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ЧАСТИНА ПЕРШАЧАСТИНА ПЕРША

Роздiл першийРоздiл перший

Звалася я тоді Сьюзен Тріндер, але всі називали мене просто 
Сью. Я знаю, якого року народилася, але протягом трива-
лого часу зеленого поняття не мала, якого саме дня. Тому 
звикла вважати, що день народження в мене на Різдво. Я си-
рота. Моя мати померла. Утім, я її ніколи не бачила, тож 
вона для мене була порожнім місцем. Я була дитиною місіс 
Саксбі, якщо вже говорити про родинні почуття. А за бать-
ка мені правив містер Іббс, власник слюсарної майстерні на 
Лент-стрит  1, у Боро  2, неподалік від Темзи.

Пам’ятаю, коли саме я вперше замислилася над тим, у яко-
му світі живу й де в ньому те місце, що мені належить.

Була в нас така собі дівчинка на ймення Флора. Вона 
давала місіс Саксбі пенні за те, щоб я жебрала з нею під час 
вистави. Мене тоді взагалі часто брали старцювати — над-
то вже світле в мене в дитинстві було волосся. Флора також 
була білява, тож могла виставляти мене своєю сестричкою.

1 Лент-стрит — одна з вулиць в історичній частині Лондона. Відома тим, що 
на ній мешкав Чарльз Діккенс і розгорталася дія декількох його романів. 
(Тут і далі прим. пер., якщо не зазначено інше.)

2 Боро — один із районів Лондона, розташований на південному березі Темзи. 
Повна назва Боро-оф-Саутерк, історично є частиною графства Суррей.
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Театр, куди вона мене повела того вечора і про який ідеть-
ся, звався Цирк святого Георгія  1 в Сурреї. Давали тоді «Олі-
вера Твіста». Згадую все це як нічне страхіття. Пам’ятаю 
райок  2, а під ним — дешеві ряди партеру. Пам’ятаю якусь 
тітку напідпитку, яка вчепилася в стрічки моєї сукні. Пам’я-
таю, як мерехтіли вогні — сцена від того здавалася якоюсь 
загрозливо-похмурою, — а також крики акторів і вереск 
глядачів. Один із персонажів був у рудій перуці, з бакенбар-
дами — я тоді вирішила, що то перевдягнена в кожушок 
мавпа, такі він фіглі стругав. Набагато гірший був вишкір 
собацюри з червоними очима. А найпаскудніший був власник 
цієї собацюри, Білл Сайкс, сутенер. Коли він угатив бідо-
лашну Ненсі ломачкою, у нашому ряду всі посхоплювалися. 
На сцену хтось швиргонув черевика. А жінка обіч мене го-
лосно заволала:

— Ах ти ж потворо! Паскуда така! Та ти ж мізинця її не 
вартий!

Не знаю, чому саме — чи через те, що люди зірвалися на 
рівні й здавалося, що райок от-от полетить донизу, чи через 
те, що та тітка заголосила, чи, може, тому, що Ненсі, мертвот-
но-бліда, нерухомо лежала біля ніг Білла Сайкса, — мене 
раптом пойняв жах. Здалося, що ми всі загинемо. Я зарю-
мала, і Флора ніяк не могла мене заспокоїти. А коли жінка, 
яка щось волала поряд, раптом розвернулася до мене, про-
стягнула руки й усміхнулася, я заверещала ще дужче. Тоді 
зарюмала й Флора — їй-бо самій, напевне, тоді було лише 
років дванадцять-тринадцять. Вона відвела мене додому, 
і місіс Саксбі дала їй ляпаса.

— Що ти собі думала, коли потягла її на це неподобство? — 
обурилася вона. — Ти ж мала сидіти з нею на сходах! Не для 

1 Цирк святого Георгія — театр у Лондоні, у виставах якого брали участь 
тварини.

2 Райок (заст.) — верхній ярус театрального залу. (Прим. ред.)
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того я позичаю мою малечу, щоб потім її повертали в такому 
стані! Вона ж навіть посиніла від плачу! Ти що там робила?

Місіс Саксбі всадовила мене собі на коліна, і я знову за-
плакала.

— Ну годі, годі, ясочко моя… — сказала вона.
Флора стояла перед нею мовчки й крутила пасмо волосся, 

прикриваючи почервонілу щоку. Місіс Саксбі була страшна 
у своїй люті. Вона дивилася на Флору й узутою в пантофлю 
ногою тупцяла по килиму, колишучись у кріслі-гойдалці — 
це було величезне рипливе дерев’яне крісло, у яке не мав 
сідати ніхто, крім неї самої. Час від часу місіс Саксбі плеска-
ла грубезною рукою по моїй тремкій спині. Аж раптом…

— Знаю я твої штуки, — сказала вона тихо. Вона взага-
лі все про всіх знала. — Що там у тебе? Кілька носовичків, 
еге ж? Кілька носовичків і дамський капшук  1?

Флора засунула пасмо до рота й закусила його.
— Капшук, — зізналася вона за мить. — І слоїчок пар-

фумів.
— Показуй, — наказала місіс Саксбі, простягнувши руку.
Флора насупилася, але запхала пальці до проріхи біля 

поясу спідниці й заходилася щось там намацувати. Можете 
уявити собі, як я здивувалася, коли проріха виявилася зовсім 
не проріхою, а малесенькою шовковою кишенькою, що бу-
ла підшита до сукні зісподу. Флора витягла звідти чорний 
матер’яний капшук і слоїчок із корком на срібному ланцюж-
ку. У капшуку виявилося три пенні  2 й половинка мускатно-
го горішка. Либонь, вона поцупила це в тієї жінки, що була 
напідпитку й хапала мене за сукню.

Коли зі слоїчка витягли корок, запахло трояндами. Місіс 
Саксбі форкнула.

1 Капшук — гаманець у вигляді торбинки, що затягується шнурочком. (Прим. ред.)
2 Грошові одиниці, які згадуються в романі: 1 пенні (пенс) = 4 фартинги; 

1 шилінг = 12 пенні; 2 шилінги = 1 флорин; 10 шилінгів = півсоверена; 
20 шилінгів = 1 фунт, соверен.
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— Вилов не вельми, — зауважила вона. — Благенький.
Флора скинула голову.
— Я б іще щось намацала, — відповіла вона, зиркнувши 

на мене, — якби ця не заверещала.
Місіс Саксбі нахилилася та вгатила їй чергового ляща.
— Оце знала б я, що ти там собі надумала, — сказала 

вона, — то ти б узагалі залишилася ні з чим. От що я тобі 
скажу: якщо наміряєшся чуже злапати, бери будь-яку іншу 
дитину. Сью не чіпай. Уторопала?

Флора насупилася, але сказала, що второпала.
— Добре, — мовила місіс Саксбі. — Тепер забирайся. 

А оце залиш, бо інакше скажу твоїй матінці, що ти вешта-
лася з джентльменами.

Відтак вона поклала мене до свого ліжка. Спочатку роз-
терла долонями простирадло, щоб воно стало теплішим, 
а тоді схилилася й задмухала на мої пальці, щоб зігріти їх. 
Я була єдина з її вихованців, із ким вона так панькалася.

— Ну що, Сью, тепер уже не боїшся? — спитала вона.
Але я все одно боялася й так їй і сказала. Я зізналася, що 

боюся: а що, як той сутенер і мене знайде й відлупцює своїм 
дрючком? Вона відповіла, що чула про цього чолов’ягу, — то 
він, мовляв, тільки бундючиться.

— Це ж був Білл Сайкс, так? Він же з Клеркенвеллу  1. 
Він до Боро не потикається. Боїться наших хлопців.

— Але ж, місіс Саксбі, — вигукнула я. — Ви ж не бачи-
ли, що він зробив із тією бідолашною Ненсі! Він її як гахне — 
і вколошкав!

— Уколошкав? — перепитала вона. — Ненсі? Та вона ж 
заходила до мене годину тому! У неї лише басаман  2 на об-
личчі. Вона волосся накрутила по-іншому, ніхто навіть і не 
подумає, що він на неї руку здійняв!

1 Клеркенвелл — історичний район у центральному Лондоні.
2 Басаман (розм.) — смуга на тілі від удару. (Прим. ред.)
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— А що, як він її знову відлупцює? — спитала я.
Тоді місіс Саксбі розповіла, що Ненсі врешті-решт узя-

лася за розум і назавжди покинула Білла Сайкса; вона, мов-
ляв, зустріла хорошого хлопця з Воппінгу  1, який улаштував 
її до крамнички, де продавали тютюн і цукрових мишенят  2. 
Місіс Саксбі прибрала моє волосся з шиї й розправила його 
по подушці. Я вже казала, що волосся в мене тоді було бі-
ляве — утім, коли я подорослішала, воно потемнішало аж 
до каштанового, — і місіс Саксбі мила мені голову оцтом 
і розчісувала, аж допоки локони не блищали. Тепер вона 
пригладила волосся і, взявши пасмо, поцілувала його.

— Якщо тільки ця Флора знов спробує потягти тебе цу-
пити чуже, одразу скажи мені. Обіцяєш?

Я пообіцяла.
— Розумничка, — сказала вона.
І пішла. Свічку вона забрала із собою, але двері залиши-

ла прочиненими, а що занавіска на вікні була мережана, то 
до кімнати лилося світло вуличних ліхтарів і не було темно, 
та й тихо не було. Поверхом вище було декілька кімнат, де 
час від часу збиралися якісь парубки й дівчата. Вони рего-
тали, гучно тупотіли, кидали монети й іноді танцювали. У кім-
наті за стінкою лежала сестра містера Іббса. Вона була при-
кута до ліжка; їй часто ввижалося всяке уві сні, вона тоді 
прокидалася й верещала. А по всьому будинку, валетом у ко-
лисках, ніби оселедці в коробках із сіллю, лежали немовлята 
місіс Саксбі. Вони могли розплакатися серед ночі від наймен-
шого шуму, будь-яка дрібничка здатна була їх сколошкати. 
Тоді місіс Саксбі ходила між ними з пляшкою джину та вли-
вала їм до ротиків по краплинці напою маленькою срібною 
ложечкою — чути було, як та дзенькала по склу.

1 Воппінг — один із районів Лондона.
2 Цукрові мишенята — популярний британський смаколик, льодяник із цу-

крового сиропу.
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Утім, цієї ночі, схоже, кімнати нагорі були порожні, і сестра 
містера Іббса також була тиха, і, позаяк у будинку було спокій-
но, немовлята любесенько спали. Я ж звикла до ґвалту, а тому 
заснути не могла. Я лежала й думала про жорстокого Білла 
Сайкса й мертву Ненсі біля його ніг. З якогось будинку непо-
далік пролунав чоловічий голос — там лаялися. Потім видзво-
нили дзиґарі на церкві — дзвін химерно пролунав на вітряній 
вулиці. Я подумала: а чи болить ще у Флори щока? А згодом 
замислилася над тим, яка відстань від Боро до Клеркенвеллу 
і чи швидко може дістатися до нас той дядько з дрючком.

Уява в мене вже тоді була жвава. Коли на Лент-стрит про-
лунали кроки, що зупинилися просто під нашими вікнами, 
потім заскавучав і зашкрябав кігтями пес, а клямка дверей до 
майстерні посунула вгору, я схопилася й мало не закричала — 
завадило мені те, що собака загавкав. Гавкіт був знайомий, 
не такий, як у того чудовиська з червоними очима в театрі, — 
це був наш пес Джек. Він був чудовий охоронець. А тоді хтось 
засвистів. Білл Сайкс не спромігся б так добре засвистіти. Це 
був містер Іббс. Він ходив за гарячим м’ясним пудингом, щоб 
повечеряти з місіс Саксбі.

— Усе гаразд? — почула я його голос. — Ти понюхай 
лишень цю потравку…

Тоді він ще щось сказав, але я вже до пуття не розчула й зно-
ву лягла. Варто зазначити, що мені тоді було років п’ять чи, 
може, шість. Але я пам’ятаю все це дуже чітко. Пригадую, як 
лежала в ліжку, прислухаючись до дзеленчання виделок, ножів 
і порцеляни, до зітхань місіс Саксбі, рипіння її крісла й того, як 
вона час від часу стукала ногою по підлозі. І саме тоді я зрозу-
міла — раніше мені це не спадало на думку, — як улаштовано 
світ: у ньому є місце для лихих біллів сайксів, добрих містерів 
Іббсів, а також для дівчат на ймення Ненсі, що можуть приста-
ти до будь-якого боку. Пам’ятаю, що неабияк тішилася через 
те, що я вже з тими, до кого врешті-решт пристала Ненсі, — 
тобто з хорошими хлопцями, які мають цукрових мишенят.
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І лише багато років по тому, коли вдруге подивилася «Олі-
вера Твіста», я збагнула, що Ненсі, авжеж, загинула. До 
то го часу Флора вже перетворилася на справдешню злодюжку: 
у Сурреї їй було вже затісно, і працювала вона тепер у театрах 
і мюзик-холах Вест-Енду  1 — у натовпі розчинялася миттєво. 
Утім, із собою мене більше не брала. Як і всі, вона дуже бо-
ялася місіс Саксбі. Урешті-решт, її, бідолашку, схопили, коли 
вона намагалася поцупити браслет у якоїсь леді, і відправили 
в заслання як злодійку.

Усі ми на Лент-стрит певною мірою були злодіями. От хіба 
що не тими, які крадуть самі, а радше такими, які допомагають 
провертати всілякі оборудки. Якщо тоді, коли Флора вперше 
витягла з проріхи в спідниці гаманець і парфуми, я в захваті 
на це витріщилася, то згодом на мене такі штуки вже не справ-
ляли жодного враження. Адже не минало й дня, щоб хтось не 
з’являвся в майстерні містера Іббса зі згортком чи пакетом 
у пазусі, під капелюхом, у рукаві чи в панчосі.

— Ну, як вам ведеться, містере Іббс? — запитував зазви-
чай відвідувач.

— Та потроху, синку, — відповідав той. Голос у нього був 
дещо гугнявий. — Є новини?

— Та ні, жодної.
— А для мене щось маєш?
Відвідувач підморгував.
— Маю, містере Іббс, просто з жару, дещо особливе.
Розмова завжди починалася однаково чи майже однаково. 

Містер Іббс кивав, а тоді опускав запону на дверях майстерні 
й замикав їх на ключ, адже був обачний і ніколи не роздивлявся 
здобич біля віконця. За його рундуком була завіса із зеленого 
сукна, а за нею — коридор, що вів простісінько до кухні. Якщо 
злодій був зі знайомих, містер Іббс підводив його до столу.

1 Вест-Енд — західна фешенебельна частина Лондона.
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— Ну ж бо, давай, синку, витягай, що маєш, — казав 
він. — Я ж бо не для всіх на таке зголошуюся. Але ти давній 
приятель, можна сказати, родич…

Після цього відвідувач вивантажував принесене на стіл, 
поряд із чашками, чайними ложками й скоринками.

Іноді відбувалося це за присутності місіс Саксбі, яка го-
дувала когось із немовлят ріденьким крупничком. Побачив-
ши її, злодій знімав капелюха.

— Як ви, місіс Саксбі?
— Усе гаразд, любчику.
— А в тебе як справи, Сью? Яка ти вже доросла!
Усі ці люди були для мене неймовірнішими за будь-яких 

чарівників. Адже з-під поли чи з їхніх рукавів казна-як бра-
лися гаманці, шовкові носовички, годинники. Іноді вони 
приносили коштовності, срібні тарелі, мідяні свічники, ниж-
ні спідниці, а чи навіть усеньке вбрання.

— Дуже якісні штукенції, просто надзвичайні, — зазви-
чай казали відвідувачі, коли викладали здобич на стіл.

Містер Іббс потирав руки, демонструючи нетерпіння. Аж 
потім він вивчав принесене, і його обличчя набувало розча-
рованого виразу. Він був дуже приємний на вигляд і здавав-
ся надзвичайно добропорядним: блідий, з гарним ротом і ба-
кенбардами. Його розчарування аж серце краяло.

— Папірець, — казав він, хитаючи головою та мацаючи 
фальшиву банкноту. — Дуже важко буде збути.

Чи, наприклад:
— Знову свічники. От лише минулого тижня мені прино-

сили дюжину чудових свічників після крадіжки на Вайтголл  1. 
Так і не зміг нічого з ними зробити. Ніхто не хотів брати.

І так він і стояв, удаючи, ніби добре знає ціну, але не на-
важується її назвати, щоб не образити відвідувача. Відтак 
нарешті називав суму — і злодій обурювався.

1 Вайтголл — вулиця в лондонському районі Вестмінстер.
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— Але ж, містере Іббс! — вигукував він. — Хіба ж за 
такі гроші варто було теліпатися до вас піхотою від самісінь-
кого Лондонського моста! Ну ж бо, давайте, як годиться 
чесній людині!

Утім, містер Іббс на той момент зазвичай уже стояв біля 
каси й рахував шилінги, викладаючи їх на стіл: один, два, три… 
Із четвертим у руці він завмирав. Відвідувач помічав блиск 
срібла — усі монети в містера Іббса зазвичай були начищені 
саме задля цього! — і це діяло на нього, ніби заєць на гончака.

— То, може, хай буде п’ять, містере Іббс?
Містер Іббс дивився на нього чесними очима й знизував 

плечима.
— Та я б залюбки, синку. Заохотки, слово честі. Якби ти 

справді приніс мені щось виняткове, я б тоді віддячив як 
годиться. Але оце… — Він показував на купу шовку, банк-
ноти чи лискучу мідь: — Це все сухозлітка. Таким робом 
я прогорю. Хіба ж я можу забирати кусень хліба в кришеня-
точок місіс Саксбі?

Він віддавав злодію його шилінги, а той ховав їх до кишені, 
застібав камізельку, кашляв або висякувався. Аж тоді містер 
Іббс змінював гнів на ласку. Він знову підступав до каси.

— А чи ти сьогодні снідав, синку? — запитував він.
Злодій зазвичай відповідав, що від самого ранку й макової 

росинки в роті не мав. Тоді містер Іббс давав йому шестипен-
совик і суворо наказував витратити монету на сніданок, а не 
ставити на перегонах, а злодій тоді відповідав щось на кшталт:

— Золота ви людина, містере Іббс, далебі, золота та й годі!
Із кожної такої оборудки містер Іббс отримував десять чи 

дванадцять шилінгів чистого прибутку, а все завдяки тому, 
що здавався чесним і щирим. Адже, звісно, усе, що він казав 
про банкноти й свічники, — то була дурня, він-бо був дока 
й око мав навчене. Коли за злодієм зачинялися двері, містер 
Іббс ззирався зі мною і підморгував. Він знову потирав руки 
й помітно пожвавлювався.
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— А тепер, Сью, — казав він, — чи не зголосилася б ти 
налощити все це, щоб аж блищало? А тоді — звісно, якщо 
маєш хвильку й місіс Саксбі твоя допомога не потрібна, — 
може, докладеш рученята до гаптування на цих носовичках? 
Тільки дуже обережно, помалесеньку, отими своїми маню-
німи ножицями й, мабуть, іще шпилечкою. Адже це батист, 
бачиш? Смикнеш надто сильно, буде діромаха.

Напевне, саме таким чином я й вивчила абетку: не запи-
суючи літери, а випорюючи їх. Який вигляд має моє ім’я, 
я дізналася, коли до рук потрапили носовички з міткою «Сью-
зен». Але власне читанням як таким ми не переймалися. 
Місіс Саксбі могла б прочитати щось, якби виникла така 
потреба. Містер Іббс умів не тільки читати, а й навіть писа-
ти, але для решти мешканців нашого будинку це було при-
близно те саме, що, наприклад, балакати гебрейською чи 
робити сальто: либонь, комусь це й справді потрібно, от 
євреям, наприклад, чи циркачам. Але їм так судилося, а нам 
воно навіщо?

Принаймні так мені тоді здавалося. Утім, рахувати я також 
навчилася — коли поралася з монетами. Хороші ми, авжеж, 
залишали собі. А фальшиві надто вже блищали, треба було 
натерти їх ваксою й лоєм, перш ніж збувати. Цю науку я та-
кож опанувала. Шовкову й лляну одіж треба було випрати 
й випрасувати, щоб вона була новісінька на вигляд. Само-
цвіти я залощувала оцтом. Зі срібного посуду ми їли — але 
лише раз, бо він був вензельований і клеймований. Щойно 
вечеря добігала кінця, містер Іббс збирав усі тарілки й ке-
лихи та перетоплював їх на зливки. Так само він чинив із 
золотими й олов’яними виробами. Він ніколи не ризикував — 
саме через це йому так таланило. Усі речі, що потрапляли 
до кухні, маючи одну подобу, полишали наш будинок, змі-
нившись до невпізнання. І хоча потрапляли вони до нас крізь 
головний вхід — двері крамнички, що дивилася на Лент-
стрит, полишав цей крам наше житло в інший спосіб — 
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