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Батько і син

«Church» — то церква, а «hill» — пагорб. Прізви-
ще Черчілль звучить англійською так, як німецькою 
звучить прізвище Кірхберґ1: воно вказує на земельну 
аристократію. І земельною аристократією з англій-
ського південного заходу Черчіллі були до рубежа 
XVII і XVIII століть, коли родина, чи принаймні одна 
її гілка, піднялася до вищої аристократії. Це сталося 
завдяки одному неординарному представникові роду, 
який 1650 року народився як Джон Черчілль2, а 1722 
року помер герцогом Мальборо — першим, хто носив 
цей титул; то була постать достоту як із шекспірівської 
драми: придворний і геній, дипломат і державний 
зрадник, полководець і політичний діяч. 

Мальборо у часи свого розквіту був серцем і душею 
колосальної європейської війни коаліцій, яка зруйну-
вала панівне становище Людовіка XIV та увійшла до 
підручників історії під дещо сухою та зневажливою на-
звою — Війна за іспанську спадщину. Цю війну можна 
назвати ледве не родинною справою Черчіллів. Джон 
Черчілль, герцог Мальборо, зібрав коаліцію і тримав 
її вкупі, провадячи війну політичними і — на боці 
принца Євгена3 — військовими засобами; його брат 
____________________________________________________________

1 Кірхберґ (нім. Kirchberg) – досл. «церковна гора» (тут і далі – при-
мітки перекладача).

2 Джон Черчілль, перший герцог Мальборо (1650–1722), англій-
ський полководець і політичний діяч, генерал. У війську мав призвісько 
«Капрал Джон».

3 Принц Євген Савойський (1663–1736) – один з найвидатніших полко-
водців Габсбурзької імперії, разом з герцогом Мальборо командував анти-
французькою коаліцією під час Війни за іспанську спадщину (1701–1714).
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Ґеорґ1 командував англійський флотом, брат Чарлз2 
був найкращим з підпорядкованих йому командирів; 
а блискучий генерал на іншому боці, Джеймс Фітц-
джеймс3, герцог Бервік та маршал Франції, також був 
одним з Черчіллів: позашлюбний син Арабелли Чер-
чілль, сестри великого Мальборо, і останнього короля 
Стюартів Якова II4. Та після такого вибуху військових 
талантів, здавалося, що життєва сила цього роду на 
тривалий час вичерпалася. Черчіллі були високою 
аристократією, однією з кількох сотень родин, які во-
лоділи й правили Англією. Проте в наступні півтора 
століття англійська історія не згадує жодного з них. Аж 
у 80-ті роки XIX століття один з Черчіллів знову ввір-
вався в історію, і, як наполегливо підкреслювали його 
сучасники, ввірвався «як метеор». Це був лорд Рен-
дольф Черчілль, третій син сьомого герцога Мальборо 
та батько Вінстона Черчілля. 

Щоб уникнути плутанини, слід нагадати, що ан-
глійський статут про аристократію інакший, ніж у 
континентальній Європі. Лише старший син герцога 
(або князя чи графа) успадковує «титул». Молодші 
сини хоч і є титулярно лордами, але вже носять тільки 
своє прізвище і сидять у нижній палаті, а не у верхній, 
тобто юридично належать до буржуазії, навіть якщо у 
вищому світі, для посвячених, вони цілком належать 
до вищої аристократії — так само, як і їхні сини, які вза-
галі не носять жодного титулу. Це пояснює, чому син 
герцога Мальборо звався лордом Рендольфом Черчіл-
лем, а його син просто містером Вінстоном Черчіллем. 
____________________________________________________________

1 Ґеорґ Черчілль (1654–1710) – англійський адмірал, політик, член 
парламенту. 

2 Чарлз Черчілль (1656–1714) – англійський політик і військовик.
3 Джеймс Фітцджеймс, перший герцог Бервік (1670–1734) – фран-

цузький військовий діяч англійського походження, під час Війни за іс-
панську спадщину очолював війська Іспанії (1704).

4 Яків II (1633–1701) – король Англії та Шотландії, правив з 1685 до 
1688 року, останній король-католик, був повалений внаслідок «Славної 
революції» (1688), втік до Франції.
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Але повернімося до лорда Рендольфа. Коротка, 
блискуча та гротескно-трагічна історія цього вельможі 
кидала тінь на його сина в багатьох сенсах, і з цього має 
починатися будь-яка біографія Вінстона Черчілля. 

Зі своїм великим предком Мальборо лорд Рендольф 
мав одну спільну рису: раптова, чіпка, геніальна інтуї-
ція. То був перший Черчілль після Джона, який знову 
був наділений своєрідною геніальністю — проте такий 
вид геніальності у багатьох розманіжених родинах 
проявляється знову лише разом із декадансом. Маль-
боро зі своєю глибокою, прихованою пристрасністю 
був надзвичайно розважливою людиною, чарівливо 
ввічливим, зі стриманим шармом, терплячим, перед-
бачливим, наділеним майже нелюдською витриваліс-
тю. Його нащадок у всьому був його протилежністю: 
нестримний, зарозумілий та зневажливий, гострий на 
язик, аж до грубощів, при цьому сам дуже вразливий, 
добросердий, лицарський, аж до донкіхотства, шале-
но відважний — «шалений хлопець», як то кажуть із 
захопленням; але багато хто говорив також про його 
шаленість у буквальному, відверто осудливому сенсі: 
так, приміром, королева Вікторія називала його на вер-
шині його короткої слави в цілком серйозному й злому 
тоні «божевільним». І врешті він справді помер із за-
тьмареною свідомістю. Йому було лише 45 років. 

«Шалений хлопець»! У двадцять чотири роки, піс-
ля того, як він блискуче здав іспити в Оксфорді, його 
занесло до Франції, де він байдикував та чекав на роз-
пуск палати громад, куди збирався висунути свою 
кандидатуру. Якось у Парижі він зустрівся з однією з 
найбільших красунь століття, американкою французь-
ко-шотландського походження з дрібкою індіанської 
крові, Дженні Джером. Через 48 годин він був з нею 
заручений. Її батько був спритним нью-йоркським біз-
несменом, мільйонером, але також скоробагатьком та 
ексцентриком. Родина Черчіллів була шокована май-
бутнім шлюбом; зокрема і через батька Дженні Дже-
ром («Ці американці пихаті, як сам чорт»). Та через 
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півроку молоді таки взяли шлюб — у бюро реєстрації 
громадянського стану при посольстві Великої Британії 
в Парижі. Через сім місяців з’явився на світ їхній пер-
вісток, у дамському гардеробі замку Бленгайм, ледве 
не в королівській резиденції, яку колись спорудив ве-
ликий Мальборо у вигляді справжнього монументу: 
Дженні, незважаючи на останні тижні вагітності, напо-
лягла на тому, щоб одержати запрошення туди на бал. 
Під час танцю в неї почалися перейми. Вона кинула-
ся «най довшим коридором Європи» із зали до себе у 
спальню, але змогла дійти лише до дамського гарде-
роба. Там, серед оксамитових муфт, хутряних пальт та 
капелюшків з пір’ям, у неї відбулися блискавичні по-
логи. Це було 30 листопада 1874 року, і сином, якому 
вона дала життя, був Вінстон Черчілль.

Через півтора року у вищому світі Лондона роз-
горівся жахливий скандал, в центрі якого опинився 
лорд Рендольф. Йшлося про одружену пані з високої 
аристократії, яка спершу була коханкою принца Вель-
ського (згодом короля Едуарда VII1), а потім коханкою 
старшого брата лорда Рендольфа. Глибоко сприкре-
ний принц раптом став великим поборником благо-
пристойності та моралі, він наполіг на подвійному 
розлученні та на шлюбі майбутнього герцога з цією 
пані. Лорд Рендольф, розлючений через труднощі, які 
влаштували його братові, оголосив у вищому світі, що 
в процесі розлучення неминуче будуть оприлюднені 
певні листи, «які вийшли з-під пера та випали з пам’яті 
Його королівської високості».

Після цього принц Вельський викликав його на 
дуель. Лорд Рендольф заявив, що вступить у двобій 
із будь-яким представником принца, якого тільки той 
назве, але проти свого майбутнього суверена він не 
може підняти зброї. Принц відповів, що більше не від-
____________________________________________________________

1 Едуард VII (1841–1910) – король Великої Британії та домініонів, 
правив з 1901 до 1910 року. Перший із Саксен-Кобурґ-Ґотської (згодом 
Віндзорської) династії.
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відуватиме жодного дому, який приймає Черчіллів. Аж 
тут у ролі посередника виступив прем’єр-міністр — 
старий, мудрий Дізраелі1. Він умовив старого герцога 
Мальборо переїхати до Ірландії, щоб посісти посаду 
віце-короля, й узяти до себе приватним секретарем 
свого шаленого сина: мовляв, з часом уся ця справа 
забудеться. Герцог раніше вже отримував цю пропо-
зицію, проте відмовився від почесної посади через 
величезні витрати, пов’язані з виконанням обов’язків 
віце-короля. Але тепер, тяжко зітхнувши, він погодив-
ся. Черчіллі відбули у своє розкішне заслання, і таким 
чином найраніші спогади малого Вінстона Черчілля 
були ірландськими спогадами — спогадами про жах-
ливих шинфейнерів2, про паради і замахи, про театр, 
який несподівано згорів якраз тоді, коли він радів, що 
піде на дитячу виставу...

А лорд Рендольф став у Ірландії політиком. Досі 
він був радше тим, кого сьогодні називають плейбоєм, 
та Ірландія збудила його політичну свідомість. Коли 
1879 року він тридцятилітнім повернувся до Лондона 
й знову зайняв своє місце в палаті громад, то приніс із 
собою щось таке, чого в той час не мав жоден інший 
політик: концепцію, яку до сьогодні сповідують усі 
консервативні партії Європи — «демократію торі».

Демократія, що насувалася тоді, для більшості зда-
валася природною смертю будь-якої консервативної 
аристократії та традиційної партії, і в 1880-ті роки 
серед англійських консерваторів панував глибокий 
песимізм. Старий чарівник Дізраелі пішов у відстав-
ку, великий ліберал Ґладстоун3 знову був прем’єр-
____________________________________________________________

1 Бенджамін Дізраелі (1804–1881) – британський державний діяч 
та письменник, визначальна постать політичного життя «вікторіанської 
доби», один із засновників Консервативної партії, прем’єр-міністр 1868 
та 1874–1880 років.

2 Шинфейнери – прихильники партії Шин Фейн, борці за незалеж-
ність Ірландії.

3 Вільям Ґладстоун (1809–1898) – британський державний діяч і 
письменник, чотири рази був обраний прем’єр-міністром.
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міністром, і зі своїм рецептом постійного розширення 
виборчого права — тепер уже могли голосувати шах-
тарі та поденники, просто нечувано! — здавалося, він 
був спроможний дедалі більше загрожувати існуванню 
консерваторів, тобто партії заможних, аристократів та 
привілейованих, а лібералів, тобто партію буржуа-
зії, поступу, реформ, зробити довічною партією при 
владі. Адже з якої речі шахтарі, поденники, а якось, 
можливо, й фабричні робітники голосуватимуть за 
консерваторів? Єдиним, хто вважав це можливим, був 
шалений лорд Рендольф Черчілль.

Та в цьому випадку він зовсім не був таким уже ша-
леним, скоріш, він був далекоглядним. Він бачив те, що 
сьогодні бачить кожен, — що лібералізм, по-суті, був 
рухом середнього класу і що пролетарські, неосвічені, 
пропащі маси, яким він дав виборче право, насправ-
ді, неважко було зробити резервуаром виборців для 
впевненої в собі партії панівного класу, яка знатиме, 
як викликати до себе прихильність та не буде надто 
пихатою, щоб за допомогою демагогії та справжнього 
розуміння нужд широких мас підкупити їх і перетяг-
ти на свій бік. В його політичній концепції поєднали-
ся відголоски бонапартизму та предтечі фашизму зі 
справжнім noblesse oblige1 — навіть сьогодні складно 
розрізнити в його промовах щирість і фальш. Він був 
справжнім демагогом найвищого ґатунку. Та найдиво-
вижніше те, що водночас він був справді проникливим 
державним діячем — він був навіть проникливішим за 
Бісмарка, який тоді мав справу з тією самою пробле-
мою, але не зміг так добре її залагодити. Врешті, Ан-
глія не мала соціал-демократичної партії. 

Якщо коротко, то за шість років, з 1880 до 1886, що 
відповідає тридцятому та тридцять шостому роко-
ві його життя, лорд Рендольф Черчілль знову зробив 
консерваторів партією влади (і, як потім з’ясувалося, 
на довгі двадцять років), а сам він став найвідомішим 
____________________________________________________________

1 «Привілейоване становище зобов’язує» (фр.). 
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та найпопулярнішим політиком Англії, на якого на-
малювали найбільше карикатур та якого найбільше 
ненавиділи. 

Так, найбільше ненавиділи — і не лише серед лі-
бералів, на яких він нападав і переслідував з нечува-
ною різкістю, брутальністю та грубими жартами, але 
й серед керівників своєї партії, цих патріархально-
аристократичних та солідно-зарозумілих чоловіків, 
які дивилися на шаленого Черчілля з деякою відразою 
та несхваленням, похитуючи головами, коли той люто 
відстоював їхню справу, а він платив їм за це своєю не-
прихованою зневагою. 

Лише коли він став незамінним, то призвичаївся 
добиватися всього, чого хотів, зверхніми погрозами 
подати у відставку. Між двома наймогутнішими кон-
серваторами, лордом Солсбері1 та його небожем Арту-
ром Балфуром2, обидва — майбутні прем’єр-міністри, 
на початку 1884 року відбувся такий письмовий обмін 
думками:

«Я схиляюся до думки, що нам слід уникати будь-
яких сутичок з Рендольфом, поки він сам вчинить 
якусь нелояльну дію проти партії і втрапить у проти-
правну ситуацію». (Балфур).

«Рендольф і Магді посідають у моїх думках при-
близно рівні місця. Магді впадає в шаленство, але на-
справді у нього зовсім ясна голова. З Рендольфом усе 
якраз навпаки». (Лорд Солсбері). 

Проте лорд Солсбері, коли 1886 року він надовго 
зайняв пост прем’єр-міністра, цього навіженого, якому 
він завдячував посадою, зробив своєю другою люди-
ною, скарбником та міністром палати громад — фак-
тично, віце-прем’єром. Це було в серпні 1886 року. А 
____________________________________________________________

1 Роберт Гаскойл-Сесіл Солсбері, третій маркіз Солсбері (1830–
1903) – визначний представник консервативної партії з роду Сесілів, 
був тричі прем’єр-міністром та чотири рази міністром закордонних 
справ, член палати лордів.

2 Артур Джеймс Балфур, перший герцог Балфур (1848–1930) – бри-
танський політик, прем’єр-міністр 1902–1905 років.
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в грудні того ж року Рендольф подав у відставку з усіх 
своїх постів і політично став покійником. Це було рап-
тове, найпродуманіше і водночас найбезпричинніше 
політичне самогубство, яке знає англійська політична 
історія, й англійські політики досі не перестають пере-
казувати цю жахливу легенду, похитуючи при цьому 
головою. 

Причина для відставки лорда Рендольфа була три-
віальною: суперечка з військовим міністром про обо-
ронний бюджет, а такі суперечки відбуваються щоден-
но. Та лорд Рендольф високодумно звик не терпляче 
розв’язувати такі конфлікти, а негайно вирішувати їх 
на свою користь, використовуючи свою незамінність 
та погрожуючи подати у відставку. Можливо, саме 
цього він хотів і тоді й був вражений, коли його заяву 
про відставку раптом справді прийняли. 

Обставини його відставки мали в собі щось над-
звичайно ексцентричне: свою заяву він написав у ко-
ролівському Віндзорському палаці після аудієнції з ко-
ролевою ще й на її власному королівському папері для 
листів (чого вона йому ніколи не могла пробачити), а 
ще він узяв на себе клопіт самому поїхати до редакції 
газети «Таймс» і подбати про те, щоб гаряча новина 
вже наступного ранку була в газеті. Навіть перед своєю 
дружиною він не прохопився жодним словом. За сні-
данком він показав їй першу сторінку газети зі слова-
ми: «Для тебе сюрприз!»

Можливо, по-жіночому прониклива королева Ві-
кторія мала рацію, коли казала: «Цей чоловік душев-
нохворий». Може й справді в нього була ейфорична 
початкова стадія паралітичного зриву, який відкрито 
проявився за кілька років і врешті занапастив його в 
45-річному віці. Але цього замало, щоб пояснити гро-
тескність і величність його жесту зневаги до світу та не-
хтування ним, таке пояснення є навіть принизливим, 
як і пояснення появи приблизно в той самий час «За-
ратустри» його сучасника Ніцше самим тільки набли-
женням автора до катастрофи зі здоров’ям. Можливо, 
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хвороба підносить геній і характер до неймовірних, 
лячних висот, але не вона їх творить. Тут річ у тому, 
хто саме захворів.

Той, хто відкидає життя, його і втрачає; одним ве-
ликим жестом можна все перекреслити, нового злету 
більше не буде. Лорд Рендольф зробив себе зайвим, 
йому в Англії, власне, вже не було до чого братися. Він 
подався у мандри світом, та мандри наганяли на нього 
нудьгу, він писав високооплачувані, але індиферентні 
статті для газет, марно намагався повернутися в полі-
тику, що стало початком його болісного занепаду. Над 
останніми жалюгідними роками лорда Рендольфа 
Черчілля краще опустити завісу. 

У ці роки поряд з ним була розрада його життя, 
якої він не бачив. Посеред вдоволеної зловтіхи, якою 
супроводжувалося його падіння, в роки, коли всі лише 
здвигали плечима і відверталися від нього, й аж до ро-
ків, коли в інших пробуджувалося співчуття до ньо-
го — останнє приниження поваленого додолу, зали-
шався один палкий шанувальник, прихильник і учень: 
його молодший син Вінстон Черчілль. Та батько не 
звертав на сина жодної уваги, його це ніяк не втішало, 
скоріш навпаки — в останні роки йому додавало гірко-
ти те, що в його власних очах його син був невдахою, 
малообдарованим та безнадійним. Зневага батька, 
яким той так захоплювався, своєю чергою, ще більше 
отруювала юність сина — юність, що й без того була 
доволі похмурою. 

Пізніше Вінстон Черчілль так писав про свої юні 
роки від семи до дев’ятнадцяти: «Коли я згадую ці роки, 
то мушу сказати, що вони були не лише найбезрадісніші, 
але й найнудніші та найнепродуктивніші в моєму житті. 
Я був щасливою маленькою дитиною, яка любила бавитися, 
і відтоді, як я став дорослий, з кожним роком я почувався 
щасливішим. Але шкільні роки на мапі мого життя утво-
рюють похмуру сіру пляму. Вони були безперервною вер-
вечкою болісних переживань, які тоді аж ніяк не здавалися 
чимось дріб’язковим, а також безрадісних зусиль, які нічого 
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не приносили: роки небажання, примусу, одноманітності, 
безглуздості». 

Чого не бачив він сам, але чітко може вгледіти сто-
ронній спостерігач, — це були роки боротьби, до того ж 
найтяжчої боротьби в житті, якому не бракувало битв: 
роки цілковито безнадійної боротьби, яку неможливо 
було виграти, але й неможливо припинити. Хлопчиком 
Черчілль просто відмовлявся підкорятися могутній, не-
зрівнянно потужнішій машині виховання, якій він був 
підпорядкований, опирався самому підпорядкуванню. 
Він чинив цій машині опір — і внаслідок цього зазнавав 
від неї найжахливіших кар. Він не мав жодного зиску зі 
свого довгого й дорогого виховання — єдиною корис-
тю тут можна назвати хіба лише те, що він дуже рано, 
жахливо рано навчився витримувати неймовірний тиск 
і при цьому не ламатися. «Англійці, — як мовиться в од-
ній поширеній на острові приказці, — не годують груд-
дю своїх хлопчиків». Як і багато іншого, що кажуть про 
англійців, це стосується насамперед англійської вищої 
верстви, й навіть дотепер; і ще більше, ніж сьогодні, це 
стосувалося років, коли ця верства була в розквіті своїх 
гріхів, а малий Черчілль якраз у ній народився. 

Родинному життю ця верства зовсім не вділяла 
часу. Дитина знайомилася зі своїми батьками, коли до-
сягала повноліття. В одномісячному віці немовля пере-
ходило до рук няньки, яка надалі заміняла матір. (Ця 
жінка, пані Еверест1, щиро любила малого Вінстона 
Черчілля. Коли згодом вона у своєму капелюшку відві-
дала його у приватній школі, він обняв її на очах усьо-
го класу — акт надзвичайної моральної мужності. А 
коли вона помирала, двадцятирічний гусарський лей-
тенант був поряд з нею, і на її похороні бачили, як він 
плаче. Під час Другої світової війни її портрет висів на 
стіні його кабінету прем’єр-міністра.) Коли йому було 
чотири чи п’ять років, до няньки приєдналася гувер-
____________________________________________________________

1 Елізабет Енн Еверест (1832–1895) – нянька Вінстона Черчілля, пра-
цювала покоївкою в родині Черчіллів з 1875 до 1893 року. 
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нантка, яка давала йому перші уроки. У сім років він 
пішов у перший інтернат, у підготовчу школу, в три-
надцять років — у другий, то була приватна школа. 
Обидві школи були пеклом тілесних покарань та раєм 
товариських стосунків; обидві школи були свідомо 
спрямовані на те, щоб зламати своїх вихованців і по-
тім склеїти їх по-іншому. Коли випускники цих відо-
мих англійських шкіл у вісімнадцять чи дев’ятнадцять 
років вступали до Оксфорда або до Кембриджа, всі 
вони мали нормовану, цілком привабливу, але штуч-
ну другу особистість, яку можна порівняти з обріза-
ними деревами у французькому бароковому парку. У 
двадцять чи двадцять один рік вони вступали в життя, 
знайомилися, якщо все було гаразд, зі своїми батьками 
й були готові до того, щоб подобатися суспільству та 
особливим чином зневажати його, а при відповідній 
обдарованості й панувати над ним. 

Ця система виховання була випробувана часом і 
рідко давала збій. Її примус потужний і жахливий, її 
сила переконання майже нездоланна. Дехто ламається 
на ній, більшість витримує її суворість і більш чи менш 
добровільно формується нею та назавжди зберігає на 
собі її печать. Пізніше про шкільні роки згадують як 
про найщасливіший час у житті. 

Чому ж юний Черчілль чинив опір, чому він роз-
почав безперспективну боротьбу проти майже непе-
реборного примусу? Тут можна відповісти так: саме 
тому, що це був примус. «Мої вчителі, — писав він піз-
ніше, — мали у своєму розпорядженні найширший набір 
примусових засобів, але від мене все відскакувало. Там, де 
не зверталися до моєї цікавості, мого розуму чи моєї фан-
тазії, я не бажав чи не міг вчитися. За всі мої дванадцять 
шкільних років ніхто не зміг навчити мене написати пра-
вильне речення латинською мовою». І в іншому місці: «До 
латини я мав природжену відразу, яка, очевидно, блокувала 
мій розум». 

Чому саме латина? Про багато чого з шкільного 
життя Черчілля можна лише здогадуватися, але тут з 
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його власного опису нам відомо про той перший дра-
матичний досвід, який назавжди заблокував його розум 
до вивчення латини. Загалом, це був його перший 
шкільний досвід. Йому виповнилося сім років, і мати 
віддала його в елітну школу Святого Джеймса в Аско-
ті1, де він відтепер мав мешкати. 

«Коли затихло шурхотіння коліс екіпажа, що відвозив 
мою матір, директор зажадав від мене віддати йому всі гро-
ші, які я мав із собою. Я дістав три свої срібняки. Відповідно 
до правил, ця сума була занесена у спеціальну книгу... По-
тім ми залишили кабінет директора та комфортабельний 
приватний флігель будівлі й увійшли в промерзлі навчальні 
та житлові приміщення вихованців. Мене завели в класну 
кімнату й посадили за парту. Всі інші хлопці були надво-
рі, і я був наодинці з класним учителем. Він дістав тонку 
книжку із зеленувато-коричневою обкладинкою, помережа-
ною словами, надрукованими різними шрифтами. 

— Дотепер ти не вивчав латини, еге ж? — запитав він
— Ні, сер.
— Це латинська граматика. — Він розгорнув книжку на 

сильно затертій сторінці й вказав на два стовпчики слів у рамці. 
— Ось це ти зараз маєш вивчити, — сказав він. — Я 

повернуся за пів години. 
Так того похмурого пообіддя в похмурій класній кімна-

ті з гіркотою на серці я побачив перед собою першу відміну:
Mensa — стіл
Mensa — столе
Mensam — стола
Mensae — стола
Mensae — столу
Mensa — за або зі столом
Що це, в біса, має означати? Який у цьому сенс? Мені 

здавалося, що це цілковита нісенітниця. Але принаймні 
одне я міг зробити, а саме: завчити ті слова напам’ять. 
Тож, наскільки мені дозволяв мій внутрішній смуток, я 
взявся за це завдання. За якийсь час учитель повернувся. 
____________________________________________________________

1 Аскот – містечко в південно-східній Англії в графстві Беркшир.




