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ÁÀÃÀÒÈÉ ÕËÎÏÅÖÜ

I
Почніть описувати окрему особу й ви незчуєтесь, як 

створите тип; почніть з типу, і побачите, що створили... 
ціле нічого. А все тому, що ми всі — химерні істоти, і за 
нашими обличчями й голосами ховаються химери, про 
які ми нікому не хочемо розповідати, а часто й самі не 
здогадуємось. Коли я чую, як якийсь чоловік називає 
себе “простим, чесним, відкритим хлопцем”, то ні на 
мить не сумніваюся, що він цілеспрямовано приховує 
в собі якусь конкретну, ба навіть жахливу ненормаль-
ність — і його запевнення у своїй простоті, чесності та 
відкритості — не більше як спосіб нагадати самому собі 
про власну хибу.

Нема на світі ні типів, ні повторів. Є багатий хло-
пець, і це історія про нього, а не про його брата. Я все 
життя прожив серед його братів, але саме він був моїм 
приятелем. До того ж, якби я мав написати про його бра-
тів, то мусив би почати зі спростування всієї тієї брехні, 
яку вбогі наговорили про багатих, а багаті наговорили 
самі про себе — і то таких нісенітниць вони нагородили, 
що коли ми беремо до рук ту чи ту книжку про багатіїв, 
то мимоволі готуємось прочитати в ній якісь небилиці. 
Навіть розумні й пристрасні літописці життя перетво-
рили країну багатих на казкове царство.

Хочу розповісти вам про дуже багатих людей. Вони 
відрізняються від нас із вами, бо змалку все мають і на-
солоджуються всілякими благами, і це не минає без-
слідно — вони виявляють слабкодухість там, де ми ви-
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являємо силу духу, і скептично налаштовані щодо того, 
чому ми довіряємо. Це геть непросто зрозуміти, якщо 
сам не народився багатим. Глибоко в душі вони вважа-
ють себе ліпшими за нас, бо нам самотужки доводиться 
шукати собі прихистку в цьому житті. Навіть поринув-
ши в наш світ чи опустившись нижче за нас, вони одна-
ково вважатимуть себе ліпшими. Вони — інші. Щоб 
якнайкраще описати Енсона Гантера, я ставитимусь до 
нього наче до чужоземця і вперто не відступатиму від 
своєї позиції. Якщо я бодай на мить прийму його за сво-
го, мені кінець — у мене вийде хіба безглуздий фільм і 
більш нічого. 

II
Енсон був найстаршим із шести дітей, які одного дня 

розділять між собою статок у п’ятнадцять мільйонів 
доларів ; і свідомого віку — мабуть, років семи? — він 
досягнув на початку того століття, коли сміливі панноч-
ки вже пропливали П’ятою авеню в електричних “мобі-
лях”. У ту пору вони з братом мали гувернантку з Бри-
танії, яка так чітко, виразно й бездоганно розмовляла 
англійською, що хлопці й собі навчилися так говорити 
— їхні речення були ясні, зрозумілі й не збивалися до-
купи, як у нас. Вони не розмовляли достеменно так, як 
англійські дітлахи, проте мали акцент, притаманний 
світським людям у Нью-Йорку.

Улітку шістьох дітей перевозили з будинку на Сімде-
сят першій вулиці у великий маєток на півночі Коннек-
тикуту. Місцевість була не надто популярна — батько 
Енсона хотів, щоб його діти якнайпізніше пізнали цей 
бік життя. Він ставився дещо зверхньо до свого класу, 
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себто нью-йоркського товариства, та до своєї епохи, себ-
то бундючної й церемонної вульгарності “позолоченої 
ери”, і волів, щоб його сини навчилися зосереджуватися, 
мали здорове тіло і виросли достойними й успішними 
чоловіками. Вони з дружиною скільки могли, не спуска-
ли з них очей, доки двоє старших хлопців не пішли до 
школи, а у великому маєтку це не так легко зробити, як 
у малих та середніх за розміром будинках, де я провів 
своє дитинство і завжди чув материний голос, відчував 
її присутність, її схвалення чи невдоволення.

Енсон уперше відчув свою вищість, коли побачив, з 
якою заздрістю і водночас пошаною до нього ставляться 
у селі в Коннектикуті. Батьки хлопчаків, з якими він ба-
вився, завжди питали, як ведеться його татові й мамі, і 
не приховували радості, коли їхніх дітей запрошували 
до маєтку Гантерів. Він сприймав це за нормальний стан 
речей і до кінця життя дратувався, якщо не перебував у 
центрі якогось товариства, коли мова заходила про гро-
ші, статус чи владу. Енсон вважав недостойним бороти-
ся за першість з іншими хлопцями — він очікував, що її 
віддадуть йому добровільно, а як ні, то повертався до 
лона своєї сім’ї. А родина в нього була чимала, бо на 
Сході гроші досі є річчю феодальною, довкола якої утво-
рюється клан. Натомість на бундючному Заході гроші 
розділяють родини на окремі “групки”.

У вісімнадцять років Енсон — юнак зі світлим кольо-
ром обличчя і здоровим рум’янцем від упорядкованого 
життя за часів шкільного навчання — вирушив до Нью-
Гейвена. Його золотисте волосся стирчало в різні боки, 
ніс був схожий на пташиного дзьоба — і через ці дві 
риси його не можна було назвати вродливим — проте 
він тримався впевнено й до певної міри безцеремонно, і 
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чоловіки з вищого класу, минаючи його на вулиці, від-
разу здогадувались, що це багатий хлопець, який навча-
ється в одній із найкращих шкіл. Утім саме зверхність 
стала на заваді його успіху в коледжі — його незалеж-
ність помилково сприйняли за егоїзм, а відмова при-
йняти з належною повагою єльські стандарти принижу-
вала тих, хто їх прийняв. Тому задовго до закінчення 
навчання центр його життя почав зміщатися до Нью-
Йорка.

У Нью-Йорку він почувався як риба в воді — там був 
його власний дім зі “слугами, яких більше ніде не зна-
йдеш” і його родина, в якій він завдяки своєму доброму 
настрою і вмінню все залагоджувати швидко зайняв 
чільне місце, а ще вечірки з дебютантками, правильний 
чоловічий світ із клубами для джентльменів і, час від 
часу, шалені гулянки з кралечками, від яких у Нью-
Гейвені трималися подалі. Його життєві плани були до-
волі традиційні — зокрема, він бачив перед собою, хоч 
наразі й досить невиразно, обриси тієї, з якою одного 
дня збирався одружитися, проте його задуми відрізня-
лися від задумів більшості молодих чоловіків тим, що не 
тонули в тумані, чи то пак у так званому “ідеалізмі” чи 
“ілюзіях”. Енсон сміливо приймав світ розкошів і марно-
тратства, розлучень і легковажних розваг, зверхності й 
привілеїв. Життя більшості з нас закінчується компро-
місом — його життя з компромісу почалося.

Я познайомився з ним наприкінці літа 1917 року, 
коли він щойно закінчив Єль і його, як і всіх нас, захо-
пив вихор воєнної істерії. У блакитно-зеленому мунди-
рі морської авіації він приїхав до Пенсаколи, де оркестр 
при готелі грав “Пробач, моя люба”, а ми, молоді офіце-
ри, танцювали з дівчатами Енсона. Усі любили його, на-
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віть інструктори поважали, дарма що він полюбляв ча-
сом випити й літаком керував далеко не бездоганно. Він 
любив вести з ними довгі розмови своїм упевненим, 
розважливим голосом — розмови, які рятували його, а 
частіше когось із інших офіцерів, від неминучих про-
блем. Енсон був товариським, безсоромним шукачем 
насолод, тому ми всі здивувалися, коли він закохався у 
стриману й порядну дівчину.

Її звали Пола Леджендре — темноволоса, серйозна 
красуня із Каліфорнії, родина якої мала зимову віллу за 
містом. Попри всю свою серйозність, дівчина користу-
валася надзвичайною популярністю, адже існує числен-
ний клас чоловіків, які терпіти не можуть, коли жінка 
має почуття гумору. Та Енсон до них не належав, і я не 
міг зрозуміти, чому його — хлопця ущипливого і з го-
стрим розумом — привабила її так звана “щирість”.

Попри все вони покохали один одного — і то так, як 
хотілося їй. Він більше не вчащав на вечірні посиденьки 
в барі “Де Сота”, а коли їх бачили разом, закохані вели 
довгу, серйозну розмову, що тривала, мабуть, кілька 
тижнів. Пізніше він розповів мені, що вони не розмов-
ляли ні про що конкретне, а обмінювалися, радше, ди-
тячими, ба навіть безглуздими репліками, наповненими 
емоціями, що народжувалися не зі слів, а з колосальної 
серйозності їхнього діалогу. То був своєрідний гіпноз. 
Часто його переривав той вихолощений сміх, який ми 
називаємо веселощами; коли ж вони опинялися наодин-
ці, гіпноз знову відновлювався — урочистий, обережний 
і пишномовний, де кожен зі співрозмовників відчував 
єдність почуття і думки. З часом закохані почали обурю-
ватися, коли хтось чи щось перебивало їм розмову, пере-
стали реагувати на житейські жарти і навіть на помір-
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кований скептицизм своїх сучасників. Вони почувалися 
щасливими тільки тоді, коли діалог тривав, а його сер-
йозність гріла їх, наче бурштиновий відблиск полум’я. 
Урешті-решт він таки був перерваний, але цього разу 
вони не обурювались, бо урвала його пристрасть.

Як не дивно, Енсон захопився діалогом не менше за 
Полу і так само сильно змінився під його впливом, та 
при цьому він усвідомлював, що з його боку було багато 
нещирості, а з її — простоти. Спочатку він зневажав 
простоту її емоцій, проте що більше він у неї закохував-
ся, то глибшою і квітучішою здавалась її натура, і він 
більше не міг її зневажати. Йому здавалося, що коли він 
зуміє ввійти в її тепле, безпечне життя, там на нього че-
катиме щастя. Тривалий підготовчий діалог позбавив їх 
усяких обмежень — він навчив її того, що дізнався від 
сміливіших жінок, а вона з палким ентузіазмом відгук-
нулась на його слова. Одного вечора після танців вони 
вирішили одружитись, і він написав довгого листа про 
неї своїй матері. Наступного дня Пола сказала йому, що 
вона багата, а її статок сягає близько мільйона доларів.

III
Думати про те, що їх чекають спільні розкоші, було 

не менш приємно, ніж коли б вони сказали: “Ми обоє не 
маємо ні копійки за душею: будемо бідувати разом”. Ця 
думка сповнювала їх відчуттям пригод. Та коли Енсон 
отримав у квітні відпустку, і Пола з матір’ю поїхали з 
ним на Північ, вона була вражена становищем його ро-
дини у Нью-Йорку та їхнім розкішним життям. Уперше 
опинившись наодинці з Енсоном у кімнатах, де він зма-
лечку грався, вона відчула приємний затишок, так наче 
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її оточила безпека і турбота. Світлини Енсона в кашкеті 
у початковій школі, верхи на коні із дівчиною, яку він 
кохав якогось таємничого забутого літа, у веселому гур-
ті дружбів і дружок на весіллі викликали в неї заздрість 
до життя, яке він колись вів без неї, і його авторитетна 
постать так цілковито охоплювала й символізувала всі 
оті його надбання, що їй закортіло негайно вийти за 
нього заміж і повернутися до Пенсаколи у статусі його 
дружини.

Але про негайне одруження не могло бути й мови 
— навіть заручини мали залишатися у таємниці аж до 
кінця війни. Коли ж вона зрозуміла, що його відпустка 
закінчиться через два дні, її невдоволення перейшло у 
намір викликати в нього таку ж нехіть до розлуки, як і в 
неї. Вони мали вечеряти за містом, і вона вирішила того 
ж вечора поговорити з ним про це.

Разом із ними в готелі “Рітц” зупинилася кузина 
Поли — серйозна, схильна до іронії дівчина, яка любила 
Полу, але заздрила її блискучим заручинам. І саме кузи-
на, яка не мала їхати на вечірку, склала Енсонові компа-
нію у передпокої, доки Пола збиралась.

Енсон зустрівся з приятелями о п’ятій і годину з 
ними весело пиячив. Він вчасно виїхав із Єльського клу-
бу, і шофер його матері відвіз його до готелю “Рітц”, та 
його розум трохи затуманився, а в задушливій кімнаті 
несподівано запаморочилася голова. Він знав, що від-
бувається, і це його звеселило й засмутило водночас.

Кузині Поли виповнилося двадцять п’ять, але вона 
була надзвичайно наївна і спочатку не зрозуміла, що 
сталось. Вона вперше бачила Енсона й здивувалась, коли 
той почав щось бурмотіти під носа й мало не впав зі 
стільця, і лиш тоді, коли прийшла Пола, збагнула, що від 
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нього пахне не свіжовипраним мундиром, а віскі. На-
томість Пола зрозуміла це відразу, щойно зайшла до 
кімнати, і їй хотілося тільки одного: якомога швидше 
забрати Енсона геть із номера, доки його не побачила її 
матір — кузина прочитала це бажання в її очах.

Спустившись до лімузина, Пола з Енсоном виявили 
всередині двох чоловіків — обидва спали; Енсон пиячив 
з ними у Єльському клубі, й вони теж прямували на ве-
чірку. Йому зовсім вилетіло з голови, що вони чекають 
в автомобілі. Дорогою до Гемпстеда їхні супутники про-
кинулися й почали співати. Деякі пісні були геть непри-
стойні, і хоч Пола намагалася змиритися з тим, що для 
Енсона мало які слова були заборонені, вона стиснула 
губи від сорому й відрази.

А тим часом кузина, яка залишилась у готелі, збен-
тежено й схвильовано розміркувала над недавнім ви-
падком, а відтак зайшла до кімнати місіс Леджендре і 
сказала:

— Він такий кумедний, правда?
— Хто?
— Ну як — містер Гантер. Страшенно кумедний.
Місіс Леджендре гостро на неї глянула.
— Чому це?
— Бо сказав, що він француз. А я й не знала, що він з 

Франції.
— Дурниці. Ти, мабуть, не так зрозуміла, — посміх-

нулася вона. — Він пожартував.
Кузина вперто похитала головою.
— Ні. Він сказав, що виріс у Франції. І що не вміє роз-

мовляти англійською, тому не може зі мною говорити. І 
справді, не міг ні слова сказати!
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