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Д ОР ОГІ ЧИ ТАЧІ !
Перед вами книжка із серії мотивувальних біографій
найуспішніших людей. Її можуть читати як діти, так
і дорослі. Це незвичайна серія. Її написано в захопливій
і доступній формі. Головні герої книжок – видатні особистості, які досягли надзвичайних результатів завдяки
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те, ким мріяв стати Вінстон Черчилль у дитинстві, де він
зустрів кохання свого життя і як став прем’єр-міністром
Великої Британії, врятувавши країну під час війни.
Крім того, книга познайомить дитину із зовсім іншим Черчиллем. Він був дуже талановитим не тільки у військовій справі. Вінстон чудово малював, писав
книги, власноруч побудував свій маєток і мав блискучу пам’ять. Якось він напам’ять прочитав 1200 рядків
з книги про історію Стародавнього Риму, аби виграти
парі. Такий герой не може не надихнути.
Пам’ятайте: батьківське читання – один із найбільш
емоційних та пам’ятних моментів для дітей. Коли ви
читаєте дитині – вона відчуває ваші турботу й любов.
Любіть своїх дітей! Говоріть їм про це! Вони дуже
цього потребують...

СЕРІЯ «ВИД АТНІ ОСОБИСТОСТІ.
БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ Д ЛЯ ДІТЕЙ»

Мудрість багатьох поколінь доводить, що найголовніше
завдання батьків – допомогти дитині піднятися на її власну
гору, реалізувати її власне життєве завдання. Книжкова серія «Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей» допоможе дитині підкорити будь-які вершини.
Видано чимало біографій про життя видатних людей.
Але наші історії особливі тим, що вони написані «мовою дитини» та відповідають потребам сучасного покоління. Кожен
із батьків мріє виростити свою дитину щасливою й успішною. Освіта посідає в цьому процесі чи не найважливіше місце. Проте варто пам’ятати, що дитині дуже важливо отримувати позитивні емоції в процесі навчання. Саме тоді вона
по-справжньому захопиться знаннями і зможе запам’ятати
необхідне.
Зазвичай дітям не надто подобається вчитися, щось зуб
рити. Вони люблять поринати у світ пригод із новими героями, співпереживати їм, учитися разом із ними й долати перешкоди. То запросіть ваших дітей у таку пригоду!
Книжки серії «Видатні особистості. Біографічні нариси
для дітей» – це найкращий спосіб познайомитися з наукою,
історією, досягненнями людства та світовими відкриттями.
На прикладі видатних особистостей та відомих учених книжки дають зрозуміти, що визначний успіх не приходить сам
собою, він підвладний лише тим, хто багато та плідно працює. Не варто кожну невдачу розцінювати як провал, адже
будь-яка невдала спроба – це ще один крок, який наближає
до мрії.
У дорослому віці ми приймаємо обставини такими, якими вони є. Частіше змінюємо ставлення до ситуації. Та не всі
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здатні змінити себе або саму ситуацію. Унікальні книжки-
біографії допоможуть дитині зростати впевненим лідером
із власною думкою й поглядами на світ. А батьків надихнуть
на нові ідеї, досягнення та втілення цілей. І головне – допоможуть бути для своєї дитини найкращим батьком чи матір’ю.
Наприкінці кожного розділу є вправи-запитання. Вони
допоможуть запам’ятати все головне й цікаве. А також
наштовхнуть на роздуми, як стати першим у своїй справі,
так як це зробили Коко Шанель, Стів Джобс, Альберт Ейнштейн, Блез Паскаль, Нікола Тесла, Маргарет Тетчер, Одрі
Хепберн, Чарлі Чаплін, Леонардо да Вінчі, Марія Кюрі,
Вільям Шекспір.
Крім того, книжки серії «Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей» надихають проводити вільний час разом із усією родиною. Адже спільне читання дає змогу щиро
говорити з дитиною про важливе, зміцнює стосунки з нею
й додає любові до книжок. Читайте та надихайтеся!
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
«Якщо ви крокуєте
пеклом — ідіть,
не зупиняючись»

30 листопада 1874 року.
Бленгеймський палац,
Вудсток, Оксфордшир

-З

дається, ви чимось занепокоєні, Емі? —
леді Черчилль обдарувала покоївку чарівною усмішкою.
— Чи варто двічі за день випробовувати долю, мадам? — відповіла та, насилу застібаючи смарагдовий браслет на трохи розповнілому зап’ястку господині.
— Що ви маєте на увазі? — поцікавилася жінка.
Її рухливі брови злетіли догори, вдаючи щире здивування, а в карих очах затанцювали іскорки.
— Двічі та день гоцати — спершу на коні, а тепер ось
на балі… — почала Емі.
— ...Це цілком прийнятно для мене — Дженні, вільної дочки американських прерій. І якби я нею насправді
не була, а була цією нудною англійською леді Рендольф
Черчилль, як зазначено на моїй візитівці, ви б не посміли критикувати мої рішення. Чи не так, моя люба?
Леді Черчилль різко закрила зелене оксамитове віко
скриньки з сережками, намагаючись удати суворість
і гнів. Та ж хіба обдуриш покоївку-американку, яка знала її ще пустотливим дівчиськом?
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— Що ви, мадам! — вдала переляк Емі. — Мені
й на думку не спало би вас критикувати! Я би не наважилася! Мене непокоїть ваш стан.
— Мене також! А надто стан мого тіла в цьому корсеті. Він на мені висить — затягніть щільніше!
Покоївка не перечила. Вона добре знала: хоч Дженні й називають леді, марно наводити їй бодай якісь аргументи — надто вже вона норовлива. Як їй пояснити,
що жінка, вагітна на сьомому місяці, має бути хоч трохи
обачною? Ось саме зараз, після двогодинної прогулянки
верхи, її господиня збирається танцювати на цьому клятому балі! Що зробить з Емі лорд Рендольф, якщо з його
дружиною станеться жахливе — ще й за його відсутності? А що скаже містер Джером, її колишній американський господар і батько леді Черчилль? Хто відповідатиме за щільно затягнений корсет? Певна річ, Емі! Та,
яка його затягла.
Емі навіть уявити не могла, що коли б того дня вона
не опинилася поруч із господинею і не діяла швидко
й чітко, висувати претензії їй мало би набагато більше
людей. Вже за три години на її слабкі плечі ляже величезна відповідальність — за долю світу, яку можна порівняти хіба з тією, що її колись візьме на себе майбутнє
немовля, чиї слабкі рухи покоївка відчувала, затягуючи
корсет своєї пані. А леді Черчилль все вимагала зробити з її незвично широкої талії витончений «пісочний годинник». «Щільніше, ще щільніше, — наказувала вона
спітнілій Емі. — Ще є куди стягувати!»
Леді Черчилль танцювала. Один кавалер змінював
іншого, після вальсу була мазурка. Їй важко дихалося.
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Не встигла зала зупинитися перед очима Дженні після
кружляння під музику Штрауса, як залунала знаменита мелодія Шопена. «Як чудово, що чоловік поїхав! Мені
так добре, що здається, ніби й не було останнього року
життя. Все, як раніше», — подумала вона. Але її погляд
ковзнув униз, по сукні...
«Ну, нічого, ще є два місяці», — леді Черчилль
усміхнулася — і своїм думкам, і кавалеру, що запросив
її на мазурку. Як і належить норовливій доньці прерій,
вона майже не глянула на нього — лише рішуче подала
руку.
Однак, зробивши кілька різких па, Дженні раптом
зблідла і зомліла в незнайомих руках. Якби не витримка її випадкового партнера — вона би впала, просто тут,
під ноги гостей.
Наступне, що відчула леді Черчилль — дошкульний
запах нашатирю, від якого аж дух забило. Вона мотнула
головою, намагаючись позбутися неприємних відчуттів.
Наче крізь марево долинав дзенькіт металевих предметів, плескіт води, бубоніння трьох жіночих стривожених голосів і одного чоловічого.
Їй було дуже холодно. Дженні була впевнена, що зараз вона все вирішить. Треба лиш підвестися, дійти
до свого ліжка — і все буде добре.
— Куди ви? — почула вона над вухом.
— Я змерзла — піду пошукаю чогось теплого...
Власний кволий голос здався леді Черчилль чужим. А чоловічий низький баритон нагадав їй капітана, який уривчасто віддавав команди. Майже як на тому
кораблі, на якому вона понад рік тому припливла
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до Англії з Америки. «А якщо ми ще пливемо, і то був
лише сон?» — подумала вона. Проте біль, що накотив
хвилею, повернув її до реальності. Вона застогнала.
— Мадам, у вас передчасні стрімкі пологи. Ви мене
розумієте? — звернувся до Дженні «капітан».
Вона кивнула та почула переляканий голос Емі:
— Корсет! Лікарю, що робити? Мене руки не слухаються!
— Та ріжте вже ці шнурки! І шпильки повитягайте — тільки ви знаєте, куди їх натицяно. А мені працювати треба… І з зачіски, з зачіски теж! — роздратовано
кинув баритон.
— І браслет? І сережки? — швидко зметикувала Емі
й закопошилася біля своєї пані.
Лікар звернувся до леді Черчилль.
— Вам буде неприємно, але все повинно минути
дуже швидко. Наразі ви мусите слухатися тільки мене.
Чуєте?
Вона зробила ще одну спробу підвестися. Її нудило.
— І без заперечень, леді. Я не ваша покоївка, а лікар... Не турбуйтеся, я хірург, не таке в Індії бачив, —
сказав «капітан», поступово перетворюючись на незнайому людину з рудими бакенбардами, в жилеті
та з закасаними рукавами сорочки.
— Так-так, — тільки й змогла вичавити Дженні, заплющивши очі й до крові закусивши губу. — Тільки б це
пекло закінчилося якнайшвидше-е-е-е...
Так 30 листопада, під музику розкішного балу,
яка заглушувала стогони, в крихітній кімнатці родового маєтку герцогів Мальборо, леді Черчилль, дочка
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заможного американського промисловця та дружина лорда Рендольфа Черчилля, члена партії торі й депутата британського парламенту, народила свого первістка.
Це була перша пригода для передчасно народженого
хлопчика, якого за століття англійці визнають «найвеличнішим британцем усіх часів». Завдяки Богу, професіоналізму військового хірурга, який випадково опинився на балі, а також кмітливості трьох служниць, ця
двокілограмова синенька грудочка погано, але самостійно дихала! Ба більше: хлопчик навіть попискував
і агукав — либонь, почавши репетирувати одну зі своїх
знаменитих промов, а чи формулюючи першу в’їдливу
цитату. «Якщо ви крокуєте пеклом — ідіть, не зупиняючись», — так він народився, так він і жив.
Ці слова прозвучать на початку ХХ століття!
А 1874 року, поки майбутній сер Вінстон-Леонард Спенсер-Черчилль опановував життя, а його мати заприсягалася, що більше дітей не народжуватиме, героєм дня
став лікар! Він з усмішкою приймав вітання, не знаючи,
куди подіти руки, почервонілі від частого миття.
— Вас не було лише півтори години! Це так дивно!
Ви маг і чарівник, — захоплено вигукнула жінка років сорока пʼяти, оточена пʼятьма доньками віком від 15
до 25 років.
— Гадаю, леді за подібних обставин ведеться сутужніше. Ви це напевне знаєте! — пожартував лікар.
— Народився семимісячним, як Наполеон, — зауважив гладкий літній джентльмен; здається, колишній міністр.
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— Сподіваюся, що силою та хоробрістю цей малюк
вдасться у «корсиканське чудовисько». Та нехай нащадок герцогів Мальборо принесе світу мир, а не горе
та знегоди, — парирував виснажений хірург.
Тим часом він метикував, який рахунок виставити лорду Рендольфу Черчиллю, коли той повернеться.
«Яку ж цифру туди вписати? Не хотілося б видатися занадто зарозумілим, одначе не варто й нітитися перед
цим пихатим депутатом», — думав лікар, мружачись од
світла. Він не знав і навіть припустити не міг, що коли б
не потрапив на цей бал (він зовсім не хотів туди їхати —
дружина вмовила), коли б не зосередився, не згадав лекцій на тему недоношених немовлят — який рахунок
йому виставила б історія!

Запитання
1. Представниками яких країн та народів були батьки
Черчилля?
2. Хто такі лорд і леді, що означали ці титули у ХІХ столітті й нині?
3. Хто з великих людей, крім Черчилля, народився
семимісячним?
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ

«Мужність змушує встати
та висловитися, а також
сісти та вислухати»

18 березня 1879 року.
Резиденція віце-короля
в Дубліні, Ірландія

-О

тже, ти їдеш, Вінстоне, — багатозначно
промовив герцог, похитавши сивою головою.
— Так, дідусю. Ми всі їдемо. І я,
і тато, і мама, і моя няня місіс Еверест, — відповів чотирирічний малюк, намагаючись нишком підгилити носаком черевика шматочок гравію.
Розмовляти з дідом-герцогом Вінстону було нудно
і трохи лячно.
— Що ти найбільше запамʼятав тут, в Ірландії? —
поцікавився герцог.
— Як ми їхали до замку на театральну виставу. Йшов
дощ, потім неначе пролунав потужний грім. Побігли
люди. Я почув, як хтось крикнув: «Від директора залишилася сама рука зі звʼязкою ключів!» І здогадався, що
вистави не буде. Всім було страшно, а мені ні. Я так хотів, щоб мені показали ці ключі — але мені не дозволили. Правда, згодом повели на руїни. Але там уже нічого
цікавого не лишилося — саме каміння, яке розбирали
солдати.
— Так, ці кляті ірландці підірвали театр! Добре, що
це сталося до початку вистави! Інакше жертв було би
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набагато більше, — повернувшись на підборах, герцог
Мальборо уважно подивився на онука, так, ніби бачив
його вперше. — Ти дивом уникнув смерті, малюче. Сподіваюся, Бог береже тебе для чогось важливого. Дуже
важливого.
— Мені здалося, що вони не мене хотіли підірвати,
а... — хлопчик промовисто глянув на діда.
— Якщо ти хочеш щось запитати — питай. Коли ми
ще побачимося! Та чи побачимось, — із грудей герцога
Мальборо вирвався хрипкий кашель.
— Чому ірландці хотіли вбити вас, діду? Ви хороший
і добрий! — сказав Вінстон.
Він тицьнувся вологою долонькою у крижану дідову
руку. Другою рукою хлопчик крутив білу стрічку на капелюсі.
— Це важко пояснити, — зніяковів герцог. — Ти
маєш ще багато чого навчитися. Як будеш сумлінним,
колись ти все зрозумієш. Можливо.
— Чи не прозвучить це занадто зухвало, якщо я скажу, що вже розумію? Ірландці — о, як їх боїться моя
няня, ви б знали! — хочуть свободи. Для них ви — не ви,
не мій дідусь. Ви віце-король, представник королеви Вік
торії. Королева — теж гарна і добра, але всім байдуже
до цього. Їм однаково, які ми люди, бо їм важливо, ким
ми є. І королева, і ви, її представник, і я, ваш онук — ми
англійці. Ірландцям цього досить, щоб хотіти нас убити.
— Дуже добре сказано, мій хлопчику! Ти тонко помічаєш суть явищ. Дуже важливо бачити суть, відкидаючи лушпиння слів... Це корисно, хай ким би ти став.
А що ще ти запамʼятав?
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— Як ми їздили до дядька... До дядька... Там ще
вежа була, біла. Яку підривав Олівер Кромвель. Як
я зрозумів, ця людина була проти короля. Тому Кромвель завжди щось підривав. Особливо любив вежі. А потім сам ледь не став королем.
— Дивно: імʼя свого дядька, лорда Порталінгтона,
ти забув, а лорда-протектора Олівера Кромвеля — знаєш. Мабуть, аби ти когось запамʼятав, потрібно, щоб він
щось підірвав, — усміхнувся герцог. — Ще щось?
— Як ви відкривали памʼятник! — відповів малюк. — Це було урочисто.
— Та невже? Тобі було три роки! А чи памʼятаєш ти,
Вінстоне, кому був цей памʼятник? — поцікавився герцог.
— Ге-ге-ге... Генералу Грофу... З-здається, — Вінстон почервонів і почав заїкатися — він завжди заїкався, коли хвилювався.
— Лорду Гофу! — виправив старий. — Важливо
памʼятати видатні імена та правильно їх називати! Історія — наука точна, і помилки в ній часом вартують дорожче за математичні прорахунки, мій хлопчику.
— Так, вибачте. Зате я памʼятаю частину вашої промови!
І з відстороненим виразом обличчя, ніби дивлячись
крізь дуб, біля якого вони зупинилися, чотирирічний
хлопчик став промовляти довгі пафосні речення. То був
уривок дідового виступу, який Вінстон чув раз у житті!
Герцог Мальборо ніколи не зважав на дитячі балачки. Він любив повчально повторювати улюблене прислівʼя вікторіанських часів: «Дітей має бути видно, але
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не чутно». Він і до Вінстона заговорив лише тому, що
його син і секретар, батько малюка Рендольф Черчилль,
назвав свого первістка «важкою дитиною». Герцог вирішив скласти особисту думку про одного зі своїх онуків.
Не сказати, що до того ранку його занадто хвилював
або цікавив Вінстон. Зрештою, імені та спадщини герцогів Мальборо цьому хлопчині не бачити — крім Рендольфа герцог мав старших синів... Нащадок першого
з них, кузен Вінстона, справді потребує особливої уваги.

Та прогулюючись біля ставка і розмовляючи з чотирирічним онуком, герцог і віце-король Ірландії сам
здивувався своїй раптовій зацікавленості. Йому було
і смішно, і дивно, і приємно, що чотирирічний онук
майже дослівно відтворює складну промову. Промову,
яку написав він, доросла досвідчена людина, а потім
вчив її майже тиждень.
«Треба сказати Рендольфу, що час уже наймати вчителя цьому хлопчиську. Годі спілкуватися лише з няньками. Нехай вчиться читати. До речі! Кузен відправляє
свого сина влітку до школи, звільняється гувернантка.
Варто про це поговорити. Не забути!» — думав дід.
Риси його суворого владного обличчя полагіднішали: а чи від сонця, яке визирнуло з-за хмар ледь не вперше за цю весну, а чи від того, як хлопчисько змахнув палицею, ніби шпагою.
— «... і вбивчим залпом розкидавши шереги своїх
ворогів!» — переможно закінчив цитату Вінстон. — Затим кіннота стягнула полотно на мотузках. І я побачив
памʼятник. І знову пролунав громоподібний звук.
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— Що, і памʼятник теж підірвали? — запитав дід
онука, ховаючи усмішку в пишних вусах.
— Ні, памʼятник ніхто не підривав! Це стріляли гармати! Думаю, це і називається «залп».
— Чудово, чудово! А як тобі вдалося все це запамʼятати? — запитав дід онука.
— Не знаю, — знизав плечима Вінстон. — Але відтоді я весь час граю у відкриття памʼятника зі своїми
солдатиками. Треба ж мені щось при цьому говорити!
І я кажу те, що чув.
— Тоді зрозуміло. Може, ти хочеш стати військовим?
Офіцером або навіть генералом? Катання на віслюку ти
вже опанував: навіть встиг із нього впасти й розбити голову. Час уже вчитися гарцювати на коні — що скажеш?
— Я хочу командувати... І вирішив бути дуже розумним і дуже хоробрим! Так, я хочу стати вами, сер! Якщо,
звичайно, у мене вийде, — відповів Вінстон і зашарівся.
Кажуть, якщо мрії не озвучити, то вони так і залишаться невтіленими мріями. Можливо, саме тут, в Ірландії, чотирирічний хлопчик вперше усвідомив і визнав, чим саме він хотів би займатися.
Та ані він, ані старий герцог не могли собі уявити, що
слава цього малюка з пухкими губами перевершить славу не тільки дідову, а й усіх інших предків, чий титул
Вінстон так ніколи і не успадкує. Навіть славу першого герцога Мальборо, який служив пʼятьом монархам,
полководця часів Славетної революції, якого колись нарекли «фактичним першим премʼєр-міністром Великої
Британії». Але незабаром (адже для історії «за 60 років» — це незабаром!) його нащадок, цей хлопчисько,
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який обожнював гуркіт вибухів і своїх солдатиків, стане
найзнаменитішим премʼєр-міністром цієї країни. І зробить це за часів найкривавішої світової бійні.

Запитання
1. Ким був дідусь Вінстона Черчилля (титул, рід, посада)?
2. Як звали королеву, яка правила Британією у той час?
3. Чому в Ірландії було небезпечно?
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

«Школа не має стосунку
до освіти; це інститут
контролю, де дітям
прищеплюють навички
співжиття»

1 листопада 1882 року.
Бленгеймський палац — школа
Сент-Джордж

-Н

яню, я б-боюся, — щоб вимовити цю фразу, хлопчикові довелося пальцем роз
клеювати пересохлі губи.
— Тобі майже вісім, Вінстоне! У цьому віці всі діти твого кола їдуть до школи, — відповіла
Елізабет Енн і ніжно пригорнула до себе кучерявого вихованця.
— Так, я знаю... «Шкільні роки — найщасливіші
в житті», так усі кажуть. І всі мої старші кузени запевняли, що вже не можуть дочекатися кінця канікул —
так хочуть повернутися до школи, — сказав хлопчик.
— То що тебе тривожить? Чи ти просто не хочеш залишати маму, тата, брата Джека і мене? — няня пестила його біляву голову, перебираючи пальцями волосся.
— Няню, я їм не довіряю! — вигукнув хлопчик.
— Кому? — здивувалася Елізабет Енн.
— Моїм кузенам. Вони кажуть, що їм усе подобається, коли їх чують дорослі. Або коли вони хизуються своєю школою один перед одним. Я… я розпитав кожного
з них окремо.
— Навіть так! І що? — няня оцінила кмітливість свого вихованця.
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— Всі зізналися, що вдома їм подобається більше.
Один сказав, що у школі дуже холодно. Вранці йому доводиться вставати і тремтячими руками сколювати лід
у глечику, щоб умитися! Він неодноразово хворів, але
хвороба йому була в радість, бо тоді він не відчував холоду! Другий кузен розповідав, що в їхній школі дуже
погано годують. Вранці вівсяна каша, вдень суп, увечері — тільки молоко з хлібом. А я не можу без домашніх
булочок! — і з Вінстонових очей полилися рясні сльози.
— Любий мій, якби я мала вибір… — зітхнула вона,
але вмить опанувала себе. — Всі хлопчики з родини
Черчиллів навчаються у таких школах. Без цього не бачити тобі Ітонського коледжу, як власних вух.
— Няню, мені не потрібен Ітон! Я хочу бути звичайним генералом, а не вченим. І не політиком, як батько! — вигукнув Вінстон.
— По-перше, щоб стати генералом, теж потрібна
освіта. По-друге, з часом ти можеш змінити свою думку.
Це майже з усіма трапляється!
— Няню, а ви що, не завжди хотіли бути моєю нянею?!
Хлопчик так щиро здивувався, що навіть припинив
плакати.
— Коли я була дівчинкою — я ще не була знайома
з тобою. Я навіть не була знайома з Елою, дитиною, яку
гляділа до тебе — в Кенті, памʼятаєш, я розповідала?
— А ким ви тоді хотіли стати? У вашому дитинстві? — запитав Вінстон, ще раз схлипнувши.
— Ти не повіриш! Я хотіла стати матросом на кораблі, як мій батько. Але згодом зʼясувалося, що дівчаток
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на королівський флот не беруть. Довелося вигадувати
щось інше — і я стала нянею. Хлопцям, звичайно, легше. Але у них є інші обмеження — можливості родини,
наприклад. Тобі пощастило — у твоєї сімʼї вони є. Але
щоб ти справді міг обирати — потрібно вчитися! — суворо сказала Елізабет Енн.
— Але я ж уже прочитав книжку «Читання без сліз»,
яку ви мені дали! І гувернантка мене вчить і вчить! Особ
ливо вона любить мучити мене завданнями з математики — їй ніколи не подобається моя відповідь, яку б цифру я не назвав! У школі буде ще гірше — там доведеться
вчитися і жити серед зовсім чужих людей!
Хлопчик усе ще сподівався, що йому вдасться якось
умовити дорослих — уникнути або хоча б відтермінувати розлуку.
— Послухай, Вінстоне! Сент-Джордж — дуже гарна школа. Чи не найпрестижніша в Англії! Ти не тільки займатимешся. Там будуть різні екскурсії, зʼявляться нові друзі! Я чула, є плавальний басейн! Ти ж любиш
купатися, чи не так? — хлопчик кивнув, а няня далі перелічувала переваги школи: — Там є поля для футболу
та крикету. Є навіть електричне освітлення, уявляєш?
Не плач! За сім тижнів або навіть раніше ми знову побачимося.
Елізабет Енн говорила, не надто вірячи у власні слова щодо переваг навчального закладу. Та хіба хтось питав її думки? Чи когось цікавили почуття маленького Вінстона? Чи хтось слухав його матір, красуню леді
Черчилль? Усі виконували волю батька, проте навіть
не він вирішував, чи відпускати хлопчика. Він обирав
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лише назву школи. Принципове рішення диктувало суспільство, його традиції, становище родини.
— Добре, я поїду. І не плакатиму. Але двоє моїх кузенів говорили, що в їхніх школах хлопчиків січуть, —
схлипнув Вінстон. — Я не знаю, правда це чи ні. Може,
вони мене залякували... Або кепкували. Але я дуже цього боюся, няню!
— Любий, раніше й справді так було. Та, здається, це
давно лишилося в минулому. Я обіцяю, що часто наві
дуватиму тебе. І якщо раптом про це дізнаюся, то негайно скажу леді Черчилль. І вимагатиму, щоб тебе перевели до школи, де не практикують подібного, — сказала
Елізабет Енн.
— Ти обіцяєш, няню? — запитав малюк зі сльозами
на очах.
— Обіцяю, — твердо відповіла вона.
А про себе додала: «Навряд у Сент-Джорджі хтось зацікавлений в тому, аби позбутися грошей Черчиллів.
Та не дай Боже...».
Сидячи у вагоні першого класу, семирічний хлопчик
малював пальцем на запітнілому склі. Чоловічки, конячки, пістолети — всі зображення незабаром починали
«плакати», розпливаючись і стікаючи тонкими цівками
донизу. Як далеко зараз улюблені іграшки — залізниця, чарівний ліхтар, понад тисяча солдатиків, кожному
з яких він вигадував імена!..
У нагрудній кишені Вінстон намацав свій скарб —
три монети по пів крони, які йому дали батьки перед
поїздкою. Він згадав, як сьогодні впустив їх на підлогу
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кеба, на якому вони добиралися до станції. Як вони
з любою матусею повзали по підлозі, перетрушуючи солому на долівці. Через цю пригоду вони мало не спізнилися на потяг! Насправді Вінстон таки намацував ті монети в соломі, але не зізнавався — він сподівався, що
раптом вони таки не встигнуть, раптом його омине це
лихо...
Однак монети було знайдено, і вони встигли — останньої миті. І ось вони вже їдуть із мамою до того найзагадковішого місця, що називається «Сент-Джордж».
«Може, хоч на мій день народження буде щось добре.
До нього чотири тижні і два дні — ще довго, — думав
Вінстон. — А до Різдва, коли я зможу повернутися додому на канікули, — взагалі сім тижнів! Сім! Вічність!»
Він знову торкнувся монет — вони були на місці.
«Хоч буде за що купити тістечко, якщо не даватимуть
їсти», — вирішив хлопчик. Він зауважив, що поїзд уповільнював рух, а мама відклала книжку, яку читала.
— Вже? — ледь здобувся на слово Вінстон.
— Вже, — луною відгукнулася мама.
І, твердо взявши синову долоньку, вона повернула
ручку купе.
Найнявши візника, який повантажив їхні речі, мати
і син рушили в путь. Накрапав сірий затяжний дощ, такий звичний для листопада в Англії. Але школи вони дісталися доволі швидко.
— Вінстоне, обережно! Намагайся не ступати у калюжі! — попередила мати.
Хлопчик і досі не міг збагнути: як можна оминати калюжі, коли вони всюди? «Ось у цьому відділенні — нові
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шкарпетки. Десять пар, не забудь, десять», — згадав
він слова няні. І просто біля входу до школи, поки мама
наполегливо смикала дзвоник, він зачерпнув крижану воду через верх черевика. Тут була своя перевага —
човгаючи по паркету нескінченного коридора, Вінстон
із задоволенням слухав чавкання, яке видавали його
власні ноги та взуття.
У кабінеті директора на нього чекало нове випробування — йому подали чай з молоком. Чай був міцний, гарячий, і хлопчик щосили намагався «не зганьбитися» — не облитися й не розплескати напій. «Навіть
якщо обпечуся — терпітиму», — думав він і згадував
батькові слова: «Добрий початок — половина справи».
— Ну, хлопчику мій! Мені вже час їхати! — почув
він.
Вінстон не вірив власним вухам. Як? Уже? Він ще навіть не допив чай!
— Мамо, а куди мені йти? Чи я житиму в цій кімнаті, серед цих стосів паперу? — вжахнувся він.
— Ні, юначе, — посміхнувся директор. — Ця посада
поки що моя, але ваші амбіції мені подобаються. Прощайтеся з мамою, а потім вас проведуть до вашої кімнати.
— До моєї власної кімнати? — уточнив Вінстон.
— Ні. Ви житимете зі ще одним учнем.
Син і мати обійнялися.
— Вчися добре і завжди слухайся! Невдовзі побачимося, — сказала леді Черчилль, раптом швидко закліпавши віями.
Її тонкий ніс злегка почервонів. Леді Черчилль, намагаючись опанувати себе, швидко вийшла з кабінету
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директора. Хлопчик залишився сам. Він теж щосили
намагався не заплакати.
— Тепер, юначе, прошу, — промовив директор, підносячи Вінстону коробку, підписану його імʼям. Коробка була порожня.
— Що я повинен зробити, сер? — здивувався хлопчик.
— Вам слід покласти сюди ваші кишенькові гроші.
І не кажіть, що їх у вас немає — всім хлопчикам батьки
їх дають.
— А якщо я захочу щось купити? — обережно поцікавився Вінстон.
— Час від часу, раз на місяць, у нас відкривається
лавка, в якій можна придбати що завгодно, — відповів
директор.
— Справді? Мені потрібно тільки попросити мої гроші? — здогадався хлопчик.
— Авжеж! Але не більше семи з половиною пенсів
за раз, — твердо промовив директор, звівши догори вказівний палець.
Перед очима в нового учня школи Сент-Джордж вихором пронеслись і розчинилися в повітрі булочки з полуницею і тістечка з кремом. Він дуже втомився і хотів
якнайшвидше потрапити до «своєї кімнати». Нехай навіть із ще якимось хлопчиком, але переодягнути сухі
шкарпетки, що пахнуть рідною домівкою. Про щось
більше Вінстон навіть не мріяв. Натомість його привели
до класу, де сидів якийсь чоловік.
— Чи вивчали ви латину? — запитав він суворо.
— Ні, — зізнався малюк. — Це така давня мова?
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— Погано, дуже погано. Покоління неуків! Ось, прошу, — вчитель простягнув йому заяложену книжку,
притримуючи пальцем сторінку. — Вивчіть тут. Незабаром я повернуся і перевірю. Спробуйте лишень помилитися!
Чоловік швидко вийшов, залишивши хлопчика самого.
— Мensa — стіл, — прочитав Вінстон про себе. Знизавши плечима, він вирішив зробити це вголос. —
Mensa — о, столе, mensam — стіл, mensae — столу,
mensa — столом, від столу.
Вінстон прочитав ще раз — раптом він чогось не зрозумів. Втретє, вчетверте... Не вбачаючи у прочитаному
тексті жодного сенсу, він вирішив зробити те, що у нього завжди виходило добре — завчити напамʼять. Але виявилося, що цей трюк проходить тільки з чимось цікавим, суть чого він розуміє!
— Mensa — о, столе, — бубонів Вінстон. — Господи... Якщо вся латина така, мені її ніколи не перемогти!
Повернувся вчитель.
— Як успіхи? — запитав він, розглядаючи свої жовті нігті.
— Мensa — стіл, mensa — о, столе, — бадьоро почав
Вінстон.
Суворий учитель підвів на нього погляд. Від хвилювання хлопчик аж спітнів, щойно вивчені слова раптом
випарувалися...
— Mensae — столом... Від столу... Столу .... — намагаючись визначити «правильну відповідь» за непроникним обличчям латиніста, белькотів він.
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— Зрозуміло, — відчеканив учитель, стиснувши
губи у нитку. — Ви хоч втямили, що це таке?
— Можливо, це якась молитва про стіл? Молитва
того, хто не має столу і кому він дуже потрібен, — припустив Вінстон. — Адже в багатьох країнах моляться
саме латиною!
— Цікава версія. Але хибна, — глузливо сказав учитель. — Може, ви маєте до мене питання?
— Так! — вигукнув Вінстон. — Чому «mensa» означає не тільки «стіл», але ще й «о, столе»?
— Це кличний відмінок у латині. Він використовується, коли ви звертаєтеся до столу, волаєте до нього, —
учитель вловив вираз жаху на обличчі нового учня
та зітхнув. — Не зрозуміли? Коли ви говорите зі столом.
— Але я не розмовляю зі столами! — вигукнув Вінстон.
— За грубіянство вас покарають. І повірте, дуже суворо, — затарабанивши пальцями по столу, промовив
учитель. — Безнадійний випадок. Навіть гірше, ніж
я очікував.
Він знову вийшов, залишивши спантеличеного хлопчика.
«Мensa, — думав Вінстон. — Ось що справді безнадійно. Нісенітниця якась».
Невдовзі зʼявився ще один чоловік — літній. Вінстон умить визначив, що це не вчитель, а хтось «безпечний». Хлопчик майже заспокоївся, коли цей
служник звелів йому йти за ним до кімнати. «Нарешті», — радісно подумав Вінстон. Але прямуючи коридором, дійсно освітленим справжніми електричними
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лампочками, в розмові двох хлопчиків він чітко почув
слово «різки».
У день народження, коли майбутньому премʼєр-міністру Великої Британії виповнюватиметься вісім, його
відвідає няня. Елізабет Енн запитає свого вихованця,
чи подобається йому в школі. Але хлопчик, який вже
встигне зрозуміти, що в Сент-Джордж «навіть стіни мають вуха», запевнятиме її, що все чудово — достоту, як
його кузени.
Насправді йому часто діставалося на горіхи. Він пустував, не думаючи про наслідки, грубіянив учителям,
повсякчас відволікався на уроках, поринаючи у світ
власних фантазій. А головне — Вінстон ніколи нікому
не намагався сподобатися. Підлабузництво він вважав
ницим — навіть ницішим за постійні тілесні покарання,
що практикувалися «в найпрогресивнішій школі Великої Британії». Не менш ницими Вінстон вважав скарги.
Лише за два роки, коли хлопчик зляже з тяжкою нервовою гарячкою, і його терміново заберуть додому лікуватися, няня, доглядаючи хлопчика, виявить на його
тілі сліди побиття. Чи не найближча людина з його народження, вона негайно доповість леді Черчилль. Та поговорить із чоловіком, і Вінстона відразу переведуть
до школи у Брайтоні — нехай менш престижної, але без
тілесних покарань.
Вже не побоюючись різок, хлопчик став краще вчитися. Математика та латина так і не зацікавили його.
А ось історія та інші гуманітарні дисципліни справді
захопили Вінстона. Він також полюбив кінний спорт,
фехтування і плавання, де показував високі результати.
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Але до боксу, бігу, силових та командних видів спорту — так і залишився байдужим. Та й поведінка його
не змінилася: він так і лишився «важкою дитиною», як
колись назвав його батько в розмові з дідом. В атестації
Вінстона з поведінки значилося: «Кількість учнів у класі — 13. Місце — 13-е».
Таким він і був усе життя: здатним докладати величезних зусиль до того, що його захоплювало, геть
«безнадійним» у предметах, які не зачіпали потаємних
струн його душі, байдужим до чужої думки щодо себе
і просто «неслухняним хлопчиськом». Не хуліганом,
а людиною, яка не визнає авторитетів і за будь-яких обставин чинить по-своєму. Завжди.
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Запитання
1. Які покарання застосовувалися у школах Великої
Британії у ХІХ ст.?
2. Який шкільний предмет налякав Вінстона та змусив
сумніватися у власних здібностях?
3. Чому, на вашу думку, Вінстонові батьки мусили
віддати хлопчика до закритої школи?
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РОЗДІЛ
ЧЕТВЕРТИЙ

«Успіх — це здатність іти
від невдачі до невдачі,
не втрачаючи ентузіазму»

30 травня 1889 року,
школа Героу

Г

еографія. Мав бути черговий іспит у школі Героу,
і саме від його результатів залежало переведення
Черчилля до військового класу. Звичайно, Вінстон волів би щоразу складати історію або англійську, але тільки не цей нудний предмет!
«Для чого офіцерові географія, коли є чудові
мапи!» — міркував 13-річний підліток. Він був чи не останнім з успішності з-поміж учнів свого закладу. З географії він мав купу «хвостів» та «пробілів».
«Так, скільки у нас білетів? Сорок шість? Гаразд, покладімося на Провидіння», — вирішив він. Хлопець
узяв ножиці, папір і нарізав 46 смужок. На кожній
із них він вирішив написати назви країн і місцевостей,
яким був присвячений той чи інший білет. «Індія», —
вивів він акуратно чорнилом. Потім, збагнувши, що ці
папірці потрібні тільки йому, а часу бракує, Вінстон заходився дряпати олівцем.
Смужки швидко вкривалися скороченими написами: «Фр» — Франція, «Яп» — Японія, «Бур» — Південна Африка — за назвою європейських переселенців, які називаються «бурами». Підписані нарізки
юнак поклав у капелюх і ретельно перемішав. Вінстон зітхнув, заплющив очі та витягнув один папірець,
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який здатен був вивчити за кілька годин, що лишалися до іспиту.
«НЗ» — зазначалося на смужці паперу. «Отакої, —
подумав Вінстон. — Краще б уже Антарктида». Тим
не менше, він розгорнув мапу та підручник, де було намальовано два великих острови та кілька дрібних.
Їх розсадили — кожного за окремий стіл. Відібрали
все аж до лінійки і звеліли вивернути кишені. Троє екзаменаторів суворо пильнували, щоб ніхто з хлопчиків
не мав ані найменшого шансу списати.
Наш герой із жахом спостерігав, як до нього наближався мішечок, з якого кожен власноруч мав витягнути
вирок. Шанси піймати удачу за хвіст були мінімальні —
1 до 46. «Скільки це у відсотках? Два? Три? Ні, здається, два», — панічно міркував він. Якби Вінстон краще
знав математику, зокрема, вивчив би теорію ймовірностей, він би зрозумів, що насправді його шанси становлять близько 5 %. Та навряд би це його втішило.
Адже до Вінстона мішечок повинен був взагалі дійти останнім: попри неписані правила, цього
разу вчителі вирішили розносити білети не за порядком прізвищ у списку, а за іменами! Його імʼя починалося з «W», а однокласників на «X», «Y» і тим паче
на «Z» — не було! Тамуючи подих, він уважно стежив,
хто що виймає. Почувши «Греція» або «Китай», Вінстон гучно зітхав.
27 із 46 білетів було вилучено. «НЗ» залишалася
в мішечку. 19 папірців, 19! «Ну, чого ви? Містере Черчилль, ви і тут останній», — хрипкий голос учителя
звертався саме до нього.
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Вінстон тицьнув руку в мішечок і вийняв перший-ліпший білет. «Намалюйте мапу Нової Зеландії» — машинально прочитав підліток, досі не усвідомлюючи написаного.
Йому здалося, що пенсне на оці екзаменатора хижо
зблиснуло. Мапи були пристрастю вчителя і головним
болем Вінстона, який ненавидів «безглузду», з його точки зору, роботу. Аж раптом він збагнув суть завдання!
Ледве стримуючись, щоб не затанцювати канкан просто
на парті, він спробував вдати замисленість і зосередженість.
«Це неначе пройти над безоднею, — думав підліток. — Над прірвою по мотузці без страховки і навіть без
балансира. Жодних шансів — а ти безпечно проходиш.
Ризикуєш — і влучаєш у яблучко, майже не цілячись.
Це найсолодше відчуття в світі!», — думав він, домальовуючи дрібні знайомі вигини двох островів — Північного і Південного, підписуючи вивчені вранці міста і протоки.
Помилувавшись виконаною роботою, він додав ще
кілька дрібніших острівців. Стюарт із містом Обан і острів Руапюк на крайньому півдні; Форсайд, Арапва,
Блумін, Пікерсджил і навіть Лонг — між двома частинами Нової Зеландії, а також Ґрейт Барʼєр і Літл Барʼєр,
Дюрвіль і Вайхеке — на півночі. Подумавши ще трохи,
хлопець додав кілька дрібних точок островів Трьох Королів — далеко від Нової Зеландії.
Вінстон підвів голову й озирнув клас. Усі учні, що
почали писати роботу раніше, ще зосереджено працювали. Йому залишалося здати свою «Нову Зеландію».
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Черчилль обмакнув перо в чорнильницю і підписав
аркуш власним прізвищем. Усе було чітко. Прагнучи довести справу до ідеалу, він вирішив поставити крапку —
наче підбиваючи підсумок виконаної важкої роботи.
Груба пляма напливла на дві останні літери його імені,
а біля Нової Зеландії виникло кілька нових островів —
вочевидь, вулканічного походження.
«Байдуже, — вирішив Вінстон. — Я найгірший
у класі». Він здав роботу та вийшов надвір, туди, де теп
лі промені нагрівали воду найкращого місця в Героу —
відкритого басейну.
Над водою було перекинуто два містки. На одному
з них замислено стояв незнайомий хлопець. На його
тілі кольору общипаної курки було накинуто рушник — він явно боявся обпектися на підступному травневому сонці.
«Краще і бути не може — легка здобич», — вирішив
Вінстон. І, перш ніж він встиг додумати речення до кінця, ліва рука нашого героя зірвала чужий рушник,
а права — штовхнула незнайомця в воду.
Та несподівано хлопець виявився справжнім атлетом! Рвучкими рухами рук він блискавично подолав відстань до бортика, а потім за три стрибки наздогнав Вінстона, який спробував накивати пʼятами. Волати про
допомогу було безглуздо — Черчилль це знав. Ворог
мав залізний аргумент — «він перший почав», а також
із десяток свідків, які зацікавлено споглядали безплатне шоу.
Дужі руки зігнули Вінстона навпіл, затягли
на міст і щосили жбурнули у воду. Спливаючи, він
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відштовхнувся аж від дна і доплив до найближчого берега. Його оточили «свідки» — учні, які не мали іспитів.
— Ти труп! — заявив один із них, пухкий хлопчик
з ластовинням.
— Тобі кришка! — додав якийсь коротун.
— Це ж Емері! Він із нашого, шостого класу! — сказав знайомий Вінстону хлопець-випускник із помітним
темним пушком над верхньою губою.
— І що? — з апломбом запитав наш герой, виливаючи «басейн» із взуття просто на асфальт.
— Ти не знаєш Емері?! Він чемпіон школи з гімнас
тики! І ще грає у футбольній збірній!
І тут Вінстон згадав. Він приходив на змагання, захоплювався цим хлопцем! Як можна було так помилитися? Тим не менш, підліток знущально прокоментував:
— З тилу вигляд у нього був не надто героїчним!
«Навіть якщо помиляєшся — вдай, що так і треба; може, проскочиш», — вважав Вінстон. Пізніше він
сформулює красномовніше: «Успіх — це здатність іти
від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму».
Але не цього разу. Вінстон відчув, як його акуратно,
але міцно взяли за вухо. Перед ним стояв Емері — вже
одягнений.
— Здається, нам є що обговорити? — підкреслено
ввічливо запитав він. І додав: — Сер!
— Що ж, поговоримо! — відповів наш герой.
— Не тут, — запропонував Емері.
— Авжеж, — погодився Вінстон.
Вони увійшли до корпуса, і чемпіон школи щільно
зачинив двері просто перед носами численних ґав.
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— Вибач, — почав Черчилль. — Я чомусь подумав,
що ти з третього класу, а не з шостого.
Старшокласник пильно дивився на нього, але мовчав.
— Ти ж такий дрібний... Маленький на зріст! — продовжив Вінстон. І щоб остаточно «поховати» себе, ляпнув: — Мій батько — велика людина, міністр. Та зростом він невеликий, як і ти, трохи вищий... Але ти ще
маєш шанс трохи підрости. Йой!
Наш герой збагнув, що верзе нісенітниці, та навіть
принишкнув, чекаючи на справедливу кару. Емері розреготався.
— Та не бійся ти! Людині, в якої геть відсутній звʼязок між мовою та мізками, весь час перепадатиме на горіхи! Я не хочу бути одним із багатьох, хто начистить
тобі пику!
— Тему вичерпано? — обережно поцікавився Вінстон.
— Цілком. Побережи свою пику для інших, — сказав чемпіон школи. І знову глузливо додав. — Сер.
Настане час, коли шляхи цих хлопчаків знову перетнуться. Емері працюватиме в кабінеті міністрів, який
очолить Вінстон. Вони вітатимуть один одного, зображуючи руками хвилі та додаючи «сер!» — і ніхто не розумітиме цього ритуалу.
Надвечір Вінстона знайшов учитель географії.
— Ви здивували мене, Черчиллю. Я й не припускав,
що ви так добре знаєте мій предмет. Чому ви раніше це
так старанно приховували? Можете ж, коли захочете!
Вищий бал, вищий! Попри бруд, який ви звично влаш
тували навіть в екзаменаційній відповіді.
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— Ви хочете сказати, що я пройшов до військового
класу? — хлопець не вірив почутому.
— Так. Але зважаючи на ваші попередні «успіхи» та низький рейтинг, вас зараховано тільки до «армійського класу». Там вас підготують до офіцерської
карʼєри. До державницької діяльності ви явно не придатні.
— Чому? — підкреслено ввічливо запитав Вінстон.
— Дисципліни бракує, дипломатичності, вміння розуміти, з ким і як розмовляти, — іронічно відповів учитель. Він явно знав про сьогоднішню пригоду. — Але
є шанс, що в армії вам швидко прочистять мізки. Або
вибʼють. Ви мене розумієте?
— Ваша правда, сер! — відповів хлопець, салютуючи
по-військовому.
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Запитання
1. Яка країна випала Вінстону на іспиті з географії?
2. Яким чином можна вирахувати шанс витягнути певний
білет і чи наважилися би ви покластися на удачу, як це
зробив наш герой?
3. Коли та за яких обставин Черчиллю довелося
працювати з учнем, якого він скинув до басейну?

47

РОЗДІЛ ПʼЯТИЙ
«Понад усе на світі
я прагну репутації
сміливця»

20 грудня 1892 року.
Борнмут, маєток тітки
Черчилля

Б

ах! Бах!
Ці звуки вивели Рендольфа Черчилля з глибокої задуми. Коли він писав промови, то неначе опинявся в глибокому тунелі, замуровувався
в ньому, щоб зосередитися на суті питання. До завершення роботи висмикнути його із цього стану було
складно, майже неможливо. Та якщо комусь це вдавалося — лордів гнів був страшний. Він умить сипав прокльонами, не зважаючи на чин, вік і стать «злочинця»,
про що згодом не раз шкодував.
Лорд Рендольф підскочив до вікна, мов ужалений.
На галявині, припорошеній сніжком, він побачив двох
своїх синів — 18-річного Вінстона та 12-річного Джека, а також племінника, 14-річного Роберта. Джек тримав мисливську рушницю, а Роберт підіймав за лапи
куріпку. Старший із цієї трійці стояв, поставивши ногу
на парапет клумби. Він переможно озирав околиці,
ніби перебував зовсім не в Борнмуті, тітчиному маєтку,
а в дикій Африці, і щойно підстрелив не куріпку, а оскаженілого слона.
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Смикаючи важіль, лорд Черчилль мало не виламав
раму в чужому будинку. Впоравшись, він висунувся назовні та заволав:
— Нестерпні хлопчаки! Ви усвідомлюєте, що крім
вас тут ще хтось є?! І ці люди можуть займатися чимось
важливим! Так! Якщо ви цього не розумієте — мені вас
шкода! Ви хулігани — хуліганами й залишитеся!
«Нестерпні хлопчаки» мовчали, бо переривати цей
потік було безглуздо. Вони стояли, прибравши винуватого вигляду. Джек навіть поклав на траву рушницю, а Роберт кинув нещасного птаха, склавши руки
за спиною, ніби кажучи «я тут ні до чого». І тільки
Вінстон стояв, тримаючи ногу на парапеті. Ба більше, — і це особливо розлютило батька — він розхитував погано підігнану цеглину, за кілька секунд виваливши її.
— Хто організатор, хто?! — не вгавав розгніваний
лорд. Відповіді не було. — Мовчите?! «Один за всіх і всі
за одного»? Гадаєте, я не знаю, хто тут головний? Вінстоне, марш сюди!
Побачивши, як «організатор» гайнув до будинку,
лорд Рендольф знову крикнув:
— Ні! Ні!!! Тільки не на перський килим! Тільки
не в цих чоботах! Перевзуйся — і за пʼять хвилин щоб
був тут!
Лорд і депутат парламенту гупнувся у крісло. Останнім часом він кепсько почувався. Те, що раніше давалося йому легко, майже жартома, тепер вимагало величезних зусиль — а йому лише 45 років! Як багато
з того, над чим він працював, ще не зроблено. Уряд цих
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пройдисвітів-лібералів на чолі з Ґладстоном — знову
біля керма; ірландська проблема неначе зашморг дедалі
затягувалася; виборче право дають кому завгодно, відмовляючи в ньому хіба жебракам і дітям... Навіть питання з призначенням його послом до Франції ось уже
кілька місяців висить у повітрі.
І що далі, то гостріше відчував лорд Черчилль, що
найбільше його турбують незвично вузькі, егоїстичні інтереси. Зокрема, його власне здоровʼя та майбутнє
18-річного сина, телепня Вінстона. Двічі завалити іспити — ні-ні, навіть не в Ітоні, де вчилися всі представники їхньої родини! Не вступити до Ітона, де були високі
вимоги — це ще можна якось зрозуміти! Але двічі зрізатися у Сандгерсті! Для Рендольфа Черчилля це було незбагненно.
У двері обережно постукали.
— Заходь, — сказав батько. Він уже був спокійний
і стриманий, як і належить справжньому англійцю.
— Вибачте, нещодавно ви казали, що ми можемо постріляти. Але так і не зібралися, і я подумав... — почав
Вінстон.
— Я писав важливу промову для майбутньої сесії
парламенту, а ви своїми пострілами збили мене з думки. Та який сенс це пояснювати — питання державної
політики тебе не цікавлять! — сказав лорд Черчилль.
— Якщо ви розраховували, що я стану вашим помічником, як Остін Чемберлен, що працює секретарем свого батька, або Герберт Ґладстон, який всюди тиняється
за «великим старцем» — своїм татком, то ви помилялися! — виклично заявив Вінстон.
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Не встиг лорд оговтатися від такого нахабства, як
син продовжив:
— Вони готові виконувати роль хлопчиків на побігеньках і жити в тіні слави своїх предків. Їм навіть
на думку не спадає, що батьки часом помиляються! Та це
не про мене! Я певен, що повинен іти власним шляхом.
Ця «спадковість» згубить Британію!
— Може, ти хочеш покритикувати і мої рішення? —
поцікавився лорд Рендольф, ледь стримуючи лють.
— Запросто! — і, зрозумівши, що бовкнув зайвого,
Вінстон поквапився пояснити. — Вчора минуло шість
років, як ви подали у відставку з поста міністра. Тоді
ви не погоджувалися зі своїми колегами по кабінету
з питань закордонної політики. Йшлося про втручання Британії в європейський воєнний конфлікт. Безумовно, я згоден із вами, що пріоритетом для нас мають бути інтереси імперії та власні колонії. Проте,
займаючись внутрішніми питаннями, ми не можемо
ігнорувати найважливіше: європейські справи. Адже
саме Європа та її основні гравці формують порядок
денний!
Вінстон зупинився, щоб набрати повітря. Батьку стало очевидно, що він не просто базікає, а викладає ґрунтовні міркування. «Отакої», — подумав лорд.
— Якщо ж ми не триматимемо руку на пульсі, —
провадив Вінстон, — якщо ми спробуємо замурувати
люки — нехай, мовляв, французи з німцями хоч повбивають одне одного, — ми, безумовно, заощадимо. Однак і проігноруємо найважливіші зміни. В майбутньому
це призведе до набагато більших втрат як грошей, так
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і репутації! Нині відбуваються незворотні процеси, багато чого відбувається безпосередньо біля кордонів імперії. Ізоляціонізм вже не працює — війни відбуваються по всьому глобусу!
Лорд Рендольф не перебивав сина. Перше почуття
обурення змінив щирий подив. Як! Виявляється, цей
хлопчисько, що його він презирливо називав «телепнем,
нездатним навіть до адвокатури», давно й дуже уважно
стежить за його діяльністю! Ба більше: з кожного питання він має власну думку! Та чи щодо всіх?
— Зрозумілі помисли. Вони неоригінальні, хоча мають право на життя. Ти цього ще не знаєш, але в політиці з будь-якого питання є два табори: «за» і «проти».
Є різні способи перевірити будь-яке рішення. Проаналізувати, наскільки воно узгоджується з думкою твоєї
партії. Або з тим, що ти сам твердив колись. Можна виписати плюси і мінуси, а потім порахувати, чого більше.
Методів — багато. Але! Ані методи, ані досвід, ані інтуїція ніколи не дадуть 100 % точності. Крім того, завжди потрібно памʼятати головне: чому я ухвалюю певне
рішення? Я це роблю з егоїстичних інтересів або з інтересів своєї країни? Тактичних або стратегічних вигод?
Чи готовий я пожертвувати власними амбіціями заради
спільного добробуту?
Відчуваючи, що його заносить у парламентський пафос, лорд замовк.
— Тільки майбутнє показує — де ми мали рацію, а де
ні. Це стосується не лишень політики, а й життя окремої людини. Але мені цікаво: як би ти вчинив на моєму
місці?
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— Вам цікаво, чи пішов би я у відставку, якби не був
згоден із колегами в уряді? — уточнив Вінстон.
— Так-так, юначе. Уяви лишень: ти обстоюєш певну
позицію. Одні колеги категорично не згодні з тобою, іншим байдуже. Та ніхто не готовий захищати твою думку. А тобі з цими людьми працювати — і не тільки з одного питання, — пояснив батько.
— Знаєте, у мене теж були постійні конфлікти з однокласниками... — почав Вінстон.
— Справа не в конфлікті! Міністри — не школярі! Ти
можеш поміняти школу або не дружити з кимось. А в кабінеті міністрів — серйозні та аж ніяк не дурні люди, —
зауважив лорд Черчилль.
— Саме про це я і хотів розповісти, — палко мовив
Вінстон. — Ви не знаєте цієї історії! Коли я вчився в Героу, вчитель математики спробував «витурити» мене
зі свого класу. Вочевидь, я йому не подобався, бо псував
статистику — я ж бо не дружив з математикою... Кілька місяців ми отруювали життя один одному, зрештою,
втрутився директор. Він запропонував мені перевестися до іншого, паралельного, класу. Мовляв, там наставник — викладач англійської, який і до мене добре ставиться, і мої есе вважає гарними. Я визнав, що коли
піду з класу, то і мені, і моїм однокласникам стане легше. Однак тоді математик вважатиме, що досяг своєї
мети. Тож краще два наступних роки ми дратуватимемо
один одного. Можливо, це буде мені на шкоду, можливо,
зрештою я так і не вивчу математики — але перемогти
себе йому не дозволю.
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— Принаймні зараз я розумію, чому ти двічі поспіль
не склав іспит з математики в Сандгерсті. Виявляється, ми витрачаємо чималі гроші на репетиторів із Кромвель-роуд лише тому, що ти колись вирішив воювати
за свою гідність. Буває, — несподівано мʼяко промовив
батько та вперше щиро всміхнувся.
— То ось що я маю на увазі: піддаватися тиску —
прояв слабкості й глупства. Людина може переконувати себе, що вона збереже гідність, якщо звідкілясь «доб
ровільно піде». Але ця людина втратить реальну владу
й можливість хоч якось упливати на ситуацію. З тим
самим успіхом я міг піти з класу і здаля спостерігати
за нашим математиком. Можливо, це поширена практика і в політиці. Але вона — не моя.
— Ти б не пішов? — уточнив батько.
— Вони б зламали на мені зуби, — глузливо заявив
син, висунувши вперед підборіддя. — І навіть щелепи, — додав він.
— Мамо!!! — несамовито волав зазвичай спокійний
Джек. — Він упав і більше не розмовляє!
Леді Черчилль помітила, що обличчя її молодшого
сина сполотніло від жаху.
— Звідки? Де? Де Вінстон? — інтуїція матері спрацювала безпомильно.
Підхопивши вузьку сукню, вона побігла до мосту над
урвищем.
— Він там, унизу! До сходів! До сходів! — кричав
Джек, який біг попереду.
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— Роберт... Роберт з ним? — запитала захекана
мати.
— Так! Він залишився, а я побіг по допомогу, — запевнив хлопчик. І оптимістично додав: — Вінстон ще
дихав, коли я його бачив востаннє.
— Як це сталося, як? — допитувалася леді Черчилль.
— Вінстон стрибнув з мосту! — сказав Джек.
— Після сьогоднішньої розмови з батьком? — в голові леді Черчилль промайнула жахлива думка.
— Саме так! Вінстон сказав, що в цій розмові батько
йому заборонив стріляти куріпок у дворі. Тому ми вирішили грати у лови. Вінстон побіг на міст, аж раптом ми
з Робертом з обох боків... — Джек жестами намагався
показати розстановку сил.
— Господи! Невже ви не бачили, що він робить? —
запитала мати, вже спускаючись деревʼяними сходами
у десятиметрове урвище.
— Все сталося блискавично! Він перемахнув через
перила! Ми кричали, щоб він не стрибав! Навіть казали,
що підемо, що він виграв. Та він однак стрибнув... Ось
вони, ось! — Джек показував праворуч.
— Робе-е-ерте! Вінстон живий? — гукнула леді Черчилль.
— Живий, тітко! Я слухав — дихає. Тільки не розмовляє і кров усюди. Штани, куртка, трава, — коментував
Роберт, намагаючись підготувати матір до видовища.
Але вона вже летіла до місця, де лежало нерухоме
тіло в роздертому одязі — її син. Права нога Вінстона
неприродно вивернулася, а обличчя — скривавлене.
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— Його не можна чіпати. Нам на заняттях казали.
Ви можете його поламати ще більше, стане тільки гірше! — сполошився Роберт.
— Ти маєш рацію! Джеку! Біжи по ноші! І рушники!
Нехай прийде кілька чоловіків — доведеться нести обережно і по сходах.
Леді Черчилль блискавично приймала рішення.
Її трусило. Коли Джек побіг нагору, вона затулила обличчя руками.
— Може, я піду по лікаря? Він живе по той бік мосту, неподалік звідсіля. Я хотів побігти, але боявся залишити Вінстона самого, — запропонував кмітливий Роберт.
— Біжи, хлопче! І якнайшвидше! — не встигла леді
Черчилль договорити, як її племінник уже дерся сходами.
— За пів години я приведу лікаря, — відповів він
уже з мосту. — Аби тільки він не пішов до пацієнта!
Сільський лікар встиг вчасно. Він пояснив чоловікам із маєтку, як транспортувати людину з численними травмами. Уже в будинку, коли на Вінстоні розрізали весь одяг, лікар встановив діагноз: переломи
кінцівок і ребер, розриви звʼязок, травма голови. Над
вечір прибув його більш досвідчений колега, якого викликали з найближчого військового шпиталю. Він
уточнив: у старшого сина лорда Черчилля розірвана
нирка.
Було викликано «світил» хірургії з Лондона —
батьки не зважали на витрати. В одній із кімнат маєтку вони навіть обладнали операційну — аби нікуди
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не перевозити цей «уламок кораблетрощі», як назвав
Вінстона його батько.
Три тижні перебуваючи між життям і смертю, переживши кілька операцій та важку гарячку, хлопець став
потроху приходити до тями.
Спершу він нічого не міг згадати. Коли ж згодом повернулася памʼять, Вінстон розповів, що стрибаючи
з десятиметрової висоти, він розраховував на сосни, що
росли в урвищі.
«Їхні верхівки майже торкалися мосту, і я подумав — нічого такого... Лише три поверхи…» — розповідав він. Матері при цьому щоразу ставало зле, а батько
замислено дивився на нього. «Мав рацію герцог, мав...
Хоч він і божевільний, але доля його береже. Питання:
для чого», — бубонів лорд Рендольф.
Дивно, але саме завдяки цьому нещастю, в житті
Вінстона відбулися дві важливі зміни.
По-перше, вимушено прикутий до ліжка, він нарешті взявся за «нестерпну» математику. Прості та десяткові дроби, квадратні та диференціальні рівняння, теорія коефіцієнтів, синуси, косинуси і тангенси, які він
так і не переміг за кілька років у школі, раптом підкорилися йому за пів року.
На серпневому іспиті в Сандгерсті, який він складав
уже втретє, юному Черчиллю знову пощастило. На математиці попалася складна задача, яку Вінстон розвʼязував буквально напередодні. Якщо раніше з 2500 можливих балів він ледь набирав кілька сотень, то цього
разу він отримав 2000. Як тут було не повірити у щасливу зірку?
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По-друге, син лорда Черчилля, щойно лікарі дозволили перевезти його до Лондона, став відвідувати дебати в парламенті. Спершу на милицях, потім із палицею,
затим кульгаючи, він спостерігав, як робиться британська політика, вивчав її «кухню». За сприяння батька,
який справедливо вважав, що спілкування з видатними
представниками свого часу краще за стрибки з десятиметрової висоти, Вінстон завʼязав корисні контакти. Він
познайомився з тими, хто бував у них удома, з тими,
до кого їздив батько, з ким він зустрічався на тих чи інших заходах.
В останні два роки життя лорд Рендольф, сам того
не усвідомлюючи через стрімкий прогрес важкої хвороби, дав синові більше, ніж за попередні вісімнадцять років. Ніхто не зауважив, що цей скалічений необачний
хлопчисько — не лише слухає, роззявивши рота, всі ці
дипломатичні small talks — себто коротенькі бесіди. Він
міркував і робив висновки.
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Запитання
1. Яка наука не піддавалася Черчиллю? Чому йому було
так важко?
2. Через яку особливість характеру Вінстон стрибнув
з мосту? Позитивна чи негативна ця риса?
3. Який конфлікт виник у батька Черчилля під час його
роботи в уряді? Як ви вважаєте, чия реакція була
правильна: юного героя чи його батька?
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РОЗДІЛ ШОСТИЙ

«Навіщо смерть пройшла
на волосину від мене,
як не для того, щоб
я зробив щось гідне?»

22 грудня 1899 року.
Віддалена ферма у Південній
Африці

-Т

ату! Тату!
Хлопчисько волав так, що фермер
Джон, який саме доїв козу, підскочив
з триноги. Він перечепився ногою за відро і вдарився мізинцем. Молоко трохи хлюпнуло на штани й черевики, однак Джон таки встиг зловити відро.
— От, ч… — ледь не чортихнувся він, та в дверях сараю побачив руду голову з виряченими блакитними
очима.
— Чого ти волаєш? Забув, що на цій землі будь-який
крик, зчинений англійцями, викликає проблеми? —
обурився батько.
— Тату! Там у льосі хтось є! — десятирічний Джим
намагався говорити тихо, але у нього погано виходило.
Фермер зрозумів, що хлопчисько не пустує — він
справді наляканий. Лише зараз він помітив, що одна синова нога була боса.
— А що ти забув у льосі? — суворо спитав батько.
— Взагалі я хотів… По варення я туди поліз! Але
краще б я цього не робив! — щиро зізнався малий.
— Бог завжди карає за непослух! Буде тобі наука, —
буркнув Джон.
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— Я знаю… Поліз без свічки, щоб не помітили.
А коли спускався, то в темряві наступив на щось мʼяке!
Думав, то мішок із борошном. Та раптом мішок застогнав і схопив мене за ногу! — вигукнув Джим.
— І що ти зробив? — запитав батько.
— Та я кулею по драбині злетів! Ось, черевика згубив! Але я навіть не уявляю, хто то був — людина чи
привид…— Джима аж трусило.
— Подумай, якби то був привид — чи зміг би він
стягнути черевик з малого неслуха? Ходімо, подивимося на твого привида, — і фермер рішуче посунув до дверей.
— Може, гукнути сусідів? — обережно запропонував
хлопчик.
— Джиме, до найближчої ферми тобі пів години.
До того ж навколо суцільні бури. Не хотів би я їх чіпати, та й узагалі мати з ними бодай якусь справу, — пояснив тато.
— Але…
— Слухай-но, синку. Якщо хтось сидить у нас у льосі — йому, мабуть, ніде сховатися. А кому зараз, під час
війни, ніде сховатися?
Очі Джима розширилися, але він промовчав. На війні люди вчаться швидко мізкувати — навіть діти.
— Бачу, ти зрозумів. А тепер подумай — якщо той
«мішок» стогнав, хіба він може добре почуватися?
Джим мотнув головою.
— Отож бо. Йому гірше, ніж нам. Бери відро, там
лишилося трохи молока. І… Так, куртка. Куртка… Ось
свічка в кишені. А де ж сірники? Га?
64

Фермер допитливо глянув на сина. Той зашарівся
і витягнув зі штанів коробку. Батько зітхнув, але змовчав, і вони пішли до льоху. Відчинивши грубо збиті
дверцята з залишками синьої фарби, фермер Джон підпалив свічку і посвітив униз, туди, де родина зберігала
овочі, яйця та інші нехитрі припаси. Не побачивши нічого підозрілого, він поставив ногу на драбину, що вела
униз. Аж раптом зупинився, повернувся до Джима:
— В разі чого — не лізь. Більше допоможеш, якщо
візьмеш коня і гайнеш до сусідів. Хай їдуть зі зброєю.
Бури, португальці, китайці — всі ми люди, — сказав англієць і став спускатися.
Вінстон марив. Він знову і знову бачив картинки пережитого впродовж останнього місяця.
14 листопада. Капітан Ґолдейн, друг Черчилля іще
з індійської кампанії, розповідає йому про розвідувальний рейд на бурській території, показує карту. Вінстон
проситься поїхати з ним. «Але ж цю операцію доручено нам. Ваша військова частина не має до неї жодного
стосунку», — заперечує Ґолдейн. Проте 25-річний Черчилль наполегливо попросить взяти його не як офіцера,
а як журналіста «Морнінг пост»: «Я маю виправдовувати 250 фунтів гонорару, який мені виплачують. Жоден
військовий кореспондент не одержував стільки! А щоб
писати цікаво, я мушу все бачити на власні очі. Бо мені
скоротять платню!», — іронічно мовить він. І Ґолдейн
погоджується.
15 листопада. Разом із десятками офіцерів і солдатів
вони виїжджають на бронепотягу. Та раптом машиніст
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різко гальмує — попереду на рейках лежать камʼяні
валуни. Повстанці-бури перепнули британцям шлях,
а отже, бронепотяг стає чудовою артилерійською мішенню. Машиніст намагається розігнатися і здати заднім ходом, але… Бури встигли і там накидати валунів,
і розігнана машина сходить із рейок. Люди, зброя, запаси їжі та води розлітаються врізнобіч. Лунають крики
жаху та стогони поранених.
Єдиний великий кулемет виходить з ладу. Черчилль,
який був у рейді як кореспондент, під вогнем супротивника командує розчищенням залізниці від каміння.
Він міг сховатися у вагоні, залягти за насипом — мав
цілковите право. Але побачивши, як один по одному падають убиті й поранені, Вінстон теж тягає валуни, поки
інші стріляють у численного ворога. Одна куля свистить
над його правим вухом, а друга прошиває лівий рукав.
Але він не зважає на те — вихоплює пістолет і стріляє
через плече, не прицілюючись, та впускає зброю.
Затим — порожнеча. Відчуває, як його смикають
за рукав. Заледве розплющує одне око і бачить, що над
ним схилилося брудне молоде обличчя, знову порожнеча. «Трясця!» — чує він дивний і для англійця, і для
бура вигук. Відчуває, як його ляскають по щоках, знову
бачить це обличчя. Перейшовши на ламану англійську,
парубок мовить до нього:
— Не офіцер? Не солдат?
Черчилль мотає головою та усвідомлює, що він лежить у канаві. Обмацує тіло, ноги… Сідає, роззирається. Крові на одязі майже немає, болю теж — тільки в голові гуде, як у порожньому казані. Праворуч він бачить
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групу своїх товаришів у формі. З ними Ґолдейн — живий, слава Богу; це військовополонені. Ліворуч — кілька чоловіків без форми, працівники залізниці.
— Юрку! — гаркнув хтось над вухом Вінстона, додавши кілька слів незнайомою мовою, наче слов’янською.
«Поляки? Росіяни? Серби? Я у Південній Африці чи
де?» — майнула думка у Вінстона.
Парубок, на якого звернув увагу Черчилль, махнув
рукою ліворуч — не до військовополонених, мовляв. Він
відчув, як його підхопили дужі руки й струснули, штовхаючи до групи залізничників. «У розхід!» — почув він,
та навіть не розуміючи значення вигуку усвідомив, що
зараз його, офіцера британської армії та сина міністра
Її Величності, пристрелять, як собаку.
— Проше… Спасібо… Добрий день, — почав він, виколупуючи з глибин підсвідомості всі ввічливі словʼянські слова, які він чув кілька разів у житті.
Він спробував дотягнутися до нагрудної кишені, але
молодий вусань, який вочевидь командував цією бригадою, підскочив та вдарив його по руці.
— Дозвольте я подивлюся, — глузливо сказав він поганою англійською.
— Документи, — видихнув Черчилль.
— Я бачу, — так само знущально відповів парубок.
Коли він розгорнув посвідчення кореспондента, його
обличчя раптово посерйознішало, а з-під темних, припорошених брів, заблищали розумні сірі очі.
— Журналіст? — спитав він голосом, в якому змішувалася повага та недовіра.
— Так, так! «Морнінг пост», — закивав Черчилль.
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— «Чур-чілл», — прочитав словʼянин його прізвище
і тихо засміявся. — Так? Ти Чурчілл?
— Черчилль, — виправив наш герой. — Вінстон
Черчилль.
— Ого! — вигукнув словʼянин. — Як міністра!
— Це мій батько! Але він уже не міністр. Батько помер чотири роки тому, — уточнив Вінстон.
Парубок, якого всі називали «Юрком», почухав потилицю руків’ям пістолета. Ледь хитнувши головою,
він відправив Черчилля до групи, що стояла праворуч.
— До табору поїдеш. Зі мною, — кинув словʼянин.
Їх, військовополонених, разом із Черчиллем загнали
до відносно цілого вагона. За зачиненими дверима вони
почули команди невідомою мовою. Потім пролунало
кілька десятків пострілів, криків — і все закінчилося.
— Хто це? — пошепки запитав Вінстон знайомого
офіцера.
— Це бригада Юрія Будяка. Кажуть, злий, як чорт.
Зібрав бригаду з різних іноземців, охочих повоювати
на боці бурів. Тут багато таких збірних партизанських
бригад, — пошепки відповів той.
— Але ж це не їхня війна! — здивувався Черчилль.
— Кожен має свої причини у ній воювати. Я навіть
не знаю, хто він, цей Будяк. Кажуть, із Росії, та… Може,
поляк, який розуміє, що воювати за незалежність Польщі немає сенсу. А чи ще хтось… В Росії купа народів
живе.
Двері важко від’їхали, і до вагона зазирнув керівник
загону. Зустрівшись очима з Черчиллем, він наказав
йому вийти та простягнув флягу з водою.
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— Нехай і моїм товаришам дадуть пити, — сказав
Вінстон. Чомусь він відчував, що його прохання виконають.
І лише впевнившись, що товаришам дадуть промочити горло, Черчилль схопив флягу та спрагло ковтнув
теплої води. Слов’янин дивився на нього пильно і з цікавістю.
— Лорди — такі самі люди, як і решта, — чомусь
промовив він та простягнув руку. — Юрій Будяк.
— Звідки ви? — поцікавився Черчилль. — Ви поляк
чи росіянин?
— Ані перший, ані другий, — жваве обличчя молодика пересмикнулося, наче він вкусив лимон. —
Я з України. Колись земля вільних козаків, зараз частина Російської імперії. Але я не росіянин, — підкреслив
він.
— Чому ви залишили мене серед живих? — спитав
Вінстон.
— Ви взяли участь у бою, хоча як кореспондент
не мали на це права. Але я не бачив вас зі зброєю, —
промовив Юрій.
— Мій меч — олівець, — із гордістю промовив Черчилль.
— А щит — імʼя батька. Я не дикун. Багато читаю.
Сам потроху пишу… Хочу написати книжку про цю війну, — раптом зніяковівши, сказав Юрій.
— Якщо мені повернуть блокнот із моїми записами,
я зможу написати матері, брату та певним батьковим
друзям, — ледь нахиливши голову та пильно дивлячись
в очі Юрію, сказав Вінстон.
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Так, вони чудово зрозуміли один одного. Словʼянин
погриз ніготь.
— Я напишу, що ви врятували мене, хоча могли
не робити цього. Ви цікава людина, вам вчитися потрібно. Тоді й книжка може цікава вийти, — пояснив Черчилль.
— Deal, — промовив Юрій. — По-нашому, «згода».
— Zgo-da, — повторив Вінстон. — Може, ви і відвезти листи зможете? Власноруч?
— Пишіть. Прибудемо до табору — там вирішимо, —
відрубав Юрій.
А далі — був табір.
«Мабуть, цей Юрій уже доправив мої листи. Хоч знатимуть, що я живий. Хоча зараз, після втечі з табору —
я в цьому не певен», — думав Черчилль крізь дрімоту,
лежачи у незнайомому льосі. Крізь примружені очі він
побачив світло нагорі та фігуру, яка спускалася драбиною. «Ось, значить, які з себе янголи», — майнула
в нього думка.
«Янгол» виявився дебелим рудим бороданем. Він
звернувся до Вінстона грубою південноафриканською
говіркою, але англійською:
— Агов! Чоловіче добрий! Ви хто?
— Ви британець! Слава Богу! Кілька днів тому я втік
із табору бурів у Преторії. Де я? — запитав Черчилль.
— На моїй фермі, де ж іще? Ви залізли до мого льоху — і тепер я розумію, чому. Вас поранено? — спитав
рятівник.
— Не так поранено, як я знесилів. Дуже, — видихнув утікач.
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— А як ви тут опинилися, якщо були в Преторії? —
здивувався чоловік.
— Ми вирішили тікати втрьох. Я переліз через
стіну, а вони… Чекав на них два дні. В кущах. З собою — лише трохи води. Бачив, як мене шукали. Потім, коли я впевнився, що товаришів не буде, а полювання закінчилося — стрибнув у товарний вагон,
який проходив повз. Поїхав навмання. Коли потяг
зупинився — я зіскочив і кілька годин ішов, тримаючись подалі від людей. Кілька ночей брів болотами.
Нічого не їв. Сьогодні зранку побачив вашу ферму,
попив з вашого колодязя та вирішив, що маю бодай
щось з’їсти і відпочити… Далі ви знаєте. Вибачте, але
я не маю сил. Можете мене здати, — байдуже мовив
Черчилль.
Фермер посвітив свічкою йому в обличчя — так, що
Вінстон замружив очі.
— Чекайте, то ви… Черчилль, син міністра? — здивувався британець.
Вінстон зашарівся. Що він повинен зробити, щоб
стати собою, щоб його не сприймали лише як батькову
тінь? Але вголос сказав:
— Так, Вінстон Черчилль. А звідки ви, власне?..
Фермер витягнув із кишені газету. На першій шпальті було його, Черчилля, обличчя — обличчя блискучого
офіцера та успішного військового кореспондента.
«Живий чи мертвий! Винагорода! 25 фунтів» — перед Вінстоновими очима майнула блискавка. «За мою
голову дають більше, ніж за його ферму! Я мрець!» —
вирішив він, але вголос обережно промовив:
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— А що це за територія? Я думав, тут ще бури, а ви,
здається, англієць…
— Це територія бурів. Але ж не кидати ферму напризволяще під час війни! Я намагаюся не конфліктувати
з ними, а жити собі тихо-мирно. Та чом би вам не допомогти? — відповів фермер.
— Що ви хочете зробити? — напружився Черчилль.
— Тут різні фермери живуть. До речі, як у вас із португальською? Не вчили десь в Оксфорді? — грубувато
пожартував фермер.
— Я закінчив Сандгерст. Це заклад, де готують офіцерів. А для чого португальська? — знизав плечима
Вінстон.
— Найближчий сусід праворуч — бур. А ліворуч — португалець. Зараз ми підемо до хати, ви помиєтеся, поїсте і ляжете спати. А я поїду та поговорю
з португальцем, може, з його документами вдасться
вас переправити на територію португальської колонії.
Насправді це поруч, ви трохи не дійшли. А Португалія — наш давній союзник, чи не так? — підморгнув
фермер.
— Дякую. А як вас звати? — спитав поранений.
— Джон… А ви — Вінстон. Знаю, про що ви думаєте.
Якщо я тут — то я за бурів. І за вашу голову призначено
винагороду. Але… Своїх я не здаю. Насправді тут я єдиний англієць, тож вам дуже пощастило, що ви потрапили саме до мене. Ви не уявляєте, як пощастило. Для
решти — ви ворог, бо англієць. Для мене — ви лише людина, що потребує допомоги, — пояснив Джон.
— Дякую, дякую вам! — вигукнув Черчилль.
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— Якщо вирішите колись віддячити — то й добре.
Вдягніть мою куртку, капелюха та виходьте на світло.
Йти можете? — спитав фермер, простягаючи руку.
— Здається, можу. Але поки що єдине, чим я можу
вам віддячити — це ось, — промовив Черчилль та поліз рукою під одяг. — Візьміть, для вашого хлопчика.
Я прихопив її у бібліотеці табору. Соромно, що я її не повернув, тому…
Вінстон простягнув невеличку книжку. На палітурці зазначалося: «Джон Мілль “Про свободу”». Фермер
усміхнувся у вуса та взяв книжку.
Черчилля справді було врятовано. Невдовзі його переправили на територію португальської колонії, а згодом — до британців. Вони захоплено вітали свого співвітчизника. Та й сам герой не забув написати низку
матеріалів про свої пригоди. Оскільки впродовж двох
місяців британці програвали в цій війні, полон та втеча
нашого героя стали єдиною перемогою та історією зі щасливим кінцем на тлі загальної поразки.
Імʼя Вінстона Черчилля раптом стало популярним — вже не як «сина того самого міністра» та навіть
не як «чи то офіцера, чи то кореспондента». Про нього
заговорили. Коли Вінстон повернувся до Англії, публічність дозволила йому блискуче провести виборчу кампанію та потрапити до парламенту — вперше.
Юрій Будяк дійсно доправив листи Черчилля. Завдяки цьому випадковому знайомству українець певний час навчався в Англії, а згодом став письменником.
Не найвідомішим — але таки став.
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Запитання
1. Хто такі бури та як називався конфлікт у Південній
Африці, в якому взяв участь Черчилль?
2. Чому, на вашу думку, фермер, до якого потрапив
Вінстон, ризикував життям, рятуючи незнайому
людину?
3. Ким за національністю та родом занять був ватажок
загону, який взяв Вінстона у полон?
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РОЗДІЛ СЬОМИЙ
«Переконати її взяти
мене за чоловіка —
моє найблискучіше
досягнення»

2 травня 1908 року.
Бленгейм, родовий палац
герцогів Мальборо

-В

інстоне…
Анітелень у відповідь.
— Вінстоне!!
Ані звуку за дверима.
— Вінстоне!!! Годі вже вдавати, що спиш!
— Мені зле, — по той бік дверей почувся невдоволений голос. — На обіді… Щось не те було з устрицями…
— Розкажи комусь іншому — може, хто й повірить!
Ти казав, що застудився!
За зачиненими дверима наполегливо кашляли.
— Я твій дядько, тож скажу відверто: для політика
твого рівня ти зовсім непереконливо брешеш. Колись
це знищить твою карʼєру! — і, усвідомивши, що дотеп
не спрацював, чоловік смикнув за старовинну ручку. —
Та відчини ж, коли з тобою розмовляє герцог Мальборо!
Двері розчахнулися, і дядько побачив племінника. Вінстон Черчилль, два тижні як міністр торгівлі та промисловості Великої Британії, був у халаті та капцях. Він ретельно вдавав хворого, але здоровий румʼянець викривав обман.
— Послухай, — почав дядько. — Вона…
— Я знаю все, що ви хочете мені сказати. А раптом
вона так само покепкує з мене? — сказав наймолодший
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міністр уряду Девіда Асквіта Його Величності Едварда VII.
— Як хто? Як та акторка, в яку ти був закоханий років десять тому? Мейбл, чи не так? — зневажливо спитав дядько.
— Не пам’ятаю, — ще більше знітився Вінстон.
— Чи та дівчина, яка мала успадкувати нафтовий
бізнес свого батька? — додав герцог.
— Танкерний, — змучено видихнув племінник.
— Байдуже. Памела? — спитав дядько, пощипуючи
гладенько поголене підборіддя.
— Памела — це інша. Це та, з якою я оголосив заручини, а вона сказала, що я не так її зрозумів… Опісля
я втік на чергову війну, — зітхнув Черчилль.
— А ще була американка, — і далі ятрив рани герцог.
— Так! І кожен потім казав — він невдаха, він безперспективний, він марнує час! Але це ще нічого! Я пережив! Зараз проблема в тому, що в Клементину я закоханий по вуха…
— До нестями, Вінстоне, до нестями! Ти ж не в своєму полку десь в Індії! — обірвав дядько.
— Отож! Я ніколи не знаю, з ким і як слід розмовляти! На публіку — можу. Про справу — можу. А тут…
Тому краще не треба — щоб не розчаровуватися, — підсумував Черчилль, склавши руки на грудях.
— Тобто нащадок роду Мальборо — полохливий заєць?
Вінстон знизав плечима, і стало очевидно — так, він
полохливий заєць.
— Краще застрельте мене тут, дядьку. Якщо вона
хоч кілька сльозинок зронить — мені вже буде добре.
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— Агов, парубче! Скільки разів ти потрапляв під
кулі? Йшов у рукопашну? Робив трюки на коні? Збирав
натовпи у парламенті та виставляв своїх політичних суперників ідіотами? А це юна дівчина, на десять років
молодша за тебе, віслюка! — о, герцог Мальборо вмів
підбадьорити.
— Так, ще й віслюк, — приречено промовив Вінстон.
— Ти розумієш, що вона сюди приїхала, очікуючи
на пропозицію? І можеш відтяти мені руку, якщо леді
Генрієтта не поінформувала свою доньку, з якою метою
вона їде «дивитися Бленгеймський палац». Навіть якщо
Клементина не здогадалася — у що я не вірю — то їй пояснили. І вона сюди їхала, розуміючи, що має статися.
Повір мені, Вінстоне… Вінстоне, — дядько майже благав племінника розплющити очі.
— Вірю… А раптом це погане рішення, і ми зіпсуємо
життя одне одному? Я надто кохаю цю дівчину, щоб так
вчинити, — завагався Черчилль.
— Як не перевіриш, то ніколи не довідаєшся. Це забере час, і лише життя покаже, чи правильно ти вчинив.
Але це твій останній шанс — ввечері Клементина їде, —
виклав головний аргумент герцог.
— Вона так сказала? Вам? Боже!
І, не зважаючи на присутність дядька, Вінстон, заходився скидати з себе халат, шпортаючись у рукавах.
Гроза вщухала. Вони сиділи в камʼяній альтанці біля
ставка. У Бленгеймі, родовому гнізді герцогів Мальборо. Під час прогулянки Вінстон розповів їй, що це місце
нарекли «храмом Діани».
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Запала гнітюча мовчанка, яку подеколи порушував
лиш грім десь оддалік. Мовчав Вінстон. Мовчала Клементина. Вона рахувала час — 5 хвилин, 10 хвилин,
чверть години. Чи не час підвестися і піти пакувати
речі? Скільки ж це триватиме?
Дівчина помітила гладкого травневого жука, який,
поволі перебираючи лапками, повз поміж плитками
біля її ніг. «Якщо жук доповзе до тріщини, а Вінстон
не освідчиться — я піду. І більше про нього не згадуватиму! Ніколи!» — постановила вона.
Клементина дивилася на жука і міркувала — які ж
бо вони подібні! Цей чудний незграбний чоловік, старший від неї на 10 років, і жук. Він не стрункий яскравий
«солдатик». Не заклопотана повсякчас мураха, яка знає
своє місце. Не застиглий богомол і не галасливий цвіркун. Він незалежний жук, який торує власний шлях —
і байдуже, що він там зустріне.
Але навіщо цей жук, тобто Вінстон Черчилль, ось
уже кілька тижнів як міністр торгівлі та промисловості,
затягнув її до замку свого дядька-герцога? Чи йому бракує роботи на посаді, про яку він мріяв, і треба ще водити юнку полями, вливаючи їй у вуха приклади з давньоримської історії? Мерсі, але Клементина вчилася
у Сорбонні та здобула блискучу освіту! Ймовірно, більш
системну, ніж він, Вінстон Черчилль — офіцер, а чи
журналіст, а чи авантюрист, а чи політик…
Чому він, людина, яка вільно жонглює іменами та законопроєктами, полум’яно виступає за скорочення військових витрат, доводить до істерики своїми жартами, виголошеними з незворушним обличчям — зараз мовчить?
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Вона стежила за симпатичним жуком. Половину шляху він уже здолав — дивовижна впертість і цілеспрямованість! Однак і Клементина чимало витримала! І очікування, і невизначеність свого становища. І низку незручних
ситуацій, яких би не терпіли дівчата з менш аристократичним вихованням та менш гнучким розумом.
Наприклад, чотири роки тому, коли вони вперше зустрілися з Вінстоном. Спершу він рвучко підвівся, підійшов до неї з наміром запросити на танець — і раптом
зупинився на відстані простягнутої руки, наче врізавшись у стіну, розвернувся і сів на місце.
«Який незграба!» — почула вона за спиною.
«Справжній слон у відділі порцеляни», — зі знанням справи промовила власниця глибокого контральто.
«Жодна дівчина не зверне на нього уваги, якщо він
не навчиться манерам», — долинув до неї ще один ущип
ливий коментар, явно промовлений крізь віяло.
Клементина витримала і шоу, коли вони побачилися вдруге, на урочистій урядовій вечері. Він зайшов і,
не помітивши Клементини, повівся як удома — гупнувся
всім тілом у крісло. Покрутив у руках прибори і кинув їх
на стіл, порушуючи ідеальний лад на столі — і зустрівся
очима з нею, яка сиділа навпроти. Клементина побачила,
як він зашарівся, потім різко видихнув, гучно виштовхуючи повітря з грудей, і втягнув голову в плечі. І раптом
підскочив, підійшов до неї та, наче вимушено, запросив
її до танцю. Вихована Клементина спробувала поговорити про погоду — помітила, як чоловік стиснув м’ясис
ті губи. Сказала щось про модні тренди — він кволо підтакнув, смикнувши щокою. До новинок театрального
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сезону йому також було байдуже. Та коли Клементина
порівняла театр із парламентом, цей сором’язливий «мішок із піском» перетворився на феєрверк! Спалахнули
очі, вирівнялася постава, Вінстон неначе виріс, голос заграв — він став красенем! Вони танцювали і говорили,
говорили і танцювали, впродовж вечора, лише вдвох.
«Здається, я закохана», — сказала молодшій сестрі
прямолінійна Клементина. І почула у відповідь: «Та він
безнадійний! Схожий на бульдога!» Але вона вже отримала від Вінстона записку з єдиною фразою: «Яка насолода — зустріти дівчину такого розуму та інтелігентності». І… Все.
Минуло пів року — і він наважився запросити її до палацу своїх предків. Мати відправляла Клементину, наче
в бій. «Він це зробить», — казала вона. Але минув день,
другий, третій — і нічого не сталося. Впродовж останньої доби Вінстон взагалі пролежав, сказавши, що застудився… А коли він нарешті виліз зі свого барлогу, то повів Клементину сюди, де вона мусить сидіти серед троянд
і розглядати жука… Він не рухався. Закляк, занімів, застиг за кілька сантиметрів од тріщини. Ні, їхати! Годі!
І раптом відчула, як її смикнули за рукав сукні, і водночас почула голос — десь ізбоку.
— Якщо ви підете — з вами піде моя надія стати щас
ливим. І зробити щасливою вас. Чи нещасною — бо хто
ще терпітиме мене? Щось я не те верзу…
— Це не промова в парламенті — це кілька простих
слів. Їх здатен сказати навіть останній англійський селянин. Ви впораєтеся! — і Клементина підбадьорливо
всміхнулася куточками губ.
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І враз Вінстон відчув легкість. Він опустився на коліно, кумедно поплескав себе по кишенях, а потім махнув рукою:
— Люблю вас. Виходьте за мене. Вдома знайду цю
обручку.
— Ви в жилеті завжди носите золотий кишеньковий
годинник — а сьогодні не взяли. Тримаю парі, що вона
в жилеті! — засміялася Клементина.
Вона мала дивовижну манеру сміятися, захиливши голову і примруживши очі. І він, скориставшись
тим, що його ніхто не бачить, одночасно вдягнув на тонкий палець обручку, справді знайдену в жилеті, і поцілував — просто в сміх. І здивувався, що вона не відштовхнула його, як ті інші дівчата — від спадкоємиці
танкерного бізнесу до акторки, — до яких він намагався
залицятися до своїх 33 років.
— Це справді «так»? Якщо так, то дякую! — вигукнув Вінстон, досі не вірячи, що він це зробив, що вона
погодилася, що все це — не сон.
— Подякуйте жукові! Якби він не зупинився на кілька хвилин біля тріщини, як ви, коли чотири роки тому
не наважилися запросити мене до танцю, я би вже пакувала речі, — сказала дівчина.
— А що за жук? — розгубився Вінстон.
— Ось! Ви на нього ледь не наступили, коли на коліно ставали! Його диво врятувало! — пояснила Клементина, показуючи на поділ білої сукні.
Вінстон зняв жука і посадив на долоню.
— Який красень! — в його голосі звучав щирий захват і… дивна повага до жука. — А нумо… Тільки
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не смійтеся! А нумо його всиновимо! Нехай живе у нас
в банці — скільки йому відпущено! І я вам обіцяю — це
буде найщасливіше життя, яким бодай колись жив жук!
Просто по калюжах, не обираючи шляху, вони пішли до Бленгеймського палацу. Закохані міцно трималися за руки, а в них була затиснута коробочка з-під обручки. В ній сидів щасливий жук.

Запитання
1. Як звали наречену Черчилля?
2. Хто і яким чином спонукав Вінстона освідчитися?
3. Чому, на вашу думку, Черчилль не міг наважитися
зробити пропозицію?
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РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ
«Якщо ми
не переможемо,
то не варто жити.
Але ми переможемо»

4 червня 1940 року.
Британський парламент,
Лондон

-М

и підемо до кінця. Ми битимемося
у Франції. Ми боротимемося в морях
і океанах. Ми дедалі завзятіше воюватимемо, з потужнішими силами в повітрі. Будь-якою ціною ми боронитимемо наш Острів.
Нещодавно призначений премʼєр-міністр Великої Британії відчував страшенну спрагу. Його промова триває ось уже двадцять хвилин, у горлі пересохло.
Але з реакції завмерлої зали парламенту, з тієї дзвінкої тиші, яку розтинав його хрипкий голос, премʼєр-міністр знав — не можна пити, не можна облизувати губи,
не можна витерти лоба, не можна навіть глибоко вдихнути.
— Ми битимемося на пляжах. Ми битимемося на узбережжях, ми битимемося в полях і на вулицях. Ми битимемося на пагорбах…
Він відчув, що просто зараз, цієї митті, якщо він ще
раз вимовить слово «битимемося» — він не посунеться далі першого складу, почне заїкатися, як колись
у дитинстві. І аж моторошно стало від цієї думки, а піт
по спині та обличчю заструменів ще сильніше. «Король… Король зміг не заїкаючись промовляти до нації.
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І я зможу!», — і стиснув кулак так, щоб нігті впʼялися
у шкіру.
— Ми ніколи не здамося, — не вигукнув, а чітко вимовив Черчилль із характерною британською спокійною
впертістю. Далі він говорив без пауз. — І навіть якщо
так станеться, у що я ані на мить не вірю, що наш Острів або його значну частину буде захоплено і ми помиратимемо з голоду, то наша Імперія за морем, озброєна
та під опікою британського флоту, продовжуватиме боротьбу. Доти, поки у благословенний Богом час Новий
Світ з усією його потужністю не вирушить на порятунок
Старого.
Поки зала аплодувала, Черчилль зміг нарешті витерти обличчя і попити води. «Можливо, це була найкраща
промова з усіх проголошених мною», — майнула йому
самовдоволена думка. Він ще раз вклонився, уважно
роздивляючись залу.
«Тепер наші любителі угод із дияволом зрозуміють,
що в них нічого не вийде. А як спробують — доведеться
навчитися говорити ще краще», — міркував він, спускаючись із трибуни.
— На військову нараду. Якнайшвидше, — звелів він
водієві. — І поки ми там базікатимемо, погодуйте собаку.
Черчилль часто брав із собою домашніх улюбленців.
Ось і зараз у машині, крім секретаря і водія, сидів один
з його бульдогів. Черчилль почухав йому вуха й живіт.
— Тут їхати кілька хвилин. Не встигаю я, — і, зазирнувши в чорні собачі очі, Вінстон зітхнув. — Вибач.
Клята війна. Ти розумієш більше за багатьох двоногих.
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Зокрема й тих, до кого я сьогодні говорив, і які готові
«домовлятися»!
Що насправді сталося з цими розумними дипломатами, зі сповненими почуття власної гідності лордами,
з британським народом? Чому всі готові укласти кон
тракт з дияволом — і лише Черчилль був останньою надією тих, хто не остаточно втратив віру, надію, готовність до опору?
Він, людина, яка вражала своєю відчайдушною впевненістю, не раз запитував себе про це — і не знаходив
належної відповіді. Коли ж це почалося?
Може, першого вересня минулого року, коли нацистська Німеччина атакувала Польщу? Тоді Велика Британія разом із Францією, маючи міжнародні
зобовʼязання перед цією «далекою» країною, мусили
надіслати ультиматум Гітлеру: або ви виводите війська з Польщі, або війна. І що? Ультиматум було проігноровано, тож британський уряд розгубленим голосом
лорда Чемберлена оголосив британцям: «Змушений
повідомити, що ми перебуваємо у стані війни з Німеччиною».
У вересні 1939 року Черчилля, єдиного, хто давно волав про небезпеку з боку Гітлера, про неможливість домовленостей з ним, запросили на пост Першого Лорда
Адміралтейства. Проте активних заходів британський
уряд так і не вжив — беззахисну Польщу Німеччина
проковтнула впродовж місяця, а її шмат відтяв інший
«раптовий друг» Гітлера — Сталін. Минуло ще шість місяців «дивної війни» з навчаннями і майже без воєнних
дій — топили кораблі та часом «пострілювали».
89

Два місяці тому з шаленою швидкістю закрутився
маховик подій. Відтоді що не день, то якісь новини, переважно погані, дуже погані або жахливі.
У квітні Німеччина атакувала Данію та Норвегію.
Війська вільних країн зазнали поразки. За місяць Гітлер вдерся до Бельгії, Нідерландів і Люксембурга. Цього ж дня, 10 травня, король Георг IV призначив на посаду премʼєр-міністра саме його, Черчилля, — чи
не єдиного, хто мав волю до опору та був готовий взяти
на себе відповідальність. Знову військова поразка, хоча
ні, цього разу навіть катастрофа!
За кілька днів, обійшовши французьку оборону, так
звану лінію Мажино, Вермахт напав на Францію. Протягом лише двох тижнів північну частину найпотужнішої європейської армії та британський корпус, що
прийшов на допомогу дружній країні, було розбито,
розсічено та вичавлено до вузенької смуги берега в Дюнкерку. Лише завдяки диву британцям вдалося морем вивезти звідти свою армію та багатьох французів, сотні тисяч солдат! Решта ж лишилися у Франції, намагаючись
продовжити опір. Та чи вдасться це їм?
Про це і багато іншого він говоритиме на сьогоднішній нараді — з британськими військовими, з дипломатами, з міністрами… Мали ще бути представники французького командування, згадав він. «Користі з них
жодної, але може хоч свіжіші новини привезуть», —
розмірковував Черчилль.
Він має для них сюрприз. Ця ідея спала йому
на думку вночі, коли він грівся у ванні. Ідея видавалася фантастичною, та чи погодяться на неї британці, чи
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готові будуть її розглядати французи? Чи спрацює? Чи
не запізно?
Коли ще юний Черчилль воював у далекій Індії,
то брав участь у дискусійному клубі. Там, ховаючись
від нудьги та спеки, офіцери обговорювали різні питання. Вінстон добре запамʼятав одну тему: чи завжди війни мають чіткі причини. Тоді він доводив — так.
Є сторони, є їхні інтереси, є конфлікт між цими інтере
сами. І є момент, точка неповернення, коли конфлікт
інтересів провокує конфлікт між народами чи групами суспільства. І виникає війна. А зараз? Що він сказав би зараз, коли минуло майже пів століття, насиченого по вінця війнами, неймовірно жорстокими
та безглуздими…
Може, ця точка неповернення називалася «Мюнхенською змовою», яка мала місце восени 1938? Тоді Гітлер
став вимагати відторгнення частини Чехословаччини,
так званої Судетської області, де здавна жило чимало німців. Велика Британія та Франція також мали зобов’язання перед цією країною. Але уряд у Лондоні тоді
вирішив — це десь далеко, на континенті; до чого тут
ми? «Чому британці мають носити протигази та рити
траншеї, якщо два народи посварилися через свої справи, на яких ми не знаємося?», — казав тоді премʼєр-міністр Чемберлен.
Він полетів до Гітлера, провів перемовини. В Мюнхені вони, а також президент Франції Деладьє та союзник Гітлера, очільник Італії Муссоліні уклали угоду
про «мирну передачу» Судетської області Німеччині.
На цю зустріч не пустили президента Чехословаччини
91

Бенеша — йому просто дали документ на підпис, і він
його поставив.
Чемберлен повернувся до Лондона переможцем! Він
повідомив, що привіз мир нинішньому поколінню. Англійці раділи, наче то було Різдво — «проблему» вирішено! Проте незабаром усю Чехословаччину було окуповано. Завдяки її ресурсам, заводам, фахівцям стала
можливою війна з Польщею. А згодом ресурси Польщі
послугували базою для атаки Данії, Норвегії, Нідерландів, Бельгії… Якщо впаде Франція, то потужність всієї
Європи буде спрямовано на Англію. І тоді…
Зараз це чудово зрозуміло. Але 1938 року тільки
нудний Черчилль, якого не допускали до реальних політичних важелів і який мусив вдовольнятися виступами у парламенті, прокоментував «Мюнхенську змову»:
«Великій Британії було запропоновано вибір між безчес
тям і війною. Вона отримає і безчестя, і війну». Півтора року знадобилося британцям, щоб зрозуміти, про що
і чому Черчилль тоді волав із кожного доступного майданчика.
Можливо, стартом нової світової війни стала окупація Німеччиною Австрії — аншлюс, який минув майже
без жертв на початку 1938 року? Чи події в Рейнській
демілітаризованій зоні? Чи зухвала війна Італії в далекій Ефіопії? Чи агресія Японії в континентальній Азії?
Чи взагалі переворот в Росії, цей «привід комунізму»,
що підштовхнув низку урядів до створення антикомінтернівського союзу? А може, «червону кнопку» було
натиснуто у США, під час кризи десятирічної давнини? Раптом мають рацію ті «високочолі» експерти, які
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стверджують, що в усьому винна економіка — галузь,
в якій Черчилль почувався сліпим кошеням? А якщо
ця клята економіка і запустила ланцюг реакцій: від грошової девальвації та масового безробіття до суспільних
заворушень і приходу до влади нацистів у Німеччині
1933 року?
А може, Світова війна, яку вже нарекли Першою,
на відміну від теперішньої, Другої світової — так ніколи
і не закінчувалася? Черчилль знав, що це так — попри
укладання «мирних угод» та заснування Ліги Націй, ці
два десятиліття миру для світу були лише перепочинком і шансом народити нових солдат.
А ще він був певен: не варто дошукуватися правди,
щоби діяти далі, діяти правильно. Головне — визначити, кому можна довіряти, якщо Франція зазнає остаточної поразки. Практично вся Європа перебуває вже
під пʼятою німців або їхніх прибічників. На кого робити ставку? На США, де президент Рузвельт не може законно протистояти сенаторам? На СРСР, який, за даними розвідки, поділив із Гітлером увесь світ? На колонії,
які тільки й мріють про те, щоб Британія послабила колоніальну хватку?
Черчилль вирішив, що домовлятися необхідно з усіма, з ким завгодно і про що завгодно; крім диявола, крім
Гітлера. Але основну ставку слід робити на людей, яким
нікуди відступати.
На хлопчиків-пілотів, які захищають небо над Островом: учорашніх студентів британських університетів
та польських, чеських, а тепер і французьких асів, які
втекли до Британії з континенту.
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На моряків, чиї військові кораблі атакують німецькі
субмарини, та на тих, хто зараз супроводжує американські конвої з провіантом і технікою — єдиною наразі допомогою від США.
На фермерів: дідів, чоловіків і підлітків, які не потрапили до армії, бо мали засіяти останній клаптик землі, вчетверо збільшивши кількість місцевих продуктів,
замінивши ними ті, що отримували англійці з-за моря.
На жінок, які, полишивши родини, працювали у міністерствах та над розшифруванням німецьких кодів,
стояли біля верстатів і валили ліс, а вночі, збираючись
у жіночих клубах, до цілковитого виснаження виготовляли консерви для армії.
Машина зупинилася на Даунінг-стріт, де мала відбутися нарада. Черчилль полегшено зітхнув, побачивши
помічників де Голля. Це був єдиний французький генерал та представник уряду, який, попри катастрофічний
стан, ще зберіг бойовий дух.
— Добрий день, панове. Що генерал? — привітався
премʼєр-міністр ще надворі.
— Кажуть, його хочуть призначити військовим міністром. Або заступником, — відповів француз у чині
полковника, імені якого Черчилль не міг пригадати.
— І повісити на нього всіх собак? Відповідальність
за поразку? Він готовий до цього? — різко кинув англієць.
— Де Голль не має вибору. Точніше, не матиме, якщо
ви йому не допоможете, — сказав інший француз, нахилившись до вуха премʼєр-міністра.
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— Що потрібно вашому впертому генералу? Кажіть
прямо, бракує часу на дипломатію, — хитнувши головою, спитав Черчилль.
— Уряд схиляється до здачі Парижа та капітуляції.
Натомість генерал просить пана премʼєр-міністра надати кілька британських кораблів, — голос француза ще
стишився.
— Навіщо?! — вигукнув Черчилль так, що луна прокотилася по всіх коридорах будівлі.
— Для евакуації французького уряду до африканських колоній. На думку генерала — це єдина можливість уникнути формальної капітуляції, — знову встряг
у розмову полковник.
«Франсуа, його звати Франсуа! Але прізвища… Побий мене грім, не знаю!», — подумав Черчилль. Він різко зупинився.
— Африка? А може, Лондон?
— Це неможливо! У вас, наприклад, польський
уряд у вигнанні! Хто з ним рахується? Франція на таке
не піде! Наш уряд торгуватиметься хоч за якусь примарну незалежність, хоч за одне місто, — відповів той самий Франсуа.
— Є ідея… Фантастична. Жест відчаю, але може
спрацювати. Питання в тому, що важливіше для вашого уряду — збереження власної гідності чи можливість
зберегти гідність Франції?
Черчилль не знав, як висловитися точніше. Але розумів, що має це зробити; зробити зараз, не радячись
із урядом, парламентом, народом, королем. Зараз або
ніколи.
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— Поясніть, будь ласка, — попросили обидва французи. Запала тиша.
— Як щодо того, аби Велика Британія і Франція
уклали унію? Стали єдиною державою — тимчасово,
до кінця війни, — акцентуючи кожне слово, промовив
Черчилль. — Це втрата вашої незалежності, однак і ми
її втратимо. Питання просте: Франція втратить незалежність із Гітлером, а чи вона її втратить із Черчиллем.
Вражені французи не знали, що відповісти. Добра це
пропозиція чи погана? Реальна чи фантастична? Прийнятна чи ні? Та безумовно вона оригінальна.
— Такого французький уряд ще не розглядав… Але
ми повідомимо генерала. Якщо він вважатиме це можливим, то проведе консультації. Точніше, якщо встигне.
А як ні… — полковник зробив паузу.
Черчилль відчув, що ці французи мають ще якогось
козиря в рукаві, на відміну від нього, який свого вже виклав.
— А як ні? — Черчилль розвів руками, показуючи
широкі долоні, знак того, що в такій ситуації він нічого
не приховує і того ж сподівається від них.
— Тоді генерал де Голль проситиме у вас єдиний літак — щоб вилетіти з поки що вільної території Франції
до Лондона, — просто йому у вухо прошепотів дипломат.
— Що він збирається тут робити? — так само тихо
спитав Черчилль.
— Генерал прагне очолити військо вільних французів, яких перевезли з Дюнкерка. Воювати спільно
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з британцями всюди, де виникне необхідність і можливість. Він також проситиме вас про доступ до ефірів. Радіо, газети… — пояснив француз.
— Так, розумію. А чи усвідомлює пан де Голль, що
в такому випадку його оголосять зрадником? Ваш Петен, який збирається призначити генерала заступником
військового міністра — сам це і зробить, — сказав Черчилль, хоча сам уже знав відповідь.
— Генерал передбачав, що ви це спитаєте. І просив
переказати — так. Бо для нього важливіша честь французів, ніж його власна репутація у Франції. Окупованій
Франції. Він готовий очолити Рух Опору. І тут, і на континенті, — запевнив полковник, примруживши очі
в очікуванні реакції.
— Поки що я не виношу на нараду питання про унію
з Францією. Але прошу передати генералу де Голлю
мою пропозицію. Нехай він проведе консультації з маршалом Петеном та іншими. Якщо буде теоретична згода — ми зробимо це швидко. Папери, конференція, все
що необхідно.
Підходячи до зали для нарад, Черчилль розвернувся
на підборах.
— Якщо ж ні, генерал де Голль отримає літак. Але
один. І я не даю гарантій, що він та його родина долетять
живими у небі, що кишить «юнкерсами» та «штуками».
Їдьте зараз, не гайте часу. Нарада відбудеться без вас, ви
важливіші у Франції. Прощавайте, панове, і я чекаю доб
рих новин, хоча в наш час їх майже немає… Їдьте, і нехай благословить вас Бог. Я молитимуся за вас. Адже
є в житті хвилини, коли моляться всі, навіть атеїсти.
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«Чудова фраза для промови, чудова! Аби не забути!
Десь та знадобиться», — подумав Черчилль. Він скаже її рівно за рік – у червні 1941 року, коли Гітлер атакує СРСР, свого теперішнього «партнера». Але поки що
Черчилль про це не знав. Зараз він відчинив двері зали
та одразу перейшов до іншої справи.
— Вітаю вас, панове. Вітаю і нагадую: попри те, що
нам вдалося вивезти з Дюнкерка армію, це не перемога. Це Боже Провидіння! Та дозвольте зауважити: війни
не виграються капітуляціями…

Запитання
1. Під час якої військової операції розгортаються події
даного розділу?
2. Чому переважна частина британців готова була
«домовлятися» з нацистською Німеччиною та чому
Черчилль був проти?
3. Коли насправді розпочалася Друга світова війна?
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РОЗДІЛ ДЕВ´ЯТИЙ

«Політик мусить
передбачати, що буде
завтра. А потім пояснити,
чому цього не сталося»

Ніч з 25 на 26 липня 1945 рік.
Палац Цецилієнгоф, Потсдам,
Німеччина

М

іжнародна конференція країн-союзниць тривала вже понад тиждень. У вщент розбитій
Німеччині, біля зруйнованого Берліна ледь
вдалося відшукати більш-менш пристойне
приміщення для зустрічі найвищого рівня. Дивом вцілів палац Цецилієнгоф. Його привели до ладу, відремонтували, і зараз у ньому працювали делегації Великої Британії, США та СРСР.
Країни-переможниці обговорювали та торгувалися
з низки болючих питань майбутнього облаштування повоєнного світу. І тут уже панувала далеко не та атмосфера, як на конференції в Ялті, що відбулася в лютому, перед завершальним етапом війни.
Німеччину було подолано, Гітлерові настав кінець.
Однак залишалася ще Японія, її також належало перемогти — в цьому були особливо зацікавлені США. Та перемога над східним ворогом була лише питанням часу,
стратегії і чергових торгів. А в Європі вже запанував
мир, а отже зникла головна загроза, яка впродовж чотирьох років тримала союзників разом і змушувала вирішувати конфлікти — попри особисті амбіції.
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Тут, у Потсдамі, не було президента США Рузвельта. І Черчилль, і Сталін — лідер СРСР, поважали його. Він не раз виступав миротворцем між союзниками, пропонуючи компроміси — з урахуванням
інтересів США, звісно. Зрештою, Черчилль, Сталін і Рузвельт спільно пережили цю страшну війну.
До перемоги лідер США не дожив чотири тижні. Його
місце заступив геть інакший, незнайомий учасникам «великої трійки» політик — не надто освічений
«яструб» Гаррі Трумен. Президентом він став майже випадково, точніше, спадково — по смерті попередника пост перейшов до нього автоматично, без виборів.
І вже стало зрозуміло, що він — зовсім не Рузвельт.
Позавчора Трумен, намагаючись здивувати присутніх,
розповів про «диво-зброю» — бомбу, яку США щойно
випробували. Він не сказав «ядерна бомба» чи «атомна зброя» — всі й так зрозуміли. Трумен намагався вразити присутніх наслідками вибуху — емоційно натиснути, виторгувати собі сильнішу позицію перед СРСР,
надихнути Черчилля діяти разом проти Сталіна. Він
не знав і не міг знати, що СРСР також створює ядерну
зброю, і успіх США — лише тактичний. А Черчилль…
Старий досвідчений Вінстон Черчилль зауважив байдужу реакцію «дядька Джо», як називали Сталіна, і усвідомив, що росіяни знають і мають набагато більше, ніж
вдають. Черчилль натякнув про це Трумену — але той
був занадто зарозумілим і самовпевненим, щоб слухати
когось іще.
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«Якщо комуністи не усвідомлюють, хто наразі головний у світі, доведеться показати ще раз — так, щоб дій
шло. Відразу і до всіх, — сказав американець. Він мав
неприємний голос, гучний, сухий та тріскучий, як дви
гун, якому бракує пального. — У нас є Японія! А в разі
чого — то й СРСР».
Черчилль лише зітхнув. Він вважав, що після такої
страшної війни не варто… Не варто… Тільки як це пояснити тим, кому кортить помахати кулаками один перед одним! І коли! Зараз! Скільки людей полягло! Які
проблеми в економіці! Хіба що справді спільно з американцями закритися, замуруватися, відгородитися від СРСР… Тоді ще не існувало терміну «залізна завіса». Але подібні думки вже виникали у Черчилля.
Та на часі не менш важливі питання повоєнного влаштування світу.
Війна з Японією — як, коли, якими силами? Що
робити з країнами, території яких уже полишили німці та з яких вичавлюють японців? З тим самим Китаєм, Філіппінами тощо? З країнами, які були частиною
Британської імперії? Останнє особливо хвилювало Черчилля, і питання максимального збереження чи, ліпше
сказати, повернення цих країн до корони — було його
вразливим місцем.
Є ще арабські країни — нафтовий регіон, напрям
традиційних інтересів англійців, а віднедавна — американців та СРСР. Так, росіяни поки що зосередилися
на Ірані, однак… А ще Палестина — що робити з арабо-єврейським конфліктом, з цією алією, тобто масовим
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поверненням євреїв на історичну батьківщину? Поки
там керують британці, але так триватиме не завжди.
Годі вже згадувати революційні настрої індусів, які
тільки й мріють розвалити імперію.
А Європа? Країни, де зараз стоять радянські війська? Багатостраждальна Польща, через яку все почалося
і чий уряд перебував у Лондоні впродовж війни? А Чехословаччина? Вибухонебезпечні Балкани? Особливо Греція — Сталін згоден «розміняти» її на Польщу…
Та як тоді дивитися в очі полякам? Навіть не політикам,
а польським пілотам, які спільно з англійцями виграли
битву за Британію 1940 року?
А що робити з мільйонами увʼязнених і звільнених радянських громадян, які повірили англійцям
і наразі перебувають у таборах біженців? Сталін вимагає їх повернути в обмін на громадян Великої Британії. Що з ними зараз роблять росіяни — «ідеологічно обробляють»? А що станеться з «радянськими
громадянами» — росіянами, українцями, білорусами, латишами, євреями, щойно відбудеться обмін?
Позбавлять прав? Вивезуть до Сибіру? Заарештують?
Розстріляють?
Що робити з розбитою та злиденною Німеччиною?
Союзники домовилися про «розчленування» країни на зони окупації, але як її ділити між трьома країнами? Чи чотирма — адже є ще й Франція, яка приєдналася до союзників рік тому. Черчилль наполягав
на відведенні Франції окупаційної зони. Та як провес
ти денацифікацію та знищення військового потенціалу Німеччини, як контролювати дії кожного союзника?
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А як із злиденної та зруйнованої країни взяти ті самі репарації, 50 % яких має піти СРСР?
Питання, питання… Черчилль обдумував їх десятки,
як не сотні разів. Ось і зараз, у ванні, ці питання обсіли
його. Цілковито занурившись у тяжкі думи, через плюскіт води він не відразу почув стукіт у двері. Вінстон підвівся, щоб закрутити крани, хлюпнувши водою на долівку і капці.
— Хто ви і чого вам треба? — гаркнув він.
— Тату, виходь. Містер Етлі вже тут.
Черчилль почув голос 22-річної Мері, своєї молодшої доньки. Вона часто супроводила батька в поїздках,
виконуючи обов’язки особистої помічниці. Адже секретарі й стенографістки надовго не затримувалися у містера Черчилля — занадто важким він був у спілкуванні.
«А ти, моя люба, — казав він Мері, сміючись — можеш
звільнитися від мене хіба що заміж».
— Чи ви помітили ніч надворі?! — гаркнув Черчилль.
— Містере Черчилль, прибули результати виборів!
Дані з Лондона! Ви ж не хочете дізнатися про все вранці, коли буде офіційне оприлюднення? — запитав Клемент Етлі, лідер Лейбористської партії та головний конкурент консерваторів.
— Зачекайте-но кілька хвилин! Я вдягнуся!
Черчилль, при всій його самозакоханості, був реалістом. Вибори у Великій Британії відбулися ще 5 липня.
Розуміючи, що переконлива перемога партії торі, очолюваної ним самим, викликає певні сумніви, Черчилль
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знехотя взяв із собою Етлі на Потсдамську конференцію. Ці півтора тижня він витратив на те, щоб ввести можливого наступника в курс усіх справ. Розтлумачував, учив, розповідав про кожного з учасників, його
психологію, інтереси, особливості. З важким серцем,
але максимально щиро. Чи потрібно було вчити цьому
Етлі, якщо виграють торі? Чи зможуть лейбористи, кляті лейбористи оцінити все, про що він, Черчилль, попереджав і чому вчив, якщо вони виграють? Якось він назвав їх «напівкомуністами»… Був невеликий скандал,
який вдалося замʼяти — занадто популярним був він,
лідер країни, який виграв безнадійну війну. Проте думки щодо лейбористів і особисто Етлі Черчилль не змінив.
«Зараз ми про все дізнаємося, — думав він, пхаючи
вологі руки в рукави улюбленої піжами. — Чи не сказати, щоб мені принесли нормальний одяг? Хоча… Вдягнуся на офіційне оголошення. А зараз — нехай терплять
мене таким. Недовго лишилося».
Тим не менше, він взяв рушника і протер старовинне
дзеркало від пари. Причесав сиве рідке волосся, почис
тив зуби і збризнув свої «бульдожі» щоки одеколоном.
Черчилль навіть затягнув тугіше пояс халата на животі
й підморгнув лівим оком своєму відображенню в дзеркалі. «Ходімо, старий! Перед смертю не надихаєшся», —
вирішив він і рішучо повернув бронзову ручку.
— Добраніч, панове, — сказав Черчилль, намагаючись говорити бадьорим голосом. — Перепрошую за мій
вигляд — багато роботи, не встигаю вчасно митися.
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У великій кімнаті, яку пристосували під приймальню, зібралося близько десяти осіб. Було видно,
що всі вдягалися похапцем — хтось уже спав після
важкого дня та половини робочої ночі, хтось готувався лягати. Лише троє з присутніх чоловіків мали пристойний вигляд, — вони прибули літаком із Лондона
пів години тому. Один із них тримав конверт із печатками та написом «цілком таємно».
Саме він зауважив:
— Ми привезли результати виборів від 5 липня.
Це остаточні дані. Все пораховано і перевірено. У вашій присутності ми відкриваємо цього листа. Присягаємося, що не знаємо його змісту.
Другий чоловік зламав печатки та передав документ третьому з лондонських посланців. Він розгорнув папір та спокійно зачитав:
— Парламентські вибори, які відбулися у Великій Британії 5 липня 1945 року, були першими демократичними виборами з 1935 року. Впродовж
10 років вибори не проводилися у звʼязку з веденням воєнних дій в Європі. У цих виборах взяли участь
24 073 025 громадян. За результатами підрахунку голосів за Лейбористську партію, лідер Клемент Етлі,
проголосувало 11 967 746 виборців, або 49,7 % від загальної кількості виборців. За Консервативну партію, лідер якої — нинішній премʼєр-міністр Вінстон
Черчилль, проголосувало 8 716 211 виборців, що
складає 36,2 % від загальної кількості голосів. За Ліберальну партію, яку очолює Арчибальд Сінклер,
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проголосувало 2 177 938 виборців або 9 % від загальної кількості…
Черчилль знайшов у собі сили дослухати до кінця.
«Ернест Браун». «Незалежні». «Національний уряд».
«Спільне багатство». «Партія Велса». «Дуглас Янг».
Але ці та решта слів не мали значення. Він дізнався про
найважливіше.
Єдиний раз, коли Вінстон напружив слух, було
«Гаррі Політ, комуністична партія». «0,4 %, два місця
у парламенті», — почув Черчилль. Почув — і видихнув. Попри нищівну поразку консерваторів і переконливу перемогу цих клятих лейбористів — комуністи
до парламенту Великої Британії практично не потрапили. Він знав, що недарма прожив ці роки — очолювана ним країна виграла найстрашнішу війну всіх
часів. Але тепер він упевнився, що захистив не лише
незалежність країни — він відстояв її демократичний
спосіб життя. Правильний, неправильний — але демократичний.
Документ було дочитано. Черчилль глянув на Етлі.
Він випромінював нестримну радість. Теперішній
премʼєр жестом запропонував своєму наступнику висловитися.
— Здається, все очевидно, — сказав Етлі, схиливши
голову трохи вбік. — Проте я відчуваю, що до офіційного оприлюднення маю поступатися місцем вам, містере Черчилль.
— Вітаю вас та щиро дякую за шляхетність, —
плямкнув губами Вінстон. — І не сподівайтеся, що це
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буде моя остання промова! Я ще критикуватиму вас
у парламенті!
Виструнчені, мов на параді, присутні раптом розслабилися. Так, почуття гумору та вміння вести за собою
ніколи не зраджувало Черчиллю.
— А тепер, — продовжив він, — коли стало зрозуміло, що британці просто хочуть бачити обличчя, яке
не асоціюється з війною, дозвольте мені відпочити.
Я звик залишати будь-які збіговиська відносно свіжим.
Ще раз вітаю, містере Етлі, і добраніч.
З цими словами Черчилль провів усіх до коридору.
Він лиш попросив залишитися доньку.
— Тату… — промовила вона. — Так шкода, що консерватори програли! Зате можна нарешті відіспатися!
— Не сьогодні, Мері. Не сьогодні. Завтра поспимо.
А зараз доведеться трохи попрацювати — завтра маю
дещо сказати цим журналістам.
Батько лагідно поплескав доньку по плечу. Вона
глянула на годинник, який показував майже четверту ранку, покірно взяла папір, олівець та стала стено
графувати.
Вранці, ще до початку роботи «великої трійки», зібрали прес-конференцію. Оголосили результати. Привітали, поспівчували. Виступив Етлі — він явно всю ніч
писав і вчив промову. Потім запросили Черчилля. Він
також привітав наступника і сказав:
— Знаєте, панове, я розумію британців. Це перші
нормальні вибори за 10 років. А за такий час і чоловік
із дружиною часто набридають одне одному.
Натовпом прокотився сміх, але Черчилль продовжив:
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— Якщо так сталося, то чи потрібні взаємні звинувачення? Найкращий спосіб відновити кохання — певний
час відпочити одне від одного.
У натовпі знову хтось гигикнув. Але Вінстону було
що сказати — недарма він учора диктував Мері.
— Те саме можна сказати про наших виборців. Їм
треба відпочити від консерваторів, а нам — від влади!
Щоб потім, переформатувавшись, стати з новими ідеями та силами до боротьби за серця та голоси.
Йому аплодували. Він неодноразово чув таку реакцію — він розумів, як її досягти, знав, як перейти від
жартів до закликів, як від проривів пафосу — соромʼязливо сховатися в іронію. Черчилль продовжив.
— Можете не вірити, але головний результат, який
мене щиро потішив — це мінімальна кількість голосів за комуністів! Попри їхні перемоги на фронті, попри шалену агітацію серед робітників, попри те, що
багато вчених та творчої інтелігенції співчувають сталіністам… Я зараз скажу банальність — мені сьогодні
можна! У комуністичних країнах — виборів як таких
немає. Все залежить від примх першої особи. І якою би
розумною вона не була — її владу слід обмежувати.
А у моєму вільному світі — вибір є, і має бути завжди.
Людям властиво помилятися, але вони повинні мати
механізм для виправлення помилок. Це і є демократія.
Це і є наш спосіб життя. Тож вітаю моїх опонентів —
не ворогів!
Один журналіст, не стримавшись, вигукнув:
— Як ви, людина, яка виграла війну, почуваєтеся
після цього рішення народу?
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— Заради цього ми і воювали, панове! — відповів
Черчилль. — Заради цього ми і воювали, — повторив
він, сходячи з трибуни.
Він ще жартуватиме про свого переможця-суперника, який зараз приймав вітання: «До будівлі британського парламенту підʼїхало порожнє таксі, з якого
вийшов Етлі». Він ще вразить весь світ терміном «залізна завіса» під час знаменитої Фултонівської промови. Він ще напише і видасть свої мемуари про Другу
світову війну.
Але за шість років Черчилль знову повернеться
та очолить уряд. Експеримент із «порожнім» премʼєр-міністром британцям явно не сподобається.
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Запитання
1. Де відбувалася повоєнна конференція великих
держав і які основні гравці брали в ній участь?
Що змінилося у складі учасників з часу війни?
2. Як називалася партія-переможниця та як звали
її лідера на виборах 1945 року у Великій Британії?
3. Чому, на вашу думку, Черчилль відповів на запитання
журналіста про почуття після програшу «Заради цього
ми і воювали»?
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РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ

«Я не видатний
державний діяч.
Неможливо стати
видатним державним
діячем, поки не помреш,
а я ще не помер»

5 квітня 1955 року.
Букінгемський палац, Лондон
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идячи в автомобілі, Вінстон Черчилль, який чотири роки тому вдруге став премʼєр-міністром
Великої Британії, задрімав.
Йому наснилося, як він збирається одержувати Нобелівську премію з літератури. Потім він потрапляє до зали, де очікує на короля Швеції Густава ІV
Адольфа, але замість нього виходить королева Великої
Британії. Це юне дівчисько каже: «Обирайте, пане Черчилль, або Орден Підвʼязки та титул «сер», який я вам
вручила, або Нобелівська премія». І простягає до нього
два кулаки — він має вдарити по одному з них, визначивши свою долю.
Уві сні Черчилль дійсно легенько вдарив долонею
одразу по обох руках королеви. І враз відчув, як його зусібіч трусять.
— Вінстоне! Прокидайся! Приїхали! — торсала його
дружина Клементина.
— Вінстоне! Час виходити! На нас чекають! — про
мовив Ентоні Іден, заступник премʼєр-міністра.
— Куди ми приїхали? Хто на мене чекає? — протираючи очі пальцями, гнівно спитав Черчилль.
Присутні в машині багатозначно перезирнулися.
— Королева чекає! — відповіла дружина.
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— Вона готова прийняти вашу відставку, — із вдаваним сумом промовив Іден.
— Коли я на таке погоджувався? — зі щирим подивом запитав Черчилль.
Але глянувши, як кохана Клементина стиснула губи,
він усе згадав. Так, кілька інсультів і пережитий частковий параліч давалися взнаки. Але це не означає, що йому
геть відібрало памʼять. Вчора вони витрусили з нього ці
слова — згоду на відставку, якої всі давно чекали.
Ба більше, Черчилль навіть продиктував листа для
королеви з цим проханням. Хто ж його писав, га? Як
звали ту стенографістку, яка склала один із найважливіших листів у його, Черчилля, житті? Та ще й без жодних заперечень! Як вона могла!
Вінстон нахилився до дружини і спитав, як йому здалося, пошепки:
— Як імʼя тієї жінки, якій я вчора диктував?
— По-перше, це був чоловік. Ти вже залякав усіх дівчат своїм виглядом та звичкою безпричинно репетувати.
А по-друге, навіть не думай! — відповіла Клементина.
— Про що не думати? — поцікавився її чоловік.
— Навіть не думай звільняти секретаря! Він зробив
тобі послугу! А зараз виходь. Ти повинен це зробити —
попрощатися з королевою та офіційно представити їй
свого наступника.
Ентоні Іден підкреслено ввічливо схилив голову,
щоб приховати задоволену усмішку в сивих вусах.
— І не думай утекти, Вінстоне! Є документ, та й я тобі
не дозволю, — попередила Клементина. — Не надто вже
й прудко ти зараз бігаєш!
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— Що ж, якщо дружина каже, то чоловік має піти
на страту, — промовив Черчилль, важко виходячи з машини.
Коридорами палацу його супроводжували четверо
чоловіків. Двоє з них вели премʼєр-міністра попід руки.
«Які вони молоді та впевнені… Не мине і 50 років, як
вони опиняться в моєму жалюгідному стані», — думав
Вінстон.
У приймальні, вже перед дверима, Черчилль попросив їх відійти.
— Дякую вам, панове. Та я маю це зробити сам.
Двері розчахнулися, і Черчилль побачив молоду королеву. Після обміну формальностями, Єлизавета ІІ запропонувала йому чаю.
— Ви знаєте, з якою метою я тут, — промовив
премʼєр-міністр. — Я довго не відволікатиму Вашу Величність.
Черчилль важко вклонився.
— Це я маю вклонитися вам, — сказала королева. —
Завдяки вашим зусиллям я ношу свою корону, а моя
країна досі існує на мапі.
— Можливо, — всміхнувся премʼєр-міністр. — Звісно, це не лише моя заслуга. Але я достатньо працював,
щоб утомитися. Тому прошу Вашу Величність про відставку. Я старий, і користі від мене — жодної.
— Прошу вас, не кажіть цього. Я приймаю вашу відставку, але тільки для того, щоб ви могли відпочити
та насолодитися спокійним життям у родинному колі.
Адже саме цього вам завжди бракувало, чи не так? — запитала Єлизавета.
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— Мабуть, ваша правда. Дякую.
Черчилль зробив ефектну паузу і продовжив:
— Дозвольте мені виконати свою роботу до кінця
та офіційно представити мого заступника та наступника, пана Ентоні Ідена. Вірю, що ви зможете співпрацювати впродовж багатьох років, і сподіваюся, що він буде
ефективнішим за мене на цій посаді.
— Дякую і вам. Але, впевнена, що жоден премʼєр-міністр, скільки б їх не було в мене, не зможе дорівнятися
до вас. Хоча б тому, що ви були першим із них, — відповіла королева.
Коли вони з Клементиною їхали в автомобілі додому, Вінстон сказав:
— Справу зроблено! Тепер ти задоволена?
— Ти, як завжди, молодець, любий. Як усе минуло?
Що тобі сказала королева? — поцікавилася дружина.
— Звичайний обмін любʼязностями, — відказав Черчилль та глянув на Клементину з-під лоба.
— Ти скидаєшся на школяра, якого батьки спитали
про оцінки, — всміхнулася Клементина. — Однак тобі
нема чого боятися. Ти одержав найвищий бал.
— Ти справді так вважаєш? — голос колишнього премʼєр-міністра раптом затремтів, а очі закліпали.
З віком він став сентиментальним.
— Звісно. Тобі буде влаштований державний похорон. Ти ж знаєш, лише кілька осіб, крім членів королівської родини, отримали таку честь — Ньютон, Ґладстон,
Велінгтон, Нельсон… Гідна компанія! — дружина вміла
покепкувати з нього.
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— Так, Клемі! Їдьмо додому, писати сценарій цієї
знаменної події!
Цей сценарій Черчилль створював протягом… 9 років, регулярно вносячи поправки й доповнення. За цей
період він також кілька разів виступив у парламенті,
створив низку картин та написав «Історію англомовних
народів» — останню зі своїх семи історичних книжок,
працюючи в улюбленому жанрі.
Колись замолоду Черчилль написав роман. То була
історія про те, як народ вигаданої країни скинув диктатора. На прикладі цього твору Черчилль виявив, що художня література — не зовсім його стиль. І вчинив парадоксально — перетворив власне життя на карколомний
роман.

Запитання
1. Хто прийняв відставку Черчилля?
2. Які хвороби та обставини змусили Вінстона передати
свої повноваження та як звали його наступника?
3. Які книжки написав Черчилль (погугліть) та яку з них
вам було б цікаво прочитати?
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СПИСОК
ВАЖЛИВИХ ДАТ
30 листопада 1874 р. — народився в родині
політичного діяча та депутата парламенту
лорда Рендольфа Генрі Спенсера Черчилля,
третього сина герцога Мальборо, та леді
Черчилль, до шлюбу Дженні Джером, доньки
американського промисловця і бізнесмена.
1875 р. — родина переїздить до Ірландії, де батько
працює секретарем діда, герцога Мальборо.
1882 р. — вступив до Сент-Джордж, закритої школи
для хлопчиків із аристократичних родин.
1885 р. — перевівся до школи сестер Томсон
у Брайтоні.
1887 р. — вступив до престижної приватної школи
Героу в Лондоні.
1889 р. — перейшов до «армійського класу» в школі
Героу, де учнів готували до військової
карʼєри.
1893 р. — з третьої спроби склав іспити до Королівського військового училища Сандгерст.
1895 р. — завершив навчання, отримавши чин секундлейтенанта, та був зарахований до 4-го
гусарського полку. За місяць перед тим —
втратив батька.
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1895 р. — служив на Кубі, паралельно працюючи військовим кореспондентом газети. Вперше потрапив під вогонь та отримав першу нагороду.
1896 р. — служив в Індії, активно займаючись
самоосвітою (книжки, подорожі, дискусії).
1897 р. — у складі експедиційного корпусу взяв участь
у кампанії проти повстання пуштунських
племен на півночі Індії. Писав для газети
«Листи з передової», які потім переробив
у книжку «Історія Малакандського
польового корпусу».
1898 р. — поїхав до Судану на висвітлення історії
повстання та його придушення, після
чого повернувся до Англії, де кілька разів
виступав на мітингах консерваторів.
1899 р. — ненадовго поїхав до Індії на турнір із поло,
а згодом — вийшов у відставку. Видав другу
книжку з історії суданської кампанії «Війна
на ріці».
1899 р., літо — вперше балотувався до парламенту від
консерваторів. Кампанію програв.
1899 р., осінь-зима — поїхав до Південної Африки як
військовий кореспондент. Потрапив у полон,
з якого за місяць утік.
1900 р. — став знаменитим завдяки героїчній утечі
з полону, про яку він сам багато писав. Продовжив працювати військовим кореспондентом
та брав участь у багатьох боях.
1900 р., літо — знову балотувався до парламенту
та виграв вибори. Видав роман «Саврола».
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1901 р. — перша промова в парламенті, присвячена
повоєнному врегулюванню в Південній
Африці.
1904 р. — через незгоду в багатьох питаннях у своїй
партії перейшов до Ліберальної партії.
1905 р. — призначений заступником міністра
у справах колоній, займався розробленням
конституції для бурської колонії.
1908 р. — призначений міністром торгівлі
та промисловості. Розробив закон про
мінімальну заробітну плату.
1910 р. — призначений міністром внутрішніх справ,
брав участь у придушенні робітничих
та жіночих демонстрацій, боровся
з соціалістичним рухом.
1911 р. — зацікавився міжнародною політикою. На тлі
погіршення стосунків із кайзерівською
Німеччиною створив важливий військовий
документ для премʼєр-міністра, де
проаналізував готовність Великої Британії
до війни. Згодом отримав пропозицію стати
Першим лордом Адміралтейства (по суті,
міністром ВМФ), яку він прийняв.
1914 р. — початок Першої світової війни. Черчилль
розвернув флот, наказав вийти на бойові
позиції. Керував обороною Антверпена
та іншими військовими операціями
початку війни. Взяв участь у роботі комісії
з розробки нової зброї — танків та створення
нового роду військ.
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1915 р. — ініціював десант у Галліполі. Операція
завершилася катастрофою для союзних
військ, у чому звинуватили Черчилля. Він
вийшов у відставку та поїхав добровольцем
на Західний фронт до Франції в чині
підполковника.
1916 р. — здав командування та повернувся до Англії.
1917 р. — став секретарем озброєння.
1918 р. — поєднував пости міністра авіації
та військового міністра. Ініціював
інтервенцію до Росії, в якій почалася
громадянська війна.
1921 р. — став міністром у справах колоній, уклав
британо-ірландську угоду, результатом чого
було створення Ірландської вільної держави.
1922 р. — зазнав поразки на виборах.
1924 р. — виграв вибори як незалежний кандидат,
проте вже як депутат повернувся
до Консервативної партії.
1924 р. — став канцлером казначейства — другою
людиною в уряді Стенді Болдуїна. Намагався
повернути Велику Британію до «золотого
стандарту». Рішення Черчилля призвели
до дефляції, економічного спаду, масового
безробіття, а згодом — до загального страйку
1926 року.
1929 р. — консерватори зазнали поразки на виборах,
і Черчилль залишив уряд. Продовжив бути
депутатом парламенту, створивши невелику
групу прибічників.
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1929-1939 рр. — період політичної ізоляції та активної
літературної праці. Критикував політику
«замирення з Гітлером» премʼєр-міністра
Чемберлена, намагався протистояти
переозброєнню Німеччини.
1 вересня 1939 р. — почалася Друга світова війна.
Німеччина вдерлася до Польщі, а за кілька
днів у війну вступила Велика Британія
як союзник Польщі. Черчилля запросили
на посаду Першого лорда Адміралтейства.
1940 р., травень — оскільки країна програвала битву
за битвою, Чемберлен подав у відставку. Його
наступником король Георг IV запропонував
стати лорду Галіфаксу та Черчиллю. Галіфакс
відмовився від посади, тож пропозицію було
зроблено Черчиллю.
10 травня 1940 р. — Черчилль став премʼєр-міністром
Великої Британії.
1940 р., літо — поєднав пост із посадою міністра
оборони, зосередивши у своїх руках основну
владу. Після поразки союзників у Франції
організував евакуацію військ з Дюнкерка.
Впродовж літа та частини осені очолив так
звану «Битву за Британію» (переважно
авіаційні та морські битви).
1941 р. — став ініціатором антигітлерівської коаліції,
куди, крім Великої Британії, увійшли США
та СРСР.
12 серпня 1941 р. — зустрівся з президентом США Рузвельтом. Результатом стало укладання та оп125

рилюднення Атлантичної хартії. Зокрема, ішлося про надання СРСР (який за півтора місяця
перед тим зазнав нападу Німеччини) зброї,
фінансової та матеріальної допомоги (ленд-ліз).
13 серпня 1942 р. — зустрівся у Москві з лідером
СРСР Сталіним, де сторони уклали
антигітлерівську хартію та домовилися про
відкриття другого фронту.
1943 р. — докорінний перелом у війні. Тегеранська
конференція, в якій взяли участь Черчилль,
Сталін і Рузвельт.
1944 р., жовтень — вів перемовини у Москві
щодо повоєнного влаштування Європи
та розподілу сфер упливу.
1945 р., лютий — взяв участь у Ялтинській
конференції, присвяченій завершенню війни
та повоєнному майбутньому.
1945 р., липень — взяв участь у Потсдамській конференції, яку залишив, дізнавшись про програш консерваторів. Свій пост на конференції Черчилль передав наступнику, лідеру
лейбористської партії Етлі.
1946 р. — став кавалером «Ордена заслуг», попередньо
відмовившись прийняти «Орден Підвʼязки».
Подорожував, виступав з лекціями. Зокрема, в США виступив зі знаменитою Фултонською промовою, де вперше застосував
термін «залізна завіса» (між соціалістичним
табором та демократичним світом). Також
закликав європейські держави створити
126

«Сполучені штати Європи», запропонувавши
Німеччині приєднатися.
1949 р. — пережив перший мікроінсульт.
1951 р. — консерватори виграли вибори, і Черчилль
знову очолив уряд.
1952-1953 рр. — погіршення здоровʼя, низка інсультів.
Але Черчилль категорично відмовлявся
піти у відставку, продовжуючи керувати
державою. Він також не погоджувався
перейти до Палати лордів, зберігши посаду
премʼєр-міністра номінально. Почасти він
мав рацію, оскільки помер король Георг,
і на трон зійшла його донька, молода
королева Єлизавета, яка потребувала порад
досвідченого премʼєр-міністра.
1953 р. — став членом Ордену Підвʼязки та лауреатом
Нобелівської премії з літератури.
1954 р. — відсвяткував своє 80-річчя в Букінгемському
палаці.
1955 р., квітень — подав у відставку через стан
здоровʼя.
1955-1965 рр. — брав участь у засіданнях парламенту
(востаннє — 1964 р.). Займався
літературною працею, іноді брав участь
у публічних заходах.
24 січня 1965 р. — помер через інсульт. Черчиллю було
влаштовано державний похорон, сценарій
якого він розробив сам. За всю історію
Великої Британії такої честі удостоїлося 10
осіб (крім членів королівської родини).
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РОЗДІЛ 1

Дракон із майбутнього

Коли ви вперше зустрічаєтеся
з ним, то думаєте, що він
механік, схильний до сільського
господарства. Пізніше ви
вирішуєте, що він фермер,
схильний до механіки.
Журнал Fortune, 1933 рік

У

се почалося з дракона.
Він був великий, важкий і дихав парою.
Це була найбільша подія в житті малого Генрі , і вона змінила його майбутнє.
Форд мав стати фермером. Його дід і батько працювали на землі. 1847 року вони приїхали з Ірландії
до Америки в пошуках кращого життя й оселилися біля
містечка Дірборн, майже на кордоні США з Канадою.
Ще раніше сюди прибули їхні родичі, щоб теж обробляти землю.
Батько Генрі, Вільям Форд, був працьовитим і успішним фермером. Нова ферма, куплена з великими зусиллями, стала процвітати. Згодом він закохався й вирішив одружитися з сусідською дівчиною Марі. Вона була
не лишень вродлива, а й сильна духом – ніколи не здавалася і стійко долала всі негаразди.
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Батьки Марі були бельгійцями. На жаль, вони рано померли, і дівчинка стала сиротою. Марі взяли на виховання сусіди Фордів. Так вона з Вільямом і познайомилася.
25 квітня 1861 року Вільям і Марі одружилися.
А 30 липня 1863 року в них народився первісток, якого
назвали Генрі.
Так-так, це був він, наш герой.
До речі, у рік народження Генрі Форда в Лондоні відкрили перший у світі метрополітен. Це було одне зі свідчень того, що на світ чекали величезні індустріальні зміни. У США тим часом тривала Громадянська війна, але
штат Мічиган був далеко від бойових дій. Батьки Генрі
мирно порядкували на фермі.
У наступні роки народилися брати й сестри хлопчика. Але Генрі був найстаршим, тож саме він мав допомагати татові на фермі, а згодом її успадкувати.
Форд любив тата й не хотів його розчаровувати. Тож
він не зізнавався, що насправді терпіти не міг працювати на землі.
Для хлопця не було більшої муки, ніж одноманітні
будні серед кукурудзи, бобів, корів і свиней. Може, комусь це все до вподоби, думав Генрі, але точно не йому.
За найменшої ж нагоди хлопець ховався у своїй «майстерні» й копирсався в горах залізяччя, яке збирав звідусіль. Мама казала, що він природжений інженер.
– Генрі, наноси води! – просив тато.
– А чому ми не можемо збудувати водогін? – поцікавився хлопчик, розбираючи чергову деталь. – Навіть
давні римляни мали водогін!
– Не вигадуй, Генрі! Роби, що тебе просять!
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Хлопчик був певен, що робота фермера могла бути
простішою і цікавішою. Звісно, якщо її трохи осучаснити. Наприклад, запрягати у плуг не коней, а самохідну
машину! Генрі чув про такі у школі. Але його батько був
людиною консервативною, тож не надто любив усе нове.
Але були й цікаві дні. Наприклад, коли вони їздили
в Детройт – справжнє велике місто. Тато правив кіньми,
Генрі з малими сідав на воза – і починалося!
– Юху!
– Тату, швидше! Ще!
У Детройті були великі вітрини, їздили швидкі брички, гамір на вулицях хлопця геть не дратував, а навіть
подобався.
– Оце життя! – мружився він.
Коли Генрі повертався з міста, у кишенях хлопця торохтіла всяка всячина: гайки, шайби, різні деталі. Це
були його скарби.
Під час однієї такої поїздки, коли Генрі було років
дванадцять, він і зустрів дракона. До Детройта було
тринадцять кілометрів. Та зустріч закарбувалася в його
пам’яті на все життя.
Ви подумали про казкового дракона?
Ні, то був інший дракон – із майбутнього.
Далі буде...
Звався він локомобіль.
Це був перший транспортний засіб у житті хлопчика, який рухався без коня. Він торохтів, гудів і видихав
Цю та інші
книжки
серії можна придбати
пару. Справжнє
залізне
диковисько!
на перший
сайті www.ipio-books.com
Кажуть, що
самохідний візок вигадав Леонардо да Вінчі. Схему цієї диво-машини він накреслив у манускрипті «Атлантичний кодекс». Завдовжки
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