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Читач, сподіваюся, подарує мені, що я почну з вихвалян-
ня. Річ у тому, що цей твір — ювілейний. Закінчуючи його, я 
святкую сороковий день свого народження, свою п’ятдесяту 
книгу, шістнадцяту річницю письменницької праці й новий 
напрям у творчості. А “Серця трьох” таки новий напрям. Досі 
я, безперечно, не писав чогось такого і певний, що й надалі 
не писатиму. І мені не соромно заявити привселюдно, що я 
пишаюся цим твором. А тепер я раджу читачеві, що любить 
швидкий розвиток дії, поминути решту хвальби та цю перед-
мову й заглибитись у саму оповідь, і хай потім він насмілить-
ся сказати, що її не варто читати.

А допитливішим дозвольте подати деякі пояснення. Кі-
нематограф стає все популярнішим, і в міру його зростання 
вичерпується запас сюжетів, які створила світова белетрис-
тика. Протягом року будь-яка кінокомпанія з двома десят-
ками режисерів може екранізувати всі твори, що їх ціле жит-
тя писали Шекспір, Бальзак, Діккенс, Вальтер Скотт, Золя, 
Толстой і безліч інших, не таких плодючих письменників. А 
таких кінокомпаній — сотні, і легко зрозуміти, як швидко 
вони можуть опинитися без сировини для фільмів.

Права на екранізацію всіх романів, оповідань та п’єс, ви-
даних або тих, що вийдуть, давно вже куплені. А коли трапля-
ється давній літературний матеріал, на який це право не по-
ширюється, його так швидко поспішають використати, як 
матроси на березі з золотоносним піском кидаються визби-
рувати самородки. Сценаристів тисячі, десятки тисяч, бо нема 
такого нікчемного чоловіка, жінки або й дитини, що не вва-
жали б, ніби вони вміють написати сценарій. Отже, легіони 
сценаристів грабують літературу, не вважаючи, чи застереже-
но авторські права, і вихоплюють журнали мало не з друкар-
ської машини, аби виловити чим швидше нову фабулу, який-
небудь сюжет чи й цілу повість свого брата-письменника.

А втім, задля справедливості слід зазначити, що зовсім 
недавно, тоді, коли сценаристів ще не вельми шанували, вони 
виснажували себе роботою за п’ят над цять-двадцять доларів 
на тиждень, а то ще скупі директори платили їм окремо, по 
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десять-двадцять доларів за кожен сценарій. Та й то не за-
вжди, бо ті твори, що вони крали, в них так само перекра-
дали немилосердні й безсоромні люди, які працювали в кі-
нокомпаніях. А тепер, хоч усе це було недавно, я знаю сцена-
ристів, що мають кожен по три машини, по два шофери, 
посилають своїх дітей до найкращих шкіл і взагалі ніколи не 
відчувають скрути в грошах.

Те, що сценаристів почали шанувати й цінувати їхні тво-
ри, пояснюється значною мірою нестачею белетристичної 
сировини. Автори кіноп’єс побачили, що на них є попит, що 
до них ставляться з повагою, платять більше грошей і вод-
ночас чекають від них досконалих зразків творчості. У новій 
гонитві за сюжетами зроблено спроби залучити до роботи в 
кіно відомих письменників. Але те, що людина написала 
кілька оповідань, ще не гарантує, що вона може написати й 
добрий сценарій. Навпаки, виявилося, що з успішного беле-
триста найпевніше виходить невдалий сценарист.

Але врешті втрутилися господарі кінокомпаній. Головне, 
мовляв, розподілити працю. Уклавши спілку з потужними 
газетними об’єднаннями або, як то було із “Серцями трьох”, 
з окремими особами, вони почали замовляти найталанови-
тішим сценаристам (що навіть задля спасіння душі не спро-
моглися б написати роман) сценарій, який потім переробля-
ли на роман белетристи (що теж і задля спасіння душі не 
здатні були б створити сценарій).

Якось прийшов до такого собі Джека Лондона добродій 
Чарльз Годдард1 та й каже: “Час, місце та дійові особи вже є. 
Кінокомпанія, газети й капітал до ваших послуг. Тепер домо-
вляймося”. І ми домовились. Наслідки — “Серця трьох”. На-
гадаю, що пану Годдару ми завдячуємо фільмами: “Пригоди 
Поліни”, “Пригоди Елейн”, “Богиня”, “Багатій Волінгфорд” та 
ін. Після цього ніхто не сумніватиметься в його геніальності. 
Крім того, він дав ім’я героїні цього роману — Леонсія.

Кілька перших картин він написав на своєму ранчо в Мі-
сячній долині. Але він писав швидше за мене й тому закінчив 
свої п’ятнадцять картин на багато тижнів раніше. Нехай сло-

1 Чарльз Годдард — американський сценарист і драматург. 
(Тут і далі прим. ред.)
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во “картина” не вводить вас в оману. На першу картину ви-
трачено три тисячі футів плівки, інші чотирнадцять умісти-
лися на двох тисячах футів кожна. В одній картині зазвичай 
дев’яносто сцен, тож разом маємо десь тисячу триста сцен. 
Працювали ми одночасно, кожен над своїм шматком. Пишу-
чи, я не міг передбачити, що трапиться в найближчому епі-
зоді або через дванадцять епізодів, бо не знав цього. Не знав 
також і пан Годдард. Звідси наслідок: “Серця трьох” не мають 
стрункої будови, хоч у романі є певна внутрішня послідов-
ність.

Уявіть собі мій подив, коли тут, на Гавайських островах, 
обробляючи ще тільки десяту картину, я отримав з Нью-
Йорка від пана Годдарда чотирнадцяту картину сценарію і, 
переглянувши її, побачив, що мій герой одружений не з тією 
жінкою! А залишилася ще одна-однісінька картина, де він міг 
би позбутися теперішньої дружини і взяти законний шлюб з 
тією жінкою, з якою повинен одружитися. Ви побачите, як це 
все влаштовано в п’ятнадцятій картині. І будьте певні, що то 
пан Годдард порадив мені, як це зробити.

Він-бо — великий майстер щодо розвитку дії та швидко-
сті. Дія його ніскільки не турбує. “Показати”, — спокійно 
пише він в авторській примітці кіноакторові. І, мабуть, актор 
показує, бо пан Годдард нанизує дії одну за одною. “Показати 
тугу”, — наказує він, або “смуток”, або “роздратування”, або 
“співчуття”, або “намір убити людину”, або “бажання само-
губства”. Та й годі. Так і повинно бути. А як же ще він міг би 
закінчити сценарій, скласти тисячу триста сцен?

Тепер уявіть собі мене, бідолаху, що не може обмежи тися 
чудодійним “показати”, а повинен доконче й дуже докладно 
описати всі ті настрої, рухи, що їх пан Годдард визначив од-
ним словом. Диво, та й квит. Діккенс не вважав зайвим ви-
тратити десь близько тисячі слів, щоб описати й тонко пере-
дати переживання якої-небудь окремої особи. А містер Год-
дард каже: “Показати” — і раби кінокамери роблять усе, що 
треба.

А розвиток дії! Свого часу я написав кілька пригодни-
цьких романів, але в усіх них разом не було стільки дії, як у 
“Серцях трьох”.
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Зате я знаю тепер, чому кінематограф має такий успіх. Я 
знаю, чому “Панів Барнсів із Нью-Йорка” й “Гончара з Техасу” 
продають мільйони примірників. Я знаю тепер, чому не-
зграбна промова якого-небудь кривляки притягне під час 
виборів більше голосів, ніж найкращі думки, що їх висловить 
на письмі людина воістину державного розуму. Це й справді 
була цікава для мене спроба — переробка на роман Годдар-
дового сценарію, і спроба вельми повчальна. Вона примуси-
ла переглянути мої раніше вироблені соціальні погляди, дала 
їм цілковите освітлення і заклала нові підвалини. Після цієї 
спроби в новій для мене царині я глибше, ніж досі, зрозумів 
душу загалу і краще, ніж будь-коли, збагнув значення на-
очності, що з неї користуються демагоги, збираючи більшість 
голосів самим тільки вмінням опанувати душу виборчої 
маси. Я дивуватимусь, коли ця книжка не матиме широкого 
збуту (“Показати здивування”, сказав би пан Годдард або — 
“Показати широкий збут”).

Коли можна вважати, що “Серця трьох” — витвір співро-
бітництва, то це чудове співробітництво. Та ба! Боюся, що 
такі спільники, як пан Годдард, трапляються лиш один на 
мільйон. Ми ж бо не перемовилися з ним жодним словом, ні 
разу не сперечалися. Але ж тоді виходить, що і я теж чудовий 
спільник. Хіба не я покірно, беззастережно дозволив йому 
“показувати” все, що завгодно, протягом п’ятнадцяти картин 
сценарію, тисячі трьохсот сцен та тридцяти одної тисячі фу-
тів плівки і, нарешті, ста одинадцяти тисяч слів літературної 
обробки? А тепер, закінчивши свою роботу, я волів би й не 
починати її, бо мені кортить прочитати “Серця трьох” само-
му й пересвідчитись, що роман легко читати. Мене це страх 
як цікавить. Дуже.

ДЖЕК ЛОНДОН
Вайкікі, Гавайські острови,
23 березня 1916 року
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(Піратська пісня)

Хто шукає щастя й долі,
Слухайте, до вас кажу,
Ви їх знайдете на морі.
Як знайти, — я розкажу.

Приспів
Вітер рве й шумує хвиля, —
Та байдуже все це нам.
Попліч, спинами до щогли,
Даймо відсіч ворогам!

Принесіть ножі й пістолі,
Ми їм гарту завдамо!
Облавок з гармат потрощим,
Геть усіх розженемо.

Пограбуймо пасажирів,
Хай дарують нам вони.
Не покривдимо матросів,
Киньмо кров лиш старшині.

Корабель уже під нами;
От ми чосу їм дали!
Скарби та жінок забрали,
Решту до ноги звели.

Джордж Стерлінг1

1 Джордж Стерлінг (1869—1926) — американський драма-
тург і поет, з яким товаришував Дж. Лондон.
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Цього пізнього весняного ранку події в житті Френ-
ка Моргана розгорталися з надзвичайною швидкістю. 
Коли вже хто мав незабаром устряти в жахливі, трагічні 
пригоди в Новому Латинському Світі1, що нагадували 
стародавні або середньовічні мелодрами, то це саме 
Френк Морган, і доля не барилася з ними.

Проте йому й на думку не спадало, що десь щось го-
тується для нього, та й сам він навряд чи був за причину 
всіх тих подій. Згаявши значну частину ночі у грі в 
бридж, Френк пізно встав, поснідав помаранчами з ка-
шею і подався до бібліотеки — суворої, зі смаком умеб-
льованої кімнати, звідки його батько недавно ще керу-
вав неосяжними й різноманітними справами.

— Паркере, — звернувся Френк до служника, що ли-
шився від старого Моргана, — чи не помічали ви, щоб 
покійний хазяїн погладшав за останні роки життя?

— Ні, сер, — відказав той з належною запобігливіс-
тю добре вимуштруваного челядника і водночас мимо-
волі зміряв поглядом чудову постать юнака. — Ваш бать-
ко, сер, завжди був худорлявий і завжди однаковий — 
широкий у плечах, з високими грудьми, маслакуватий, 
а проте сухорлявий і стрункий. Завжди сухорлявий. 
Коли його поклали на стіл, не один тутешній молодик 
міг би посоромитися за свою постать. Він дуже дбав про 
себе і з самого ранку ще в ліжку робив фізичні вправи 
по півгодини щодня, і ніщо не могло стати цьому на пе-
решкоді. Він називав це своєю релігією.

— Він і справді мав чудову поставу, — байдуже мо-
вив Френк, роздивляючись телеграфний апарат і чис-
ленні телефони, що повстановлював тут ще батько.

1 Новий Латинський Світ — країни Латинської Америки.
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— Чудову! — захоплено погодився Паркер. — Худор-
ляву й аристократичну, дарма що в нього були такі пле-
чі, і груди, і кістки. І ви дістали все це в спадщину, сер, 
але в ще досконалішій формі.

Молодий Френк Морган, що успадкував від батька 
не самі тільки м’язи, а й багато мільйонів, задоволено 
відхилився на спинку величенького шкіряного крісла, 
простяг ноги, як лев у зоопарку, ущерть повний сили й 
свідомий її, і кинув оком на заголовок ранкової газети, 
де сповіщалося про новий зсув у Панамському каналі.

— Якби я не знав, що з нами, Морганами, такого не 
буває, — позіхнув він, — то давно б уже був погладшав 
із цього життя. Правда, Паркере?

Літній служник здригнувся, зачувши несподіване 
після довгої мовчанки запитання, і не відразу спромігся 
на відповідь.

— Так, сер, — нарешті сказав він. — Тобто я думаю… 
ні, сер. Ви тепер саме маєте якнайкращий вигляд.

— Ніскільки, — впевнено заперечив Френк. — Прав-
да, я, мабуть, не набираю ще тіла, але, безумовно, роз-
пестився.

— Так, сер… чи пак, ні, сер. Ви й тепер достеменно 
такий, як три роки тому, коли повернулися з коледжу.

— І вибрав байдики за фах, — засміявся Френк. — 
Паркере!

Паркер шанобливо застиг на місці. Проте його хазя-
їн замислився, немов розв’язуючи якесь надзвичайної 
ваги питання, і щипав коротенькі щетинкуваті вуса, що 
їх віднедавна почав запускати.

— Паркере, я йду ловити рибу.
— Слухаю, сер.
— Я виписав собі кілька вудок. Прошу, перегляньте 

їх і доведіть до ладу. Мені здається, що найкраще буде, 
коли я поїду тижнів на два кудись у ліс. Бо як залишуся 
тут, то напевне почну гладшати й уведу в неславу ввесь 
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наш рід. Пригадуєте сера Генрі1, старого дивака, розби-
шаку й непроторенного хвалька?

— Так, сер. Я читав про нього, сер.
Паркер затримався біля дверей, чекаючи, коли скін-

читься в хазяїна напад балакучості й він матиме змогу 
піти виконати загадану роботу.

— Авжеж, пишатися нічим, він розбійник, та й годі.
— Е, ні, сер! — заперечив Паркер. — Адже він був 

губернатором Ямайки й помер, усіма шанований.
— Добре, хоч не втрапив на шибеницю, — засміявся 

Френк. — Власне, тільки він і неславить увесь наш рід. 
Я мушу признатися, що пильно придивлявся до його 
портретів. Він дуже дбав про свою постать і помер, дя-
кувати богові, зі струнким станом. Це гарна спадщина, 
що перейшла й до нас. Морганам не пощастило знайти 
його скарбів, зате він обдарував нас струнким станом, а 
це дорожче за самоцвіти. Це, як учили мене професори 
біології, так звана спадкова ознака.

Запала мовчанка. Паркер вийшов із кімнати, а Френк 
Морган заглибився в статтю про Панаму й довідався, що 
канал відкриють для кораблів, мабуть, аж за три тижні.

Задеренчав телефон, і доля, скориставшися з елек-
тричних нервів сучасної цивілізації, вчинила першу 
спробу випустити свої кігтики й добратися до Френка 
Моргана, що сидів у бібліотеці будинку, який спорудив 
його батько на Ріверсайд-драйв.

— Стривайте, шановна місіс Керазес, — заперечив 
він у телефонну трубку, — хай там воно як, а це лиш 
тимчасове заворушення. “Темпіко петролеум” стоять 
добре. Це ж бо не звичайні спекулятивні папери, а ціл-
ком надійне вкладення капіталу. Держіться за них. Три-
майтеся цупко. Певне, приїхав якийсь фермер із Мінне-

1 Сер Генрі — Генрі Морган (1635—1688) — валійський мо-
реплавець, пірат, згодом віце-губернатор острова Ямайки.
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соти й хоче купити пакет або два акцій, бо вони й справ-
ді такі солідні, як йому здається… Що робити, коли вони 
подорожчають ще трохи? Не продавайте. “Темпіко пе-
тролеум” — не лотерея й не рулетка. Це надійне підпри-
ємство. Я хотів би, щоб воно було не таке величезне, тоді 
я фінансував би його сам… Та ні ж, я не жартую. Ми 
замовили на мільйон самих тільки цистерн. Наша за-
лізниця й тритрубний нафтопровід коштують понад 
п’ять мільйонів. Самі діючі родовища дадуть нам нафти 
на сто мільйонів доларів, лишається тільки знайти спо-
сіб підвести її до пароплавів. Тепер саме час помістити 
ваші гроші. За рік або два ваші акції будуть кращі, ніж 
облігації державної скарбниці…

Авжеж, будь ласка… Не вважайте на біржу. Пам’я-
тайте, я перше не радив вам купувати їх, бо ніколи не 
раджу такого своїм приятелям. Але тепер, придбавши 
вже акції, держіться. Це все одно, що вкласти гроші в 
Англійський банк… Авжеж, ми з Діком поділили вчора 
виграш… Цікава партія, тільки Дік укладає в бридж за-
багато темпераменту… Так, щастить, як дідькові… Ха-
ха-ха… Мій темперамент?.. Ха-ха-ха… Невже?.. Перека-
жіть Генрі, що я зникаю тижнів на два… Поїду ловити 
стругів. Бо ж, знаєте, весна, дзюрчать потічки, в деревах 
струменить сік, бруньки бубнявіють, усе квітне… і таке 
інше. Так… Бувайте здорові й держіться за “Темпіко пе-
тролеум”. Якщо вони трошки впадуть проти тієї ціни, 
що давав міннесотський фермер, купіть ще… Я теж… Це 
однаково, що знайти гроші… Так… Безперечно, так… Не 
можна ж продавати їх тепер, бо вони ніколи не подешев-
шають… Звичайно, я знаю, що кажу… Я сьогодні поспав 
вісім годин і ще нічого не пив… Так, так… На все краще!

Він вигідніше сів у кріслі, потягнув до себе телеграф-
ну стрічку і повільно перебіг по ній очима, доволі бай-
дуже занотовуючи її зміст.


