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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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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.

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.)


