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Ми сиділи біля каміна і слухали цю історію, за-
тамувавши подих. Я не пригадую навіть, щоб ми 
щось казали, хіба що очевидне: мовляв, історія мото-
рошна, чого, власне, і слід було чекати від дивної опо-
відки в старому будинку напередодні Різдва, — аж 
тут хтось зауважив, що ніколи раніше не чув, щоб 
подібне випадало пережити саме дитині. Випадок, 
про який ідеться, був пов’язаний з видивом у старому 
домі, якраз такому, в якому ми оце зібралися, — зі 
страшним видивом, явленим хлопчику, який спав в 
одній кімнаті з мамою і розбудив її, вжахнувшись по-
баченого; розбудив її не для того, щоб вона розвіяла 
його страхи і знову заколихала, а щоб вона, перш ніж 
це зробити, поглянула сама на те, що його так врази-
ло. У відповідь на це зауваження Дуґлас поділився 
— не одразу, а пізніше того вечора — історією, яка 
мала незвичне і варте уваги продовження. Перед тим 
прозвучала ще якась байка, не надто переконлива, і 
я бачив, що він у неї не вслухався. Мені здалося, що 
йому й самому є що розказати і що нам треба лише 
цього дочекатися. Чекали ми насправді аж два дні; 
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проте вже того першого вечора, перш ніж ми розі-
йшлися, він поділився своїми думками.

— Я погоджуюся, що ця з’ява — привид Ґріффіна 
чи що б там не було — особлива тим, що її свідком 
став хлопчик, та ще й у такому ніжному віці. Але 
мені відомі й інші схожі чудеса, які ставалися з ди-
тиною. І якщо дитина впливає на нашу уяву, як за-
крут гвинта на механізм, то що ви скажете про двох 
дітей?..

— Авжеж, ми скажемо, — вигукнув хтось, — що 
двоє дітей діють іще потужніше — як два закрути 
гвинта! І що ми хочемо про них почути.

Так і бачу Дуґласа перед каміном, де він, вставши 
спиною до вогню і заклавши руки в кишені, дивився 
на своїх співрозмовників згори вниз.

— Ніхто, крім мене, досі про це не чув. Це за ме-
жами жаху, — тут, звісно, втрутилося кілька голосів 
із заявами, що саме це й надає розповіді особливої 
цінності, натомість наш друг обвів слухачів поглядом 
і додав із тихою певністю: — Поза межами будь-чого. 
Жодна інша зі знаних мною історій не зрівняється з 
цією.

— За страхітливістю? — пригадую, спитав я.
Схоже, він хотів відповісти, що все це не так про-

сто; але йому бракувало слів, щоб дати точніший 
опис. На мить він прикрив очі рукою, злегка скри-
вившись.

— За кошмар... кошмарністю!
— О, яка інтрига! — вихопилося в однієї з жінок. 
Дуґлас пропустив це повз вуха; він дивився на 

мене, але так, ніби бачив не мене, а те, про що го-
ворив.

— За зловісністю, жахом і мукою. 
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— Гаразд, — кивнув я, — тоді просимо вас сіcти 
й почати вашу оповідь.

Він розвернувся до каміна, штурхонув ногою по-
ліно і застиг на мить, витріщившись на вогонь. Потім 
озирнувся знову до нас:

— Не зараз. Спочатку треба послати до міста. 
Усі загомоніли й заходилися йому докоряти; тоді, 

досі поглинутий своїми думками, він пояснив:
— Ця історія зберігається у записах. Вона лежить 

у замкненій шухляді — її не виймали роками. Я міг 
би черкнути записку слузі й відправити йому ключ; 
тоді він надіслав би пакунок, щойно його знайде. 

Здавалося, він звертався саме до мене — і майже 
просив допомогти йому з його сумнівами. Він ніби 
пробив товсту кригу, що наростала протягом багатьох 
зим; у нього, певно, були причини так довго мовчати. 
Решта присутніх була незадоволена зволіканням, про-
те мене його сум’яття вразило. Я закликав його наді-
слати листа першою ж поштою і зачитати нам історію 
якомога скоріше; а відтак поцікавився, чи описаний 
досвід пережив він сам. На це він відповів миттєво. 

— О, Богу дякувати, ні!
— А нотатки ваші? Ви їх записали?
— Моє тільки враження. Воно закарбувалося тут, 

— він приклав руку до серця. — І відтоді не поблякло. 
— Тоді ваші записи..?
— Виконані вицвілим чорнилом і найпрекрасні-

шою рукою, — він повагався, тоді додав: — Жіночою 
рукою. Ця жінка померла от уже двадцять років тому. 
Вона переслала мені ці аркуші перед своєю смертю. 

Усі присутні нашорошили вуха, не обійшлося і 
без дечиїх здогадів або принаймні натяків. Дуґлас 
сприйняв їх без усмішки, але й без роздратування. 
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— Вона була чарівною особою, проте на десять ро-
ків старшою за мене. У ті часи вона служила гувернант-
кою у моєї сестри, — тихо пояснив він. — Вона була 
найкращою жінкою з усіх на цій посаді і була гідна ви-
щих посад. Це відбувалося давно. Я вчився у коледжі 
Триніті й застав її вдома, коли приїхав на другі літні 
канікули. Того року я провів там багато часу — то був 
чудовий рік; коли вона мала вільні години, ми гуляли 
й бесідували у парку — ці розмови відкрили мені її не-
пересічний розум і гарну вдачу. Не треба підсміювати-
ся: вона мені шалено подобалася, і мене тішить думка, 
що і я подобався їй. Якби це було не так, хіба вона дові-
рила б мені цю історію. Вона її нікому не розповідала. 
Це було не просто її запевнення, я знав, що це правда, 
— я відчував це. Ви й самі зможете судити про причи-
ни, коли почуєте цю історію.

— Причина в тому, що історія надто жахлива?
Його погляд досі був спрямований на мене. 
— Вам про це судити, — повторив він: — Лиш вам. 
Наші очі зустрілися.
— Я зрозумів. Вона закохалася. 
Уперше за весь час він розсміявся. 
— Ви напрочуд проникливі. Так, вона закохалася. 

Точніше, була закохана перед тим. Цього було не за-
мовчати — це випливало з її історії. Я здогадався про 
це, і вона це зрозуміла; та жоден із нас ніколи не зачі-
пав цієї теми. У пам’яті зринають час і місце — край 
моріжка, тінь високих буків і довгий спекотний літній 
день. На такому тлі хіба може пройняти холод; проте, 
ох..! — він відійшов від каміна й упав назад у крісло.

— То пакет буде у четвер вранці? — перепитав я.
— Імовірно, не раніше, ніж із другою поштою.
— Гаразд, тоді після обіду...
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— Усі збираємося тут? — він оглянув коло присут-
ніх. — Ніхто не поїде? — спитав він майже з надією.  

— Усі залишаться!
— Я лишуся... І я лишуся! — вигукнули жінки, які 

вже запланували були від’їзд. 
Місіс Ґріффін, утім, забажала пролити більше 

світла на події:
— То в кого ж вона була закохана?
— Історія розкаже, — відповів я замість Дуґласа.
— О, як же дочекатися цієї історії!
— Історія цього не розкаже, — перервав Дуґлас. 

— Принаймні не в звичний буквальний спосіб.
— Шкода. Це єдиний зрозумілий мені спосіб. 
— Чому б тоді вам не розказати, Дуґласе? — по-

цікавився хтось.
Чоловік знову підскочив на ноги. 
— Авжеж... завтра. А зараз я піду спати. Добраніч 

усім, — і, квапливо схопивши свічник, він залишив 
нас дещо спантеличеними. З іншого кінця довгого 
темного коридору ми почули його кроки вгору схода-
ми; відтак місіс Ґріффін не втрималася:

— Ну, хоч я й не довідалася, в кого вона була за-
кохана, принаймні я знаю, хто полонив його серце. 

— Вона ж була на десять років старша, — втру-
тився її чоловік. 

— Raison de plus1 — у цьому віці! Проте як довго 
він мовчав! Це так зворушливо.

— Сорок років! — вставив містер Ґріффін. 
— І от нарешті такий вибух почуттів. 
— Цей вибух, — додав я, — прогримить на всю 

потугу в четвер увечері. 

1 Raison de plus (фр.) — тим більше. (Тут і далі — прим. ред.)
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У містечку Веве, що у Швейцарії, є один особли-
во затишний готель. Насправді готелів там чимало, 
бо основне заняття місцевих — розважати мандрів-
ників. Ті, хто там бував, напевне пам’ятають, що міс-
течко розташоване на березі неймовірно блакитного 
озера  — такого блакитного, що ви просто мусите 
його відвідати. Уздовж берега нескінченною вервеч-
кою тягнуться подібні заклади на будь-який смак і 
гаманець — від якогось ґранд-готелю найновішого 
зразка з білосніжним фасадом, сотнею балконів і де-
сятком прапорів, що майорять над дахом, до малень-
кого швейцарського пансіону давніших часів, назву 
якого виведено готичним шрифтом на рожевих чи 
жовтих стінах, із недоладною альтанкою в куточку 
саду. Однак один із готелів у Веве  — відомий, ба 
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більше  — знаменитий: він вирізняється з-поміж 
своїх претензійних сусідів якоюсь розкішшю й поваж-
ністю. У червні у ці краї з’їжджаються натовпи аме-
риканських мандрівників — власне, можна сказати, 
що у цей період Веве стає схожим на якийсь амери-
канський водний курорт. Своїм виглядом і звучан-
ням у ці дні містечко стає немовби віддзеркаленням 
і відлунням Ньюпорта чи Саратоги. Скрізь джен-
джуристо пурхають молоді дівчатка, шурхотять мус-
лінові шлярки, у ранкові години гуркотить танцю-
вальна музика, а протягом усього дня не змовкають 
пронизливі голоси. Скласти уявлення про все це 
можна у чудовому готельчику “Три корони”, а тоді 
перенестися в уяві до “Океану”1 або “Конгрес-холу”2. 
Однак варто додати, що деякі риси, властиві “Трьом 
коронам”, ідуть урозріз із цими уявленнями, як-от 
акуратні німецькі офіціанти, схожі на секретарів 
дипломатичних місій, російські князівни, що зібрали-
ся у саду, польські хлопчики, що прогулюються за 
ручку зі своїми гувернерами, і вид на засніжену вер-
шину Ден-дю-Міді й мальовничі башточки Шийон-
ського замку. 

Важко сказати, що саме — подібності чи відмін-
ності — найбільше впадали в око одному молодому 
американцю, який років зо два чи три тому сидів у 
саду “Трьох корон” і знічев’я розглядав згадані мною 
ідилічні картини. Був чудовий літній ранок, і що б не 
привертало увагу молодого американця, усе напевне 
здавалося йому чарівним. За день до того він на не-
величкому пароплаві прибув із Женеви (де жив уже

1 “Океан” — готель у Ньюпорті, США. 
2 “Конгрес-хол” — готель у Саратозі, США.
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давно) навідати свою тітку, яка зупинилася в цьому 

готелі. Проте у неї саме стався напад мігрені — ті-

тонька майже завжди потерпала від мігрені — і те-

пер вона зачинилася у себе в кімнаті й нюхала кам-

фору, тож він міг прогулятися околицями. Цьому 

молодикові було років двадцять сім. Друзі, згадую-

чи про нього, зазвичай казали, що він у Женеві “здо-

буває освіту”. Якщо ж його ім’я потрапляло на язик 

ворогам… утім, ворогів він не мав: був надзвичайно 

приємним хлопчиною, і його всі любили. Попросту 

кажучи, деякі люди стверджували: причиною тако-

го тривалого перебування у Женеві є його неабияка 

відданість одній тамтешній леді — вона іноземка, 

до того ж старша за нього. Мало хто з американ-

ців  — власне, гадаю, ніхто з них  — не бачив цієї 

леді, хоч про неї й ходили своєрідні історії. Але Він-

терборн почував до цієї маленької столиці кальві-

нізму давню прихильність: він навчався там у шко-

лі, потім вступив до місцевого коледжу  — таким 

чином у часи юності він завів чимало друзів у Жене-

ві. З багатьма з них він і досі залюбки підтримував 

зв’язок. 

Постукавши у двері тітчиної кімнати й дізнав-

шись, що вона нездужає, він вирішив прогулятися 

містом, а тоді зайшов поснідати. Зі сніданком уже 

було покінчено, і тепер він попивав за столиком у 

саду каву — її приніс офіціант, схожий на працівни-

ка дипломатичної установи. Допивши каву, Вінтер-

борн запалив цигарку. Аж ось на доріжці з’явився 

хлопчик — шибеник років дев’яти-десяти, щупля-

вий для свого віку, блідий, із гострими, дещо старе-

чими рисами обличчя. На ньому були бриджі й чер-
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воні панчохи, що облягали його худенькі й довгі, 

мов у журавля, ноги, а також яскраво-червона ший-

на хустина. У руці хлопчик стискав альпеншток, 

гострим кінцем якого штрикав усе, що траплялося 

у нього на шляху, — клумби, садові лавки, шлейфи 

дамських суконь. Перед Вінтерборном він спинився 

і втупився в нього своїми жвавими, проникливими 

очиськами. 

— А можна мені грудочку цукру? — запитав 

хлопчина різким пронизливим голоском, незрілим, 

але водночас і не дитячим.

Вінтерборн кинув погляд на столик, де стояв ка-

вовий сервіз, і побачив, що там ще лишилося кілька 

цукрових шматочків.

— Так, візьми, — відповів він. — Хоча навряд чи 

маленьким хлопчакам це корисно. 

Хлопчик підійшов до столу і ретельно відібрав 

три жаданих грудочки, дві з яких він сховав у кише-

ню бриджів, а третю так само прудко закинув до 

рота. Він устромив альпеншток, немов спис, у лавку, 

на якій сидів Вінтерборн, і спробував розгризти 

цукор. 

— От дідько! Твер-рдий! — вигукнув він, якось 

своєрідно вимовляючи прикметник. 

Вінтерборн миттю збагнув, що, напевно, має 

честь бачити перед собою співвітчизника. 

— Обережно, не пошкодь зуби, — по-бать-

ківському сказав він.

— А, нема чого шкодити. Всі зуби вже повипада-

ли, лишилося тільки сім. Мама вчора рахувала, і 

один випав просто під час лічби. Вона сказала, що 

всипле мені, якщо хоч один ще випаде. Але що я 
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можу вдіяти? Усе ця старезна Європа винна. Вони ви-

падають через місцевий клімат. В Америці не випа-

дали. Усе через ці готелі. 

— Якщо з’їси три шматки цукру, то мама точно 

тобі всипле, — засміявся Вінтерборн. 

— Хай тоді дає мені цукерки, — не розгубився 

юний співрозмовник. — Тут цукерок узагалі не зна-

йти — американських цукерок. Американські цукер-

ки — найкращі. 

— А американські хлопчаки теж найкращі? — 

поцікавився Вінтерборн. 

— Не знаю. Я сам американський хлопчик, — від-

гукнувся малий.

— Здається мені, ти один із найкращих, — засмі-

явся Вінтерборн. 

— А ви теж американець? — не вгавав малий ба-

лакун. Почувши ствердну відповідь, він проголосив: 

— Американські чоловіки — найкращі у світі. 

Співрозмовник подякував йому за комплімент, і 

хлопчак, тимчасом осідлавши свій альпеншток, сто-

яв і роззирався довкола, трощачи другий шматочок 

цукру. Вінтерборн замислився над тим, чи був він 

таким самим, коли його приблизно в такому ж віці 

привезли до Європи. 

— А ось іде моя сестра! — за мить вигукнув хлоп-

чик. — Вона теж американка. 

Вінтерборн підвів очі й побачив, як стежкою до 

них наближається красива молода леді. 

— Американські дівчата теж найкращі у світі, — 

весело відповів він своєму співрозмовнику. 

— Але не моя сестра! — запротестував малий. 

— Вона раз у раз на мене гримає. 
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Для тих, хто читає світо-

ву літературу мовою оригі-

налу, пропонуємо книгу Генрі 

Джеймса “Закрут гвинта. 

Дейзі Міллер” англійською мовою без скорочень 

та адаптації.

Усі книги серій “English Library” і “American 

Library” виходять друком мовою оригіналу та

у перекладі українською. Розташування тексту 

твору на сторінках видання англійською відпо-

відає їх розміщенню у книзі українською мовою.

Книги цих серій можна придбати у кращих

книгарнях України, передплатити у будь-якому 

відділенні поштового зв’язку або замовити на сай-

ті нашого видавництва: www.znannia.com.ua. 

Передплатні індекси:

74072 — “English Library” (англійською мовою);

21877 — “English Library” (українською мовою);

10174 — “American Library” (англійською мовою);

10654 — “American Library” (українською мовою).
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