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ПОКЛИК  ПРЕДКІВ

Розділ І

Äî ïåðâiñíîãî æèòòÿ
До мандрів незбитая туга

Живе понад звички набуті,

І, з сплячки віків пробудившись,

Звір дикий скидає всі пута.

Бак не читав газет, отож і не знав, що для нього 

настала тривожна пора; та й не тільки для нього, а 

для кожного кудлача з міцними м’язами і довгою, 

теплою шерстю, що жив від П’юджет-Саунду аж до 

Сан-Дієго. А все тому, що блукачі серед полярного 

присмерку натрапили на жовтий метал, паропла-

ви й транспортні компанії розголосили про нього, 
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і тисячі люду кинулись на Північ. І всім їм треба 

було собак — дужих, мускулястих, придатних до 

важкої роботи, кудлачів з густою шерстю, яка 

може захистити їх від холоду.

Бак жив у великому будинку, в напоєній сонцем 

долині Санта-Клара. “Садиба судді Міллера” — так 

звали це місце люди. Будинок стояв осторонь до-

роги, заховавшись за великими деревами, і крізь 

зелену гущавину видно було тільки широку непри-

вітну веранду. До будинку вела алея для екіпажів, 

усипана гравієм. Вона пробігала через зелені галя-

ви попід широкими наметами височенних тополь, 

що поспліталися вгорі своїм гіллям. Позад будин-

ку все, здавалось, мало ще більші розміри, аніж

перед ним. Там були великі стайні, де поралися з 

десяток конюхів та їхніх помічників, тяглись ряди 

котеджів для служби, обплетених в’юнким вино-

градом, та сила-силенна всяких інших надвірних 

будівель, що стояли неначе вишикувані на бойовий 

лад; а далі — високі виноградні лози, зелені пасо-

вища, овочеві сади, ділянки з ягідними кущами. 

Були тут і артезіанська криниця з помпами, і вели-

кий цементовий басейн поруч. Щоранку, а в спеку 

то й удень, сини судді приходили сюди скупатися.

Бак панував у цьому великому маєтку. Тут він 

народився й тут провів усі чотири роки свого життя. 

Жили тут, звісно, ще собаки. Маєток був занадто ве-

ликий, щоб обійтись без них, але вони не враховува-

лися. Вони приходили і зникали, залізали в буди, 

ховались по затишних місцинках десь у домі, як, на-

приклад, Тутс, японський мопсик, та Ізабелла, мек-
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сиканської породи, гола, без шерсті — дивні собаки, 

що тільки вряди-годи виходили за поріг будинку й 

ступали на землю. Коли вони з’являлися у вікнах, то 

фокстер’єри, яких бігало не менш як два десятки 

біля будинку, починали люто брехати й страшенно 

скавучати, але хатні песики були під захистом ціло-

го легіону покоївок із помелами та швабрами.

Сам Бак не був ні хатнім собакою, ні надвір-

ним. Він мав необмежену волю. Він плавав у басей-

ні, ходив на полювання з синами судді, проводив 

його доньок Моллі та Алісу, коли вони йшли гуля-

ти смерком або рано-вранці; зимовими вечорами 

лежав біля ніг судді в бібліотеці перед коминком, 

що яскраво палав; возив на спині його внуків, ка-

чав по траві й боронив їх під час усяких диких 

пригод, не відступаючи й на крок, коли вони ді-

сталися аж до фонтана, а то ще й далі, де були за-

гони для худоби або росли ягідні кущі. Він велич-

но виступав серед фокстер’єрів і зовсім ігнорував 

існування Тутса та Ізабелли. Бо він був королем у 

цілім царстві тих істот, що плазували, літали й хо-

дили в маєтку судді Міллера, включаючи й людей.

Батько його, Елмо, величезний сенбернар, був 

нерозлучним товаришем судді, і Бак подавав надії 

піти вслід за своїм батьком. Він був не такий вели-

кий і важив тільки 140 фунтів, бо мати його, Шеп, 

була шотландська вівчарка. Одначе і 140 фунтів, 

коли до них долучити почуття власної гідності, що 

є наслідком доброго життя й загальної пошани, на-

давали йому право велично поводитись. Усі чоти-

ри роки, починаючи ще відтоді, як він був цуценям, 
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жив Бак життям ситого аристократа; отже, не диво, 

що він був гордий і навіть трохи егоцентричний, як 

то часом буває з вельможним панством, що живе 

ізольовано у своїх маєтках. На щастя, він уник не-

безпеки стати виніженим собакою. Полювання та 

інші втіхи на свіжому повітрі не дали йому стати 

гладким і розвинули його м’язи. А вода, купання в 

якій Бак так любив, ще й додала йому здоров’я.

Отакий був Бак наприкінці 1897 року, коли ви-

явлене на Клондайку золото звабило людей з усіх 

кінців світу на далеку крижану Північ. Бак не чи-

тав газет і нічогісінько про те не знав, як не знав і 

того, що не годилося йому водитися з Мануелем, 

одним із садівникових помічників. Мануел мав 

прикру ваду: він дуже полюбляв грати в китайську 

лотерею, і до того ще вірив у певну систему вигра-

шів, а це неминуче наближало його загибель. Щоб 

грати за системою, потрібні гроші, а йому куцень-

кої платні не вистачало навіть на потреби його 

жінки та численних нащадків.

Того нещасливого вечора, коли Мануел учинив 

зраду, суддя був на зборах “Товариства виноробів”, 

а сини його заходились організовувати атлетич-

ний клуб, отож ніхто не бачив, як Бак і Мануел 

пройшли садом прогулятись, як думав Бак. І тіль-

ки один чоловік бачив, як вони вийшли на неве-

личкий полустанок Коледж-парк, де потяг зупиня-

ється на вимогу. Чоловік поговорив з Мануелем, і 

розмова завершилася дзвоном грошей, що перехо-

дили з рук у руки.
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— Вам треба добре зав’язати свій крам, перш 

ніж віддати покупцеві, — зауважив похмуро не-

знайомець. На ці слова Мануел узяв мотузка й 

обв’язав ним двічі Бакову шию під нашийником.

— Коли прикрутите, то можете його добряче 

здушити, — сказав він, а незнайомець щось бурк-

нув ствердне.

Бак спокійно і з гідністю поставився до мотуз-

ки. Правда, це було щось не зовсім звичайне, але 

він звик звірятися на людей, яких знав, і певен був, 

що людський розум переважав його, собачий. Та 

коли кінці мотузки опинилися в руках у незна-

йомця, він грізно загарчав. Він тільки натяком

виявив своє невдоволення, гордливо гадаючи, що 

сам натяк його має бути наказом. І дуже був здиво-

ваний, що, відповідаючи на його гарчання, мотуз 

тісно зашморгнувся на шиї, і йому перехопило дух. 

Одразу розлютившись, він кинувся на чоловіка, 

але той не підпустив його до себе, схопив за горло 

й умілим рухом перекинув на спину. З висолопле-

ним язиком, важко дихаючи, Бак шалено опинав-

ся, а мотуз ще немилосердніше зашморгував йому 

шию. Ніколи в житті з ним ніхто так не поводився, 

і зроду він не був настільки розлючений. Він зне-

мігся, очі йому неначе поскліли, і він уже не від-

чував, як надійшов поїзд і обидва чоловіки затяг-

ли його в багажний вагон.

Опам’ятавшись, він насамперед відчув, що йому 

болить язик, що він їде і що його кидає з боку в бік. 

Паровоз хрипко й пронизливо засвистів на роз’їзді, 
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і Бак зрозумів, де він. Частенько йому траплялось 

подорожувати з суддею, і багажним вагоном їхав 

він не вперше. Бак розплющив очі. У них палав не-

здоланний гнів поневоленого короля. Чоловік ки-

нувся йому до горла, але не встиг: цього разу соба-

ка був проворніший. Його щелепи зціпились на 

руці, що простяглась йому до горла, й не випустили 

її, аж доки його знову не придушили до нестями.

— У нього напади хвороби, — сказав, ховаючи 

покусану руку, чоловік до багажного кондуктора, 

що прибіг на галас. — Оце везу до Фріско. Там є 

якийсь першорядний собачий лікар, який береть-

ся його вилікувати.

Сидячи в халупині, прибудованій до портової 

таверни в Сан-Франциско, чоловік розбалакував 

про свою нічну подорож якомога красномовніше.

— Я взяв за нього лише п’ятдесят, — похмуро 

казав він. — Але вдруге не зробив би цього й за 

тисячу готівкою!

Хустка, в яку завинув він руку, геть уся просяк-

ла кров’ю, а права штанина була роздерта від колі-

на до низу.

— А скільки взяв отой кеп? — спитав господар 

таверни.

— Сотню. Ніяк не погоджувався на менше.

— Отже, сто п’ятдесят, — полічив господар. — 

Пес вартий цього, як на мене!

Чоловік, що привіз Бака, розв’язав заюшену 

хустку й подивився на свою покусану руку.

— Тільки б ще я не сказився від цих покусів!..
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