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ÇËÎ×ÈÍ ËÎÐÄÀ ÀÐÒÓÐÀ ÑÅÂÀÉËÀ
Роздуми з приводу почуттів обов’язку

ÐÎÇÄ²Ë ²

Це був останній прийом леді Віндемір у її родо-
вому маєтку перед Великоднем, і дім був ще більш 
переповнений, ніж завжди. Шість міністрів в орде-
нах і стрічках завітали прямо з парламенту, всі світ-
ські красуні в своїх найкращих сукнях, а в кутку 
картинної галереї стояла принцеса Софія Карлс-
рузька  — дебела дама з розкішними смарагдами й 
малесенькими чорними очима на вилицюватому 
татарському обличчі, яка дуже гучно розмовляла по-
ганенькою французькою і нестримно кахкотіла у від-
повідь на кожне, звернене до неї слово. Це було й 
справді пречудове змішання різних людей. Ясно-
вельможні леді люб’язно балакали з войовничими 
радикалами, популярні проповідники по-приятель-
ськи розмовляли з відомими скептиками, ціла зграя 
єпископів ганяла вслід із зали в залу за дебелою при-
мадонною, на сходах стояло кілька дійсних членів 
Королівської академії, що маскувалися під артистів, 
а ще подейкували, що в їдальні одночасно битком 
набилося одних геніїв. Це й справді видався один із 
кращих вечорів леді Віндермір, і принцеса Софія за-
трималася на ньому майже до пів на дванадцяту.

Як тільки вона поїхала, леді Віндермір поверну-
лася до картинної галереї (там саме всім відомий 
економіст серйозно й переконливо пояснював науко-
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ву теорію музики обуреному віртуозові з Угорщини) 
і приєдналася до розмови з графинею Пейслі. Якою 
ж пречудовою була леді з її прекрасною, кольору сло-
нової кістки, шиєю, кольору незабудки очима та зо-
лотом закучерявлених кіс. То було й справді or pure1, 
а не блідо-жовтий колір соломи, який сьогодні на-
смілюються порівнювати зі справжнім золотом — 
тим золотом, що було вплетене в сонячні промені й 
сховане в дивовижному бурштині; і її обличчя сяяло, 
як в ореолі святої, але й не без магічної принадності 
грішниці. Вона становила собою дивовижний об’єкт 
психологічного вивчення, бо вже з юних років усві-
домила ту важливу істину, що ніщо краще не сприй-
мається за невинність, як нечесність. І за допомогою 
кількох нерозсудливих витівок, у переважній біль-
шості невинних, вона набула слави особистості. Вона 
змінила кількох чоловіків (згідно з довідником Де-
бретта, у неї було їх ніби троє), проте ніколи не міня-
ла свого коханця, і тому всілякі пересуди про неї у 
вищому суспільстві давно припинилися. Їй випов-
нилося сорок років, вона була бездітною і мала таку 
непогамовну жадобу до вдоволень, яка є секретом 
продовження молодості.

Раптом вона зацікавлено оглянула залу й про-
мовила своїм чистим контральто:

— А де мій хіромант?
— Де хто-хто, Ґледіс? — аж здригнувшись, неви-

мушено вигукнула герцогиня.
— Мій хіромант, герцогине. Я тепер узагалі жит-

тя свого не уявляю без нього.
1 Or pure (фр.) — чисте золото.(Тут і далі — прим. ред.)



5

— Дорога Ґледіс, ти завжди така оригінальна, — 
промимрила герцогиня, намагаючись пригадати, 
що б воно означало, оте “хіромант”, і чи це часом не 
те саме, що й педик’юрист.

— Він приходить регулярно двічі на тиждень, — 
продовжувала леді Віндермір, — і визначає преці-
каві речі.

— О Боже! — вигукнула про себе герцогиня. — 
Це все ж таки педик’юрист. Який жах! Сподіваюсь, 
він принаймні якийсь іноземець. Це хоча б не було 
б так страшно.

— Я мушу обов’язково вас познайомити з ним.
— Познайомити з ним! — вигукнула герцогиня. 

— То він, що, може, ще й тут є?
І вона заходилася поспішно шукати очима своє 

черепахове віяло та порвану вже кружевну накидку, 
аби, при потребі, пошвидше вислизнути звідси.

— Звичайно ж він тут. Я б не затівала і цього 
прийому без нього. Він каже, що в мене психіатична 
рука і якби великий палець був трішки коротший, 
то я була б уродженою песимісткою й перебувала б 
у монастирі.

— А-а, розумію, — у герцогині нарешті відлягло 
на серці. — Він ворожить!

— І передбачає як усе добре, так і все зле, — 
втрутилася знову леді Віндермір. — Наступного 
року, наприклад, мені треба уникнути великої не-
безпеки як на суші, так і на морі, тож я житиму в 
повітряній кулі і мені подаватимуть їжу в кошикові 
мотузочкою. Це написано на моєму мізинці чи на 
долоні, вже точно й не пам’ятаю.
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— Цим ти спокушаєш Провидіння, Ґледіс.
— Дорога герцогине, я переконана, що Прови-

діння давно навчилося не піддаватися спокусі. Я 
вважаю, що кожен має хоча б раз на місяць ходити 
до хіроманта, щоб знати, чого йому треба уникати. 
Після цього ми, звичайно, робимо все навпаки, але 
все ж приємно бути попередженим. І якщо зараз же 
хтось не піде й не розшукає містера Поджерса, то я 
піду шукати його сама!

— Дозвольте мені піти по нього, леді Віндермір, 
— озвався високий молодий красень, що впродовж 
усієї цієї розмови стояв, посміхаючись, поруч.

— Дякую, лорде Артуре, але ж ви його не знаєте.
— Якщо він такий чудодійник, як ви описали, 

леді Віндермір, то я його ні з ким не сплутаю. Опи-
шіть хоча б приблизно, який він ззовні, і я вам не-
гайно приведу його сюди.

— Він зовсім не схожий на хіроманта. Тобто, в 
ньому немає нічого загадкового чи виняткового. 
Невеличкий на зріст, повний, з трохи смішною ли-
синою, у великих окулярах в золотій оправі — щось 
середнє між сімейним лікарем і провінційним ад-
вокатом. Дуже вибачаюся, але до цього більш нічо-
го не додам. Такі люди одні на одних схожі. Мої 
піаністи страшенно схожі на поетів, а всі мої зна-
йомі поети схожі на піаністів. Пригадую, торішньо-
го публічного сезону я запросила була на обід стра-
хітливого підривника, який підриває живих людей, 
ходить у кольчузі, а в рукаві носить кинджал. І що 
б ви думали, коли він за йшов, на кого був схожий? 
— на старого пастора і весь вечір прожартував із 
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дамами. До того ж він був ще й цікавим співрозмов-
ником, отаке-то, але ж яке розчарування! А коли я 
його запитала за кольчугу, він тільки засміявся і 
сказав, що в Англії в ній дуже холодно. А ось і міс-
тер Поджерс! Ну, містере Поджерсе, я хочу, аби ви 
поворожили по руці герцогині Пейслі. Герцогине, 
вам доведеться скинути рукавичку. Ні, не ліву, а 
праву.

— Але ж, Ґледіс, по-моєму, це не зовсім пристой-
но? — промовила герцогиня, неохоче розстібаючи 
засмальцьовану лайкову рукавичку.

— Все, що цікаве, не завжди пристойне, — від-
різала їй леді Віндермір. — On a fait le monde ainsi1. 
Але я повинна вас познайомити. Герцогине, це міс-
тер Поджерс, мій звабливий хіромант. Містере По-
джерс, це — герцогиня Пейслі, і якщо ви скажете, 
що в неї місячний горбок більший мого, я вам більш 
ніколи не йнятиму віри.

— Ґледіс, я упевнена, що в мене на долоні нічого 
подібного нема, — статечно відповіла їй герцогиня.

— Ви цілковито маєте рацію, ваша світлість, — 
сказав містер Поджерс, глянувши на її пухлу руку з 
товстими короткими пальцями, — місячний горбок 
не розвинений. Але лінія життя, навпаки, просто 
відмінна. Зігніть, будь ласка, руку. От так, дякую. 
Три чітких лінії на згині! О, ви проживете до глибо-
кої старості, герцогине, і будете дуже щасливою. 
Честолюбство... досить слабенько, лінія інтелекту... 
не перебільшена, лінія серця...

1 On a fait le monde ainsi (фр.) — так уже побудований світ.
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ÍÀÒÓÐÍÈÊ-Ì²ËÜÉÎÍÅÐ
Примітка-захоплення

Якщо ви не багатій, то й доброзичливість ні до 
чого. Романи — привілей заможних, а не професія 
безробітних. Бідняки повинні бути практичними і 
прозаїчними. Краще мати постійний дохід, ніж 
привабливу зовнішність. Ці великі істини сучасно-
го життя Г’ю Ерскін так і не осягнув. Бідолашний 
Г’ю! Розумом, щиро кажучи, він зовсім не вирізняв-
ся. За все своє життя він жодного разу не сказав 
нічого дотепного чи навіть недоброзичливого. Але 
каштанові кучері, виразний профіль і сірі очі роби-
ли з нього красеня. Серед чоловіків він мав таку ж 
популярність, як і серед жінок, та мав безліч талан-
тів, окрім уміння заробляти гроші. У спадок від 
батька він отримав кавалерійську шаблю й “Історію 
іспансько-французької війни” у п’ятнадцяти томах. 
Першу Г’ю почепив над дзеркалом, а другу поклав 
на поличку між довідником Раффа і “Бейліз меге-
зін”, а жив на двісті фунтів у рік, які йому виділяла 
стара тітонька. Він випробував усе. Грав шість міся-
ців на фондовій біржі, але хіба новачку змагатися з 
професіоналами? Трохи довше торгував чаєм, про-
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те згодом стомився від його різноманіття. Тоді 
спробував продавати сухий херес. І це не пішло: 
херес виявився занадто висохлим. Врешті-решт він 
став ніким — лише чарівним невдахою з ідеальним 
профілем і без жодного фаху.

Але стан справ погіршувало те, що він був за-
коханим. Дівчина, яку він любив, Лаура Мертон, 
була донькою відставного полковника, який втра-
тив свій хороший настрій і нормальне травлення в 
Індії та так і не зміг їх тут відновити. Лаура обож-
нювала Г’ю, а він готовий був цілувати шнурки на її 
взутті. Вони були найвродливішою парою в Лондо-
ні і не мали ані цента за душею. Полковник був у 
захваті від Г’ю, але навіть чути не хотів про їхні за-
ручини.

— Приходь до мене, юначе, тоді, коли заробиш 
десять тисяч фунтів, і потім поговоримо, — часто 
любив він казати; Г’ю відразу смутнів і шукав роз-
ради у Лаури.

Одного ранку, прямуючи до Голланд-Парку, де 
жили Мертони, Г’ю зайшов до свого доброго при-
ятеля, Алана Тревора. Тревор був художником. 
Правда, в наш час мало кому вдається уникнути цієї 
долі. Але він, усе ж, був справжнім митцем, що тра-
пляється рідко. Сам він був дивним грубуватим 
хлопцем, з обличчям у веснянках і рудою кошла-
тою бородою. Проте коли у нього в руках опинявся 
пензель, у ньому прокидався справжній майстер, і 
його картини активно розкуповувались. Спершу 
Г’ю дуже приваблював його лише своєю чарівністю. 
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“Єдині люди, з якими повинен знатися художник, 
— любив повторювати він, — люди примітивні й 
красиві; дивитися на них — естетичне задоволення, 
а розмовляти з ними — відпочинок для інтелекту. 
Світом правлять денді та чарівні жінки, принаймні 
повинні”. Але краще пізнавши Г’ю, він полюбив 
його за легку, життєрадісну вдачу, щедру відчай-
душність і дав йому необмежений доступ до своєї 
студії.

Коли Г’ю увійшов, Тревор завершував чудову, на 
весь зріст, картину жебрака. Сам бідняк стояв на 
підвищенні у кутку студії, худий дідуган зі зморще-
ним, мов пергамент, обличчям, на якому застигла 
маска жалюгідності. На його плечі був накинутий 
грубий коричневий плащ, увесь подертий і пошма-
тований; його товсті чоботи були зношені й латані-
перелатані; однією рукою він опирався на неотеса-
ний ціпок, а іншою простягав пом’ятого капелюха 
для милостині.

— Що за дивовижний натурник! — прошепотів 
Г’ю, вітаючись із другом.

— Дивовижний? — крикнув Тревор на весь го-
лос. — Я думаю! Таких жебраків, як він, не щодня 
зустрінеш. A trouvaille, mort cher1! Живий Веласкес! 
Боже правий! Яку б гравюру з нього зробив Ремб-
рандт!

— Бідний старий! — сказав Г’ю. — Він виглядає 
таким нещасним! Але дозволю собі припустити, що 

1 A trouvaille, mort cher! (фр.) — Велика знахідка, мій до-
рогий.
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для вас, художників, його обличчя — це його ста-
ток.

— Авжеж, — відповів Тревор, — невже б ви хо-
тіли, щоб жебрак виглядав щасливим?

— Скільки отримує натурник за позування? — 
поцікавився Г’ю, прилаштувавшись на канапі.

— Шилінг за годину.
— А скільки ви, Алане, заробите на картині?
— Ах, на цій дві тисячі!
— Фунтів?
— Гіней. Художникам, поетам і лікарям завжди 

платять у гінеях.
— Але тоді, як на мене, натурник повинен отри-

мувати певний відсоток, — вигукнув Г’ю, сміючись. 
— Вони працюють так само важко, як і ви.

— Дурниці! Дурниці! Лише подивіться, скільки 
зусиль коштує накласти правильно фарбу і весь 
день простовбичити за мольбертом! Вам, Г’ю, добре 
говорити, але я вас запевняю, що є моменти, коли 
мистецтво майже прирівнюється до фізичної праці. 
Та припиніть базікати. Я дуже зайнятий. Куріть собі 
сигару і сидіть тихо.

Через деякий час увійшов слуга і повідомив Тре-
вору, що багетяр хотів би поговорити з ним.

— Не тікайте поки, Г’ю, — сказав він перед ви-
ходом. — Я за мить повернуся.

Старий жебрак, вирішивши скористатися з від-
сутності Тревора, присів відпочити на дерев’яній 
лаві, що стояла в нього за спиною. Він видався та-
ким самотнім та нещасним, що Г’ю не міг не поспів-
чувати йому і почав шукати у кишенях гроші. Усе, 
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що він знайшов, — це золотий та декілька мідяків. 
“Бідолашний”, — подумав він про себе, — “йому 
вони потрібні більше, ніж мені, але потім мені 
доведеться  два тижні ходити пішки”. І він віддав 
жебраку золотий.

Старий здригнувся й ледь помітно усміхнувся. 
— Дякую вам, сер, — сказав він. — Дякую.
Тоді повернувся Тревор, і Г’ю, злегка почерво-

нівши за свій вчинок, попрощався. Він провів день 
з Лаурою, отримав чарівну прочуханку за марно-
тратство і змушений був іти додому пішки.

Того ж вечора він завітав у Палетте-клуб близь-
ко одинадцятої й зустрів там Тревора, який самот-
ньо сидів у курильні, попиваючи рейнвейн із сель-
терською водою.

— Ну і як, Алане, ви завершили своє полотно? 
— спитав Г’ю, запалюючи сигару.

— Закінчив і вставив у раму, друже! — відповів 
Тревор. — І, між іншим, вам вдалося здобути при-
хильність. Цей старий натурник просто зачарова-
ний вами. Я змушений був розповісти йому про вас 
усе — хто ви, де живете, який ваш дохід, плани на 
майбутнє…

— Дорогий мій Алане, — вигукнув Г’ю, — ціл-
ком імовірно, що він тепер чекає на мене біля дому. 
Але, звичайно ж, це лише жарти. Бідний старий! Я 
хотів би зробити щось для нього. Це жахливо, коли 
хтось настільки нещасний. У мене купа старого 
одягу вдома. Як ви гадаєте, захоче він його взяти? 
Його лахміття скоро розсиплеться.


