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ВСТУП 

Самостійна робота 
 

Мета і завдання самостійної роботи: формування у студентів загальних 

теоретичних уявлень про  

• сутність поняття художнього перекладу; 
• стадії дослідження особливостей перекладу художніх творів                      

у науковому середовищі; 
• методики вивчення різного підходу до перекладу поезії, прози, 

драматургії, фольклору; 
• особливості перекладу українською мовою художніх текстів різних 

жанрів; 
• критерії оцінки успішності  художнього перекладу у науковому 

середовищі; 
• напрямки узагальнення і поглиблення знань з стилістики; 
• методи оволодіння художнім перекладом як видом комплексної 

діяльності. 
• надання можливості студентам виконувати творчі роботи, які 

відповідають умовно-професійному рівню засвоєння знань, не 
обмежуючи їх виконанням стандартних завдань.  

Завданням самостійної роботи з даної дисципліни є формування у 
студентів навичок перекладу текстів англомовної художньої літератури, 
уміння оцінювати і класифікувати перекладацькі помилки. 
Види самостійної роботи. Відповіді на запитання, реферування тексту, 

переклад різножанрових текстів художньої літератури в контексті особливостей 

перекладацьких трансформацій та стилістичного потенціалу англомовного 

оригіналу.  

Система забезпечення самостійної роботи навчально-методичними 

засобами. Методичні вказівки, навчальні підручники. 

Пояснення щодо користування методичними вказівками 

Методичні матеріали передбачають можливість проведення 

самоконтролю з боку студента. 

Пояснення щодо користування методичними вказівками 

Методичні матеріали передбачають можливість проведення 

самоконтролю зі сторони студента. 

Час та місце виконання самостійної роботи студентами 
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Самостійна робота студента може виконуватися у вільний від занять час 

у бібліотеці університету, в міських бібліотеках, навчальному кабінеті та вдома. 

Проведення консультацій викладачів згідно з графіком 

Самостійна робота студента проводиться відповідно до заздалегідь 

складеного графіка, що гарантує можливість отримання необхідної 

консультації або допомоги викладача. Графік консультацій викладачів 

доводиться до відома студентів на початку семестру. 

 
1. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Адекватність і еквівалентність перекладу. 2 

2. Історичні віхи розвитку українського художнього 
перекладу. 

2 

3. «Сучасні українські та світові майстра художнього 
перекладу». 

2 

4. Культурологічні труднощі перекладу. 2 

5. Мова і мовлення та перекладацькі труднощі в цьому 
питанні. 

2 

6. 

 

 

Аргументування необхідності використання 
перекладацьких трансформацій, володіння навичками 
аналізувати стилістичний потенціал художнього твору. 

2 

7 Лексичні трансформації при перекладі.  2 

8 Граматичні труднощі перекладу.   2 

9 Синтаксичні особливості перекладу.   2 

10 Аналіз художнього тексту. Стилістичні прийоми. 2 

11 Аналіз перекладацьких трансформацій, використаних у 
вірші «Adieu, Farewell Earth 's Bliss» 

4 

12 Робота над перекладом «So we'll go no more a roving» 
Байрона 

2 

13 Аналіз перекладацьких трансформацій, використаних у 
вірші «Modern Beauty» Артура Саймонса 

2 

14 Аргументування різного підходу до перекладу поезії, прози, 
драматургії, фольклору. 

2 
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15 Аналіз особливостей перекладу поетичного тексту на 
прикладі сонетів Шекспіра 66 і 130. 

4 

16 Порівняння варіантів перекладацьких інтерпретацій сонетів 
Шекспіра 66 і 130.  

3 

17 Порівняння варіантів перекладацьких інтерпретацій  поеми 
Оскара Вайльда «Ендіміон»≈ Oscar Wilde «Endymion (For 
music)», 1881. Дослідження стилістичного потенціалу твору 

3 

18 Аналіз особливостей перекладу прозового тексту на 
прикладі оповідання Конан Дойля «Людина з вивернутою 
губою» в перекладі М. Дмитренка  ≈ Arthur Conan Doyle 
«The Man With The Twisted Lip» (1891)  

6 

19 Самостійний переклад художнього твору (на вибір)          6 

 РАЗОМ  52 

  

                                        2. ЗАВДАННЯ ДО ТЕМ 

Завдання до теми 1. 

1. Суть поняття “еквівалентність перекладу” 
 
2. Поняття адекватності перекладу, типи відповідників при перекладі 
 
3. Типи перекладацької еквівалентності. 

 
Питання для самоперевірки 

Еквівалент - це постійний рівнозначний відповідник певному слову або 

словосполученню в іншій мові, який в абсолютній більшості випадків не 

залежить від контексту. Чи згодні ви з визначенням? Обгрунтуйте свою 

відповідь. 

Література: [8,9,11]. 

                                        Завдання до теми 2. 

1. Переклад в античності. 

2. Буквальний та вільний переклад. 

3. Переклад в середньовіччі. 

4.    Переклад в Київській Русі. 

5. Переклад в епоху Відродження. 

6. Переклад в епоху Просвітництва. 
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Питання для самоперевірки 

Назвіть майстрів художнього перекладу різних епох 

Література: [2,15]. 

Завдання до теми 3. 

Поповнити галерею «Сучасні українські та світові майстра художнього 

перекладу». 

Питання для самоперевірки 

1. Історичні віхи розвитку  українського художнього перекладу. 

2. Новаторство В. В. Коптілова в галузі художнього перекладу. 

3. Перекладацька діяльність І. Франка, М. Лукаша, Д. Павличко,                       

Н. Демуровой. 

4. Сучасні перекладачі Україні та світові майстра художнього перекладу. 

Література: [2,5,6,12,15] 

 Завдання до теми 4. 

1. Підготуйте есе на тему: Як подолати відмінності у побудові літературних 

творів різних культурних ареалів? 

Питання для самоперевірки 

2. Як перекладачі розв’язують проблему подолання часової відстані між 

епохою створення оригіналу і створення перекладу? 

3. Чому переклад може стати читачеві ближче і зрозуміліше, ніж оригінал? 

4. Чому стосунки між людьми можуть стати перекладацькою проблемою? 

5. Що таке екзотизми, і як перекладач має поводитись з ними при перекладі? 

6. Чому граматика може стати на заваді успішному перекладові? 

Література: [9, 10,15]. 

Завдання до теми 5. 

Підготуйте повідомлення на тему: «Переклад в аспекті семіотики та 

культурології» 

Питання для самоперевірки 

1. Що називається знаком у семіотиці? 
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2. Охарактеризуйте і наведіть приклади знаків-символів, знаків-сигналів та 

іконічних знаків. 

3. Розкажіть про конвенційні знаки. 

4. Чому мову можна вважати знаковою системою? 

5. Що таке лексико-семантичні поля і для чого вони потрібні? 

6. Яким чином Теорія інформації застосовується в лінгвістиці? 

7. Розкажіть про слово як мовний знак. 

8. Чому умовність мовного знаку так важлива для перекладацтва? 

9. Що таке парадигматичні та синтагматичні зв’язки слів? 

10. Чому інколи можливий переклад слово в слово, а інколи доводиться 

замінювати одне слово оригіналу декількома словами мови перекладу? 

Література: [15]. 

Завдання до теми 6. 

Аргументуй необхідность використання перекладацьких трансформацій. 

Назвіть основну функцію і класифікацію стилістичних прийомів.. 

 Питання для самоперевірки 

1. Художній переклад як процес.   

2. Лексичні трансформації при перекладі. 

3. Граматичні труднощі перекладу.   

4. Синтаксичні особливості перекладу.   

5. Аналіз художнього тексту. Стилістичні прийоми. 

Література: [1,3,4,6,7,8,12,15]. 

Завдання до теми 7. 

 Наведіть приклад лексичної трансформації при перекладі. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть всі типи лексичних трансформацій за класифікацією В. 

Коміссарова. 

2. Що таке транскрибування і транслітерація і коли вони найчастіше 

застосовуються? 
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3. Розкажіть про калькування як тип лексичних перекладацьких 

трансформацій. 

4. Опишіть генералізацію та причини її застосування. 

5. Що є конкретизацією і з чим пов’язане її застосування? 

6. Опишіть модуляцію як тип лексичних перекладацьких трансформацій. 

7. Що є експлікацією і чому, на вашу думку, її не полюбляють видавництва 

книг? 

8. У чому полягає суть адаптації? 

9. Що компенсує компенсація? 

Література: [15]. 

Завдання до теми 8. 

Наведіть приклад граматичної трансформації при перекладі. 

Питання для самоперевірки 

1. Місце граматики в структурі мови. 

2. Причини застосування граматичних перекладацьких трансформацій. 

3. Види граматичних трансформацій. 

Література: [15]. 

Завдання до теми 9. 

Наведіть приклади синтаксичних трансформацій 

Питання для самоперевірки 

1. Опишіть типову схему побудови розповідного речення в англійській мові. 

2. Опишіть типові випадки застосування синтаксичних перестановок при 

перекладі. 

3. Розкажіть про заміни як тип синтаксичних перекладацьких трансформацій. 

4. Опишіть типові труднощі при перекладі підмету. 

5. Чому англійська пунктуація може стати проблемою при перекладі? 

6. Які труднощі виникають при перекладі присудку? 

7.  

Література: [7,14]. 

Завдання до теми 10. 
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1. Мова художнього тексту, як об’єкт дослідження. 

2. Два типи аналізу художнього тексту. 

3. Значення теорії контексту для адекватного розуміння тексту. 

4. Стилістичний контекст і стилістичний прийом. 

5. Тропи як засоби створення художнього образу. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Чому поняття „Художня мова” і „Сучасна літературна мова” не тотожні? 

2. Які мовні елементи можуть входити до системи художньої мови? 

3. Чому естетична функція змінює значення загальної мови? 

4. Що означає естетична мотивованість слова? 

5. З яких мовних елементів може створюватись художній образ? 

6. Опишіть типи аналізу художнього тексту. 

7. У чому суть теорії контексту? 

8. Дайте визначення контексту і ситуації. 

9. Що є стилістичним контекстом? 

10. Що таке стилістичний прийом? 

11. Назвіть типи стилістичних прийомів на лексичному, синтаксичному і 

фонетичному рівні. 

Література: [14]. 

Завдання до теми 11. 

Зробіть художній аналіз: 1 Adieu, farewell earth's bliss, 

2 This world uncertain is; 

3 Fond are life's lustful joys, 

4 Death proves them all but toys, 

5 None from his darts can fly: 

6 I am sick, I must die. 

7 Lord, have mercy on us! 

 

8 Rich men, trust not in wealth, 
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9 Gold cannot buy you health; 

10 Physic himself must fade; 

11 All things to end are made; 

12 The plague full swift goes by: 

13 I am sick, I must die. 

14 Lord, have mercy on us! 

 

15 Beauty is but a flower 

16 Which wrinkles will devour; 

17 Brightness falls from the air, 

18 Queens have died young and fair, 

19 Dust hath clos'd Helen's eye: 

20 I am sick, I must die. 

21 Lord, have mercy on us! 

 

22 Strength stoops unto the grave, 

23 Worms feed on Hector brave, 

24 Swords may not fight with fate, 

25 Earth still holds ope her gate; 

26 Come, come, the bells do cry. 

27 I am sick, I must die. 

28 Lord, have mercy on us! 

 

29 Wit with his wantonness 

30 Tasteth death's bitterness: 

31 Hell's executioner 

32 Hath no ears for to hear 

33 What vain art can reply: 

34 I am sick, I must die. 

35 Lord, have mercy on us! 
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36 Haste, therefore, each degree 

37 To welcome destiny: 

38 Heaven is our heritage, 

39 Earth but a player's stage: 

40 Mount we unto the sky. 

41 I am sick, I must die. 

42 Lord, have mercy on us!  

Thomas Nashe 

 

Питання для самоперевірки 

Які стилістичні прийоми і перекладацькі трансформації зустрічаються в тексті? 

 

Література: [6,10]. 

Завдання до теми 12. 

Зробіть художній аналіз: So We'll Go No More a Roving 

By  Lord Byron (George Gordon)   

 

So, we'll go no more a roving  

   So late into the night,  

Though the heart be still as loving,  

   And the moon be still as bright.  

 

For the sword outwears its sheath,  

   And the soul wears out the breast,  

And the heart must pause to breathe,  

   And love itself have rest.  

 

Though the night was made for loving,  

   And the day returns too soon,  

 14 



Yet we'll go no more a roving  

   By the light of the moon. 

Питання для самоперевірки 

Які стилістичні прийоми і перекладацькі трансформації зустрічаються в тексті? 

Література: [6,10]. 

Завдання до теми 13. 

Зробіть художній аналіз: Arthur Symons. 
  
             Modern Beauty.  
 
I am the torch, she saith, and what to me  
 
If the moth die of me? I am the flame  
 
Of Beauty, and I burn that all may see  
 
Beauty, and I have neither joy nor shame,  
 
But live with that clear light of perfect fire  
 
Which is to men the death of their desire.  
 
I am Yseult and Helen, I have seen  
 
Troy burn, and the most loving knight lie dead.  
 
The world has been my mirror, time has been  
 
My breath upon the glass; and men have said,  
 
Age after age, in rapture and despair,  
 
Love's poor few words, before my image there.  
 
I live, and am immortal; in my eyes  
 
The sorrow of the world, and on my lips  
 
The joy of life, mingle to make me wise;  
 
Yet now the day is darkened with eclipse:  
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Who is there still lives for beauty? Still am I  
 
The torch, but where's the moth that still dares die?  

 

Питання для самоперевірки 

Які стилістичні прийоми і перекладацькі трансформації зустрічаються в тексті? 

Література: [1,6,10]. 

Завдання до теми 14. 

      Аргументуй різний підход до перекладу поезії, прози, драматургії, 

фольклору. 

 Питання для самоперевірки 

1. Основні проблеми перекладу художніх текстів. 

2. Oсобливості перекладу поезії. 

3. Oсобливості перекладу прози. 

4. Oсобливості перекладу драматургії. 

5. Oсобливості перекладу фольклору. 

 

Література: [5,15]. 

Завдання до теми 15. 

Проаналізуйте стилістичний потенціал сонетів Шекспіра 66 і 130. 

 
                         William Shakespeare (1564-1616)                          

               Sonnet 66 

Tired with all these, for restful 
death I cry:                                                
As to behold desert a beggar born,           
And needy nothing trimmed in 
jollity,                                                       

And purest faith unhappily 
forsworn,   

                                                     
And gilded honour shamefully 
misplaced,                                               

        підрядковий переклад 

Втомлений всім, я кличу 
заспокійливу смерть,                             
Бачачи гідність, від народження 
приречену на злиденність,                  
І пусту нікчемність, що процвітає 
в радощах,                                      
І найчистішу довіру (віру), яку 
зневажливо (непорядно) 
обманули,                                                   

І позолочені почесті, що їх 
ганебно надають,                                           
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And maiden virtue rudely 
strumpeted,                                             
And right perfection wrongfully 
disgraced,                                          
And strength by limping sway 
disabld,                                              
And art made tongue-tied by 
authority,                                             
And folly (doctor-like) controlling 
skill,                                                   
And simple truth miscalled 
simplicity,                                         
And captive good attending captain 
ill:                                                     
Tired with all these, from these 
would I be gone,                                 
Save that, to die, I leave my love 
alone. 
 

І цнотливу доброчинність (дівочу 
честь), жорстоко зневажену,                    
І справжню досконалість, 
несправедливо ображену,                            
І силу, котру затирає негідна 
влада,                                                        
І мистецтво, приречене владою 
на мовчання,                                               
І тупість, що з напучуваннями 
перевіряє знання,                                        
І чесну правдивість, названу 
дурістю,                                                      
І уярмлене добро в рабстві у 
переможного зла.                     
Втомлений цим усім, я хотів би 
позбутися від усього,                             
Коли б, помираючи, я не мусив 
би робити самотнім того, кого 
люблю (свою любов). 

               
                                          Sonnet 130 

My mistress' eyes are nothing like the sun;                                                   

Coral is far more red than her lips' red; 

If snow be white, why then her breasts are dun*; 

If hairs be wires**, black wires grow on her head. 

I have seen roses damasked***, red and white, 

But no such roses see I in her cheeks,                                                          

And in some perfumes is there more delight 

Than in the breath that from my mistress reeks.                                                   

I love to hear her speak, yet well I know                                                            

That music hath a far more pleasing sound; 

I grant I never saw a goddess go - 

My mistress when she walks treads on the ground. 
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And yet, by heaven, I think my love as rare**** 

As any she belied with false compare.***** 

 

 Питання для самоперевірки 

 Назвіть стилістичні прийоми, які використовував Шекспір для відтворення 

художнього образу. 

 

Література: [11-14]. 

                                                Завдання до теми 16. 

Порівняйте варіанти перекладацьких інтерпретацій сонетів Шекспіра 66 і 130.  

 

      Sonnet 66. 

Переклад ДМИТРА ПАВЛИЧКА (українська класика): 

Я кличу смерть – дивитися набридло 

На жебри і приниження чеснот, 

На безтурботне і вельможне бидло, 

На правоту, що їй затисли рот, 

На честь фальшиву, на дівочу вроду 

Поганьблену, на зраду в пишноті, 

На правду, що підлоті навдогоду 

В бруд обертає почуття святі, 

І на мистецтво під п'ятою влади, 

І на талант під наглядом шпика, 

І на порядність, що безбожно краде, 

І на добро, що в зла за служника! 

Я від всього цього помер би нині, 

Та як тебе лишити в самотині? 
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          Переклад Станіслава Нечаєва, грудень 2007р.  

Cтомився з цим усім, за смертю я кричу, 

Як гідних бачити з народжень жебраками, 

І ницих покидьків, зодягнених в парчу, 

І найчистішу віру, зраджену верхами, 

Й продажний гонор не в ганебнім місці, 

Й дівочу честь у грубім продаванні, 

І досконалість не на чільнім місці, 

І силу, втрачену в кульгавім керуванні, 

І як мистецтву влада в'яже язика, 

Й до знань приставлено учену глупоту, 

Й просту і щиру Правду кличуть Простота, 

І як Добро слугує панівному Злу. 

Cтомився з цим усім, у вічність я б пішов, 

Та, врятувавшись, я лишу мою любов. 

          

            Переклад ІРИНИ ГЕЙ (авторська пісня) 

Утомлений, ридаю, кличу смерть, 

Вже бачив, як старцює можновладство, 

І як гуде нікчемності бенкет, 

І віру поневолює багатство, 

Пиху, всю у ганебнім сухозлоті, 

А добродійність, цноту й благородство 

Разом з красою в ямі, у болоті, 

Мистецтво, більше схоже на юродство, 

І глупство, що напучує знання, 
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І щирість, перехрещену в облуду, 

Добро, що його лихо поганя, 

Вже надивився, жалкувать не буду. 

Утомлений, пішов би й за хвилину, 

Та як же я любов саму покину? 

           

Переклад МИХАЙЛА КАРПОВОГО, переможця конкурсу 
"Гоголівської Академії" на кращий переклад цього сонету 

Я хочу вмерти, дивлячись на світ, 

де чесний – від народження жебрак, 

де розкошують ниці та пусті, 

де чиста віра втоптана у прах, 

де в недостойних сяйво нагород, 

де цнота на панелі між повій, 

де заплямив красу брехливий рот, 

де сила у підступності слабій, 

де змушені замовкнути митці, 

де тупість набундючена в майстрах, 

де звуть простацтвом істини прості, 

де добре у поганого – батрак. 

І я би вмер, якби між цього зла 

моя любов тендітна не жила. 

        Переклад C. Маршака 

Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж 

Достоинство, что просит подаянья, 

Над простотой глумящуюся ложь, 

Ничтожество в роскошном одеянье, 
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И совершенству ложный приговор, 

И девственность, поруганную грубо, 

И неуместной почести позор, 

И мощь в плену у немощи беззубой, 

И прямоту, что глупостью слывет, 

И глупость в маске мудреца, пророка, 

И вдохновения зажатый рот, 

И праведность на службе у порока. 

Все мерзостно, что вижу я вокруг... 

Но как тебя покинуть, милый друг! 

       
       Переклад А. Финкеля 
Устал я жить и умереть хочу, 

Достоинство в отрепье видя рваном, 

Ничтожество - одетое в парчу, 

И Веру, оскорбленную обманом, 

И Девственность, поруганную зло, 

И почестей неправых омерзенье, 

И Силу, что Коварство оплело, 

И Совершенство в горьком униженье, 

И Прямоту, что глупой прослыла, 

И Глупость, проверяющую Знанье, 

И робкое Добро в оковах Зла, 

Искусство, присужденное к молчанью. 

Устал я жить и смерть зову скорбя. 

Но на кого оставлю я тебя?! 

       
                Sonnet 130 
 

   Переклад О. Тарнавського 
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  Моєї пані очі — не як сонце; 

 Від губ її червоний більш кораль. 

 Як білий — сніг: грудь в неї сіра чом це? 

 Як волос — дріт: то в неї звій спіраль. 

Я бачив шовк троянд: червоний, білий; 

 Не бачу роз цих на її щоках. 

 Парфумів запах більше мені милий, 

 Ніж віддих, що димить в її устах. 

Люблю, як розмовля вона, хоч знаю, 

 Що музика дає ще кращий звук; 

 Не бачив я богинь, як ходять в раю,                                                              

Моєї ж пані хід — незґрабний стук.                                                              

Та все ж незвичне це моє кохання, 

Споганене від фальшу порівняння. 

 
                         Переклад C. Маршака 

Ее глаза на звезды не похожи, 

Нельзя уста кораллами назвать, 

Не белоснежна плеч открытых кожа, 

И черной проволокой вьется прядь. 

С дамасской розой, алой или белой, 

Нельзя сравнить оттенок этих щек. 

А тело пахнет так, как пахнет тело, 

Не как фиалки нежный лепесток. 

Ты не найдешь в ней совершенных линий, 

Особенного света на челе. 

Не знаю я, как шествуют богини, 

Но милая ступает по земле. 
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И все ж она уступит тем едва ли, 

 
Кого в сравненьях пышных оболгали! 

            
        Переклад А. Финкеля 
Ее глаза не схожи с солнцем, нет; 

Коралл краснее алых этих губ; 

Темнее снега кожи смуглый цвет; 

Как проволока, черный волос груб; 

Узорных роз в садах не перечесть, 

Но их не видно на щеках у ней; 

И в мире много ароматов есть 

Ее дыханья слаще и сильней; 

В ее речах отраду нахожу, 

Хоть музыка приятнее на слух; 

Как шествуют богини, не скажу, 

Но ходит по земле, как все, мой друг. 

А я клянусь, - она не хуже все ж, 

Чем те, кого в сравненьях славит ложь. 

       
     Переклад М.Чайковського 

Ее глаза на солнце не похожи, 

Коралл краснее, чем ее уста, 

Снег с грудью милой не одно и то же, 

Из черных проволок ее коса. 

Есть много роз пунцовых, белых, красных, 

Но я не вижу их в ее чертах, - 

Хоть благовоний много есть прекрасных, 

Увы, но только не в ее устах. 
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Меня ее ворчанье восхищает, 

Но музыка звучит совсем не так. 

Не знаю, как богини выступают, 

Но госпожи моей не легок шаг. 

И все-таки, клянусь, она милее, 

Чем лучшая из смертных рядом с нею. 

 

       
 

 Питання для самоперевірки 

1. Які види перекладацьких трансформацій  у О. Тарнавського,                         

С. Маршака, А. Финкеля, М.Чайковського. 

2.  Назвіть особливості перекладу сонетів. 

 

Література: [4,6,9,11]. 

Завдання до теми 17. 

 1.Порівняйте варіанти перекладацьких інтерпретацій  поеми Оскара Вайльда 

«Ендіміон»≈ Oscar Wilde «Endymion (For music)», 1881.  

2.Проаналізуйте стилістичний потенціал твору. Назвіть особливості перекладу. 

            
 

                               
 
                ОСКАР  ВАЙЛЬД     ( OSCAR  WILDE, 1854 –1900)      

                                                     Переклад Л. В. Фоміної 
Endymion (For music), 1881 Ендіміон (Для музики), 1881 
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THE apple trees are hung with gold,  

And birds are loud in Arcady,  

The sheep lie bleating in the fold,  

The wild goat runs across the wold,  

But yesterday his love he told,  

I know he will come back to me.  

O rising moon! O Lady moon!  

 

Be you my lover’s sentinel,  

You cannot choose but know him well,

  

For he is shod with purple shoon,  

You cannot choose but know my love, 

For he a shepherd’s crook doth bear,  

 

And he is soft as any dove,  

And brown and curly is his hair.  

 

The turtle now has ceased to call  

Upon her crimson-footed groom,  

 

The grey wolf prowls about the stall,  

The lily’s singing seneschal  

Sleeps in the lily-bell, and all  

The violet hills are lost in gloom.  

 

O risen moon! O holy moon!  

 

Stand on the top of  Helice,  

And if my own true love you see,  

Яблуні наливаються золотом, 

І птахи гучно співають в Аркадії, 

Вівці бекають у загороді, 

Дика коза  біжить через пагорб. 

Лише вчора він виявляв свою любов, 

Я знаю, він повернеться до мене. 

О, місяцю, що сходиш! О, Леді-

Місяцю! 

Будь на варті у мого коханого, 

Адже ти не можеш обрати, але знаєш 

його добре, 

Бо він взутий у пурпурові черевики, 

Ти добре знаєш мого коханого, 

Тому що саме він несе пастухову 

ґирлиґу, 

І саме він ніжний, як голуб, 

А його волосся каштанове та 

кучеряве. 

Горлиця  перестала кликати зараз 

Свого нареченого у  темно-червоних 

черевиках, 

Сірий вовк крадеться  біля  стійл, 

Заспівувач хору лілій конвалія 

засинає у чашечці лілії, й усі  

Фіалкові пагорби зникають  у 

темряві. 

О Леді-Місяцю, що зійшла! О свята 

Леді-Місяцю! 

Постій на вершині  небосхилу, 

І якщо ти бачиш мого коханого, 
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Ah! if you see the purple shoon,  

 

The hazel crook, the lad’s brown hair,  

 The goat-skin wrapped about his arm,  

 

Tell him that I am waiting where  

 

The rushlight glimmers in the Farm. 

The falling dew is cold and chill,  

 

And no bird sings in Arcady,  

The little fauns have left the hill,  

 

Even the tired daffodil  

Has closed its gilded doors, and still  

My lover comes not back to me.  

 

False moon! False moon! O waning 

moon!  

  

Where is my own true lover gone,  

Where are the lips vermilion,  

The shepherd’s crook, the purple shoon? 

Why spread that silver pavilion,  

 

Why wear that veil of drifting mist? 

 

Ah! thou hast young Endymion,  

Thou hast the lips that should be kissed! 

Ах! Якщо ти побачиш пурпурові 

черевики, 

Горіхову  ґирлиґу, хлопчаче 

каштанове волосся, 

Козячу шкуру, що перекинута через 

плече,– 

Скажи йому, що я його чекаю там, де 

Тьмяне світло блимає на фермі. 

Свіжа роса вже стала прохолодною й 

студеною, 

І птахи не співають в Аркадії, 

Маленькі   духи лісів і полів 

покинули пагорб, 

Навіть утомлений нарцис 

Закрив свої позолочені пелюстки,  

А мій коханий все ще до мене не 

повернувся. 

Брехлива Леді-Місяць! Брехлива 

Леді-Місяць! О Леді-Місяць, що 

убуває! 

Куди пішов мій коханий, 

Де його губи яскраво-червоні, 

Ґирлиґа пастуха, пурпурові черевики? 

Чому ти встановлюєш цей срібний 

шатер? 

Чому вбралася у фату засніженого 

туману? 

Ах! У тебе ж є  юний Ендіміон, 

У тебе є ті губи, які будуть ціловані! 
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                             Переклад  Олександра Лук'янова 
Плоды на ветках золотые, 
Аркадских птиц не молкнет хор, 
Здесь блеют овцы молодые, 
Набеги коз в поля пустые, 
Он лишь вчера сказал впервые 
Люблю! Я жду его с тех пор. 
Луна, Хозяйка тёмных далей! 
Храни любимого, как страж. 
Его ты знаешь – он мой паж, 
Обутый пурпуром сандалий, 
Его ты знаешь – он мой бог, 
С пастушьим посохом, лукавый, 
Он нежен, словно голубок, 
Темноволосый и кудрявый. 
  
У горлицы устали крылья, 
Где друг в малиновых чулках? 
К овчарне волки подступили, 
И сенешаль прекрасных лилий 
Спит в лепестках - легла мантильей 
Тьма на сиреневых холмах. 
Луна святая! Так мы ждали! 
Стань Путеводною звездой! 
Где мой красавец молодой? 
Коль видишь пурпур тех сандалий, 
Всё тот же посох, тёмный локон, 
В козлиной шкуре силуэт, 
Скажи ему, я жду, где окон 
Вдали мерцает тусклый свет. 
  
Росой прохладной луг покрылся, 
Аркадских птиц не слышен хор, 
С пригорка юный фавн спустился, 
Златыми дверцами прикрылся 
Нарцисс усталый, не явился 
Ко мне мой милый до сих пор. 
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Луна обмана и печали! 
Где тот, в кого я так влюблён? 
Где губ пунцовых жаркий стон? 
Где посох, пурпур тех сандалий? 
Зачем так серебрится клён? 
Зачем покров туманный убыл? 
Ах! Стал твоим Эндимион, 
И ждущие лобзаний губы. 

                 
 
 

 
Переклад  А.Прокопьева 
 
Как золотом усыпан сад! 
  В Аркадии не молкнут птицы, 
В загонах блеют и шумят, 
В горах копыта коз стучат; 
Во мне слова его звучат: 
  Он любит... так проговориться! 
Царица! Госпожа Луна! 
  Следи за ним, следи и дале, 
  Не ты ль багрец его сандалий 
Узнаешь вмиг, всегда одна, 
Мою любовь узнаешь вмиг — 
  В руке его пастуший посох, 
Он голубка нежней, он тих, 
  Как я люблю темноволосых! 
 
В устах у горлицы печаль — 
  Где Грум ее в сапожках красных? 
Крадется волк, спит пастораль, 
Заснул и лилий Сенешаль, 
Так спит фиалковая даль 
  В сиреневых холмах неясных. 
Царица! Госпожа Луна! 
  Взойди на лоно Геликона, 
  И если ты его со склона 
Увидишь вдруг, всегда одна, — 
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Узнаешь если этот посох, 
  Багрец сандалий, что на нем, — 
Что так заметен на покосах, — 
  Скажи ему, я жду и днем. 
 
Ночная выпала роса, 
  В Аркадии не слышны птицы. 
Уж фавны подались в леса, 
И золотая полоса — 
  Нарцисса дверца. Небеса, 
  Где мой возлюбленный таится? 
О лживая насквозь Луна! 
  Вы, звезды, разве не видали — 
  Где губы, что красней вина, 
И посох, и багрец сандалий? 
Зачем так серебрится склон, 
  Зачем туманы и покровы? 
Ах, твой теперь Эндимион! 
  И губы, что к любви готовы! 

                            
              

 
        Переклад Сэнди 
 
 Плоды на ветках золотые, 
 Аркадских птиц не молкнет хор, 
 Здесь блеют овцы молодые, 
 Набеги коз в поля пустые, 
 Он лишь вчера сказал впервые 
 Люблю! Я жду его с тех пор. 
 Луна, Хозяйка тёмных далей! 
 Храни любимого, как страж. 
 Его ты знаешь – он мой паж, 
 Обутый пурпуром сандалий, 
 Его ты знаешь – он мой бог, 
 С пастушьим посохом, лукавый, 
 Он нежен, словно голубок, 
 Темноволосый и кудрявый. 
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 У горлицы устали крылья, 
 Где друг в малиновых чулках? 
 К овчарне волки подступили, 
 И сенешаль прекрасных лилий 
 Спит в лепестках - легла мантильей 
 Тьма на сиреневых холмах. 
 Луна святая! Так мы ждали! 
 Стань Путеводною звездой! 
 Где мой красавец молодой? 
 Коль видишь пурпур тех сандалий, 
 Всё тот же посох, тёмный локон, 
 В козлиной шкуре силуэт, 
 Скажи ему, я жду, где окон 
 Вдали мерцает тусклый свет. 
 
 Росой прохладной луг покрылся, 
 Аркадских птиц не слышен хор, 
 С пригорка юный фавн спустился, 
 Златыми дверцами прикрылся 
 Нарцисс усталый, не явился 
 Ко мне мой милый до сих пор. 
 Луна обмана и печали! 
 Где тот, в кого я так влюблён? 
 Где губ пунцовых жаркий стон? 
 Где посох, пурпур тех сандалий? 
 Зачем так серебрится клён? 
 Зачем покров туманный убыл? 
 Ах! Стал твоим Эндимион, 
 И ждущие лобзаний губы. 

           

 Питання для самоперевірки 

1. Які види перекладацьких трансформацій  у О. Лук'янова, 

А.Прокопьева, Сенді. 

2.  Назвіть особливості перекладу поеми. 

 

Література: [1,3,7,10]. 
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Завдання до теми 18. 

1. Проаналізуйте стилістичний потенціал оповідання Конан Дойля.  

2. Назвіть особливості українського перекладу М. Дмитренка.        

  Артур Конан Дойл (1859-1930) 

Arthur Conan Doyle 
The Man With The Twisted Lip (1891) 

      Isa Whitney, brother of the late Elias Whitney, D.D., Principal of the 
Theological College of St. George's, was much addicted to opium. The habit grew 
upon him, as I understand, from some foolish freak when he was at college; for 
having read De Quincey's description of his dreams and sensations, he had drenched 
his tobacco with laudanum in an attempt to produce the same effects. He found, as 
so many more have done, that the practice is easier to attain than to get rid of, and 
for many years he continued to be a slave to the drug, an object of mingled horror 
and pity to his friends and relatives. I can see him now, with yellow, pasty face, 
drooping lids, and pin-point pupils, all huddled in a chair, the wreck and ruin of a 
noble man.  
     One night - it was in June, '89 -- there came a ring to my bell, about the hour 
when a man gives his first yawn and glances at the clock. I sat up in my chair, and 
my wife laid her needle-work down in her lap and made a little face of 
disappointment.  
     "A patient!" said she. "You'll have to go out."  
     I groaned, for I was newly come back from a weary day.  
     We heard the door open, a few hurried words, and then quick steps upon the 
linoleum. Our own door flew open, and a lady, clad in some dark-colored stuff, with 
a black veil, entered the room.  
     "You will excuse my calling so late," she began, and then, suddenly losing her 
self-control, she ran forward, threw her arms about my wife's neck, and sobbed 
upon her shoulder. "Oh, I'm in such trouble!" she cried; "I do so want a little help."  
 
     "Why," said my wife, pulling up her veil, "it is Kate Whitney. How you startled 
me, Kate! I had not an idea who you were when you came in."  
     "I didn't know what to do, so l came straight to you." That was always the way. 
Folk who were in grief came to my wife like birds to a light-house.  
                                                         <  2  > 
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     "It was very sweet of you to come. Now, you must have some wine and water, 
and sit here comfortably and tell us all about it. Or should you rather that I sent 
James off to bed?"  
     "Oh, no, no! I want the doctor's advice and help, too. It's about Isa. He has not 
been home for two days. I am so frightened about him!"  
     It was not the first time that she had spoken to us of her husband's trouble, to me 
as a doctor, to my wife as an old friend and school companion. We soothed and 
comforted her by such words as we could find. Did she know where her husband 
was? Was it possible that we could bring him back to her?  
     It seems that it was. She had the surest information that of late he had, when the 
fit was on him, made use of an opium den in the farthest east of the City. Hitherto 
his orgies had always been confined to one day, and he had come back, twitching 
and shattered, in the evening. But now the spell had been upon him eight-and-forty 
hours, and he lay there, doubtless among the dregs of the docks, breathing in the 
poison or sleeping off the effects. There he was to be found, she was sure of it, at 
the Bar of Gold, in Upper Swandam Lane. But what was she to do? How could she, 
a young and timid woman, make her way into such a place and pluck her husband 
out from among the ruffians who surrounded him?  
     There was the case, and of course there was but one way out of it. Might I not 
escort her to this place? And then, as a second thought, why should she come at all? 
I was Isa Whitney's medical adviser, and as such I had influence over him. I could 
manage it better if I were alone. I promised her on my word that I would send him 
home in a cab within two hours if he were indeed at the address which she had 
given me. And so in ten minutes I had left my armchair and cheery sitting-room 
behind me, and was speeding eastward in a hansom on a strange errand, as it 
seemed to me at the time, though the future only could show how strange it was to 
be.  

<  3  > 
     But there was no great difficulty in the first stage of my adventure. Upper 
Swandam Lane is a vile alley lurking behind the high wharves which line the north 
side of the river to the east of London Bridge. Between a slop-shop and a gin-shop, 
approached by a steep flight of steps leading down to a black gap like the mouth of 
a cave, I found the den of which I was in search. Ordering my cab to wait, I passed 
down the steps, worn hollow in the centre by the ceaseless tread of drunken feet; 
and by the light of a flickering oil-lamp above the door I found the latch and made 
my way into a long, low room, thick and heavy with the brown opium smoke, and 
terraced with wooden berths, like the forecastle of an emigrant ship.  
     Through the gloom one could dimly catch a glimpse of bodies lying in strange 
fantastic poses, bowed shoulders, bent knees, heads thrown back, and chins pointing 
upward, with here and there a dark, lack-lustre eye turned upon the newcomer. Out 
of the black shadows there glimmered little red circles of light, now bright, now 
faint, as the burning poison waxed or waned in the bowls of the metal pipes. The 
most lay silent, but some muttered to themselves, and others talked together in a 
strange, low, monotonous voice, their conversation coming in gushes, and then 
suddenly tailing off into silence, each mumbling out his own thoughts and paying 
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little heed to the words of his neighbor. At the farther end was a small brazier of 
burning charcoal, beside which on a three-legged wooden stool there sat a tall, thin 
old man, with his jaw resting upon his two fists, and his elbows upon his knees, 
staring into the fire.  
     As I entered, a sallow Malay attendant had hurried up with a pipe for me and a 
supply of the drug, beckoning me to an empty berth.  
     "Thank you. I have not come to stay," said I. "There is a friend of mine here, Mr. 
Isa Whitney, and I wish to speak with him."  

<  4  > 
     There was a movement and an exclamation from my right, and peering through 
the gloom I saw Whitney, pale, haggard, and unkempt, staring out at me.  
     "My God! It's Watson," said he. He was in a pitiable state of reaction, with every 
nerve in a twitter. "I say, Watson, what o'clock is it?"  
     "Nearly eleven."  
     "Of what day?"  
     "Of Friday, June 19th."  
     "Good heavens! I thought it was Wednesday. It is Wednesday. What d'you want 
to frighten the chap for?" He sank his face onto his arms and began to sob in a high 
treble key.  
     "I tell you that it is Friday, man. Your wife has been waiting this two days for 
you. You should be ashamed of yourself!"  
     "So I am. But you've got mixed, Watson, for I have only been here a few hours, 
three pipes, four pipes -- I forget how many. But I'll go home with you. I wouldn't 
frighten Kate -- poor little Kate. Give me your hand! Have you a cab?"  
     "Yes, I have one waiting."  
     "Then I shall go in it. But I must owe something. Find what I owe, Watson. I am 
all off color. I can do nothing for myself."  
     I walked down the narrow passage between the double row of sleepers, holding 
my breath to keep out the vile, stupefying fumes of the drug, and looking about for 
the manager. As I passed the tall man who sat by the brazier I felt a sudden pluck at 
my skirt, and a low voice whispered, "Walk past me, and then look back at me." 
The words fell quite distinctly upon my ear. I glanced down. They could only have 
come from the old man at my side, and yet he sat now as absorbed as ever, very 
thin, very wrinkled, bent with age, an opium pipe dangling down from between his 
knees, as though it had dropped in sheer lassitude from his fingers. I took two steps 
forward and looked back. It took all my self-control to prevent me from breaking 
out into a cry of astonishment. He had turned his back so that none could see him 
but I. His form had filled out, his wrinkles were gone, the dull eyes had regained 
their fire, and there, sitting by the fire and grinning at my surprise, was none other 
than Sherlock Holmes. He made a slight motion to me to approach him, and 
instantly, as he turned his face half round to the company once more, subsided into 
a doddering, loose-lipped senility.  

<  5  > 
 
     "Holmes!" I whispered, "what on earth are you doing in this den?"  
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     "As low as you can," he answered; "I have excellent ears. If you would have the 
great kindness to get rid of that sottish friend of yours I should be exceedingly glad 
to have a little talk with you."  
     "I have a cab outside."  
     "Then pray send him home in it. You may safely trust him, for he appears to be 
too limp to get into any mischief. I should recommend you also to send a note by 
the cabman to your wife to say that you have thrown in your lot with me. If you will 
wait outside, I shall be with you in five minutes."  
     It was difficult to refuse any of Sherlock Holmes's requests, for they were always 
so exceedingly definite, and put forward with such a quiet air of mastery. I felt, 
however, that when Whitney was once confined in the cab my mission was 
practically accomplished; and for the rest, I could not wish anything better than to 
be associated with my friend in one of those singular adventures which were the 
normal condition of his existence. In a few minutes I had written my note, paid 
Whitney's bill, led him out to the cab, and seen him driven through the darkness. In 
a very short time a decrepit figure had emerged from the opium den, and I was 
walking down the street with Sherlock Holmes. For two streets he shuffled along 
with a bent back and an uncertain foot. Then, glancing quickly round, he 
straightened himself out and burst into a hearty fit of laughter.  
     "I suppose, Watson," said he, "that you imagine that I have added opium-
smoking to cocaine injections, and all the other little weaknesses on which you have 
favored me with your medical views."  
     "I was certainly surprised to find you there."  
     "But not more so than I to find you."  

<  6  > 
     "I came to find a friend."  
     "And I to find an enemy."  
     "An enemy?"  
     "Yes; one of my natural enemies, or, shall I say, my natural prey. Briefly, 
Watson, I am in the midst of a very remarkable inquiry, and I have hoped to find a 
clew in the incoherent ramblings of these sots, as I have done before now. Had I 
been recognized in that den my life would not have been worth an hour's purchase; 
for I have used it before now for my own purposes, and the rascally Lascar who 
runs it has sworn to have vengeance upon me. There is a trap-door at the back of 
that building, near the corner of Paul's Wharf, which could tell some strange tales of 
what has passed through it upon the moonless nights."  
     "What! You do not mean bodies?"  
     "Ay, bodies, Watson. We should be rich men if we had 1000 pounds for every 
poor devil who has been done to death in that den. It is the vilest murder-trap on the 
whole riverside, and I fear that Neville St. Clair has entered it never to leave it 
more. But our trap should be here." He put his two forefingers between his teeth and 
whistled shrilly -- a signal which was answered by a similar whistle from the 
distance, followed shortly by the rattle of wheels and the clink of horses' hoofs.  
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     "Now, Watson," said Holmes, as a tall dog-cart dashed up through the gloom, 
throwing out two golden tunnels of yellow light from its side lanterns. "You'll come 
with me, won't you?  
     "If I can be of use."  
     "Oh, a trusty comrade is always of use; and a chronicler still more so. My room 
at The Cedars is a double-bedded one."  
     "The Cedars?"  
     "Yes; that is Mr. St. Clair's house. I am staying there while I conduct the 
inquiry."  

<  7  > 
     "Where is it, then?"  
     "Near Lee, in Kent. We have a seven-mile drive before us."  
     "But I am all in the dark."  
     "Of course you are. You'll know all about it presently. Jump up here. All right, 
John; we shall not need you. Here's half a crown. Look out for me to-morrow, about 
eleven. Give her her head. So long, then!"  
     He flicked the horse with his whip, and we dashed away through the endless 
succession of sombre and deserted streets, which widened gradually, until we were 
flying across a broad balustraded bridge, with the murky river flowing sluggishly 
beneath us. Beyond lay another dull wilderness of bricks and mortar, its silence 
broken only by the heavy, regular footfall of the policeman, or the songs and shouts 
of some belated party of revellers. A dull wrack was drifting slowly across the sky, 
and a star or two twinkled dimly here and there through the rifts of the clouds. 
Holmes drove in silence, with his head sunk upon his breast, and the air of a man 
who is lost in thought, while I sat beside him, curious to learn what this new quest 
might be which seemed to tax his powers so sorely, and yet afraid to break in upon 
the current of his thoughts. We had driven several miles, and were beginning to get 
to the fringe of the belt of suburban villas, when he shook himself, shrugged his 
shoulders, and lit up his pipe with the air of a man who has satisfied himself that he 
is acting for the best.  
     "You have a grand gift of silence, Watson," said he. "It makes you quite 
invaluable as a companion. 'Pon my word, it is a great thing for me to have someone 
to talk to, for my own thoughts are not over-pleasant. I was wondering what I 
should say to this dear little woman to-night when she meets me at the door."  
     "You forget that I know nothing about it."  

<  8  > 
     "I shall just have time to tell you the facts of the case before we get to Lee. It 
seems absurdly simple, and yet, somehow I can get nothing to go upon. There's 
plenty of thread, no doubt, but I can't get the end of it into my hand. Now, I'll state 
the case clearly and concisely to you, Watson, and maybe you can see a spark where 
all is dark to me."  
     "Proceed, then."  
     "Some years ago -- to be definite, in May, 1884 -- there came to Lee a 
gentleman, Neville St. Clair by name, who appeared to have plenty of money. He 
took a large villa, laid out the grounds very nicely, and lived generally in good style. 
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By degrees he made friends in the neighborhood, and in 1887 he married the 
daughter of a local brewer, by whom he now has two children. He had no 
occupation, but was interested in several companies and went into town as a rule in 
the morning, returning by the 5:14 from Cannon Street every night. Mr. St. Clair is 
now thirty-seven years of age, is a man of temperate habits, a good husband, a very 
affectionate father, and a man who is popular with all who know him. I may add 
that his whole debts at the present moment, as far as we have been able to ascertain 
amount to 88 pounds l0s., while he has 220 pounds standing to his credit in the 
Capital and Counties Bank. There is no reason, therefore, to think that money 
troubles have been weighing upon his mind.  
     "Last Monday Mr. Neville St. Clair went into town rather earlier than usual, 
remarking before he started that he had two important commissions to perform, and 
that he would bring his little boy home a box of bricks. Now, by the merest chance, 
his wife received a telegram upon this same Monday, very shortly after his 
departure, to the effect that a small parcel of considerable value which she had been 
expecting was waiting for her at the offices of the Aberdeen Shipping Company. 
Now, if you are well up in your London, you will know that the office of the 
company is in Fresno Street, which branches out of Upper Swandam Lane, where 
you found me to-night. Mrs. St. Clair had her lunch, started for the City, did some 
shopping, proceeded to the company's office, got her packet, and found herself at 
exactly 4:35 walking through Swandam Lane on her way back to the station. Have 
you followed me so far?"  

<  9  > 
     "It is very clear."  
     "If you remember, Monday was an exceedingly hot day, and Mrs. St. Clair 
walked slowly, glancing about in the hope of seeing a cab, as she did not like the 
neighborhood in which she found herself. While she was walking in this way down 
Swandam Lane, she suddenly heard an ejaculation or cry, and was struck cold to see 
her husband looking down at her and, as it seemed to her, beckoning to her from a 
second-floor window. The window was open, and she distinctly saw his face, which 
she describes as being terribly agitated. He waved his hands frantically to her, and 
then vanished from the window so suddenly that it seemed to her that he had been 
plucked back by some irresistible force from behind. One singular point which 
struck her quick feminine eye was that although he wore some dark coat, such as he 
had started to town in, he had on neither collar nor necktie.  
     "Convinced that something was amiss with him, she rushed down the steps -- for 
the house was none other than the opium den in which you found me to-night -- and 
running through the front room she attempted to ascend the stairs which led to the 
first floor. At the foot of the stairs, however, she met this Lascar scoundrel of whom 
I have spoken, who thrust her back and, aided by a Dane, who acts as assistant 
there, pushed her out into the street. Filled with the most maddening doubts and 
fears, she rushed down the lane and, by rare good-fortune, met in Fresno Street a 
number of constables with an inspector, all on their way to their beat. The inspector 
and two men accompanied her back, and in spite of the continued resistance of the 
proprietor, they made their way to the room in which Mr. St. Clair had last been 
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seen. There was no sign of him there. In fact, in the whole of that floor there was no 
one to be found save a crippled wretch of hideous aspect, who, it seems, made his 
home there. Both he and the Lascar stoutly swore that no one else had been in the 
front room during the afternoon. So determined was their denial that the inspector 
was staggered, and had almost come to believe that Mrs. St. Clair had been deluded 
when, with a cry, she sprang at a small deal box which lay upon the table and tore 
the lid from it. Out there fell a cascade of children's bricks. It was the toy which he 
had promised to bring home.  

<  10  > 
     "This discovery, and the evident confusion which the cripple showed, made the 
inspector realize that the matter was serious. The rooms were carefully examined, 
and results all pointed to an abominable crime. The front room was plainly 
furnished as a sitting-room and led into a small bedroom, which looked out upon 
the back of one of the wharves. Between the wharf and the bedroom window is a 
narrow strip, which is dry at low tide but is covered at high tide with at least four 
and a half feet of water. The bedroom window was a broad one and opened from 
below. On examination traces of blood were to be seen upon the windowsill, and 
several scattered drops were visible upon the wooden floor of the bedroom. Thrust 
away behind a curtain in the front room were all the clothes of Mr. Neville St. Clair, 
with the exception of his coat. His boots, his socks, his hat, and his watch -- all were 
there. There were no signs of violence upon any of these garments, and there were 
no other traces of Mr. Neville St. Clair. Out of the window he must apparently have 
gone for no other exit could be discovered, and the ominous bloodstains upon the 
sill gave little promise that he could save himself by swimming, for the tide was at 
its very highest at the moment of the tragedy.  
     "And now as to the villains who seemed to be immedlately implicated in the 
matter. The Lascar was known to be a man of the vilest antecedents, but as, by Mrs. 
St. Clair's story, he was known to have been at the foot of the stair within a very few 
seconds of her husband's appearance at the window, he could hardly have been 
more than an accessory to the crime. His defense was one of absolute ignorance, 
and he protested that he had no knowledge as to the doings of Hugh Boone, his 
lodger, and that he could not account in any way for the presence of the missing 
gentleman's clothes.  
     "So much for the Lascar manager. Now for the sinister cripple who lives upon 
the second floor of the opium den, and who was certainly the last human being 
whose eyes rested upon Neville St. Clair. His name is Hugh Boone, and his hideous 
face is one which is familiar to every man who goes much to the City. He is a 
professional beggar, though in order to avoid the police regulations he pretends to a 
small trade in wax vestas. Some little distance down Threadneedle Street, upon the 
left-hand side, there is, as you may have remarked, a small angle in the wall. Here it 
is that this creature takes his daily seat, cross-legged with his tiny stock of matches 
on his lap, and as he is a piteous spectacle a small rain of charity descends into the 
greasy leather cap which lies upon the pavement beside him. I have watched the 
fellow more than once before ever I thought of making his professional 
acquaintance, and I have been surprised at the harvest which he has reaped in a 
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short time. His appearance, you see, is so remarkable that no one can pass him 
without observing him. A shock of orange hair, a pale face disfigured by a horrible 
scar, which, by its contraction, has turned up the outer edge of his upper lip, a 
bulldog chin, and a pair of very penetrating dark eyes, which present a singular 
contrast to the color of his hair, all mark him out from amid the common crowd of 
mendicants and so, too, does his wit, for he is ever ready with a reply to any piece 
of chaff which may be thrown at him by the passers-by. This is the man whom we 
now learn to have been the lodger at the opium den, and to have been the last man 
to see the gentleman of whom we are in quest."  

<  11  > 
     "But a cripple!" said I. "What could he have done single-handed against a man in 
the prime of life?"  
     "He is a cripple in the sense that he walks with a limp; but in other respects he 
appears to be a powerful and well-nurtured man. Surely your medical experience 
would tell you, Watson, that weakness in one limb is often compensated for by 
exceptional strength in the others."  
     "Pray continue your narrative."  
     "Mrs. St. Clair had fainted at the sight of the blood upon the window, and she 
was escorted home in a cab by the police, as her presence could be of no help to 
them in their investigations. Inspector Barton, who had charge of the case, made a 
very careful examination of the premises, but without finding anything which threw 
any light upon the matter. One mistake had been made in not arresting Boone 
instantly, as he was allowed some few minutes during which he might have 
communicated with his friend the Lascar, but this fault was soon remedied, and he 
was seized and searched, without anything being found which could incriminate 
him. There were, it is true, some blood-stains upon his right shirt-sleeve, but he 
pointed to his ring-finger, which had been cut near the nail, and explained that the 
bleeding came from there, adding that he had been to the window not long before, 
and that the stains which had been observed there came doubtless from the same 
source. He denied strenuously having ever seen Mr. Neville St. Clair and swore that 
the presence of the clothes in his room was as much a mystery to him as to the 
police. As to Mrs. St. Clair's assertion that she had actually seen her husband at the 
window, he declared that she must have been either mad or dreaming. He was 
removed, loudly protesting, to the police-station, while the inspector remained upon 
the premises in the hope that the ebbing tide might afford some fresh clew.  
     "And it did, though they hardly found upon the mud-bank what they had feared 
to find. It was Neville St. Clair's coat, and not Neville St. Clair, which lay 
uncovered as the tide receded. And what do you think they found in the pockets?"  

<  12  > 
     "I cannot imagine."  
     "No, I don't think you would guess. Every pocket stuffed with pennies and half-
pennies -- 421 pennies and 270 half-pennies. It was no wonder that it had not been 
swept away by the tide. But a human body is a different matter. There is a fierce 
eddy between the wharf and the house. It seemed likely enough that the weighted 
coat had remained when the stripped body had been sucked away into the river."  
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     "But I understand that all the other clothes were found in the room. Would the 
body be dressed in a coat alone?"  
     "No, sir, but the facts might be met speciously enough. Suppose that this man 
Boone had thrust Neville St. Clair through the window, there is no human eye 
which could have seen the deed. What would he do then? It would of course 
instantly strike him that he must get rid of the tell-tale garments. He would seize the 
coat, then, and be in the act of throwing it out, when it would occur to him that it 
would swim and not sink. He has little time, for he has heard the scuffle downstairs 
when the wife tried to force her way up, and perhaps he has already heard from his 
Lascar confederate that the police are hurrying up the street. There is not an instant 
to be lost. He rushes to some secret hoard, where he has accumulated the fruits of 
his beggary, and he stuffs all the coins upon which he can lay his hands into the 
pockets to make sure of the coat's sinking. He throws it out, and would have done 
the same with the other garments had not he heard the rush of steps below, and only 
just had time to close the window when the police appeared."  
     "It certainly sounds feasible."  
     "Well, we will take it as a working hypothesis for want of a better. Boone, as I 
have told you, was arrested and taken to the station, but it could not be shown that 
there had ever before been anything against him. He had for years been known as a 
professional beggar, but his life appeared to have been a very quiet and innocent 
one. There the matter stands at present, and the questions which have to be solved -- 
what Neville St. Clair was doing in the opium den, what happened to him when 
there, where is he now, and what Hugh Boone had to do with his disappearance -- 
are all as far from a solution as ever. I confess that I cannot recall any case within 
my experience which looked at the first glance so simple and yet which presented 
such difficulties."  

<  13  > 
     While Sherlock Holmes had been detailing this singular series of events, we had 
been whirling through the outskirts of the great town until the last straggling houses 
had been left behind, and we rattled along with a country hedge upon either side of 
us. Just as he finished, however, we drove through two scattered villages, where a 
few lights still glimmered in the windows.  
     "We are on the outskirts of Lee," said my companion. "We have touched on 
three English counties in our short drive, starting in Middlesex, passing over an 
angle of Surrey, and ending in Kent. See that light among the trees? That is The 
Cedars, and beside that lamp sits a woman whose anxious ears have already, I have 
little doubt, caught the clink of our horse's feet."  
     "But why are you not conducting the case from Baker Street?" I asked.  
     "Because there are many inquiries which must be made out here. Mrs. St. Clair 
has most kindly put two rooms at my disposal, and you may rest assured that she 
will have nothing but a welcome for my friend and colleague. I hate to meet her, 
Watson, when I have no news of her husband. Here we are. Whoa, there, whoa!"  
     We had pulled up in front of a large villa which stood within its own grounds. A 
stable-boy had run out to the horse's head, and springing down, I followed Holmes 
up the small, winding gravel-drive which led to the house. As we approached, the 
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door flew open, and a little blonde woman stood in the opening, clad in some sort of 
light mousseline de soie, with a touch of fluffy pink chiffon at her neck and wrists. 
She stood with her figure outlined against the flood of light, one hand upon the 
door, one half-raised in her eagerness, her body slightly bent, her head and face 
protruded, with eager eyes and parted lips, a standing question.  
     "Well?" she cried, "well?" And then, seeing that there were two of us, she gave a 
cry of hope which sank into a groan as she saw that my companion shook his head 
and shrugged his shoulders.  

<  14  > 
 
     "No good news?"  
     "None."  
     "No bad?"  
     "No."  
     "Thank God for that. But come in. You must be weary, for you have had a long 
day."  
     "This is my friend, Dr. Watson. He has been of most vital use to me in several of 
my cases, and a lucky chance has made it possible for me to bring him out and 
associate him with this investigation."  
     "I am delighted to see you," said she, pressing my hand warmly. "You will, I am 
sure, forgive anything that may be wanting in our arrangements, when you consider 
the blow which has come so suddenly upon us."  
     "My dear madam," said I, "I am an old campaigner, and if I were not I can very 
well see that no apology is needed. If I can be of any assistance, either to you or to 
my friend here, I shall be indeed happy."  
     "Now, Mr. Sherlock Holmes," said the lady as we entered a well-lit dining-room, 
upon the table of which a cold supper had been laid out, "I should very much like to 
ask you one or two plain questions, to which I beg that you will give a plain 
answer."  
     "Certainly, madam."  
     "Do not trouble about my feelings. I am not hysterical, nor given to fainting. I 
simply wish to hear your real, real opinion."  
     "Upon what point?"  
     "In your heart of hearts, do you think that Neville is alive?"  
     Sherlock Holmes seemed to be embarrassed by the question. "Frankly, now!" 
she repeated, standing upon the rug and looking keenly down at him as he leaned 
back in a basket-chair.  
     "Frankly, then, madam, I do not."  

<  15  > 
     "You think that he is dead?"  
      "I do."  
     "Murdered?"  
     "I don't say that. Perhaps."  
     "And on what day did he meet his death?"  
     "On Monday."  
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     "Then perhaps, Mr. Holmes, you will be good enough to explain how it is that I 
have received a letter from him to-day."  
     Sherlock Holmes sprang out of his chair as if he had been galvanized.  
     "What!" he roared.  
     "Yes, to-day." She stood smiling, holding up a little slip of paper in the air.  
     "May I see it?"  
     "Certainly."  
     He snatched it from her in his eagerness, and smoothing it out upon the table he 
drew over the lamp and examined it intently. I had left my chair and was gazing at it 
over his shoulder. The envelope was a very coarse one and was stamped with the 
Gravesend postmark and with the date of that very day, or rather of the day before, 
for it was considerably after midnight.  
     "Coarse writing," murmured Holmes. "Surely this is not your husband's writing, 
madam."  
     "No, but the enclosure is."  
     "I perceive also that whoever addressed the envelope had to go and inquire as to 
the address."  
     "How can you tell that?"  
     "The name, you see, is in perfectly black ink, which has dried itself. The rest is 
of the grayish color, which shows that blotting-paper has been used. If it had been 
written straight off, and then blotted, none would be of a deep black shade. This 
man has written the name, and there has then been a pause before he wrote the 
address, which can only mean that he was not familiar with it. It is, of course, a 
trifle, but there is nothing so important as trifles. Let us now see the letter. Ha! there 
has been an enclosure here!"  

<  16  > 
     "Yes, there was a ring. His signet-ring."  
     "And you are sure that this is your husband's hand?"  
     "One of his hands."  
     "One?"  
     "His hand when he wrote hurriedly. It is very unlike his usual writing, and yet I 
know it well."  
 
     "'Dearest do not be frightened. All will come well. There is a huge error which it 
may take some little time to rectify. Wait in patience. -- NEVILLE.' Written in 
pencil upon the fly-leaf of a book, octavo size, no water-mark. Hum! Posted to-day 
in Gravesend by a man with a dirty thumb. Ha! And the flap has been gummed, if I 
am not very much in error, by a person who had been chewing tobacco. And you 
have no doubt that it is your husband's hand, madam?"  
     "None. Neville wrote those words."  
     "And they were posted to-day at Gravesend. Well, Mrs. St. Clair, the clouds 
lighten, though I should not venture to say that the danger is over."  
     "But he must be alive, Mr. Holmes."  
     "Unless this is a clever forgery to put us on the wrong scent. The ring, after all, 
proves nothing. It may have been taken from him. '  
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     "No, no; it is, it is his very own writing!"  
     "Very well. It may, however, have been written on Monday and only posted to-
day."  
     "That is possible."  
     "If so, much may have happened between."  
     "Oh, you must not discourage me, Mr. Holmes. I know that all is well with him. 
There is so keen a sympathy between us that I should know if evil came upon him. 
On the very day that I saw him last he cut himself in the bedroom, and yet I in the 
dining-room rushed upstairs instantly with the utmost certainty that something had 
happened. Do you think that I would respond to such a trifle and yet be ignorant of 
his death?"  

<  17  > 
     "I have seen too much not to know that the impression of a woman may be more 
valuable than the conclusion of an analytical reasoner. And in this letter you 
certainly have a very strong piece of evidence to corroborate your view. But if your 
husband is alive and able to write letters, why should he remain away from you?"  
     "I cannot imagine. It is unthinkable."  
     "And on Monday he made no remarks before leaving you?"  
     "No."  
     "And you were surprised to see him in Swandam Lane?"  
     "Very much so."  
     "Was the window open?"  
     "Yes."  
     "Then he might have called to you?"  
     "He might."  
     "He only, as I understand, gave an inarticulate cry?"  
     "Yes."  
     "A call for help, you thought?"  
     "Yes. He waved his hands."  
     "But it might have been a cry of surprise. Astonishment at the unexpected sight 
of you might cause him to throw up his hands?"  
     "It is possible."  
     "And you thought he was pulled back?"  
     "He disappeared so suddenly."  
     "He might have leaped back. You did not see anyone else in the room?"  
     "No, but this horrible man confessed to having been there, and the Lascar was at 
the foot of the stairs."  
     "Quite so. Your husband, as far as you could see, had his ordinary clothes on?"  
     "But without his collar or tie. I distinctly saw his bare throat."  

<  18  > 
     "Had he ever spoken of Swandam Lane?"  
     "Never."  
     "Had he ever showed any signs of having taken opium?"  
     "Never."  
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     "Thank you, Mrs. St. Clair. Those are the principal points about which I wished 
to be absolutely clear. We shall now have a little supper and then retire, for we may 
have a very busy day to-morrow."  
     A large and comfortable double-bedded room had been placed at our disposal, 
and I was quickly between the sheets, for I was weary after my night of adventure. 
Sherlock Holmes was a man, however, who, when he had an unsolved problem 
upon his mind, would go for days, and even for a week, without rest, turning it over, 
rearranging his facts, looking at it from every point of view until he had either 
fathomed it or convinced himself that his data were insufficient. It was soon evident 
to me that he was now preparing for an all-night sitting. He took off his coat and 
waistcoat, put on a large blue dressing-gown, and then wandered about the room 
collecting pillows from his bed and cushions from the sofa and armchairs. With 
these he constructed a sort of Eastern divan, upon which he perched himself cross-
legged, with an ounce of shag tobacco and a box of matches laid out in front of him. 
In the dim light of the lamp I saw him sitting there, an old briar pipe between his 
lips, his eyes fixed vacantly upon the corner of the ceiling, the blue smoke curling 
up from him, silent, motionless, with the light shining upon his strong-set aquiline 
features. So he sat as I dropped off to sleep, and so he sat when a sudden ejaculation 
caused me to wake up, and I found the summer sun shining into the apartment. The 
pipe was still between his lips, the smoke still curled upward, and the room was full 
of a dense tobacco haze, but nothing remained of the heap of shag which I had seen 
upon the previous night.  
     "Awake, Watson?" he asked.  

<  19  > 
     "Yes."  
     "Game for a morning drive?"  
     "Certainly."  
     "Then dress. No one is stirring yet, but I know where the stable-boy sleeps, and 
we shall soon have the trap out." He chuckled to himself as he spoke, his eyes 
twinkled, and he seemed a different man to the sombre thinker of the previous 
night.  
     As I dressed I glanced at my watch. It was no wonder that no one was stirring. It 
was twenty-five minutes past four. I had hardly finished when Holmes returned 
with the news that the boy was putting in the horse.  
     "I want to test a little theory of mine," said he, pulling on his boots. "I think, 
Watson, that you are now standing in the presence of one of the most absolute fools 
in Europe. I deserve to be kicked from here to Charing Cross. But I think I have the 
key of the affair now."  
     "And where is it?" I asked, smiling.  
     "In the bathroom," he answered. "Oh, yes, I am not joking," he continued, seeing 
my look of incredulity. "I have just been there, and I have taken it out, and I have 
got it in this Gladstone bag. Come on, my boy, and we shall see whether it will not 
fit the lock."  
     We made our way downstairs as quietly as possible, and out into the bright 
morning sunshine. In the road stood our horse and trap, with the half-clad stable-
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boy waiting at the head. We both sprang in, and away we dashed down the London 
Road. A few country carts were stirring, bearing in vegetables to the metropolis, but 
the lines of villas on either side were as silent and lifeless as some city in a dream.  
     "It has been in some points a singular case," said Holmes, flicking the horse on 
into a gallop. "I confess that I have been as blind as a mole, but it is better to learn 
wisdom late than never to learn it at all."  

<  20  > 
     In town the earliest risers were just beginning to look sleepily from their 
windows as we drove through the streets of the Surrey side. Passing down the 
Waterloo Bridge Road we crossed over the river, and dashing up Wellington Street 
wheeled sharply to the right and found ourselves in Bow Street. Sherlock Holmes 
was well known to the force, and the two constables at the door saluted him. One of 
them held the horse's head while the other led us in.  
     "Who is on duty?" asked Holmes.  
     "Inspector Bradstreet, sir."  
     "Ah, Bradstreet, how are you?" A tall, stout official had come down the stone-
flagged passage, in a peaked cap and frogged jacket. "I wish to have a quiet word 
with you, Bradstreet." "Certainly, Mr. Holmes. Step into my room here." It was a 
small, office-like room, with a huge ledger upon the table, and a telephone 
projecting from the wall. The inspector sat down at his desk.  
     "What can I do for you, Mr. Holmes?"  
     "I called about that beggarman, Boone -- the one who was charged with being 
concerned in the disappearance of Mr. Neville St. Clair, of Lee."  
     "Yes. He was brought up and remanded for further inquiries."  
     "So I heard. You have him here?"  
     "In the cells."  
     "Is he quiet?"  
     "Oh, he gives no trouble. But he is a dirty scoundrel."  
     "Dirty?"  
     "Yes, it is all we can do to make him wash his hands, and his face is as black as a 
tinker's. Well, when once his case has been settled, he will have a regular prison 
bath; and I think, if you saw him, you would agree with me that he needed it."  
     "I should like to see him very much."  

<  21  > 
     "Would you? That is easily done. Come this way. You can leave your bag."  
     "No, I think that I'll take it."  
     "Very good. Come this way, if you please." He led us down a passage, opened a 
barred door, passed down a winding stair, and brought us to a whitewashed corridor 
with a line of doors on each side.  
     "The third on the right is his," said the inspector. "Here it is!" He quietly shot 
back a panel in the upper part of the door and glanced through.  
     "He is asleep," said he. "You can see him very well."  
     We both put our eyes to the grating. The prisoner lay with his face towards us, in 
a very deep sleep, breathing slowly and heavily. He was a middle-sized man, 
coarsely clad as became his calling, with a colored shirt protruding through the rent 
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in his tattered coat. He was, as the inspector had said, extremely dirty, but the grime 
which covered his face could not conceal its repulsive ugliness. A broad wheal from 
an old scar ran right across it from eye to chin, and by its contraction had turned up 
one side of the upper lip, so that three teeth were exposed in a perpetual snarl. A 
shock of very bright red hair grew low over his eyes and forehead.  
     "He's a beauty, isn't he?" said the inspector.  
     "He certainly needs a wash," remarked Holmes. "I had an idea that he might, and 
I took the liberty of bringing the tools with me." He opened the Gladstone bag as he 
spoke, and took out, to my astonishment, a very large bath-sponge.  
     "He! he! You are a funny one," chuckled the inspector.  
     "Now, if you will have the great goodness to open that door very quietly, we will 
soon make him cut a much more respectable figure."  

<  22  > 
     "Well, I don't know why not," said the inspector. "He doesn't look a credit to the 
Bow Street cells, does he?" He slipped his key into the lock, and we all very quietly 
entered the cell. The sleeper half turned, and then settled down once more into a 
deep slumber. Holmes stooped to the waterjug, moistened his sponge, and then 
rubbed it twice vigorously across and down the prisoner's face.  
     "Let me introduce you," he shouted, "to Mr. Neville St. Clair, of Lee, in the 
county of Kent."  
     Never in my life have I seen such a sight. The man's face peeled off under the 
sponge like the bark from a tree. Gone was the coarse brown tint! Gone, too, was 
the horrid scar which had seamed it across, and the twisted lip which had given the 
repulsive sneer to the face! A twitch brought away the tangled red hair, and there, 
sitting up in his bed, was a pale, sad-faced, refined-looking man, black-haired and 
smooth-skinned, rubbing his eyes and staring about him with sleepy bewilderment. 
Then suddenly realizing the exposure, he broke into a scream and threw himself 
down with his face to the pillow.  
     "Great heavens!" cried the inspector, "it is, indeed, the missing man. I know him 
from the photograph."  
     The prisoner turned with the reckless air of a man who abandons himself to his 
destiny. "Be it so," said he. "And pray what am I charged with?"  
 
     "With making away with Mr. Neville St.-Oh, come, you can't be charged with 
that unless they make a case of attempted suicide of it," said the inspector with a 
grin. "Well, I have been twenty-seven years in the force, but this really takes the 
cake."  
     "If I am Mr. Neville St. Clair, then it is obvious that no crime has been 
committed, and that, therefore, I am illegally detained."  
     "No crime, but a very great error has been committed," said Holmes. "You 
would have done better to have trusted you wife."  

<  23  > 
     "It was not the wife; it was the children," groaned the prisoner. "God help me, I 
would not have them ashamed of their father. My God! What an exposure! What 
can I do?"  
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     Sherlock Holmes sat down beside him on the couch and patted him kindly on the 
shoulder.  
     "If you leave it to a court of law to clear the matter up," said he, "of course you 
can hardly avoid publicity. On the other hand, if you convince the police authorities 
that there is no possible case against you, I do not know that there is any reason that 
the details should find their way into the papers. Inspector Bradstreet would, I am 
sure, make notes upon anything which you might tell us and submit it to the proper 
authorities. The case would then never go into court at all."  
     "God bless you!" cried the prisoner passionately. "I would have endured 
imprisonment, ay, even execution, rather than have left my miserable secret as a 
family blot to my children.  
     "You are the first who have ever heard my story. My father was a school-master 
in Chesterfield, where I received an excellent education. I travelled in my youth, 
took to the stage, and finally became a reporter on an evening paper in London. One 
day my editor wished to have a series of articles upon begging in the metropolis, 
and I volunteered to supply them. There was the point from which all my 
adventures started. It was only by trying begging as an amateur that I could get the 
facts upon which to base my articles. When an actor I had, of course, learned all the 
secrets of making up, and had been famous in the greenroom for my skill. I took 
advantage now of my attainments. I painted my face, and to make myself as pitiable 
as possible I made a good scar and fixed one side of my lip in a twist by the aid of a 
small slip of flesh-colored plaster. Then with a red head of hair, and an appropriate 
dress, I took my station in the business part of the city, ostensibly as a match-seller 
but really as a beggar. For seven hours I plied my trade, and when I returned home 
in the evening I found to my surprise that I had received no less than 26s. 4d.  

<  24  > 
     "I wrote my articles and thought little more of the matter until, some time later, I 
backed a bill for a friend and had a writ served upon me for 25 pounds. I was at my 
wit's end where to get the money, but a sudden idea came to me. I begged a 
fortnight's grace from the creditor, asked for a holiday from my employers, and 
spent the time in begging in the City under my disguise. In ten days I had the money 
and had paid the debt.  
     "Well, you can imagine how hard it was to settle down to arduous work at 2 
pounds a week when I knew that I could earn as much in a day by smearing my face 
with a little paint, laying my cap on the ground, and sitting still. It was a long fight 
between my pride and the money, but the dollars won at last, and I threw up 
reporting and sat day after day in the corner which I had first chosen, inspiring pity 
by my ghastly face and filling my pockets with coppers. Only one man knew my 
secret. He was the keeper of a low den in which I used to lodge in Swandam Lane, 
where I could every morning emerge as a squalid beggar and in the evenings 
transform myself into a well-dressed man about town. This fellow, a Lascar, was 
well paid by me for his rooms, so that I knew that my secret was safe in his 
possession.  
     "Well, very soon I found that I was saving considerable sums of money. I do not 
mean that any beggar in the streets of London could earn 700 pounds a year -- 

 46 



which is less than my average takings -- but I had exceptional advantages in my 
power of making up, and also in a facility of repartee, which improved by practice 
and made me quite a recognized character in the City. All day a stream of pennies, 
varied by silver, poured in upon me, and it was a very bad day in which I failed to 
take 2 pounds.  
     "As I grew richer I grew more ambitious, took a house in the country, and 
eventually married, without anyone having a suspicion as to my real occupation. 
My dear wife knew that I had business in the City. She little knew what.  

<  25  > 
     "Last Monday I had finished for the day and was dressing in my room above the 
opium den when I looked out of my window and saw, to my horror and 
astonishment, that my wife was standing in the street, with her eyes fixed full upon 
me. I gave a cry of surprise, threw up my arms to cover my face, and, rushing to my 
confidant, the Lascar, entreated him to prevent anyone from coming up to me. I 
heard her voice downstairs, but I knew that she could not ascend. Swiftly I threw off 
my clothes, pulled on those of a beggar, and put on my pigments and wig. Even a 
wife's eyes could not pierce so complete a disguise. But then it occurred to me that 
there might be a search in the room, and that the clothes might betray me. I threw 
open the window, reopening by my violence a small cut which I had inflicted upon 
myself in the bedroom that morning. Then I seized my coat, which was weighted by 
the coppers which I had just transferred to it from the leather bag in which I carried 
my takings. I hurled it out of the window, and it disappeared into the Thames. The 
other clothes would have followed, but at that moment there was a rush of 
constables up the stair, and a few minutes after I found, rather, I confess, to my 
relief, that instead of being identified as Mr. Neville St. Clair, I was arrested as his 
murderer.  
     "I do not know that there is anything else for me to explain. I was determined to 
preserve my disguise as long as possible, and hence my preference for a dirty face. 
Knowing that my wife would be terribly anxious, I slipped off my ring and confided 
it to the Lascar at a moment when no constable was watching me, together with a 
hurried scrawl, telling her that she had no cause to fear."  
     "That note only reached her yesterday," said Holmes.  
     "Good God! What a week she must have spent!"  
     "The police have watched this Lascar," said Inspector Bradstreet, "and I can 
quite understand that he might find it difficult to post a letter unobserved. Probably 
he handed it to some sailor customer of his, who forgot all about it for some days."  

<  26  > 
     "That was it," said Holmes, nodding approvingly; "I have no doubt of it. But 
have you never been prosecuted for begging?"  
     "Many times; but what was a fine to me?"  
     "It must stop here, however," said Bradstreet. "If the police are to hush this thing 
up, there must be no more of Hugh Boone."  
     "I have sworn it by the most solemn oaths which a man can take."  
     "In that case I think that it is probable that no further steps may be taken. But if 
you are found again, then all must come out. I am sure, Mr. Holmes, that we are 
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very moch indebted to you for having cleared the matter up. I wish I knew how you 
reach your results."  
     "I reached this one," said my friend, "by sitting upon five pillows and consuming 
an ounce of shag. I think, Watson, that if we drive to Baker Street we shall just be in 
time for breakfast." 
 
 

Людина з вивернутою губою 
(ПЕРЕКЛАД МИКОЛИ ДМИТРЕНКА) 

 
     Айза Вітні, брат покійного Еліаса Вітні, доктор богослов'я й директор  
богословського коледжу Святого Георгія, страшенно приохотився курити опій. 
Як я розумію, ця звичка розвинулась у нього з якоїсь дурної примхи ще тоді, 
коли він сам учився в коледжі, бо, прочитавши книгу Де-Квінсі, в якій той 
описав свої сновидіння й відчуття, Айза Вітні почав додавати до тютюну 
настоянку опію, намагаючись викликати в себе такий самий ефект. Він швидко 
переконався, як і чимало інших до нього, що призвичаїтись до куріння значно 
легше, ніж позбутися такої звички, і впродовж багатьох років був рабом цього 
зілля, збуджуючи у своїх друзів та родичів почуття жаху й співчуття. Я наче 
зараз бачу його жовте брезкле обличчя, навислі повіки, манюсінькі зіниці очей, 
всього його, скоцюрбленого в кріслі,— жалюгідні руїни шанованої колись 
людини. 
     Одного вечора, в червні 1889 року, о тій порі, коли вже починаєш позіхати й 
поглядати на годинник, у мене пролунав дзвінок. Я випростався в кріслі, а моя 
дружина опустила своє шитво на коліна й на обличчі в неї з'явився трохи 
розгублений вираз. 
— Якийсь пацієнт! — мовила вона.— Тобі доведеться кудись іти. 
      Я зітхнув, бо тільки нещодавно повернувся додому після цілого дня 
виснажливої роботи. 
     Ми почули, як відчинилися вхідні двері, потім до нас долинуло кілька 
поквапливих слів і звук швидких кроків у передпокої. Двері нашої кімнати 
рвучко розчинилися, і ввійшла дама, одягнута у щось темне і з чорною вуаллю 
на обличчі. 
— Пробачте, що я прийшла так пізно,— почала була вона, а тоді, раптом 
втративши самовладання, кинулася до моєї дружини, обняла її за шию й 
розридалась у неї на плечі.— Ох, у мене таке лихо! — вигукнула вона.— Мені 
так потрібна хоч невеличка допомога! 
— Та це ж Кейт Вітні,— мовила дружина, піднявши вуаль.— Як ти мене 
налякала, Кейт! Я тебе зовсім не впізнала, коли ти ввійшла. 
— Я не знаю, що мені робити, тому й прийшла просто до тебе. 
     Це було звичайним явищем. Люди, з якими траплялося нещастя, линули до 
моєї дружини, наче птахи до маяка. 
— I дуже добре зробила, що прийшла. Зараз тобі треба випити вина з водою, а 
поки що сідай отут зручніше й розповідай нам усе. Може, ти хочеш, щоб я 
спочатку відіслала Джеймса спати? 
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— О ні, ні! Лікарева порада й допомога мені також потрібна. Я про Айзу. Ось 
уже два дні, як він не з'являється додому. Я так за нього боюся! 
     Це вже не вперше вона заводила мову про хворобу свого чоловіка — зі мною 
як з лікарем, а з дружиною як з давньою шкільною подругою. Ми зразу ж 
почали заспокоювати й розраджувати її як тільки могли. Чи знає вона, де її 
чоловік? Чи можливо, щоб ми поїхали й привезли його до неї? 
     Скидалось на те, що можливо. Їй було достеменно відомо, що останнім 
часом, коли в чоловіка траплялися напади хвороби, він користувався опіумним 
кублом у найвіддаленішому східному кутку Сіті. Досі його оргії завжди 
тривали не більше одного дня, і він повертався додому ввечері вкрай 
знеможений, всього його аж викручувало. Та цього разу дурман опію не 
відпускав Айзу Вітні ось уже сорок вісім годин, і він, безперечно, лежав нині 
там серед різної покиді з доків, вдихаючи отруту, або спав, приходячи до тями 
після куріння. Кейт була впевнена, що чоловік перебуває там, у «Золотому 
зливку» на Аппер-Свонден-лейн. Але що вона має робити? Як може вона, 
молода й сором'язлива жінка, піти в таке місце й витягти свого чоловіка з гурту 
горлорізів? 
    Отаке зараз становище, і, зрозуміла річ, з нього є лише один вихід. Чи не міг 
би я провести її в те місце? Адже я лікар Айзи Вітні і тому маю на нього вплив. 
Я впораюся з усім краще, якщо буду сам. I я під слово честі пообіцяв, що за дві 
години відправлю Айзу Вітні додому в кебі, якщо він справді перебуває за тією 
адресою, яку вона мені дала. Таким чином через десять хвилин я вже покинув 
своє крісло у затишній вітальні і поспішав у двоколісному екіпажі на схід з 
досить, як мені тоді здавалося, дивним дорученням, і майбутнє довело, що це 
справді так. 
     Але на початку моєї пригоди у мене не виникло ніяких труднощів. Аппер-
Свонден-лейн виявилася вузьким брудним провулком, що скрадався поза 
високими будівлями корабелень на північному березі Темзи на схід від 
Лондонського мосту. Кубло, яке шукав, я знайшов між якоюсь коморою й 
пивною; у цю чорну діру, наче в печеру, вели стрімкі сходи. Наказавши 
кебмену чекати, я спустився вниз східцями, посередині яких незліченна 
кількість п'яних ніг вичовгала виїмки. Там у нерівному тьмяному світлі гасової 
лампи, що висіла над дверима, я знайшов засувку й увійшов до низької довгої 
кімнати, де густою пеленою висів задушливий коричневий опіумний дим і 
вздовж стін стояли дерев'яні нари, як на баці емігрантського корабля. 
     У напівмороці можна було невиразно розгледіти людські тіла, що лежали в 
дивних, химерних позах — із зсутуленими плечима, з піднятими колінами, 
відкинутими назад головами й випнутими вгору підборіддями; то тут, то там я 
помічав похмурі каламутні очі, звернені на мене. У темних тінях зблискували 
маленькі червонясті цяточки — спочатку яскраві, а потім ледь помітні, залежно 
від того, збільшувалася чи зменшувалась кількість отрути, що тліла в чашечках 
металевих опіумних люльок. Більшість курців лежала мовчки, але деякі щось 
бурмотіли, ще інші говорили всі разом дивними низькими монотонними 
голосами, їхня розмова то повнилася зливою слів, то переходила в мовчання, 
кожний бурмотів про своє, майже не звертаючи уваги на мову сусіда. В 
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дальньому кутку кімнати стояла маленька жаровня, в якій горіло деревне 
вугілля, поряд з нею на триногому ослоні сидів високий на зріст худий 
стариган; поклавши підборіддя на кулаки й уперши лікті в коліна, він 
невідривно дивився на вогонь. 
     Як тільки я ввійшов, до мене кинувся жовтувато-блідий служник малаєць з 
люлькою й порцією отруйного зілля, манячи на вільне місце на нарах. 
— Дякую. Я прийшов сюди не для цього,— сказав я.— Тут у вас має бути мій 
друг містер Айза Вітні, і я хочу поговорити з ним. 
Праворуч від мене щось заворушилось, почувся вигук, і я, вдивившись у 
напівморок, побачив блідого, змарнілого й неохайного Вітні, який витріщився 
на мене. 
— Боже, це Вотсон! — проказав він. 
Айза Вітні перебував у найжалюгіднішому стані занепаду всіх сил, коли 
кожний нерв натягнений, як струна. 
— Скажіть, Вотсоне, котра зараз година? 
— Майже одинадцята вечора. 
— А який день? 
— П'ятниця, дев'ятнадцяте червня. 
— Боже милий! А я думав, що середа. Сьогодні таки середа. Нащо ви хочете 
налякати мене? 
Він затулив обличчя руками й пискляво заридав. 
— Кажу вам, що сьогодні п'ятниця. Ваша дружина чекає вас ось уже два дні. 
Вам мусить бути соромно за себе. 
— Авжеж мені соромно. Але ви щось плутаєте, Вотсоне, бо я тут всього кілька 
годин... три люльки, чотири люльки... забув скільки. Але з вами я поїду додому. 
Я не хочу, щоб Кейт переживала... бідолашна маленька Кейт. Дайте мені руку! 
У вас є кеб? 
— Так, він мене чекає. 
— Тоді я теж поїду на ньому. Але я тут заборгував. Спитайте, скільки я винен, 
Вотсоне. Я весь наче побитий. Не можу рухатись. 
      Вузьким проходом між двох рядів сплячих курців я подався шукати хазяїна, 
намагаючись не вдихати гидких, дурманних випарів отруйного зілля. 
Проходячи повз високого старигана біля жаровні, я раптом відчув, як хтось 
смикнув мене за полу, і почув тихий шепіт: 
— Пройдіть повз мене, а тоді озирніться. 
Ці слова долинули до мого вуха абсолютно чітко. Я швидко глянув навколо. Їх 
міг вимовити тільки старий, що був поряд, але він, дуже худий, весь у 
зморшках, згорблений під тягарем літ, сидів, як і перше, поринувши в свої 
думки, люлька з опієм звісилася між колін, наче просто випала з його безсилих 
пальців. Я ступив уперед два кроки і озирнувся. Мені знадобилася вся моя 
витримка, щоб не скрикнути від здивування. Старий повернувся спиною до 
кімнати так, щоб ніхто, крім мене, не міг побачити його обличчя. Фігура в 
нього стала не такою худою, зморшки зникли, каламутні очі заблищали вогнем. 
Біля жаровні, весело підсміюючись над моїм здивуванням, власною персоною 
сидів Шерлок Холмс. Він зробив мені ледь помітний знак, щоб я підійшов до 
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нього, і зразу ж, повернувшись обличчям до нар, знову перетворився на 
тремтячого старезного діда з відвислою губою. 
— Холмсе! — прошепотів я.— Що в біса ви робите в цьому кублі? 
— Говоріть якомога тихіше,— відказав він.— У мене чудовий слух. Якщо ви 
зробите мені ласку й здихаєтеся свого очманілого друга, я буду надзвичайно 
радий трохи побалакати з вами. 
— У мене за дверима кеб. 
— Дуже прошу, відправте його в цьому кебі додому. Можете за нього не 
боятися, бо він надто кволий, щоб ускочити в якусь халепу. Раджу вам також 
передати з кучером записку своїй дружині, що доля звела вас зі мною. 
Почекайте надворі, я вийду за п'ять хвилин. 
Відмовити Шерлоку Холмсу, коли він про щось просив, було дуже важко, бо 
висловлювався він надзвичайно точно, зі спокійною впевненістю й владністю. 
До того ж я розумів, що як тільки запхну Вітні в кеб, мою місію практично буде 
виконано, і далі я можу присвятити свій час найкращому для мене: приєднатися 
до свого друга і взяти участь в одній із тих незвичайних пригод, які були 
невід'ємною складовою його існування. За кілька хвилин я написав записку, 
розплатився за Вітні, посадив його в кеб і подивився, як той зникає в темряві. 
Майже відразу з дверей опіумного кубла вийшов утлий стариган, і я вже йшов 
вулицею поряд з Шерлоком Холмсом. Два квартали він, горблячись і 
похитуючись, насилу волочив ноги. А тоді швидко озирнувся на всі боки, 
випростався й від щирого серця розсміявся. 
— Гадаю, Вотсоне,— мовив він,— ви подумали, що до ін'єкцій кокаїну й усіх 
тих маленьких слабостей, від яких ви застерігали мене, спираючись на свої 
медичні знання, я долучив ще й куріння опію. 
— Сказати правду, я здивувався, побачивши вас там. 
— Але я був здивований не менше, коли з'явилися ви. 
— Я прийшов, щоб знайти друга. 
— А я — ворога. 
— Ворога? 
— Так, одного із своїх ворогів, вірніше, свою здобич. Коротко кажучи, Вотсоне, 
зараз у мене незвичайна справа, і я сподівався знайти тут до неї ключ, 
дослухаючись до безладного бурмотіння очманілих курців опію, як уже робив 
це раніше. Якби мене там упізнали, моє життя не було б варте й шеляга, бо я 
вже використовував те кубло, й не без успіху, і негідник-індієць, його хазяїн, 
заприсягся помститися мені. За задньою стіною того будинку, на розі 
корабельні Святого Павла, є люк, який міг би розповісти кілька дивних історій 
про те, щo саме він пропустив через себе в безмісячні ночі. 
— Що? Невже трупи? 
— Так, трупи, Вотсоне. Ми з вами були б багатими людьми, якби одержали по 
тисячі фунтів за кожного нещасного, вбитого у цьому опіумному кублі. Воно — 
наймерзенніша пастка на всьому цьому березі Темзи, і я дуже побоююсь, що 
Невіл Сент-Клер потрапив до неї й ніколи вже не вийде на білий світ. Але зараз 
ми теж налаштуємо пастку. 
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     Шерлок Холмс заклав у рота два пальці й пронизливо свиснув, у відповідь 
здалеку долинув такий самий свист, а трохи згодом почулося торохтіння коліс і 
цокання кінських копит. 
— Ну а тепер, Вотсоне,— сказав Холмс, коли з темряви виник високий 
двоколісний екіпаж, кидаючи з бічних ліхтарів два золоті жмутки жовтавого 
світла,— ви, звичайно, поїдете зі мною, чи не так? 
— Якщо я буду вам корисний. 
— О, надійний товариш завжди корисний, а тим більше ще й хронікер. У моїй 
кімнаті в «Кедрах» два ліжка. 
— В «Кедрах»? 
— Так називається будинок містера Сент-Клера. Я житиму там, поки вестиму 
розслідування його справи. 
— А де цей будинок? 
— У Кенті, поблизу Лі. Нам їхати туди сім миль. 
— Нічого не розумію. 
— Звичайно, не розумієте. Зараз я вам усе поясню. Стрибайте сюди. Ну добре, 
Джоне, ви нам більше не потрібні Ось вам півкрони. Чекайте мене завтра 
близько одинадцятої. Дайте мені віжки. До побачення. 
      Він хльоснув коня батогом, і ми помчали безконечними похмурими й 
безлюдними вулицями, що поступово ставали дедалі ширшими, і виїхали 
нарешті на широкий, з парапетом, міст, під яким лінькувато плинула темна 
річка. За мостом простягалась така ж сама пустеля з цегли й вапна, її тиша 
порушувалася лише важкими, розміреними кроками полісмена та співами й 
криками якоїсь припізнілої ватаги гультіпак. По небу повільно пливли темні 
розшарпані хмари, і в їхніх розривах де-не-де інколи проглядала пара-друга 
зірок. Холмс їхав мовчки, похиливши голову на груди й глибоко замислившись, 
а мені страшенно кортіло дізнатись, що ж це за нове розслідування, яке, 
здається, піддає надто суворому випробуванню всі його здібності, але не 
наважувався перервати плин думок мого друга. Так ми проїхали кілька миль і 
вже починали наближатися до поясу приміських вілл, коли Холмс схаменувся, 
пересмикнув плечима й запалив люльку з виглядом людини, яка впевнена, що 
діє найкращим чином. 
— Ви володієте великим даром мовчання, Вотсоне,— мовив він.— Це робить 
вас неоціненним товаришем. I для мене, слово честі, дуже важливо мати когось, 
щоб поговорити, бо мої власні думки не з украй приємних. Весь цей час я питав 
себе, що я скажу тій маленькій милій жінці, коли вона зустріне мене на порозі. 
— Ви володієте великим даром мовчання, Вотсоне,— мовив він.— Це робить 
вас неоціненним товаришем. I для мене, слово честі, дуже важливо мати когось, 
щоб поговорити, бо мої власні думки не з украй приємних. Весь цей час я питав 
себе, що я скажу тій маленькій милій жінці, коли вона зустріне мене на порозі. 
— Ви забуваєте, що я нічогісінько не знаю. 
— Я ще встигну розповісти вам про всі факти, що стосуються цієї справи, поки 
ми доїдемо до Лі. Вона здається сміховинно простою, проте мені ніяк не 
вдається з чогось розпочати. Кінців, безперечно, безліч, але я не можу 
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вхопитися за жоден. Зараз, Вотсоне, я викладу вам усі обставини ясно й точно, 
ви, можливо, побачите хоч іскорку там, де все для мене в суцільній темряві. 
— Тоді розповідайте. 
— Кілька років тому — точніше, в травні вісімсот вісімдесят четвертого року 
— до Лі прибув джентльмен, на ймення Невіл Сент-Клер, який, очевидно, мав 
чимало грошей. Він найняв величезну віллу, заклав гарний парк і загалом зажив 
на широку ногу. Поступово у нього з'явилися друзі серед сусідів, і в тисяча 
вісімсот вісімдесят сьомому році він одружився з дочкою місцевого пивовара, 
від якої у нього тепер двоє дітей. Певних занять у нього не було, але він мав 
справи з кількома компаніями і, як правило, їздив у місто вранці, щоразу 
повертаючись додому поїздом о п'ятій чотирнадцять з вокзалу на Кеннон-стріт. 
Зараз містеру Сент-Клеру тридцять сім років, він стриманої вдачі, добрий глава 
сім'ї, люблячий батько і користується повагою всіх, хто його знає. Від себе 
можу додати, що його борги на сьогоднішній день, як ми мали змогу 
переконатися, складають вісімдесят вісім фунтів стерлінгів десять шилінгів, 
тоді як на рахунку в банку двісті двадцять фунтів стерлінгів. Отже, немає 
підстав вважати, що його гнітили якісь грошові труднощі. 
      Минулого понеділка містер Невіл Сент-Клер вирушив раніше, ніж 
звичайно, сказавши перед від'їздом, що йому треба виконати два важливих 
комісійних доручення і що він привезе своєму малому сину коробку кубиків. 
Зовсім випадково його дружина того самого понеділка, невдовзі після від'їзду 
чоловіка, одержала телеграму, що на її ім'я надійшла маленька, але дуже цінна 
посилка, яка чекає її в конторі Абердінської пароплавної компанії. Якщо ви 
добре знаєте Лондон, то вам відомо, що контора цієї компанії розташована на 
Фресно-стріт, яка відгалужується від Аппер-Свонден-лейн, де ви знайшли мене 
сьогодні. Місіс Сент-Клер після сніданку поїхала в Сіті, зробила покупки, далі 
відвідала контору пароплавної компанії, одержала посилку і о четвертій годині 
тридцять п'ять хвилин йшла по Свонден-лейн, прямуючи до вокзалу. Ви уважно 
стежите за моєю розповіддю? 
 
— Усе дуже зрозуміло. 
— Якщо ви пам'ятаєте, того понеділка стояла неймовірна спека, і місіс Сент-
Клер ішла повільно, роздивляючись навсібіч з надією побачити кеб, бо їй не 
подобався район міста, в якому вона опинилась. I от, ідучи по Свонден-лейн, 
вона раптом почула чи то вигук, чи то крик і вся аж похолола, побачивши свого 
чоловіка, який дивився на неї з вікна третього поверху якогось будинку і, як їй 
здалося, знаками кликав її до себе. Вікно було відчинене, і вона виразно 
роздивилась його обличчя, яке, за її словами, здалося їй страшенно 
схвильованим. Він несамовито махнув їй обома руками й тут же зник з вікна 
так раптово, ніби його щосили смикнули ззаду. Проте її зірке жіноче око 
встигло помітити, що хоч він і був у темному піджаці, такому, в якому поїхав у 
місто, але без комірця й краватки. 
     Переконана, що з її чоловіком щось негаразд, вона кинулася сходами вниз — 
будинок виявився тим самим, де причаїлося опіумне кубло, в якому ви знайшли 
мене сьогодні ввечері,— вбігла у вхідні двері й спробувала піднятися сходами, 
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що вели на другий поверх. Проте біля сходів вона натрапила на негідника-
індійця, про якого я вам говорив, і той виштовхав її на вулицю з допомогою 
свого підручного, одного датчанина. Сповнена найжахливіших сумнівів і 
страхів, вона пустилася бігти вулицею і, на щастя, зустріла на Фресно-стріт 
поліцейський наряд з інспектором, що робив обхід. Інспектор з двома 
констеблями провів її назад, і, незважаючи на впертий опір хазяїна, вони 
пройшли в ту кімнату, в якій місіс Сент-Клер востаннє бачила свого чоловіка. 
Але там його не було. Взагалі на всьому поверсі вони не виявили жодної живої 
душі, крім якогось бридкого каліки, який, здається, знайшов там собі притулок. 
Обидва, індієць і каліка, вперто присягались, що біля вікна в другій половині 
дня нікого не було. Вони заперечували все так рішуче, що інспектор завагався і 
вже почав був схилятися до думки, чи не помилилася місіс Сент-Клер, але вона 
раптом підбігла до дерев'яної скриньки, яка стояла на столі, і зірвала з неї 
кришку. Із скриньки посипалися дитячі кубики. То була іграшка, яку її чоловік 
обіцяв привезти додому. 
Ця знахідка і явна розгубленість каліки переконали інспектора в тому, що 
справа серйозна. Кімнати було уважно оглянуто, і результати цього огляду 
показали, що там вчинено жахливий злочин. Цю чільну кімнату скромно 
умебльовано під вітальню, двері з неї ведуть у маленьку спальню, вікно якої 
виходить на задвірки однієї з корабелень. Між цією корабельнею й вікном 
спальні є вузенька смужка землі. Під час відпливу вона суха, але коли буває 
приплив, ця смужка затоплюється, і глибина досягає чотирьох з половиною 
футів. Вікно у спальні широке і піднімається вгору. На підвіконні було 
знайдено сліди крові, кілька крапель виднілося на дерев'яній підлозі. Запханий 
за штору, в чільній кімнаті лежав увесь одяг містера Невіла Сент-Клера за 
винятком піджака. Його черевики, його шкарпетки, капелюх і годинник — усе 
було сховано там. Ознак насильства на предметах одягу не знайшли, а ніяких 
інших слідів містер Невіл Сент-Клер не залишив. Очевидно, його шлях 
пролягав через вікно, бо ніякого іншого виходу не виявили, а лиховісні криваві 
плями на підвіконні дають мало надії на те, що він урятувався плавом,— адже 
під час трагедії приплив досяг найвищого рівня. 
     А тепер про негідників, які, з усього видно, мають до цієї справи 
безпосередній стосунок. Індієць відомий як людина з найвідворотнішим 
минулим, але, за словами місіс Сент-Клер, всього за кілька секунд після того, як 
її чоловік з'явився у вікні, цей індієць стояв унизу біля сходів, отже він не 
більше ніж другорядна особа в цьому злочині. Він твердить, ніби взагалі нічого 
не знає, не має ні найменшого уявлення, що робить його пожилець Х'ю Бун, і не 
може відповідати за наявність у кімнаті одягу джентльмена, який зник. 
     Оце щодо хазяїна-індійця. А тепер про нещасного каліку, який живе на 
третьому поверсі над опіумним кублом і який, безумовно, був останньою 
людиною, чиї очі бачили Невіла Сент-Клера. Його звуть Х'ю Бун, і його 
жахливе обличчя знає кожний, хто часто буває в Сіті. Він професійний жебрак, 
хоч для того, щоб обминути поліцейські правила, удає з себе дрібного торговця, 
який продає воскові сірники. десь на початку вулиці Тредл-Нідл-стріт, по лівий 
бік, як ви, мабуть, помітили, у стіні є невелика ніша. Саме там і сидить удень, 
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схрестивши ноги, цей каліка з малесенькою купкою сірників на колінах, всім 
своїм жалюгідним виглядом викликаючи співчуття перехожих, і в 
засмальцьовану шкіряну кепку, що лежить на бруківці поряд з ним, дощем 
сиплються дрібняки. Я не один раз спостерігав за цим чоловіком раніше, коли у 
мене й на думці не було, що доведеться познайомитися з ним, і завжди 
дивувався, який багатий урожай він збирає за дуже короткий час. Розумієте, 
зовнішність цього каліки така примітна, що ніхто не може пройти повз нього, 
не звернувши уваги. Кучма оранжево-рудого волосся, бліде обличчя, 
спотворене жахливим рубцем, який вивернув верхню губу, бульдожаче 
підборіддя й проникливі темні очі, що так контрастують з кольором волосся,— 
усе вирізняє його із сірої юрби жебраків, так само як і те, що він не лізе за 
словом у кишеню, відповідаючи на шпильки, які йому коли-не-коли кидають 
перехожі. Оцей жебрак, а тепер ми знаємо, що він живе над опіумним кублом, 
був останнім, хто бачив джентльмена, якого ми розшукуємо. 
— Але ж він каліка! — зауважив я.— Чи міг вн сам-один заподіяти щось 
чоловікові в розквіті сил? 
— Він каліка тільки в тому розумінні, що кульгає, але в усіх інших 
відношеннях це добре вгодований здоровань. Та й ваш медичний досвід, 
Вотсоне, повинен підказати вам, що безсилість якогось одного члена людського 
тіла часто надолужується винятковою силою інших. 
— Будь ласка, розповідайте далі. 
— Місіс Сент-Клер знепритомніла, побачивши на підвіконні кров, і полісмен 
відвіз її додому в кебі, тим більше, що її присутність не могла допомогти 
дальшому розслідуванню. Інспектор Бартон, якому доручили вести цю справу, 
надзвичайно старанно обстежив увесь будинок, але не знайшов нічого такого, 
що могло б кинути бодай трохи світла на цей випадок. Проте полісмени 
припустилися й помилки, негайно не заарештувавши Буна, і той виграв таким 
чином кілька хвилин часу, протягом яких міг перекинутися парою-другою слів 
із своїм приятелем індійцем, та цю помилку швидко виправили: Буна схопили, 
обшукали, але не знайшли нічого такого, що могло б свідчити про його 
причетність до злочину. Щоправда, на правому рукаві його сорочки було 
виявлено сліди кількох крапель крові, але він показав свій підмізинний палець, 
порізаний біля нігтя, пояснив, що кров з цього порізу, додавши, що він недавно 
підходив до вікна і що краплі крові на підвіконні також з його пальця. Бун 
уперто твердив, що ніколи не бачив містера Невіла Сент-Клера і заприсягся, що 
наявність одягу цього джентльмена в його кімнаті для нього така ж таємниця, 
як і для поліції. Що ж до запевнень місіс Сент-Клер, ніби вона бачила свого 
чоловіка у вікні, то жебрак заявив, що жінка, мабуть, з'їхала з глузду або що це 
їй приснилося. Буна, який голосно обурювався, відвели в поліцейську 
дільницю, а інспектор залишився в будинку, сподіваючись, що відплив, який 
уже почався, дасть йому ключ до загадки. 
 
I відплив дав, хоч на замуленій обмілині вони знайшли зовсім не те, чого 
боялися. Коли вода відступила, вони побачили не тіло Невіла Сент-Клера, а 
лише піджак Невіла Сент-Клера. I що, на вашу думку, було в кишенях? 
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— Навіть уявити не можу. 
— Думаю, вам ніколи не вгадати. В кожну кишеню було напхом напхано пенсів 
і півпенсів — чотириста двадцять один пенс і двісті сімдесят півпенсів. Не 
дивно, що відплив не зміг потягти цей піджак. А от людське тіло — інша річ. 
Коли починається відплив, між верф'ю й будинком утворюється сильна течія. 
Досить імовірно, що в той час, як важкий піджак залишився на місці, 
роздягнуте тіло змило в Темзу. 
— Але, якщо не помиляюсь, весь інший одяг було знайдено в кімнаті. Чи могло 
бути тіло одягнуто тільки в піджак? 
— Ні, сер, але цей факт певним чином можна пояснити. Припустімо, цей 
чоловік, Бун, викинув Невіла Сент-Клера через вікно, і жодне людське око 
цього не бачило. Що заходився б він робити далі? Йому, безперечно, миттю 
спало б на думку здихатися одягу, доказу злочину. Він хапає піджак і хоче теж 
викинути, аж тут до нього доходить, що той не потоне, а попливе. У нього 
обмаль часу, він почув унизу біля сходів якусь колотнечу,— це коли дружина 
містера Невіла Сент-Клера намагалася пройти нагору,— і, можливо, уже встиг 
дізнатись від свого спільника, індійця, що на вулиці з'явилась поліція. Не 
можна втрачати ані миті. Він кидається до своєї схованки, де лежать плоди його 
жебракування, і запихає в кишені піджака перші-ліпші монети, що потрапляють 
під руку, аби тільки бути впевненим, що той потоне. Потім він викидає піджак 
у вікно і хоче зробити так само з рештою одягу, але внизу вже лунає звук 
кроків, і він ледве встигає зачинити вікно, перш ніж до кімнати вбігає поліція. 
— Цілком можлива річ. 
— Що ж, за браком кращого приймемо це як робочу гіпотезу. Буна, як я вже 
вам сказав, було заарештовано й припроваджено у дільницю, але поліція раніше 
нічого проти нього не мала. Протягом багатьох років його знали як 
професійного жебрака, проте він жив спокійно і нічого поганого за ним не 
помічали. Отака поки що картина, а тому, як і раніше, немає відповіді на 
запитання, що саме робив Невіл Сент-Клер в опіумному кублі, що з ним там 
трапилося, де він зараз і яке відношення має Х'ю Бун до його зникнення. Мушу 
вам признатися, що не можу пригадати іншого такого випадку — на перший 
погляд дуже простого, але насправді неймовірно важкого. 
Поки Шерлок Холмс так детально розповідав про перебіг цих дивовижних 
подій, ми проминули околиці великого міста, залишивши позаду останні 
безладно розкидані будинки, і покотили сільським путівцем з живоплотом 
обабіч. Коли він замовк, ми вже їхали між двох невеличких сіл; у вікнах деяких 
будинків ще світилося. 
— Наближаємося до Лі,— мовив мій супутник.— За час нашої невеликої 
подорожі ми встигли побувати в трьох графствах Англії: виїхали з Мідлсекса, 
зачепили ріжок Суррея і зупиняємось в Кенті. Бачите світло оно за деревами? 
То «Кедри», і там біля лампи сидить жінка, чий напружений слух, я майже в 
цьому не сумніваюсь, уже вловив цокіт копит нашого коня. 
— А чому, розплутуючи цю справу, ви живете тут, а не на Бейкер-стріт? — 
спитав я. 
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— Тому що чимало довідок я змушений наводити саме тут. Місіс Сент-Клер, 
люб'язно надала в моє розпорядження дві кімнати, де ви можете відпочити, і 
вона нічого не матиме проти вас, а тільки буде рада моєму другу й колезі. 
Страшенно не хочу зустрічатися з нею, Вотсоне, бо поки що нічого не можу 
повідомити їй про її чоловіка. Ну ось ми й приїхали. Тпру! Тпру! 
Ми зупинилися перед великою віллою, оточеною парком. До коня підбіг 
молодший конюх, а ми з Холмсом пішли звивистою вузькою доріжкою, 
посипаною гравієм, до будинку. Коли ми підійшли ближче, двері швидко 
відчинились і в них з'явилася маленька білява жінка в шовковій сукні з коміром 
і рукавами, оздобленими пишним рожевим шифоном. Тримаючись однією 
рукою за одвірок і нетерпляче простягнувши другу, вона трохи нахилилася 
вперед і застигла на порозі в потоці світла; її очі напружено дивилися на нас, 
губи напіврозтулились у німому запитанні. 
— Ну? — вигукнула вона.— Ну що?! 
Побачивши, що нас двоє, вона радісно скрикнула і зразу ж застогнала, коли мій 
товариш заперечливо похитав головою і знизав плечима. 
— Ніяких добрих новин? 
— Ніяких. 
— А поганих? 
— Теж. 
— Слава Богу хоч за це. Та заходьте ж. Ви, мабуть, стомилися, бо день у вас 
був важкий. 
— Це мій друг доктор Вотсон. Він був мені надзвичайно корисний у кількох 
справах, які я розплутував, а сьогодні завдяки щасливому випадку я дістав 
можливість привезти його сюди, щоб прилучити до нашого розслідування. 
— Дуже рада вас бачити,— мовила жінка, привітно потиснувши мені руку.— 
Сподіваюсь, ви пробачите мені всі можливі тут для вас незручності, якщо 
зважите на те, якого тяжкого удару нам було завдано. 
— Мадам,— відповів я,— я старий солдат і звик до похідного життя, та якби я 
й не був солдатом, то все одно побачив би, що не треба жодних вибачень. Я 
буду щасливий, якщо зможу чимось допомогти вам або моєму другу. 
— А тепер, містере Шерлок Холмс,— мовила жінка, коли ми ввійшли до 
яскраво освітленої їдальні, де на столі було накрито холодну вечерю,— я дуже 
хочу поставити вам одне чи два запитання, на які благаю вас дати мені відверту 
відповідь. 
— Будь ласка, мадам. 
— Можете не щадити моїх почуттів. Я не істеричка і не схильна непритомніти. 
Я просто хочу почути вашу справжню, підкреслюю — справжню думку. 
— Про що? 
— Чи вірите ви у глибині душі, що Невіл живий? 
Запитання явно спантеличило Шерлока Холмса. 
— Кажіть відверто,— повторила вона, стоячи на килимку й пильно дивлячись 
на мого друга, який відкинувся на спинку плетеного стільця. 
— Відверто кажучи, мадам, не вірю. 
— Ви вважаєте, що він мертвий? 

 57 



— Так, вважаю. 
— Його вбито? 
— Я цього не кажу. Але припускаю. 
— I коли ж його спіткала смерть? 
— У понеділок. 
— В такому разі, містере Холмсе, будьте ласкаві пояснити, яким це чином 
трапилося так, що сьогодні я одержала від нього листа? 
Шерлок Холмс схопився з стільця, наче його вдарило електричним струмом. 
— Що?! — закричав він. 
— Так, одержала сьогодні. 
Вона стояла й посміхалась, тримаючи перед собою аркушик паперу. 
— Можна подивитись? 
— Звичайно. 
Холмс нетерпляче вихопив у неї листа, поклав його на стіл, розгладив, 
присунув лампу й заходився уважно вивчати. Я підвівся зі свого стільця і теж 
почав розглядати лист через Холмсове плече. Конверт був з простого цупкого 
паперу і з поштовим штемпелем Грейвсенда, на штемпелі стояла дата — 
сьогоднішнє, точніше, вчорашнє число, бо було вже далеко за північ. 
 
— Кострубатий почерк,— пробурмотів Холмс.— Явно не вашого чоловіка, 
мадам. 
— Кострубатий почерк,— пробурмотів Холмс.— Явно не вашого чоловіка, 
мадам. 
— Ні, не його, але сам лист написано його рукою. 
— Я також упевнений, що той, хто надписував конверт, мусив кудись ходити й 
питати адресу. 
— Чому це ви так вирішили? 
— Бачите, чорнило, яким написано ім'я, зовсім чорне, бо висохло воно само по 
собі. Слова ж адреси мають сірий відтінок, а це свідчить про те, що 
застосовувався промокальний папір. Якби напис на конверті зробили весь за 
один раз, а тоді промокнули, ні одне слово не було б темнішим за інші. Той 
чоловік написав спочатку тільки ваше ім'я, а через якийсь час дописав і адресу, 
що може означати лише одне: вона не була йому відома. Це, зрозуміло, 
дрібниця, але немає нічого важливішого за дрібниці. Нумо подивимося лист. Ти 
ба! В конверті ще щось було! 
— Так, каблучка. Його каблучка з печаткою. 
— А ви впевнені, що це почерк вашого чоловіка? 
— Один із його почерків. 
— Один із почерків? 
— Так він пише, коли поспішає. Цей почерк дуже відрізняється від його 
звичайного почерку, але він добре мені знайомий. 
— «Люба, не хвилюйся. Усе буде гаразд. Сталася величезна помилка, щоб її 
виправити, треба трохи часу. Чекай терпляче. Невіл». Написано олівцем на 
аркуші паперу, вирваному з книжки форматом в одну восьму, без водяних 
знаків. Гм! Відправлено сьогодні з Грейвсенда людиною з брудним великим 
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пальцем. Еге! Якщо я не дуже помиляюся, той, хто заклеював конверт, жує 
тютюн. I ви абсолютно впевнені, мадам, що це почерк вашого чоловіка? 
— Абсолютно. Листа написав Невіл. 
— Його відправлено сьогодні з Грейвсенда. Ну що ж, місіс Сент-Клер, хмари 
світлішають, хоч я ще не наважусь сказати, що небезпека минула. 
— Але ж він живий, містере Холмсе, живий! 
— Якщо це тільки не вправна підробка, щоб збити нас зі сліду. Каблучка, 
кінець кінцем, нічого не доводить. Її могли просто зняти у нього з пальця. 
— Ні, ні, це його, його власний почерк! 
— Добре. Але ж лист міг бути написаний у понеділок, а відправлений тільки 
сьогодні. 
— Це можливо. 
— А коли так, то за цей час багато що могло трапитись. 
— О, не позбавляйте мене надії, містере Холмсе. Я знаю, що з чоловіком усе 
гаразд. У нас із ним така гостра спорідненість душ, що я неодмінно відчула б, 
якби його спіткало лихо. Того самого дня, коли я бачила його востаннє, він у 
спальні порізав собі палець, а я була в їдальні й миттю кинулась до нього 
нагору, бо здогадалась, що з ним щось трапилося. Невже ви думаєте, що я, 
відчувши таку дрібницю, не знала б про його смерть? 
— Я встиг чимало побачити і переконаний, що жіноче сприйняття може бути 
ціннішим, ніж висновки аналітичного мислення. I цей лист — переконливий 
доказ на підтвердження ваших слів. Але якщо ваш чоловік живий і здатний 
писати, то чому він не з вами? 
— Не можу навіть уявити. Це просто неймовірно. 
— А в понеділок перед від'їздом він ні про що вас не попереджав? 
— Ні. 
— I ви здивувалися, побачивши його на Свонден-лейн? 
 — Дуже. 
— Вікно було відчинено? 
— Так. 
— Отже, він міг гукнути до вас? 
— Міг. 
— Але, наскільки я зрозумів, він лише крикнув щось незрозуміле? 
— Так. 
— Ви подумали, що він кличе на допомогу? 
— Подумала. Він змахнув руками. 
— Але він міг крикнути й від несподіванки. А руками махнути від здивування, 
коли раптом побачив вас, чи не так? 
— Це можливо. 
— I ви подумали, що його відтягнули від вікна? 
— Він зник так раптово. 
— Він міг просто відскочити від вікна. Ви нікого більше не бачили в кімнаті? 
— Нікого, але той страшний жебрак признався, що був у кімнаті, а внизу біля 
сходів стояв індієць. 
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— Цілком правильно. Наскільки ви встигли розгледіти, ваш чоловік був 
одягнений як звичайно? 
— Так, але на ньому не було ні комірця, ні краватки. Я бачила його голу шию. 
— Чи він коли-небудь говорив вам про Свонден-лейн? 
— Не говорив. 
— А ви ніколи не помічали яких-небудь ознак того, що ваш чоловік курить 
опій? 
— Не помічала. 
— Дякую вам, місіс Сент-Клер. Це основні пункти, щодо яких я хочу, щоб усе 
було абсолютно ясно. Зараз ми повечеряємо й підемо відпочити, бо завтра, 
мабуть, зранку нам випаде багато мороки. 
     Нам було надано велику й затишну кімнату з двома ліжками, і я негайно 
заліз під ковдру, бо після нічних подій відчував себе стомленим. Але Шерлок 
Холмс, коли в нього була нерозв'язана складна справа, міг не спати по кілька 
днів поспіль, навіть цілий тиждень, зусебіч обмірковуючи її, по-різному 
групуючи відомі йому факти і розглядаючи таку справу під усіма можливими 
кутами зору, поки або до кінця з'ясовував її, або пересвідчувався, що для 
розв'язання проблеми йому бракує вихідних даних. Я швидко зрозумів, що 
Холмс готується просидіти без сну всю ніч. Він зняв піджака і жилет, надягнув 
просторий голубий халат і заходився зносити в одну купу подушки зі свого 
ліжка, з кушетки й крісел. З цього матеріалу він спорудив щось схоже на східну 
тахту, на яку й умостився, схрестивши ноги й поклавши перед собою унцію 
тютюну та коробку сірників. У тьмяному світлі лампи я бачив його обличчя з 
орлиними рисами, бачив, як він, мовчазний і непорушний, сидить там, 
затиснувши в зубах стару вересову люльку й утупившись відсутнім поглядом у 
куток стелі, а над його головою в'ється синюватий димок. Так він сидів, коли я 
заснув, так він сидів і тоді, коли я прокинувся від його раптового вигуку й 
зрозумів, що в кімнату вже зазирають сонячні промені. Люлька ще була в його 
зубах, димок ще вився вгору, в кімнаті висіла густа пелена тютюнового диму, а 
унція тютюну, яку я бачив минулого вечора, зникла. 
— Проснулися, Вотсоне? — спитав він. 
— Проснувся. 
— Хочете покататися? 
— Авжеж хочу. 
— Тоді одягайтесь. Усі ще додивляються сни, але я знаю, де спить молодший 
конюх, і зараз у нас буде екіпаж. 
     Кажучи це, він посміювався, очі його блищали, здавалося, переді мною 
зовсім інша людина, нітрохи не схожа на похмурого мислителя, який був переді 
мною вчора. 
     Одягаючись, я поглянув на свій годинник. Не було нічого дивного, що всі 
спали, бо стрілки показували двадцять п'ять хвилин на п'яту. Ледве я встиг 
одягнутися, повернувся Холмс і сказав, що конюх уже запрягає. 
— Хочу перевірити одну свою версію,— мовив він, натягуючи чоботи. — 
Здається, Вотсоне, ви перебуваєте зараз у товаристві найнепротореннішого 
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дурня в усій Європі. Мені треба дати такого стусана коліном, щоб я пролетів 
звідси аж до Черінг-крос. Але я певний, що тепер маю ключ до справи. 
— I де ж він? — спитав я, посміхаючись. 
— У ванній,— відповів Холмс.— Та ні, я жартую,— додав він, побачивши мій 
недовірливий погляд.— Я уже побував у ванній і прихопив його з собою, він 
ось тут, в оцьому саквояжі. Їдьмо, мій друже, й подивімося, чи не підійде цей 
ключ до замка. 
Ми тихо, як тільки могли, спустилися сходами вниз і вийшли надвір, де вже 
яскраво світило сонце. На під'їзній дорозі стояв запряжений у бідку кінь, і 
напіводягнений конюх тримав його за вуздечку. Ми обидва скочили в екіпаж і 
виїхали на лондонську дорогу. Там повзло кілька селянських возів з городиною 
для столиці, але на віллах обабіч усе було тихо й мертво, наче в якомусь 
зачарованому місті. 
— У певному відношенні це винятковий випадок,— мовив Холмс, 
підбатожуючи коня й переводячи його в галоп.— Мушу зізнатися, що я був як 
сліпий кріт, але краще порозумнішати пізно, ніж ніколи. 
Коли ми в'їхали в Лондон і проїжджали вулицями з боку Суррея, у вікнах 
будинків уже починали з'являтися сонні обличчя перших ранніх пташок. По 
мосту Ватерлоо ми переїхали Темзу, з Веллінгтон-стріт різко звернули 
праворуч і опинилися на Бау-стріт. Шерлока Холмса добре знали в 
поліцейській дільниці, і двоє констеблів біля дверей віддали йому честь. Один з 
них узяв коня за вуздечку, другий провів нас у приміщення. 
Коли ми в'їхали в Лондон і проїжджали вулицями з боку Суррея, у вікнах 
будинків уже починали з'являтися сонні обличчя перших ранніх пташок. По 
мосту Ватерлоо ми переїхали Темзу, з Веллінгтон-стріт різко звернули 
праворуч і опинилися на Бау-стріт. Шерлока Холмса добре знали в 
поліцейській дільниці, і двоє констеблів біля дверей віддали йому честь. Один з 
них узяв коня за вуздечку, другий провів нас у приміщення. 
— Хто чергує? — спитав Холмс. 
— Інспектор Бредстріт, сер. 
У вестибюль з вимощеною кам'яними плитами підлогою назустріч нам вийшов 
високий на зріст огрядний поліцейський офіцер у форменому кашкеті й 
прикрашеному аксельбантами мундирі. 
— А, Бредстріте! Як ся маєте? — мовив Холмс.— Я хочу спокійно поговорити 
з вами, Бредстріте. 
— Будь ласка, містере Холмсе, заходьте в мою кімнату. Кімната була маленька 
й схожа на контору; на столі лежав грубий журнал для записів, на стіні висів 
телефонний апарат. Інспектор сів за стіл. 
— Чим я можу бути вам корисний, містере Холмсе? 
— Я заїхав з приводу цього жебрака Буна, якого підозрюють у причетності до 
зникнення містера Невіла Сент-Клера з Лі. 
— Пам'ятаю. Його було заарештовано й затримано для проведення додаткового 
розслідування. 
— Я знаю. Він зараз тут? 
— У камері. 
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— Поводиться спокійно? 
— О, з ним ніякої мороки. Але ж який він брудний, цей негідник! 
— Брудний? 
— Так. Ми змогли змусити його помити лише руки, а обличчя в нього чорне, як 
у цигана. Ну, коли справу буде закінчено, то тюремної ванни йому не уникнути, 
а що вона йому потрібна, то ви погодилися б зі мною, якби його побачили. 
— Мені дуже хотілось би його побачити. 
— Хіба? Це нескладно влаштувати. Ідіть-но за мною. Саквояж можете 
залишити тут. 
— Ні, краще я візьму його з собою. 
— Добре. Проходьте сюди, будь ласка. 
Він провів нас вестибюлем, відчинив загратовані двері, далі ми спустилися 
гвинтовими сходами й опинилися у вузькому, вибіленому вапном коридорі, по 
обидва боки якого йшли ряди дверей. 
— Його камера третя праворуч,— сказав інспектор.— Ось тут! 
Він обережно відсунув дерев'яну панель у верхній частині дверей і зазирнув у 
камеру. 
— Спить,— мовив інспектор.— Можете досхочу помилуватися на нього. 
Ми обидва ступили до гратів. Повернувшись до нас обличчям, заарештований 
міцно спав, дихаючи повільно й важко. Це був середній на зріст чоловік, 
одягнений, як і належало представникові жебрацької професії, погано й 
неохайно — крізь дірки старого піджака просвічувала квітчаста сорочка. Він 
був, як сказав інспектор, неймовірно брудний, але бруд нітрохи не приховував 
усієї відразливої потворності його обличчя. Широкий рубець, слід давньої рани, 
тягнувся від ока до підборіддя, оголюючи в лютому усміху три зуби. Пасмо 
яскраво-рудого волосся росло мало не від брів і закривало очі й лоб. 
 
— Красень, га? — сказав інспектор. 
— Йому, безумовно, треба вмитися,— зауважив Холмс.— Мені й раніше 
спадало це на думку, тому я дозволив собі прихопити сюди необхідний 
інструмент. 
      Кажучи так, він відкрив саквояж і на моє превелике здивування вийняв 
звідти чималу губку. 
— Хе-хе, а ви жартівник! — засміявся інспектор. 
— А тепер, якщо ви не дуже проти, відчиніть, будь ласка, двері, та тихо, і ми 
швидко надамо йому набагато кращого вигляду. 
— Не розумію, чому б мені не піти вам назустріч,— мовив інспектор.— Його 
вигляд не робить честі поліцейській дільниці на Бау-стріт, еге ж? 
Інспектор вставив у замок ключ, і ми дуже тихо ввійшли в камеру. 
Заарештований ворухнувся, але зразу ж знову міцно заснув. Холмс нахилився 
біля умивальника, намочив губку, а тоді двічі з силою провів нею по обличчю 
жебрака. 
— Дозвольте познайомити вас,— вигукнув він,— з містером Невілом Сент-
Клером з Лі, графство Кент! 
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     Ніколи в житті не бачив я нічого подібного. Під губкою обличчя сповзло з 
жебрака, як кора з дерева. Густа коричнева фарба зникла! Зник жахливий 
рубець, що тягнувся від ока до підборіддя, вивертаючи губу й надаючи 
обличчю злостиво-відворотного виразу. Губка знищила також пасмо 
сплутаного рудого волосся, і ось уже перед нами сидів на ліжку блідий, сумний 
і гожий чоловік з чорним волоссям і гладенькою шкірою; він ще не зовсім 
одійшов від сну і спантеличено протирав очі. Потім він раптом усе збагнув, 
скрикнув і сховав обличчя в подушці. 
— Боже,— вигукнув інспектор,— та це ж саме той чоловік, який пропав! Я 
бачив його фотографію. 
Заарештований повернувся до нас з відчайдушним виглядом людини, що 
вирішила не чинити опору лихій долі. 
— Нехай буде що буде,— мовив він.— Благаю, скажіть, у чому мене 
звинувачують? 
— У тому, що ви вбили містера Сент... Ну, та годі, вас можна звинуватити не в 
убивстві, а в спробі вчинити самовбивство,— відповів інспектор, розтягнувши 
губи в посмішці.— Я служу в поліції ось уже двадцять сім років, але такого ще 
не бачив. 
— Якщо я містер Невіл Сент-Клер, то, зрозуміло, ніякого злочину немає і, отже, 
мене затримано незаконно. 
— Злочину немає, але ви припустилися великої помилки,— зауважив Холмс.— 
Ви даремно не довірилися своїй дружині. 
— Справа не в дружині, а в дітях,— простогнав заарештований.— Боже мій, я 
не хочу, щоб вони соромилися свого батька. Господи, яка ганьба! Що мені 
робити? 
Шерлок Холмс сів поряд з Сент-Клером на ліжко й доброзичливо поплескав 
його по плечу. 
— Якщо ви допустите, щоб цю справу розглядав суд, то розголосу вам навряд 
чи уникнути,— сказав він.— З другого боку, якщо ви переконаєте поліцейське 
начальство в тому, що суд не потрібний, то я не бачу підстав, щоб подробиці 
цього випадку потрапили в газети. Інспектор Бредстріт, я певен, може записати 
все, що ви нам розповісте, і передати свої записи куди слід. Тоді справа зовсім 
не дійде до суду. 
— Нехай благословить вас Господь! — гаряче вихопилось у заарештованого.— 
Я охоче згодився б на ув'язнення, навіть на смертну кару, аби тільки моя 
таємниця не впала ганебною плямою на дітей. Ви перші почуєте мою історію. 
       Батько мій був учителем у Честерфілді, і я дістав там чудову освіту. 
Замолоду я багато подорожував, працював у театрі й нарешті став репортером 
вечірньої газети в Лондоні. Одного разу мій редактор сказав, що хотів би 
надрукувати серію статей про жебрацтво в столиці, і я зголосився написати їх. З 
цього й почалися всі мої пригоди. Добути матеріал для статей можна було 
тільки одним шляхом — удати з себе жебрака. Коли ще був актором, я вивчив 
усі таємниці гримування і славився цим своїм умінням. Тепер воно мені стало в 
пригоді. Я розфарбував своє обличчя, а для того, щоб викликати якнайбільше 
співчуття, намалював чималий рубець і з допомогою вузенької смужки 
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пластиру тілесного кольору підняв краєчок губи, вивернувши її. Потім, 
надягнувши руду перуку і відповідний одяг, зайняв місце в діловій частині 
Лондона під виглядом торговця сірниками, а насправді як жебрак. Я просив 
милостиню сім годин, а коли повернувся додому, то на своє здивування 
побачив, що зібрав двадцять шість шилінгів чотири пенси. 
       Я написав статті і майже перестав думати про цей випадок, поки трохи 
згодом не гарантував оплату векселя одного свого друга і не одержав судової 
ухвали про сплату двадцяти п'яти фунтів. Я не міг дати собі ради, де дістати 
гроші, та раптом мені сяйнула блискуча думка. Ублагавши кредитора почекати 
два тижні, я взяв відпустку і провів її під вигаданим ім'ям в Сіті, просячи 
милостиню. За десять днів я зібрав потрібну суму й сплатив борг.                          

                                          
       Можете уявити собі, як важко було задовольнятися двома фунтами за 
тиждень виснажливої роботи в редакції, коли я знав, що можу заробляти 
стільки ж за один день, досить тільки розмалювати обличчя фарбою, покласти 
біля себе на землю картуза й сидіти непорушно. В душі у мене довго точилася 
боротьба між почуттям гордості й бажанням мати гроші. Нарешті гроші 
перемогли, я покинув репортерську роботу й став цілими днями просиджувати 
на давно знайомому мені розі, викликаючи співчуття своїм жахливим обличчям 
і наповнюючи кишені мідяками. 
      Мою таємницю знала тільки одна людина. Це був хазяїн отого опіумного 
кишла на Свонден-лейн, в якому я оселився і звідки міг щоранку виходити в 
личині жалюгідного жебрака й де щовечора перетворювався на гарно 
вдягненого багатого гульвісу. Я добре платив цьому типу, індійцю, за 
приміщення, а тому був упевнений: він не зрадить моєї таємниці. 
      Дуже швидко я побачив, що в мене накопичуються чималі суми грошей. Не 
хочу сказати, що кожний вуличний жебрак у Лондоні може заробляти сімсот 
фунтів на рік, а я в середньому збирав і більше, бо мав перед своїми колегами 
величезні переваги: володів мистецтвом гриму і був бистрий на слово. Вміння 
дати дотепну відповідь, в якому мені доводилося постійно вправлятися, 
невдовзі зробило мене досить помітною постаттю в Сіті. В мої кишені лився 
потік мідяків упереміж із сріблом, і дні, коли виходило менше двох фунтів, я 
вважав дуже поганими. 
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       Грошей у мене ставало дедалі більше, з'явилися честолюбні наміри, я купив 
собі будинок за містом, з часом одружився, і ніхто й не підозрював, яка в мене 
справжня професія. Моїй бідній жінці було відомо, що в Сіті я займаюся 
бізнесом. Не знала вона тільки, яким саме. 
      Минулого понеділка, закінчивши роботу й переодягаючись у своїй кімнаті 
над опіумним кублом, я визирнув у вікно і з жахом та подивом побачив, що на 
вулиці стоїть моя дружина і великими очима дивиться на мене. Я скрикнув від 
здивування, підніс руки, ховаючи обличчя, й побіг до свого повірника-індійця 
ублагати його нікого не пускати до мене. Я чув голос дружини внизу, але знав, 
що нагору вона піднятися не зможе. Швидко скинувши одяг, я натягнув на себе 
жебрацьке дрантя, розмалював обличчя й надів перуку. Навіть жінчине око не 
розпізнало б мене в цій машкарі. Але мені раптом спало на думку, що в кімнаті 
можуть зробити обшук, і одяг, коли його знайдуть, викриє мене. Тоді я 
відчинив вікно, зачепивши при цьому палець, який порізав уранці у себе в 
спальні, від чого з ранки знову пішла кров. Далі схопив піджак, напханий 
мідяками, які тільки що переклав із шкіряної жебрацької торби, і він булькнув у 
Темзу. Туди полетіла б і решта одягу, але сходами вже бігли констеблі, і за 
кілька хвилин замість з'ясувати, що я й є містер Невіл Сен-Клер, вони 
заарештували мене, на мою радість, як його вбивцю. 
      Думаю, мені більше нічого пояснювати. Треба було зберегти грим, звідси й 
небажання вмиватися. А знаючи, що моя дружина страшенно переживатиме, я 
зняв з пальця каблучку і непомітно, коли констеблі не стежили за мною, 
передав її індійцю разом із квапливо надряпаною запискою, щоб вона не 
хвилювалася. 
— Записку вона одержала лише вчора,— зауважив Холмс. 
— Боже мій! Який жахливий тиждень вона провела! 
— Поліція стежила за тим індійцем,— сказав інспектор Бредстріт,— і я добре 
розумію, що йому було важко непомітно надіслати лист. Мабуть, індієць 
передав його якому-небудь матросу, завсіднику свого кубла, а той кілька днів 
забував укинути його в скриньку. 
— Так воно й було,— підтвердив Холмс,— я в цьому не сумніваюсь. Але хіба 
вас ніколи не карали за жебрацтво? 
— Карали, й багато разів, та хіба для мене щось важив якийсь там штраф? 
— Але тепер доведеться зупинитись,— сказав Бредстріт.— Якщо ви хочете, 
щоб поліція замовчала цю історію, Х'ю Бун повинен зникнути. 
— Я вже заприсягся в цьому найурочистішою присягою, на яку тільки здатна 
людина. 
— У такому разі, я певен, ніяких подальших заходів до вас не буде вжито. 
Проте якщо ви візьметеся за старе, усе спливе нагору. Ми дуже зобов'язані вам, 
містере Холмсе, що ви розплутали цю справу. Хотів би я знати, як ви досягаєте 
таких результатів. 
— Сьогоднішнього результату я досяг, посидівши на п'яти подушках і 
викуривши унцію тютюну,— мовив Холмс.— Здається мені, Вотсоне, що коли 
ми зараз вирушимо на Бейкер-стріт, то саме встигнемо до сніданку. 
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 Питання для самоперевірки 

 Які перекладацькі трансформації використовує А. Дмитренко? 

 

Література: [5,6,10] 

 

Завдання до теми 19. 

1. Підготуйтеся до участі в конкурсі проектів на кращий переклад 

англомовного художнього твору (або уривка) на українську мову. 

2.  Ознайомтеся з відомими перекладами і запропонуйте свій варіант 

українською мовою.   
 

  
 

 
 
 
 

Перевод С.  Маршака 
 
 
Жил-был человечек 
кривой на мосту.  
Прошел он однажды 
кривую версту. 
И вдруг на пути меж 
камней мостовой  
Нашел потускневший 
полтинник кривой.  
Купил на полтинник 
кривую он кошку,  
А кошка кривую нашла 
ему мышку.  
И так они жили втроем 
понемножку,  
Покуда не рухнул кривой 
их домишко. 

     The Crooked Man 
There was a crooked man, 
And he walked a crooked mile, 
He found a crooked sixpence 
Against a crooked stile; 
He bought a crooked cat, 
Which caught a crooked mouse, 
And they all lived together 
In a little crooked house. 
 
Перевод К.Чуковского 
 
Жил На Свете Человек 
Жил на свете человек, 
Скрюченные ножки, 
И гулял он целый век 
По скрюченной дорожке. 
А за скрюченной рекой 
В скрюченном домишке 
Жили летом и зимой 
Скрюченные мышки. 
И стояли у ворот. 
Скрюченные елки, 
Там гуляли без забот 
Скрюченные волки. 
И была у них одна 
Скрюченная кошка, 
И мяукала она, 
Сидя у окошка. 
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The House That Jack Built 
(Extract) 
 
This is the house that Jack built. 
 
 
This is the malt  
That lay in the house mat Jack built. 
 
 
 
This is the rat  
That ate the malt      
That lay in the house that Jack built. 
  
 
This is the cat, 
That killed the rat,   
That ate the malt  
That lay in the house that Jack built. 
 
 
 
This is the dog, 
That worried the cat,  
That killed the rat,  
That ate the malt 
That lay in the house that Jack built. 
 
 
 
This is the cow with the crumpled 
horn, 
That tossed the dog, 
That worried the cat, 
That killed the rat,  
That ate the malt  
That lay in the house that Jack built. 
 
 
This is the maiden all forlorn,  
That milked the cow with the crumpled 

Дoм, кoтopый пocтpoил Джек 
 
 
Вот дом, 
Который построил Джек. 
 
А это пшеница, 
Которая в темном чулане хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 
 
А это веселая птица-синица,  
Которая ловко ворует пшеницу,  
Которая в темном чулане хранится  
В доме, Который построил Джек. 
 
Вот кот, 
Который пугает и ловит синицу, 
Которая ловко ворует пшеницу, 
Которая в темном чулане хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 
 
Вот пес без хвоста, 
Который за шиворот треплет кота, 
Который пугает и ловит синицу, 
Которая ловко ворует пшеницу, 
Которая в темном чулане хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 
 
А это корова безрогая,  
Лягнувшая старого пса без хвоста,  
Который за шиворот треплет кота,  
Который пугает и ловит синицу,  
Которая ловко ворует пшеницу,  
Которая в темном чулане хранится  
В доме,  
Который построил Джек. 
 
А это старушка, седая и строгая,  
Которая доит корову безрогую,  
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horn 
That tossed the dog,  
That worried the cat,     
That killed the rat,       
That ate the malt        
That lay in the house that Jack built.  
 
 
This is the man all tattered and torn  
That kissed the maiden all forlorn,  
That milked the cow with the crumpled 
horn,  
That tossed the dog,                            
That worried the cat,             
That killed the rat,                  
That ate the malt                   
That lay in the house that Jack built.  
 
 
This is the priest all shaven and shorn, 
That married the man all tattered and 
torn,  
That kissed the maiden all forlorn,  
That milked the cow with the crumpled 
horn,  
That tossed the dog,                               
That worried the cat,                 
That killed the rat,                  
That ate the malt                       
That lay in the house that Jack built.  
 
 
This is the cock that crowed in the 
morn,  
That waked the priest all shaven and 
shorn,  
That married the man all tattered and 
torn,  
That kissed the maiden all forlorn, 
That milked the cow with the crumpled 
horn, 
That tossed the dog, 
That worried the cat, 
That killed the rat, 
That ate the malt 

Лягнувшую старого пса без хвоста,  
Который за шиворот треплет кота,  
Который пугает и ловит синицу,  
Которая ловко ворует пшеницу,  
Которая в темном чулане хранится  
В доме,  
Который построил Джек. 
 
А это ленивый и толстый пастух,  
Который бранится с коровницей 
строгою,  
Которая доит корову безрогую,  
Лягнувшую старого пса без хвоста,  
Который за шиворот треплет кота,  
Который пугает и ловит синицу,  
Которая ловко ворует пшеницу,  
Которая в темном чулане хранится  
В доме,  
Который построил Джек.   
            
 
 

                            ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вот два петуха, 
Которые будят того пастуха, 
Который бранится с коровницей 
строгою, 
Которая доит корову безрогую, 
Лягнувшую старого пса без хвоста, 
Который за шиворот треплет кота, 
Который пугает и ловит синицу, 
Которая ловко ворует пшеницу, 
Которая в темном чулане хранится 
В доме, 
Который  построил Джек. 
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That lay in the house that Jack built. 
 
                 Rudyard Kipling 

If 
 
If you can keep your head when all 
about you 
      Are losing theirs and blaming it on 
you, 
If you can trust yourself when all men 
doubt you, 
      But make allowance for their 
doubting too; 
If you can wait and not be tired by 
waiting, 
      Or being lied about, don't deal in 
lies, 
Or being hated, don't give way to hating, 
      And yet don't look too good, nor talk 
too wise: 
If you can dream - and not make dreams 
your master; 
     If you can think - and not make 
thoughts your aim; 
If you can meet with Triumph and 
Disaster 
     And treat those two impostors just 
the same; 
If you can bear to hear the truth you've 
spoken 
    Twisted by knaves to make a trap for 
fools, 
Or watch the things you gave your life 
to, broken, 
And stoop and build'em up with worn-
out tools: 
If you can make one heap of all your 
winnings 
     And risk it on one turn of pitch-and-
toss, 
And lose, and start again at your 
beginnings 
     And never breathe a word about your 
loss; 
If you can force your heart and nerve 

                Перевод С. Маршака 
 

Заповедь 
Перевод М. Лозинского 

 
 Владей собой среди толпы 
смятенной,  
 Тебя клянущей за смятенье всех,  
  
Верь сам в себя, наперекор 
вселенной,  
 И маловерным отпусти их грех;  
 
 Пусть час не пробил - жди, не 
уставая,  
 Пусть лгут лжецы - не снисходи до 
них;  
 Умей прощать и не кажись, прощая,  
 Великодушней и мудрей других.  
 
 Умей мечтать, не став рабом 
мечтанья,  
 И мыслить, мысли не обожествив;  
  
Равно встречай успех и поруганье,  
  
Не забывая, что их голос лжив;  
 
 Останься тих, когда твое же слово  
  
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,  
 Когда вся жизнь разрушена и снова  
Ты должен все воссоздавать с основ.  
 
 Умей поставить в радостной 
надежде,  
 На карту все, что накопил с трудом,  
 Все проиграть и нищим стать, как 
прежде,  
 И никогда не пожалеть о том,  
 
 Умей принудить сердце, нервы, тело  
  
Тебе служить, когда в твоей груди  
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and sinew 
     To serve your turn long after they are 
gone, 
And so hold on when there is nothing in 
you 
     Except the Will which says to them: 
"Hold on!" 
If you can talk with crowds and keep 
your virtue, 
    Or walk with Kings - nor lose the 
common touch, 
If neither foes nor loving friends can 
hurt you, 
    If all men count with you, but none 
too much; 
If you can fill the unforgiving minute 
  
With sixty seconds' worth of distance 
run, 
Yours is the Earth and everything that's 
in it, 
    And - which is more - you'll be a 
Man, my son! 
 
 

 Уже давно все пусто, все сгорело  
  
И только Воля говорит: "Иди!"  
 
 Останься прост, беседуя с царями,  
  
Останься честен, говоря с толпой;  
 Будь прям и тверд с врагами и 
друзьями,  
  
Пусть все, в свой час, считаются с 
тобой;  
Наполни смыслом каждое мгновенье,  
 Часов и дней неумолимый бег, -  
 Тогда весь мир ты примешь во 
владенье,  
 Тогда, мой сын, ты будешь Человек! 
 
                          ***  
 
 Будь верен своему делу и делай все, 
чтобы чувствовать себя комфортно. 
 
 
 

 

                           
 

3. Для участі в конкурсі Ви можете вибрати уривок англомовного 

художнього твору на вибір .  

 
                               Бажаємо успіху! 

 

3. ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

  Змістовий модуль 1 

1.Переклад художніх творів і його складнощі. 

2. Доля  українського художнього перекладу. 

3. Сучасні перекладачі Україні та світові майстра художнього 

перекладу. 
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 Змістовий модуль 2 

1. Культурологічні та часові аспекти художнього перекладу.   

2. Лінгвосеміотичні засади художнього перекладознавства. 

 Змістовий модуль 3 

1. Трансформації при перекладі. 

2. Аналіз художнього тексту. Стилістичні прийоми. 

 Змістовий модуль 4 

1. Oсобливості перекладу поезії. 

2. Oсобливості перекладу прози. 

3. Oсобливості перекладу драматургії. 

4. Oсобливості перекладу фольклору 

  Змістовий модуль 5 

 Презентація і захист перекладацького  проекту. 
 

                    4. Питання до заліку  
1. Інтерпретація  художнього тексту перекладачем. 
2. Роль художнього перекладу в історії світової культури. 
3. Місце перекладача в художньо-літературної комунікації. 
4.  Українська школа художнього перекладу. 
5.Актуальні проблеми художнього перекладу 
6.Методи художнього перекладу. 
7. Функції художнього перекладу 
8. Порівняльний аналіз перекладу художнього тексту та його першо- твору. 

  9. Співвідношення літературних традицій та індивідуальних стилів. 
10. Точка зору перекладача: картина світу, час і простір в перекладі і в 
оригіналі. 
11. Поняття поетичного тексту в перекладі. 
12. Проблеми перекладу класичної поезії. 
13. Українська поезія в перекладі на англійську мову. 
14. Стилістичні прийоми в художньому перекладі. 
15. Переклад в умовах відмінності літературних традицій. 
16. Переклад "національного колориту". 
17. Класична і сучасна проза в перекладі. 
18. Дитяча література в перекладі. 
19. Поняття драматургічного тексту в перекладі. 
20. Переклад реалій в умовах драматургічного тексту. 
21.Кінопереклад. Поняття "тихого" перекладу. Субтитри як вид перекладу. 
22. Фольклорний текст: міф, епос, казка, обрядова поезія - в перекладі. 

 71 



23. Українська  казка і билина в перекладі на англійську: імена, культурні 
символи, ключова лексика, синтаксис, оповідному формули, казково-міфічна 
картина світу. 

 24.Народні казки Британії в перекладі: імена персонажів, символіка віршовані 
вставки, оповідному формули. 
25. Авторське право перекладача художнього тексту. 
26. Естафета перекладів як історія літератури: українські “Гамлети” 
27. Монолог Гамлета “Бути чи не бути?” у тлумаченнях Ю. Федь- ковича, М. 
Старицького, П. Куліша, В. Вера, Г. Кочура 
28. Лексичні, морфологічні, синтаксичні та стилістичні особливості пе- 
рекладу драматичних творів. 
29.  “Ромео і Джульєтта” В. Шекспіра в українських перекладах. 
30. Українська  класична драма в перекладі на англійську мову. 
 

 

5.Розподіл балів, які отримують студенти 
 

              Поточне тестування та самостійна робота 
Змістовий 
модуль 1 

Т1 
2 

Т2 
2 

Т3 
2 

Змістовий 
модуль 2 

Т1 
2 

Т2 
2 

Змістовий 
модуль 3 

Т1 
2 

Т2 
2 

Т3 
2 

Т4 
2 

Т5 
2 

Т6 
2 

Змістовий 
модуль 4 

Т1 
2 

Т2 
2 

Т3 
2 

Т4 
2 

Т5 
2 

Змістовий 
модуль 5 

        Презентація і захист перекладацького  проекту. 
20 

Cамостійна 
робота 

Т1 
1 

Т2 
1 

Т3 
1 

Т4 
1 

Т5 
1 

Т6 
1 

Т7 
1 

Т8 
1 

Т9 

1 
 
 

Т10 
1 

Т11 
1 

Т12 
1 

Т13 
1 

Т14 
1 

Т15 
1 

Т16 
1 

Т17 

1 
Т18 
1 
 

Т19 
4 
 

Підсумковий 
тест (залік) 

20 

Сума 100 
 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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