує. Тереса як ідеал в 
одну мить перетворюється на пересічну жінку, 
руйнуючи ретельно збудовану теорію. Але 
д’Орс не визнає поразки. В останній главі він 
відділяє Тересу-жінку від Тереси-ідеї. Перша 
лишається на землі, і “маленькі неприємності її 
смертного існування” не повинні турбувати авто-
ра. Остання  – Категорія – підноситься на небо, 
передрікаючи каталонському народу “велику сла-
ву, яку жодна жива істота, в муках народжена, не 
буде в змозі словами передати” [2, c. 106]. Отже, 
д’Орс демонструє нам протиріччя, робить його 
видимим та загострює, а потім показує, як завдяки 
класичній сутності Тереси проблема вирішується.  
Підводячи підсумки, можна сказати, що 

д’Орс пише нарочито класичний роман із чітким 
наміром розкрити сутність “почуття класичного 
порядку”, вказати на його переваги у порівнянні 
з іншим типом сприйняття дійсності – бароко. 
Отже, протягом всього роману д’Орс балансує 
між класицизмом і бароко та на межі між ними. 
Таким чином, д’Орс на практиці підтверджує 
свою теорію неможливості існування жодної із 
констант у чистому вигляді, навіть у творі, сві-
домо націленому на оспівування переваг однієї з 
них.  


