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Моїм добрим друзям

містеру та місіс Фред В. Райт 

в пам’ять про той самий,

сповнений веселощів тиждень

Ïðè éîì ò³òêè Áåêê³

I

Про старий глек Дарків складено не один десяток 

історій. Але ця правдива.

Кілька подій сталися у клані Дарків та Пенхеллоу 

через цей глек. Кілька інших подій не сталися. Як 

сказав дядько Піппін, то могла бути рука провидіння 

або ж витівки диявола, яким, безсумнівно, був одер-

жимий той глек. У всякому разі, якби не цей глек, 

Пітер Пенхеллоу зараз міг би сам-один фотографу-

вати левів у африканських джунглях, а Великий Сем 

Дарк, цілком імовірно, ніколи б не навчився оціню-

вати красу оголеного жіночого тіла. А щодо Денді 

Дарка та Пенні Дарка, то вони ніколи не стомлюва-

лися вітати один одного з тим, що по завершенню 

цієї історії вийшли сухими з води.
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Офіційно глек належав тітці Беккі Дарк, яку в ді-
воцтві звали Ребекка Пенхеллоу. Коли вже про це за-
йшла мова, більшість Дарків до шлюбу носили прі-
звище Пенхеллоу, а більшість Пенхеллоу до шлюбу 
носили прізвище Дарк, і помітна меншість припадала 
на Дарків, які до шлюбу носили прізвище Дарк, чи 
Пенхеллоу, які до шлюбу носили прізвище Пенхеллоу. 
За три покоління шістдесят Дарків і шістдесят Пен-
хеллоу взяли між собою шлюб. Заплутаний родовід, 
який вийшов у результаті, збивав з пантелику всіх, 
окрім дядька Піппіна. Для будь-якого Дарка не існу-
вало іншої партії для шлюбу, крім когось із Пенхеллоу, 
а для будь-кого з Пенхеллоу не існувало іншої партії 
для шлюбу, крім когось із Дарків. Колись, подейкують, 
вони б нізащо не пішли під вінець зі сторонніми. За-
раз ніхто сторонній не пішов би під вінець із ними. 
Принаймні так казав дядько Піппін. Та не варто було 
сприймати слова дядька Піппіна за щире золото. Ані 
Дарки, ані Пенхеллоу не настільки пустилися берега. 
Вони залишалися гордим, завзятим та зрілим кланом, 
члени якого гризлися та гиркалися між собою, але 
стояли незламною стіною проти будь-яких спроб чу-
жого чи ворожого втручання в їхнє життя.

У певному сенсі головою клану була тітка Беккі. У 
тому, що стосувалося старшинства, — Кросбі Пен-
хеллоу, якому було вісімдесят сім, у той час як їй було 
вісімдесят п’ять, і він міг би оскаржити її лідерство, 
якби хоч трохи переймався через це. Але Кросбі Пен-
хеллоу в свої вісімдесят сім переймався лише одним. 
Допоки він міг щовечора збиратися зі своїм старим 
приятелем Ерасмусом Дарком, щоб дуетом витинати 
на флейтах та скрипках, тітка Беккі могла владарю-
вати у клані, коли їй так було завгодно.
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Треба відверто зазначити, що тітка Беккі не надто 
користувалася прихильністю серед членів клану. 
Вельми вже вона полюбляла повчати їх тим, що сама 
називала “гіркою правдою”. І, як казав дядько Піппін, 
доки із правдою все було гаразд і вона перебувала на 
своєму місці, не було сенсу відрами виливати її на 
голови тих, хто про це не просив. Проте тактовність, 
та дипломатія, та розсудливість, не кажучи вже про 
занепокоєння чиїмись почуттями, були тітці Беккі 
незнайомі. Коли вона хотіла щось казати, вона каза-
ла це. Тож не дивно, що в компанії тітки Беккі ніколи 
не було нудно, а як саме було, це вже інша справа. 
Кожен терпів насмішки та критику, які випадали на 
його долю, заради задоволення бачити, як інші люди 
б’ються в судомах вже через призначені особисто їм 
насмішки та критику. Оскільки тітка Беккі від А до 
Я знала всі сумні, чи дивовижні, чи жахливі невелич-
кі історії клану, жоден з його членів не мав достатньо 
міцних обладунків, проти яких були б безсилі списи 
її слів. Маленький дядько Піппін казав, що не про-
пустив би жоден з “прийомів” тітки Беккі навіть за-
ради собачих боїв.

— Вона — особистість, — якось поблажливо за-
значив доктор Гаррі Пенхеллоу, під час одного зі сво-
їх візитів додому на похорон когось із клану.

— Вона проява, — прогарчав Потопельник Джон 
Пенхеллоу, який сам був сумнозвісним проявою і не 
терпів у цій справі конкурентів.

— Це одне й те саме, — засміявся дядько Піппін. 
— Ви всі боїтеся її, тому що вона надто багато про вас 
знає. Кажу вам, хлопці, єдине, що утримує всіх нас 
від морального занепаду, це тітка Беккі та її погляди 
на те, що пристойно, а що ні.
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Тітка Беккі була для всіх “тіткою Беккі” вже два-
дцять років. Якось, коли на пошту в Індіан-Спринг 
прийшов лист, адресований “місіс Теодор Дарк”, но-
вий поштмейстер повернув його з позначкою “особа 
адресата невідома”. Так за документами звали тітку 
Беккі. Колись у неї був чоловік та двоє дітей. Вони 
давно померли, так давно, що навіть сама тітка Беккі 
майже геть забула про них. Роками вона знімала дво-
кімнатні апартаменти у “Пайнрі” — тобто у домі
своєї давньої подруги Камілли Джексон — у Індіан-
Спринг. Двері багатьох будинків Дарків та Пенхел-
лоу відчинилися б для неї, адже клан ніколи не 
цурався своїх обов’язків, але тітка Беккі не пересту-
пила б поріг жодних із цих дверей. Вона отримувала 
крихітні виплати, які дозволяли їй почуватися неза-
лежною, а Камілла, що не належала ні до Дарків, ні 
до Пенхеллоу, легко дозволяла собою керувати.

— Я збираюся влаштувати прийом, — сказала тіт-
ка Беккі дядькові Піппіну якось пополудні, коли він 
зайшов до неї. Він почув, що їй трохи зле. Та вона 
зустріла його сидячи в ліжку і спираючись на подуш-
ки; її очі на широкому, як сковорода, старому облич-
чі дивилися так само чіпко та уїдливо, як і завжди. 
Він подумав, що навряд чи із нею сталося щось сер-
йозне. Тітка Беккі й раніше вкладалася до ліжка, 
коли їй здавалося, що клан приділяє їй замало уваги.

Відколи тітка Беккі оселилася в будинку “Пайнрі”, 
вона час від часу влаштовувала посиденьки, які на-
зивала “прийомами”,  і мала за звичку давати оголо-
шення у місцеві газети, мовляв, місіс Ребекка Дарк 
прийматиме у гостях друзів такого-то дня по обіді. 
Приходили всі, кому не вдавалося вигадати неймо-
вірно вагому причину для відмови. Дві години вони 
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проводили за пліткуванням про клан, яке перерива-
ли глумливі дотепи тітки Беккі та її зловісні посміш-
ки, і пригощалися чаєм, сендвічами та тортом. А тоді 
йшли додому та зализували рани.

— Це славно, — сказав дядько Піппін. — У клані 
все страшенно нудно. Уже давно не ставалося нічого 
захоплюючого.

— Це буде достатньо захоплююче, — сказала тіт-
ка Беккі. — Я розповім їм дещо — не все — про те, 
кому дістанеться старий глек Дарків, коли мене не 
стане.

— От тобі й маєш! — дядько Піппін тієї ж миті 
був заінтригований. Проте він все ще пам’ятав про 
манери. — Але ж навіщо непокоїтися про це так за-
здалегідь? Ви ще побачите початок нового століття.

— Ні, не побачу, — відповіла тітка Беккі. — Сьо-
годні вранці Роджер сказав Каміллі, що я не побачу 
навіть кінець цього року. Він не сказав про це мені, 
найбільш зацікавлений особі, та я випитала це у Ка-
мілли.

Дядько Піппін був настільки ошелешений почу-
тим, що якийсь час не міг зронити ані слова. Він три 
дні чув дзвін похоронних дзвонів у своїй голові, але 
не пов’язував цей звук із тіткою Беккі. Насправді, ні-
хто ніколи не думав про те, що тітка Беккі помре. 
Смерть, як і життя, здавалося, забула про її існуван-
ня. Йому забракло слів.

— Лікарі часто помиляються, — затинаючись, 
ледь чутним голосом промовив він.

— А Роджер — ні, — похмуро відказала тітка 
Беккі. — Гадаю, я помру. Проте я з однаковим успі-
хом могла б вже бути мертвою. Всім цілковито бай-

дуже.
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— Навіщо ти кажеш таке, Беккі? — сказала Каміл-

ла, на очах якої вже зрадливо блищали сльози. — За-

певняю тебе, мені не байдуже.

— Ні, насправді байдуже. Ти занадто стара. Ми 

обидві занадто старі, аби бути насправді небайдужи-

ми та перейматися через щось або когось. Тобі чудо-

во відомо, що десь там в глибині ти думаєш: “От коли 

вона помре, я зможу пити міцний чай”. Безглуздо за-

кривати очі на правду або намагатися прикрити її 

сантиментами. Всіх своїх справжніх друзів я вже пе-

режила.

— Овва, а як щодо мене? — запротестував дядько 

Піппін.

Тітка Беккі повернула свою старечу сиву голову 

до нього.

— Ти! — вигукнула вона ледь не з презирством. 

— Та тобі ж лише шістдесят чотири. Я вийшла заміж 

ще до твого народження. Ти мені не більше, ніж зна-

йомий, коли на те пішло. Навіть родичем тебе важко 

назвати. Ти прийомний Пенхеллоу, не забувай. Твоя 

мати завжди присягалася, що ти син Неда Пенхеллоу, 

але скажу тобі, що дехто з нас має сумніви щодо цьо-

го. Життя інколи підкидає такі цікавинки, Піппіне.

Це, подумалося дядьку Піппіну, було майже не-

прийнятним. Він вирішив, що не треба більше напо-

лягати на дружбі з тіткою Беккі.

— Камілло, — гаркнула тітка Беккі, — я прошу 

тебе облишити твої спроби розплакатися. На них 

боляче дивитися. Мені довелося виставити Амброзін 

за двері, тому що я не могла витримати її нявчання. 

Амброзін геть над усім ллє сльози з однаковою го-

товністю — чи то коли хтось помирає, чи пудинг не 
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вдався. Та в неї є одне виправдання. Сльози — то 

єдина втіха, яку вона отримує від життя. Я готова 

померти. Я відчула майже все, що може дати життя 

— так, я випила свою чашу. Та я хочу відійти при-

стойно, як годиться. Я збираюся влаштувати остан-

ній грандіозний раут. Про дату дізнаєтеся з газети. 

Та якщо хочете чимось поживитися, доведеться нес-

ти їжу з собою. Я не збираюся турбуватися про щось 

на кшталт наїдків на своєму смертному одрі.

Дядько Піппін був глибоко розчарований. Оскіль-

ки він жив один та існував на виплати вдівцю, обіди 

та ланчі там і тут у гостях його друзів мали для ньо-

го велике значення. А тепер тітка Беккі збиралася 

запросити людей прийти та побачитись із нею, однак 

не збиралася частувати їх і окрайцем хліба. Це було 

негостинно, ось як це було. Усі будуть обурені, але всі 

прийдуть. Дядько Піппін знав своїх Дарків та своїх 

Пенхеллоу. Вони всі до останнього аж на стіни по-

лізуть з цікавості, кому дістанеться старий глек Дар-

ків. Кожен вважатиме, що вартий отримати його. У 

будь-якому разі Дарків завжди обурювало те, що він 

належить тітці Беккі. Вона ж була лише Пенхеллоу. 

А глек мав перейти до одного з Дарків за правом на-

родження. Проте у заповіті старий Теодор Дарк ціл-

ком однозначно залишив його своїй ніжно коханій 

дружині, і от усі мали те, що мали. Глек належав їй, і 

вона могла розпоряджатися ним, як заманеться. І 

ніхто за вісімдесят п’ять років не зміг хоч раз вгада-

ти, як саме тітка Беккі вчинить в якійсь ситуації.

Дядько Піппін видерся на те, що називав двокол-

кою та поїхав геть, сидячи позаду свого покірливого 

білого коника, вниз вузьким, майже порожнім рудим 
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путівцем, що вів від Індіан-Спринг до Бей-Сільвер. 
На його маленькому, зморшкуватому обличчі, кумед-
но схожому на печене яблуко, була вдоволена посміш-
ка, а його напрочуд молоді, яскраві блакитні очі бли-
щали. Що за сміхота буде спостерігати за тим, як 
клан чубиться через глек. Справжнісінька щира смі-
хота для того, хто був геть не зацікавленою особою. 
Дядько Піппін знав, що в нього не було жодних шан-
сів отримати глек. Він доводився тітці Беккі лише 
п’ятиюрідним братом у найкращому разі, навіть вра-
ховуючи сумнівну приналежність до клану з боку 
батька, якою вона глузливо тицяла йому в очі.

— Передчуваю, що стара дамочка збирається 
щось закрутити, — сказав дядько Піппін своєму бі-
лому конику.

II

Незважаючи на те, що не планувалося жодного 
частування, кожен Дарк та кожен Пенхеллоу від на-
родження, внаслідок шлюбу чи усиновлення, який 
мав можливість прийти на “прийом” тітки Беккі, 
прийшов. Навіть стара хвора на ревматизм Крістіан 
Дарк, яка роками не виходила поміж люди, змусила 
свого зятя привезти її до “Пайнрі” через ліс, що під-
пирав будинок ззаду, на возі з молоком. Розсувні дво-
стулкові двері, що відділяли кімнати тітки Беккі одна 
від одної, були широко розчинені, у вітальні стояли 
безліч стільців, а тітка Беккі, очі якої полискували, 
мов у кішки, була готова прийняти гостей, сидячи на 
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великому ліжку з горіхового дерева під балдахіном 
з пожовтілим тюлем. Тітка Беккі спала в цьому ліж-
ку, відколи вийшла заміж, і мала намір у ньому ж і 
померти. Кілька жінок із клану поклали на нього око, 
і кожна сподівалася його отримати, але цієї миті всі 
думали лише про одне — глек.

Тітка Беккі відмовилася перевдягатися заради 
гостей. Вона не збиралася перейматися цим, і сказа-
ла Каміллі, що вони насправді не варті того. Тож вона 
приймала їх по-королівськи: у вицвілому старому 
червоному светрі, що тісно обіймав її морщаву шию, 
та з сивим волоссям, міцно закрученим у дульку, що 
вінчала її голову, мов корона. Проте вона начепила 
каблучку з діамантом та змусила приголомшену цим 
наказом Амброзін нанести на її обличчя трохи 
рум’ян.

— Для свого віку ви виглядаєте пристойно, — за-
протестувала Амброзін.

— Пристойність нудотна, — відказала тітка Беккі. 
— Наші з нею шляхи вже давно розійшлися. Тож зро-
би те, про що тебе просять, Амброзін Вінкворс, і ді-
станеш винагороду. Не збираюся слухати, як дядько 
Піппін казатиме: “А раніше у нашої літньої дівчинки 
був гарний колір обличчя”. Фарбуй щільно, товстим 
шаром, Амброзін. Щоб жодному з них й на думку не 
спаде чіплятися до мене, а так, мабуть, вони і зроби-
ли б, якби побачили мене вихудлою та виснаженою. 
Та їй-богу, Амброзін, я так чекаю на цю зустріч. Це 
остання крихта веселощів, яка перепаде мені по цей 
бік вічності, і я збираюся насолодитися нею як слід, 
Амброзін. Усі ті гарпії злетяться сюди, лише щоб ді-
знатися, які об’їдки дістануться їм із мого столу. О, 
так, я змушу їх понервувати.
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Для тих, хто читає світову 

літературу мовою оригіна-

лу, пропонуємо роман Люсі- 

Мод Монтгомері “Заплута-

не павутиння” англійською 

мовою без скоро чень та адаптації.

Усі книги серій “English Library” і “Ame rican 

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 кни-

гарнях України, передплатити у будь-якому відді-

ленні 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 — “Ame rican Library” (англійською мовою);

10654 — “Ame rican Library” (українською мовою).
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