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Частина перша
Долина Яна 

І. Перші проблиски 
Як майже всі хлопчики його віку, дванадцятирічний 

Ян страшенно захоплювався індіанцями та мріяв про 
дике, пригодницьке життя на лоні природи. Але, на від-
міну від інших, у нього це захоплення не згасало з рока-
ми. Нав паки, підростаючи, він із дедалі більшим задо-
воленням збирав усе, що стосувалося індіан ців, і без-
перервно поповнював свої знання про життя лісу. 

Батько Яна постійно відчував скруту. Він був люди-
ною світського виховання, але водночас безтурбот ним, 
нездатним до справ чоловіком, послужливим до інших і 
вимогливим у власній родині. Він ніколи не схвалював 
лісових прогулянок сина і зрештою зовсім заборонив їх, 
коли вирішив, що це може завадити його навчанню. 

Та не було жодних підстав винуватити Яна в тому, що 
він нехтує школою. Хлопчик вважався першим учнем, 
хоч був молодшим за багатьох у класі. Ян дуже любив 
читати, але найбільше зігрівали його серце книжки з 
природничої історії та правдиві розповіді про індіанців. 
Однак такі книжки траплялись йому рідко, їх взагалі в 
той час було дуже мало, навіть у міській бібліотеці, — 
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кілька підручників з природознавства, два чи три рома-
ни Фенімора Купера та й усе. Зате вже ці книжки Ян ви-
вчив мало не напам’ять! 

Ян був слухняним і сором’язливим хлопчиком, проте 
нерозумний наказ облишити те, що було, власне, його 
життям, міг вплинути на нього якнайгірше: хлопець од-
разу робився впертим і незговірливим. 

Ян занадто боявся батька, щоб відкрито порушити 
його заборону, але за кожної найменшої нагоди нишком 
тікав у ліс чи в поле і, знайшовши там нову пташинку 
чи якусь невідому йому рослину, аж тремтів від зміша-
ного почуття невимовної радості та страждання. А 
страждав він тому, що не знав ні їхніх назв, ані їхнього 
життя. 

Гостра цікавість до тварин була непереборною при-
страстю Яна, і саме ця пристрасть примушувала його 
ходити до школи та повертатися додому не як люди хо-
дять, а далекими манівцями. Так він щодня проходив 
повз ресторанчик, де у вікні-вітрині красувалася рекла-
ма з зображенням двох тер’єрів, що переслідують щура. 
На протилежному боці вулиці в тютюновій крамничці 
Ян бачив прекрасний малюнок слона, навантаженого 
тютюном. Ще трохи збочивши з дороги, він потрапляв у 
торговий ряд, де продавали дичину, і задивлявся там на 
диких качок, а особливо довго — на чучело, зроблене з 
голови справжнього оленя. А далі йшов хутряний мага-
зин з дивовижним чучелом ведмедя. 

В іншому кінці міста Ян забрідав на постоялий двір, 
де, за чутками, хазяйський собака колись задушив єнота. 
А ще на одній вулиці він знав будинок з високою веран-
дою, під якою, за відомостями Яна, тримали на цепу жи-
вого ведмедя. Ян ніколи не бачив самого ведмедя. Та 
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його, до речі, давнісінько уже й на світі не було. І все-таки 
хлопчик любив прогулятися повз цей будинок. 

Серед школярів молодших класів ходила легенда, що 
на схрещенні вулиць Пембертон і Гранд-стрит багато 
років тому було вбито тхора, але ще й досі вогкими ве-
чорами чується його запах. Ян завжди зупинявся тут у 
вогкі  вечори і з насолодою принюхувався до запаху тхо-
ра. Навіть коли з’ясувалось, що джерелом запаху є не-
справні каналізаційні труби, з яких просочується газ, він 
і тоді не втратив насолоди. 

Яну не прощали цих слабкостей, і хлопець червонів 
по самі вуха, коли старший брат вичитував йому за ди-
вацтва. Проте Ян знав одне: без цього він жити не може. 

Але найбільшим чудом була крамничка, яку тримав 
на головній вулиці міста майстер чучел на прізвище Сан-
дер. Притуляючись обличчям до скла, що аж кінчик но-
са плюснувся й білів, Ян цілими годинами не відривав 
очей від вітрини. Там було з десяток голів лисиць та кі-
шок з хижо вищиреними зубами і з півсот ні прекрасних 
птахів. Сама природа могла б повчитися на цій вітрині 
— так принадно була тут виставлена і пригладжена кож-
на пір’їнка! 

Всіх чучел було, мабуть, з півсотні, та тільки двана-
дцять із них мали на собі ярлики з назвами. Але й це 
було вже справжнім щастям для Яна. Він прочитав: 

орлан
рибалочка
сиворакша
червоний снігур
співочий дрозд
кардинал

куріпка
фазан
бугай
печерна сова
іволга
…
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і назви цих птахів назавжди закарбувалися в його 
пам’яті. Щоправда, це ще не гарантувало Яну уникнення 
помилок у майбутньому, бо, наприклад, один ярлик го-
ворив про співочого дрозда, а насправді то було чучело 
звичайнісінького сірого дрозда. 

Крайній птах у верхньому ряду мав суцільно корич-
неве оперення, білі груди і довгий хвіст. Ярлик на ньому 
був пришпилений так, що знадвору його не вдавалось 
прочитати, і Ян щодня підходив до вікна подивитись, чи 
не повернули його зручніше. Однак ярлик усе не повер-
тали, і хлопчик не міг дізнатися, що ж то за птах такий. 

Минув цілий рік, навіть більше, і в Яна визрів одчай-
душний план. Хлопчик задумав не що інше, як просто за-
йти в крамничку! Потім ще кілька місяців Ян набирався 
духу, перш ніж подолав свою сором’язливість і скромність. 
Але ж як йому хотілось увійти! Напевне, йому не відмо-
вили б, якби він попросив дозволу оглянути багатства 
крамнички, та на це в нього не ставало сміливості. Не так 
його виховували вдома!  Нарешті, вибравши у вікні най-
цікавішого з птахів — печерну сову, Ян рішуче закусив 
губу і зайшов. Як страшно дзенькнув при вході дзвіночок! 
На мить запала моторошна тиша, потім почулися кроки 
й на дверях з’явився сам господар крамнички: 

— Скажіть, будь ласка, скільки… скільки коштує оця 
сова? 

— Два долари. 
Всю хоробрість Яна мов рукою зняло. Він утік. Якби 

йому сказали, що ціна сови десять центів, то й це було б 
йому не по грошах. Він майже не чув, що сказав йому той 
чоловік, і вискочив з таким почуттям, ніби зненацька по-
трапив у рай, та не гідний був там залишатись. Від хви-
лювання хлопчик навіть не бачив, які скарби були перед 
ним у крамничці. 
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II. Весна 
Ян не належав до дуже сильних, але марив героїчни-

ми вчинками. Він завжди волів бути Самсоном, а не 
Мойсеєм, Геркулесом, а не Аполлоном. Всім своїм єством 
він тягнувся до життя серед природи. Кожного року, ко-
ли наставала весна, в ньому прокидалось непереборне 
бажання зірватися з місця і йти куди бачать очі. Вже на 
початку березня — лиш каркне перша ворона — Ян не 
міг знайти собі місця. Але особливо збуджувалась його 
кров, коли він бачив диких гусей, що довгими, нескін-
ченними ключами з клекотом летіли на північ. Тоді і 
йому хотілось полинути слідом за ними. З появою кож-
ної нової пташки, кожної нової звіринки у хлопчика по 
спині пробігав якийсь незрозумілий дрож, неначе там 
виростала грива, що миттю ставала дибом. І з кожним 
роком це відчуття посилювалось. 

Шкільні товариші Яна теж частенько говорили, що 
“люблять” весну; деякі дівчатка навіть запевняли, що во-
ни її “страшенно люблять”. Але ніхто з них не міг зрозу-
міти, чому в Яна з приходом весни тривожним вогнем 
спалахують очі. Гарячі щоки, нерівне дихання, невгамов-
не бажання рухатись, діяти, стихійні вибухи проте сту 
проти шкільних обмежень, надмір енергії, жадоба при-
год, поривання до втечі, і неодмінно на північ, — ось ті 
ознаки, що з’являлися в нього з першим подихом весни. 

Небо й земля сповнювались шумом. Усе довкола ви-
рувало, все хвилювалось, усе промовляло, але без слів. 
Крики диких гусей вабили й манили. Ян був украй збен-
тежений, він і сам не розумів причини свого збудження. 
Лунали голоси, та він не міг їх розібрати; летіли вісті, та 
він не міг їх зрозуміти; все зливалось у невиразний гул. 
Тільки одне було ясно: йому страшенно хотілося втекти. 
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— Якби ж то я міг утекти! Якби ж то… 
Так схвильованим голосом вигукував він і, стражда-

ючи від невимовної туги, важко переводячи дух, падав 
на зелену траву. Він кусав низько похилені гілочки кущів, 
тремтів усім тілом і не міг зрозуміти, що з ним діється. 

Єдине, що стримувало його від божевільного і згуб-
ного вчинку — приєднатись до першого-ліпшого кочо-
вого племені індіанців, що йшло на північ, або до най-
ближчого циганського табору, — це владна рука, що по-
рядкувала в батьківському домі. 

III. Брати Яна
У Яна було багато братів, але лише ті, що були майже 

одного з ним віку, відіграли важливу роль у його житті. 
Ред — дужий хлопець, який пишався своїм здоровим глуз-
дом. Хоч він був на два роки старшим за Яна, у школі 
вчився в молодших класах. Від цього Реда аж пересмику-
вало, і він ніколи не втрачав нагоди продемонструвати 
свою фізичну перевагу. Він вважав себе релігійним і су-
воро дотримувався правил пристойності у житті та мові. 
Ніхто й ніколи не бачив його з цигаркою, не спіймав на 
брехні, не чув з його вуст таких слів, як “чорт забирай” чи 
“трясця”. Сміливий і спостережливий, але суворий і не-
привітний, без жодної людської жилки в характері. Ще 
будучи хлопчиком, він вихвалявся тим, що нічим особ-
ливо не захоплюється і понад усе вірить у здоровий глузд, 
себто називає лопату лопатою і не збирається використо-
вувати два слова там, де можна обійтися й одним. Його 
розумові здібності були вищими за середні, але він так 
сильно прагнув, щоб його вважали людиною винятково 
розумною й проникливою, яка не йде на поводі в емоцій, 
що не цурався навіть відверто безсердечних вчинків, як-
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що вони узгоджувалися з вибраним образом. Він не був 
особливо егоїстичним, однак прикидався затятим егоїс-
том, просто щоб люди говорили про нього значуще і за-
хоплено: “Сильний характер, еге ж? Хлопчина явно не 
пропаде”. Ті крихти людської теплоти, які в ньому таки 
жевріли, рано згасли, і з віком у нього все краще виходило 
викликати в оточення щораз більшу відразу.

Характер їхніх з Яном відносин гарно описує один 
випадок.

Якось Ян лазив навкарачки попід будинком, обсліду-
ючи низький, широкий, весь затягнутий павутинням 
простір, що утворився у проміжку між балками, які 
складали перекриття підлоги, і землею. Почуваючись 
дослідником під час експедиції, він залазив усе далі (і 
зрештою отримав прочухана від батька за те, що забруд-
нив увесь одяг), аж поки не дістався заглибини з одного 
боку долівки, де міг випростатися майже у повен зріст. 
У нього одразу ж виник план — обладнати тут таємну, 
чи принаймні приватну, майстерню. Він добре знав, що 
як спитає дозволу — почує відмову. Але якщо прохання 
надійде від нього і від Реда, воно буде сприйняте значно 
сприятливіше з огляду на самонапускну репутацію Реда 
як ревного прихильника здорового глузду. Як на диво, 
Реда схема зацікавила, але він був переконаний, що кра-
ще їм не ходити до батька удвох. Усе пройде набагато 
краще, якщо він піде сам. На тому й порішили.

Отримавши дозвіл, хлопці приступили до роботи. 
Спочатку потрібно було поглибити яму з трьох до шести 
футів по всьому периметру, а зайву землю порозпихати 
попід підлогою будинку. На це у них пішов не один день. 
Тільки-но повернувшись зі школи, Ян одразу брався до 
роботи. У Реда ж щоразу знаходилася ціла низка причин, 
чому він не може допомогти. Коли яма розміром десять 


