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Книга I

Ðîçä³ë I

Одного січневого вечора на початку сімдесятих 
Крістіна Нільссон1 співала у “Фаусті” на сцені нью-
йоркської Музичної академії.

Хоча вже точилися розмови про зведення далеко 
“за центром” нової Опери, яка не поступатиметься 
розкішшю та пишнотою театрам європейських сто-
лиць, вершки суспільства й досі полюбляли збира-
тися щозими у пошарпаних пурпурово-золотих ло-
жах старої доброї академії. Консерваторам було до 
вподоби, що вона невелика й тісна, а отже, не при-
ваблює “нових американців”, яких у Нью-Йорку по-
чинали остерігатися й водночас наслідувати; сенти-
ментальні поціновувачі прикипіли до неї через 
пов’язані з нею історичні асоціації, меломани — че-

1 Крістіна Нільссон (1843—1921) — відома шведська 
оперна співачка-сопрано. (Тут і далі — прим. ред.)
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рез відмінну акустику, на яку так нечасто можна 

розраховувати в концертних залах.

Це була перша поява мадам Нільссон тієї зими, і 

ті, кого щоденні газети звикли іменувати “вишука-

ною публікою”, зібралися її послухати, прибувши 

попри ожеледицю й снігові замети у власних каре-

тах, просторих сімейних ландо або скромніших, 

зате порівняно зручніших “купе Брауна”. Під’їхати 

до Опери в такому купе було майже так само почес-

но, як і у власній кареті; а від’їзд у ньому мав ту 

невід’ємну перевагу, що можна було, ненав’язливо 

натякаючи на свої демократичні принципи, влізти 

у перше ж купе замість чекати, доки не вигулькне 

під критою галереєю академії почервонілий від хо-

лоду та джину ніс власного кучера. Це було одним із 

разючих прозрінь для перевізників — виявити, що 

американці поспішають поїхати з розважального 

заходу навіть більше, ніж на нього не запізнитися.

Коли Ньюленд Арчер відчинив двері клубної 

ложі, піднялася завіса, відкриваючи сцену в саду. У 

цього молодика не було особливих причин запізню-

ватися, адже він повечеряв о сьомій наодинці з 

матір’ю та сестрою, потому неквапно розкурив си-

гару в бібліотеці у готичному стилі із заскленими 

книжковими шафами чорного горіхового дерева та 

гостроверхими спинками стільців — єдиній кімна-

ті в будинку, де місіс Арчер дозволяла курити. Про-

те Нью-Йорк був передусім столицею, а в столиці 

“не личить” з’являтися в Опері зарано; уявлення ж 

про те, що “личить”, а що — ні, керували нью-

йоркським життям Ньюленда Арчера незгірш за 
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страхітливі тотеми, які мали владу над долями його 
предків тисячі років тому.

Друга причина його пізньої появи була особиста. 
Він неспішно цмулив свою сигару ще й тому, що був 
у серці своєму естетом, якому думка про майбутнє 
задоволення була нерідко миліша за саме її втілен-
ня. Особливо це стосувалося витончених насолод, 
а такими була для нього переважна більшість; у цьо-
му ж випадку мить, у передчутті якої він перебував, 
була настільки непересічною й прекрасною, що на-
віть якби він узгодив час своєї появи з режисером-
постановником, усе одно не зміг би ввійти в більш 
значущий момент, ніж коли примадонна заспівала 
прозорими, як роса, нотами: “Кохає — Не кохає — 
Він кохає мене!” і розсипала на сцені ромашкові пе-
люстки.

Вона, звісно, проспівала “M’ama!”, а не “Він кохає 
мене”, адже незмінні й незаперечні закони музично-
го світу вимагали, аби німецький текст французьких 
опер у виконанні шведських артистів перекладався 
італійською — для кращого розуміння англомовних 
слухачів. Ньюлендові Арчеру це здавалося так само 
природним, як і решта конвенцій, яким підкоряло-
ся його життя; таких, приміром, як обов’язковість 
використання двох посріблених щіток із моногра-
мою власника на блакитній емалі, коли робиш собі 
проділ, або неприпустимість появи на публіці без 
квітки (бажано гарденії) у петлиці.

“M’ama… non m’ama…”, — повторював голос спі-
вачки, і з фінальним вигуком “M’ama!”, який мав за-
свідчити тріумф кохання, вона притисла обскубану 
ромашку до уст і піднесла великі очі на задумане 
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обличчя приземкуватого смуглявого Фауста-Капу-
ля1, який марно намагався виглядати в своєму тіс-
ному пурпуровому камзолі та капелюсі з пером та-
ким же чистим і правдивим, як і його простосерда 
жертва.

Притулившись спиною до стіни клубної ложі, 
Ньюленд Арчер перевів погляд зі сцени на проти-
лежний бік зали. Просто навпроти нього була ложа 
старої місіс Менсон Мінґотт, жахлива огрядність 
якої вже давно не дозволяла їй відвідувати Оперу, 
але яка завжди відправляла на модні спектаклі за-
мість себе когось із молодших членів родини. Того 
вечора перший ряд ложі зайняла її невістка місіс 
Лавелл Мінґотт зі своєю донькою, місіс Велленд; а 
трохи подалі від цих зодягнутих у парчу матрон си-
діла юна дівчина в білому, очі якої захоплено 
вп’ялися у закоханих на сцені. Коли ж тремтливе 
“M’ama!” мадам Нільссон завібрувало у тиші театру 
(у ложах завжди уривалися розмови під час “Арії 
ромашки”), теплий рум’янець залив щічки юнки, за-
барвив чоло аж до коренів її світлого волосся та ді-
стався западинки між її дівочих грудей, обрамлених 
скромною тюлевою сукнею з єдиною приколотою 
гарденією. Вона опустила погляд на великий букет 
конвалій у себе на колінах, і Ньюленд Арчер помі-
тив, як її пальчики у білих рукавичках м’яко торкну-
лися квітів. Із зітханням вдоволеного марнослав-
ства він знову спрямував очі на сцену.

1 Жозеф Капуль (1839—1924) — французький оперний 
тенор з ліричним голосом і вишуканою манерою вико-
нання.
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На декорації не пошкодували грошей, і їхню красу 

визнавали навіть ті, хто побував у оперних театрах 

Парижа та Відня. Ближчу до рампи частину сцени 

встеляло смарагдово-зелене сукно. Посере дині роз-

містили симетричні горбочки зеленого моху, огоро-

джені ворітцями для гри в крикет; із їхньої зелені 

стриміли гілки, які мали зображати апельсинові де-

рева, проте замість помаранчів з віт звисали пишні 

рожеві й червоні троянди. З-під цих дерев визирали 

гігантські братки, чиї розміри знач но переважали 

троянди, тож вони більше скидалися на квітчасті сер-

ветки, якими серед парафіянок заведено обдарову-

вати священнослужителів; то там, то тут до трояндо-

вого гілля були прищеплені ромашки — ніби перед-

вісники чудесних гібридних квітів, виведених згодом 

містером Лютером Бербанком1.

У центрі цього зачарованого саду мадам Нільс-

сон у білому кашемірі з блідо-блакитною атласною 

облямівкою, з ридикюлем, який звисав із синього 

пояса, і товстими світлими косами, що акуратно 

спадали з обох боків на її муслінову шемізетку, слу-

хала, опустивши очі долі, пристрасні зізнання Ка-

пуля, і зображала наївне нерозуміння його намірів 

щоразу, коли він словами чи поглядом настійливо 

вказував їй на віконце нижнього поверху цегляного 

будиночка, край якого виступав із правої куліси.

“Любе створіння! — подумав Ньюленд Арчер, 

коли його очі зупинилися на юнці з конваліями. — 

1 Лютер Бербанк (1849—1926) — американський біо-
лог-селекціонер, садівник, піонер у галузі сільськогоспо-
дарських наук.
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Мабуть, і не підозрює, на що тут натяк”. І він при-
кипів до її зосередженого молодого личка схвильо-
ваним поглядом володаря, в якому власна чоловіча 
обізнаність із темою змішувалася з ніжним благо-
говінням перед її безмежною чистотою. “Ми про-
читаємо разом “Фауста”… на берегах італійських 
озер…”, — подумав він, і мрії про майбутній медовий 
місяць чомусь сплелися в його голові з шедеврами 
літератури, відкрити які своїй нареченій він вважав 
своїм чоловічим правом. Лише сьогодні Мей Вел-
ленд дала йому зрозуміти, що він їй “небайдужий” 
(схвалене в Нью-Йорку формулювання дівочого зі-
знання), а уява молодика вже перенесла його в пору 
після вручення обручки, весільного поцілунку та 
маршу з “Лоенґріна”1, коли вони залишаться вдвох 
у якомусь чарівному куточку старої Європи.

Він аж ніяк не хотів, щоб майбутня місіс Нью-
ленд Арчер була простачкою. Натомість розрахову-
вав, що вона (завдяки його просвітницьким бесідам) 
розів’є в собі світський такт і гостроту розуму, аби 
не поступатися найвідомішим заможним жінкам із 
“молодого товариства”, в якому було заведено заво-
йовувати повагу чоловіків, спантеличуючи їх своєю 
дотепністю. Якби він опустився на дно свого марно-
славства (що йому інколи майже вдавалося), то ви-
явив би там бажання, щоб його дружина була наді-
лена такими ж досвідченістю й готовністю його за-
довольнити, як одна одружена леді, чари якої не 
відпускали його два бентежних роки; і при цьому, 

1 “Лоенґрін” — романтична опера німецького компо-
зитора Ріхарда Вагнера (1813—1883).
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Вортон “Пора невинності” 

англійською мовою без скоро-

чень та адаптації.

Усі книги серій “English Library” і “Ame rican 

Library” виходять друком мовою оригіналу та

у перекладі українською. Розташування тексту 

твору на сторінках видання англійською відпо-

відає їх розміщенню у книзі українською мовою.
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ленні поштового зв’язку або замовити на сай ті 
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