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Розділ I
Перший одімкнув двері ключем і увійшов, а слідом за ним 

увійшов другий, молодий парубок, і ніяково зняв шапку. На 
ньому був грубий одяг, що тхнув морем, і він, очевидно, від-
чував себе не на своєму місці серед просторої зали, в якій 
опинився. Не знав, що робити з шапкою, яку хотів уже за-
пхати до кишені, поки перший не забрав її у нього з рук. Зро-
бив він це спокійно, наче так воно й треба, і зніяковілий мо-
лодик оцінив це. “Він усе розуміє, — подумав. — Бачить мене 
наскрізь”.

Коли він ішов слідом за першим, його плечі погойдува-
лись, а ноги мимоволі ступали широко, наче підлога колива-
лася у ритм морській хвилі. Велика кімната здавалася йому 
занадто вузькою, а сам він увесь час боявся, якби не зачепи-
тися широкими плечима об двері та не скинути якихось при-
крас із низького каміна. Він відхилявся то в один, то в другий 
бік поміж різних речей, бо всюди чекала небезпека, що на-
справді існувала лише в його уяві. Між великим піаніно і 
столом посеред кімнати, на якому стосами лежали книжки, 
було досить простору, щоб шістьом пройти пліч-о-пліч, а він 
ступав з острахом. Руки його, обважнівши, звисали. Він не 
знав, що йому з ними робити. А коли його збудженій уяві 
здалося, що одна рука може скинути книжки зі столу, він 
шарпонувсь убік, наче зляканий кінь, мало не спіткнувшись 
об стілець перед піаніно. Помітивши легку ходу свого това-
риша поперед себе, він вперше зрозумів, що його хода різ-
ниться від ходи інших людей; на мить відчув болючий сором 
за те, що ходить так незграбно. Піт маленькими краплями 
проступив йому на чолі, він спинився і витер своє бронзове 
обличчя хусткою.

— Почекайте лишень, Артуре, — сказав, намагаючись за-
маскувати свою ніяковість жартом. — Це занадто вже багато 
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для вашого приятеля, як для першого разу. Дайте мені хоч 
хвилинку віддихатися. Ви ж знаєте, що я не хотів іти; ваша 
родина, гадаю, не має вже такого великого бажання познайо-
митися зі мною.

— Усе гаразд, — відповів заспокійливо той. — Вам нема 
чого боятися нас. Ми якраз люди досить прості. О, тут лист 
мені!

Він повернувся назад до столу, розірвав конверта й почав 
читати, даючи гостю можливість оговтатись. Той зрозумів і 
оцінив це. Мав чутливу вдачу й дар розуміти; хоча й залишав-
ся занепокоєним на вигляд. Він витер чоло й, опанувавши себе, 
озирався навколо, хоч в очах його був вираз, немов у дикого 
звіра, що боїться, як би не потрапити до пастки. Його оточу-
вало невідоме, і він боявся, що може опинитися в становищі, 
коли не знатиме, що йому робити, добре відчував свою не-
зграбну ходу та поведінку, не таку, як треба, і боявся, що кож-
ний його крок, ба навіть сила його, були тут недоречні. Його 
чутливу самосвідомість до болю вразив, немов удар кинджа-
ла, цікавий погляд Артура, крадькома кинутий на нього по-
верх листа. Помітивши цей погляд, він не подав знаку, бо 
серед усього іншого призвичаївся до дисципліни. До того ж 
його гордість зачіпав цей удар кинджала. Проклинаючи себе, 
чого сюди прийшов, все ж вирішив, що те, що має статися, 
хай станеться, а він витерпить усе. Риси його обличчя зроби-
лися чіткіші, а в очах спалахнув войовничий вогник. Роззи-
рався вже байдужіше, але уважно придивлявся до кожної 
дрібниці тієї краси, яку відчував тут. Очі у нього були широ-
ко відкриті, й ніщо з їхнього поля зору не могло втекти; вони 
впивалися красою, яку бачили, і войовничий вогник зник, 
очі засвітилися теплом. Він умів відчувати красу, а тут було 
що відчувати.

Привабила і прикувала його увагу картина, написана олій-
ними фарбами. Величезні хвилі гуркотіли, розбиваючись об 
скелю, що висувалась у море; оповите хмарами небо віщува-
ло бурю; а поза смугою прибою кидало на хвилях лоцманську 
шхуну в крутому повороті, нахилену так, що найменшу дріб-
ничку на палубі було видно, немов на долоні, — і все це на тлі 
буряного неба, де сонце сідало на заході. Це була краса, яка 
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непереможно вабила його. Забувши про незграбну свою ходу, 
він підійшов ближче до картини — зовсім близько. Краса 
враз зникла з полотна. На його обличчі з’явився подив. Він 
пильно придивився, але бачив, як здавалося йому, лише 
якусь мазанину фарбами. Тоді відступив кілька кроків назад. 
І враз уся краса знову спалахнула на полотні. “Химерна кар-
тина”, — подумав він, коли відійшов від неї, відчуваючи і обу-
рення, що так багато краси марнується через якусь химеру. 
Він не розумівся на малярстві. Бачив лише хромолітографії, 
завжди закінчені та виразні, чи то здалека, чи зблизька. 
Правда, бачив і картини, але у вікнах крамниць, де скло віт-
рин не давало цікавому окові придивитися ближче.

Глянувши на приятеля, що читав листа, він побачив на 
столі книги. Його очі спалахнули жаданням, що буває в очах 
голодної людини, коли вона бачить їжу. Ступивши кілька 
кроків, похитуючи плечима, опинився біля столу, де почав 
пожадливо перегортати книжки. Дивився на заголов ки, прі-
звища авторів, читав уривки з тексту; вдивляючись замило-
ваним поглядом, пестив ті книжки руками; одну з них навіть 
упізнав, читав її колись. Але решта — то незнайомі книжки 
незнайомих авторів. Натрапив на томик Свінберна і почав 
його уважно читати, цілком забувши, де він. Обличчя його 
пашіло. Двічі закривав книжку, закладаючи пальцем, щоб 
поглянути на прізвище автора. Свайнберн! Він пам’ятатиме 
це прізвище. Чолов’яга мав очі, вмів бачити барви та яскраве 
світло. Але хто цей Свайнберн? Чи він вже помер років сто 
тому, як більшість поетів? Чи, може, ще живий і пише? Знов 
одкрив титульну сторінку. Так, він написав ще й інші книж-
ки. Ну що ж, треба піти до народної бібліотеки завтра ж уран-
ці й дістати щось із творів того Свайнберна. Знов заглибивсь 
у текст і за все забувся. Не помітив, як до кімнати увійшла 
молода дівчина. Опам’ятався лише, коли почув поруч Арту-
рів голос:

— Рут, це містер Іден!
Він закрив книжку, заклавши місце, де читав, пальцем, і 

ще не встиг повернутися, як його трепетом пройняло нове 
враження; це перше враження йшло ще не від появи дівчини, 
а від слів її брата. Тремтливим клубком нервів було його 
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м’язисте тіло, він був дуже чутливий. Найлегший дотик зо-
внішнього світу — і його думки, симпатії та почуття спала-
хували, немов те палахке полум’я. Він був надзвичайно враз-
ливий, а його уява, ширяючи у високості, невгаваючи працю-
вала, шукаючи зв’язку, схожості й різниці. “Містер Іден” 
— ось що вразило його: все життя його називали “Іден” або 
“Мартін Іден”, чи то просто “Мартін”. А тут “містер!” “Це не 
абищо”, — така була його внутрішня оцінка. Голова його на 
мить перетворилася на якусь велику камеру-обскуру, і він 
побачив у свідомості картини зі свого життя, яким кін-
ця-краю не було: топки печей, бак, табори і морські береги, 
в’язниці й шинки, лікарні та глухі вулиці, закутки, де все це 
асоціювалось так, чи інакше, залежно від того, як він пово-
дивсь за тих різних обставин.

Тоді обернувсь і побачив дівчину… Фантасмагорія моз-
ку зникла, лише побачив її. Це була бліда, тендітна постать, 
з широко поставленими, натхненними блакитними очима 
й пишним золотим волоссям. Він не пам’ятав, як вона була 
одягнута, хіба тільки, що одяг її був таким же чудовим, як 
і вона сама. Порівнював її з блідою золотою квіткою на то-
ненькій стеблинці. Ні, вона дух, божество, богиня; такої 
величної краси не буває на землі. Можливо, книжки мають 
рацію, і таких, як вона, чимало є у вищих колах суспіль-
ства. Вона гідна бути оспіваною цим Свайнберном. Може, 
в уяві він і плекав образ такої, як вона, коли змальовував 
ту дівчину, Ізольду, про яку написано в тій книзі, що там, 
на столі. Вся ця повінь образів, почуттів і думок ринули на 
нього в одну мить. Але все йшло своєю чергою. Побачив, 
що дівчина простягла йому руку; подивилася йому просто 
у вічі й потиснула його руку, щиро, немов чоловік. Жінки, 
яких він досі знав, не стискали так рук. Та й взагалі, біль-
шість із них не подавали зовсім руки. Потік асоціацій, спо-
гади про різні знайомства з жінками виринули в його 
пам’яті й загрожували затопити її. Але він, одігнавши їх, 
глянув на дівчину. Ніколи не бачив такої жінки. Жінк, 
яких він знав! Враз поруч з її образом виринули жінки, 
яких він знав. На одну мить, що здавалася вічністю, поба-
чив себе серед галереї портретів, де вона посідала чільне 
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місце, навколо групувались інші жінки, яких він коротким 
поглядом оцінював і зважував; за одиницю ваги й міри була 
вона. Перед його очима постали виснажені й хворі обличчя 
фабричних робітниць та манірні, крикливі дівчата з пів-
денної околиці базара. Були тут і дівчата з пасовиськ та 
смугляві жінки зі Старої Мексики, що курили цигарки. 
Далі виринули натовпом японки, що скидалися на ляльок 
і дріботіли у своїх дерев’яних черевиках: євразійки з тен-
дітними рисами, на них було тавро дегенерації; повнотілі 
жінки з островів Південного моря, смугляві, заквітчані. 
Але всіх їх відтіснив химерний, жахливий натовп розпат-
ланих повій з бруку Вайтчепела, просяклих горілкою, фурій 
з притонів та все відьомське кодло гидколайливих розпу-
сних істот, що в образі потворних самиць чигали на матро-
сів, — всі вишкребки портів, вся наволоч і намул із вигріб-
них ям людського життя.

— Сідайте, будь ласка, містере Ідене, — сказала дівчина. 
— Мені дуже хотілося познайомитися з вами, як почула про 
вас від Артура. Це було так сміливо з вашого…

Він заперечливо махнув рукою і пробубонів, що це зов сім 
дурниця, і кожний вчинив би так. Вона помітила, що його 
рука, якою він махнув, вкрита ще свіжими виразками, що, 
правда, вже загоювались; тоді, глянувши на другу, яка вільно 
звисала, побачила, що й та в такому самому стані. Окинувши 
швидко критичним оком, завважила шрам на щоці, другий 
рубець проступав з-під волосся на чолі, а третій внизу ховав-
ся під крохмальним комірчиком. Вона заховала посмішку, 
побачивши червону смугу, натерту цим комірчиком на його 
засмаглій шиї. Очевидно, не звик він до твердих комірців. 
Так само її жіноче око звернуло увагу на його одяг, дешевий 
і погано пошитий: в плечах зморшки, так само й на рукавах, 
з-під яких випиналися його опуклі біцепси.

Махнувши рукою та пробубонівши, що нічого такого  
не зробив, він скорився її наказу: спробував сісти на стілець. 
Побачив, з якою легкістю вона це зробила, а сам, сідаючи 
обличчям до неї, був приголомшений усвідомленням своєї 
незграбності. Зовсім нове це для нього. Досі він  ніколи не 
звертав уваги, граційні його рухи чи незграбні. Та й таких 
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думок у нього ніколи не виникало. Потихеньку сів на край 
стільця, не знаючи, куди подіти руки. Вони заважали йому, 
куди б не поклав їх. Артур залишив кімнату, й Мартін заз-
дрісно поглянув йому вслід. Тепер він пропав, сам-самі сінь-
кий у кімнаті з цим блідим духом, з цією жінкою. Тут не було 
ні шинкаря, якого можна було б гукнуть, щоб дав випити, ні 
хлопчика, щоб послати по пиво і за допомогою цієї соціальної 
рідини перейти до дружньої бесіди.

— У вас на шиї шрам, містере Ідене, — сказала дівчина. 
— Як це трапилося? Певно, якась пригода?

— Мексиканець штрикнув ножем, міс, — відповів він, змо-
чуючи язиком пересохлі вуста й відкашлюючись. — Прості-
сінька бійка. А коли я відібрав у нього ножа, то він хотів від-
кусити мені носа.

Хоч як коротко він розповів про це, але перед очима його 
постали гаряча, зоряна ніч у Саліна-Крусі, біла берегова сму-
га, в порту вогні суден, навантажених цукром, десь далеко 
п’яні голоси матросів, натовп вантажників, палка ненависть 
в обличчі мексиканця, блиск його звірячих очей у зоряному 
світлі, полиск криці і раптовий біль у шиї, звідки ринула 
кров; натовп і вигуки, два тіла — його і мексиканця, що, 
сплівшись разом, качались і розгрібали пісок, а звідкись зда-
леку — мелодійне бринькання гітари. Такий виринув малю-
нок, і він аж затремтів, пригадуючи його, та подумав, чи міг 
би відтворити його той художник, що намалював лоцманську 
шхуну на стіні. “Білий пісок, зорі та вогні з пароплавів, на-
вантажених цукром, — це була б велична картина, — подумав 
він, — а посередині на піску темна купка фігур, що оточує 
бійців. Ніж також має бути на малюнку, — вирішив він, — 
було б гарно, бо вилискував би в сяйві зірок”. Але в розмові 
він за це все й словом не натякнув.

— Хотів одкусити мені носа, — закінчив він.
— О! — сказала вона якимсь пригніченим, далеким голо-

сом, і він помітив, що це її вразило.
Йому стало ніяково, і на засмаглих щоках злегка заграла 

фарба сорому: вони так горіли, немов на них пашіло жаром 
з відслоненої пічки. Про таку дрібницю, як бійка ножем, оче-
видно, не годилося вести розмову з леді. У книжках люди її 



9

кола не розмовляють про такі речі — може, й не чули про 
них.

Запала коротка пауза в розмові, яку вони намагалися по-
рушити. Тоді вона несміливо спитала про шрам на щоці. 
Коли питала, він зрозумів, що вона намагається розмовляти 
з ним його мовою, тоді вирішив перевести розмову на інше 
і заговорити до неї її мовою.

— Та це просто випадок, — сказав він, торкаючись рукою 
щоки. — Якось уночі був штиль, але море грало і знес ло го-
ловну рею з усією оснасткою. Дротяний трос звивався, наче 
гадюка. Вся команда намагалася його схопити, кинувсь і я і 
зачалив його, але мені чухронуло по лиці.

— О! — сказала вона, ніби цього разу розуміючи, хоча сло-
ва його були такі ж незрозумілі їй, як китайська мова. Дума-
ла, що воно таке за “трос” або “зачалив”,

— Цей чолов’яга Свайнберн, — почав він, намагаючись 
виконати свій план та вимовляючи англійське “і” як “ай”.

— Хто?
— Свайнберн, — вдруге сказав він з тією ж самою помил-

кою. — Поет.
— Свінберн, — поправила вона.
— Так, цей самий парняга, — сказав він, ніяковіючи. — Як 

давно він помер?
— Я не чула, щоб він помер! — подивилася вона зацікав-

лено на нього. — Де ви з ним познайомилися?
— Ніколи його у вічі не бачив, — відповів він. — Але 

прочитав деякі його поезії з книжки, що лежить он там на 
столі біля вас. Чи вам до вподоби його вірші?

І тут вона почала говорити швидко та легко на тему, яку 
він порушив. Він відчув себе краще й зручніше вмостився на 
стільці, міцно тримаючись за бильця руками, ніби міг випас-
ти з нього на підлогу. Він примусив її говорити її мовою, і 
поки вона промовляла, слідкував за нею, дивуючись тому 
знанню, що ховалось у цій милій голівці, та впивався красою 
її блідого обличчя. Стежачи за нею, розумів її, хоча цьому не 
раз заважали незнайомі слова, що плавно лилися з її уст, або 
критичні зауваження та й сам процес її мислення, а проте це 
спонукало йому мозок, змушуючи його працювати. Це і є ін-
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телектуальне життя, думав він, і тут така краса, яскрава див-
на краса, про яку він ніколи і не мріяв. Забув про все і пиль-
но дивився на неї зголоднілими очима. Так, тут є задля чого 
жити, чого домагатися, боротися і навіть померти. Книжки 
мали рацію. Виходить, що на світі є такі жінки. Вона — одна 
з них. Вона надала його уяві крила, й великі світлі полотна 
розгорнулися перед ним; на них, немов у тумані, вимальову-
валися гігантські постаті романтичного кохання, — люди, що 
чинили героїчні вчинки заради жінки — блідої жінки, золо-
тої квітки. І крізь оці тремтливі й мерехтливі видива, наче 
крізь легке марево, він зачаровано дивився на справжню жін-
ку, що сиділа тут, розмовляючи про літературу та мистецтво. 
Слухаючи, пильно дивився на неї, не усвідомлюючи ні пиль-
ності свого погляду, ні того, що в ньому відбивається все чо-
ловіче єство його натури. Але її, ще дівчину, яка так мало 
знала чоловіків, дуже вражав вогонь його очей. Жоден чоло-
вік ще не дивився на неї так, і вона ніяковіла. Запнулася і 
спинилася. Думка вислизнула у неї. Він лякав її, і водночас їй 
було якось дивно приємно, що він так дивиться на неї. Її ви-
ховання говорило про небезпеку й гріховність цієї потаємної 
принади; але інстинкт трубним голосом проймав її єство, 
закликаючи зректися походження й становища, пристати до 
цього мандрівника з іншого світу, цього незграбного парубка 
з подряпаними руками та червоною смугою на шиї від ко-
мірчика, дарма, що, мабуть, він заплямований і зіпсований 
розпусним життям. Сама вона була чиста, і оця чистота про-
тестувала з ній, але тільки тепер починала розуміти пара-
доксальність жіночої природи.

— Як я сказала… Що я сказала? — раптом запитала вона 
й засміялась зі своєї забудькуватості.

— Ви сказали, що цьому Свінберну не довелося бути вели-
ким поетом, бо… і на цьому якраз зупинилися, міс, — підказав 
він, а сам відчув мов голод, і приємне легеньке тремтіння про-
бігло у нього по спині, як зачув нотки її сміху. “Немов срібло, 
— подумав він, — ніби срібні дзвіночки дзвенять”. І на мить 
перенісся до далекої країни, де під розквітлою виш нею він ку-
рив цигарку й прислухався до дзвіночків гостроверхої пагоди, 
що закликала прочан у солом’я них сандаліях до молитви.
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— Так… дякую, — сказала вона. — Свінберну не довелося 
стати великим поетом, бо він… ну, грубий. Деякі з його поем 
не варто читати. Кожен рядок справді великих поетів спов-
нений прекрасної правди і звертається до всього, що є висо-
кого й шляхетного у людини. У великих поетів жодного ряд-
ка не можна викинути, щоб не збіднів від цього світ.

— А я вважав за визначне, — нерішуче сказав він, — те 
дещо, що читав. Я й гадки не мав, що він такий… поганець. 
Мабуть, це виявляється в інших його книжках.

— І з того, що ви читали, чимало рядків можна викинути, 
— з впевненістю категорично сказала вона.

— Певно проминув їх, — відповів він. — Те, що я читав, 
справді хороше. Світле й осяйне, воно пройняло й освітило 
мене, наче сонце або прожектор. Ось як воно вплинуло на 
мене, але я гадаю, що мало розуміюся на поезії, міс.

Замовк ніяковіючи. Йому було соромно, і він журився, що не 
вміє висловлюватися. Почував велич і буяння життя в тому, що 
прочитав, але йому бракувало мови. Не міг висловити того, що 
відчував, і сам себе порівнював з матросом, що темної ночі опи-
нився на чужому кораблі серед незнайомої оснастки. Ну що ж, 
вирішив він, це спонукає мене до знайомства з новим світом. 
Ще не траплялося ніколи такого, чого він не міг би навчитися, 
якби схотів. Цього разу, видно, йому треба навчитися вислов-
лювати думки. Висловлювати їх так, щоб вона могла зрозуміти 
їх. Вона заповнила цілком його обрій.

— Тепер, Лонґфелло… — сказала вона.
— Так, я читав його, — перехопив він, наче його щось під-

штовхнуло, щоб показати й виявити свій, хоч і невеликий, 
запас книжкових знань; бажав показати, що він не такий вже 
й телепень. — “Псалом життя”, “Ексцельсіор” і… здається, що 
це все.

Вона похитала головою й засміялась, а він відчув у її по-
смішці лише поблажливу жалість. Дурний він, що виявляє тут 
якісь свої претензії. Цей Лонґфелло, можливо, написав безліч 
книжок!

— Вибачте, міс, що перебив вас. Гадаю, що я абсолютно 
нічого не тямлю в цих речах. У наших колах цього нема. Але 
я отримаю знання цього й перенесу його в наші кола.
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Це прозвучало наче погроза. У голосі його була рішу-
чість, очі блищали, риси обличчя зробились різкі. Їй зда-
лося, що й підборіддя змінилося; воно зробилося непри-
ємно погрозливим. Водночас хвиля мужності немов ще 
дужче перекотилася від нього до неї.

— Я вважаю, що ви можете зробити це… у ваших колах, 
— закінчила вона, сміючись. — Ви такий дужий!

Її пильний погляд зупинився на мить на різко випнутих 
м’язах шиї, дужої, немов у бика, засмаглої від сонця, від якої 
так пашіло здоров’ям і грубою силою. І хоч він сидів засором-
лений та зніяковілий, вона знову відчула потяг до нього. Ди-
вувалася лукавим думкам, що зароїлись у неї в голові. Їй зда-
валося, що якби вона могла обхопити руками цю шию, то всі 
її сила й міць перелились би до неї. Думка ця вразила її. Вона 
немов виявила зіпсованість своєї натури, яка їй і не снилася. До 
того ж сила — це для неї щось грубе й брутальне. Її ідеалом чо-
ловічої краси був витончений чоловік, стрункий та граціозний. 
Але думка була настирливою. Її вражало це бажання обняти 
руками засмаглу шию. Сама вона не була сильною, її тілу й духу 
потрібна була сила. Але вона не знала цього. Знала тільки, що 
жоден чоловік не впливав на неї раніше так, як цей, хоч і вражав 
її щохвилини своєю неправильною вимовою.

— Так, я не інвалід, — сказав він. — І якщо треба, зможу 
перетравити й залізо. Але саме тепер у мене немов диспепсія. 
Чимало з того, що ви казали, я не можу перетравити. Я ніко-
ли цього не вчився, як бачите. Люблю книжки й поезію і, коли 
маю час, читаю їх, але ніколи не думав про те, що читав отак, 
як ви. Через те й не можу говорити про них. Я немов той 
мореплавець, що пливе невідомим морем, не маючи ні мапи, 
ні компаса. Але хотів би знати, де опинився. Може, ви б до-
помогли мені? Звідки ви знаєте все те, про що мені говорили?

— Цілком зрозуміло, відвідуючи школу та навчаючись, — 
відповіла вона.

— Я ходив до школи дитиною, — почав він.
— Так, але я маю на увазі вищу школу, лекції, універ ситет.
— Ви відвідували університет? — спитав він, не ховаючи 

свого подиву. Відчув, що вона віддалилась від нього, при-
наймні, на мільйон миль.
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