
Ïåðåêëàä ç àíãë³éñüêî¿ 



3

Розділ 1

Âîëîäàðêà âîäÂîëîäàðêà âîä
Володарко вод! Мене зачарувала твоя могутня течія! Як 

побожний індус коло священної річки, стою я навколішки 
на твоїх берегах у безмежному захопленні тобою!

Але причини нашого захоплення різні. У синів Індії 
жовті води Гангу викликають забобонне благоговіння і 
таємничий страх перед містичним майбутнім. На мене ж 
твої золотаві хвилі наганяють веселі спомини, поєднуючи 
сучасне зі щасливим і відомим мені минулим. Так, могут-
ня ріко, ти давно полонила мене. Серце моє спов нює ра-
дість лише від звуку твого імені.

Володарко вод, я добре знаю тебе! В країні тисячі озер, 
“у верхів’ї Землі”, я перестрибнув через твій вузенький по-
тічок, спустив свого берстяного човна на блакитну гла-
дінь озерця, з якого ти береш свій початок, і, віддавшись 
твоїй течії, помалу поплив на південь.

Я минав луки, де достигає дикий рис, де біла береза зі 
сріблястим стовбуром заглядає в твої хвилі і де над твоєю  
поверхнею здіймаються піраміди високих дерев. Я бачив, 
як червоношкірий індіанець чиппева розріза кришталеві 
хвилі на своєму каное, зробленому з кори, як могутній лось 
купається в твоїх свіжих водах, а величний вапіті1 граціоз-
но стрибає у прибережних чагарниках. Я слухав музику, що 
оживляє твої береги: голос кахарі, регіт гусака ва-ва й крик 
великого північного лебедя, що нагадує сурму. Так, могут-
ня ріко, навіть у цьому далекому північному краю — на 
твоїй безлюдній батьківщині — я вклонявся тобі!

1 Вапíті — північноамериканський олень. (Тут і далі — 
прим. ред.)
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Уперед — через численні широти і градуси кліматич-
них поясів.

Я зупиняюся на твоїх берегах у тому місці, де ти пере-
стрибуєш через скелі, утворюючи водоспад св. Антонія, й 
скеровуєш на південь свою піняву течію. Уже помітні зміни 
краєвидів на твоєму узбережжі. Хвойні дерева зникли, і ти 
вже вкрита опалим різнобарвним листям. Дуби, в’язи та 
клени переплітають свої крони й простягають до тебе міц-
не гілля. Хоча мій погляд зупиняється на лісах, що здають-
ся безмежними, проте я відчуваю, що безлюдна пустеля 
залишилася позаду. Мої очі тішать ознаки цивілізації, її 
звуки долітають до мого вуха. Дерев’яна халупа, мальовни-
ча своєю простотою, стоїть серед зрубаних дерев, а в дале-
чині, у глибині лісу, гучно тюкає сокира пересельця, що 
розчищає ділянку. Шовковисте листя кукурудзи хитається 
з переможним виглядом над зрубаним деревом, і її золота-
ві мітелки обіцяють щедрі жнива. Із зелені лісів виглядає 
шпиль дзвіниці, і християнська молитва здіймається до 
неба, велично зливаючись із ревінням твоїх вод.

Я знову пускаю свого човна на твої стрімкі хвилі й з 
легким серцем рушаю далі на південь. Я пливу серед кру-
тих берегів, що стримують твої бурхливі води, і, вражений 
красою, захоплююсь їхніми різноманітними й неповтор-
ними обрисами. Тут вони різко стремлять до неба, а там 
збігають до обрію хвилястими вигинами. Ось переді 
мною вершини знаменитої “Гори, обмитої водою”, що слу-
гує орієнтиром, і округлий пагорб, де мандрівний солдат 
поставив свого намета. Я пливу озером Пепін з його дзер-
кальною рівною поверхнею й захоплююсь його берегами, 
що нагадують вежі. Ще більшу цікавість пробуджує в мене 
урвиста круча “Стрибок закоханого”. Її скелясті схили час-
то відлунюють веселі вигуки безтурботного мандрівника, 
а колись вони відгукнулися на сумний спів — передсмерт-
ну пісню Венони, прекрасної Венони, що пожертвувала 
своїм життям заради кохання.
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Я посуваюсь уперед — туди, де твої води обмивають 
безмежні прерії заходу, і мої очі з захопленням вдивля-
ються в їхню завжди свіжу зелень.

Зупиняюся на хвилину, щоб помилуватися розмальо-
ваним вершником, який жене свого чудового скакуна 
вздовж твоїх берегів, бажаючи подивитися на дівчат Да-
коти, що купають свої стрункі тіла в твоїх кришталевих 
водах; потім знову пливу далі, минаю Карнизні скелі, ба-
гаті на руди береги Галени й Дюдюка — повітряної могили 
відважного рудокопа.

Я досягаю місця, де мутноводий Міссурі люто кидаєть-
ся в твоє річище, неначе хоче примусити тебе змінити на-
прямок. Хитаючись у своїм легкім човні, спостерігаю за 
вашою боротьбою. Вона запекла, але коротка, бо ти пере-
магаєш, і твій переможений ворог мусить заплатити свою 
золотаву данину твоїм хвилям, що велично течуть далі, 
не збочуючи з попереднього шляху.

Твої переможні хвилі несуть мене на південь. Бачу ши-
рокі, вкриті зеленню кургани — єдині пам’ятки стародав-
нього народу, що топтав колись твої прибережні схили. 
Тут-таки поруч з ними відкриваються житла зовсім іншо-
го народу. Високі шпилі стримлять до небес, дахи та цер-
ковні бані блищать на сонці, гордовито пишаються пала-
ци, збудовані на твоїх берегах, і палаци, що плавають на 
твоїх ясних водах. Я бачу велике місто — метрополію.

Проте я не зупиняюся тут, бо поспішаю досягти соняч-
ного Півдня. Отож, довірившись знову твоїй течії, йду далі.

Я минаю широке, як морська затока, гирло Огайо, — 
гирло іншої твоєї могутньої притоки — славетної ріки 
рівнин. Як змінився вигляд твоїх берегів! Я не бачу вже ні 
стрімких круч, ні навислих скель. Ти прорвалася крізь 
горби, що сковували тебе, і тепер течеш, широка та вільна, 
прокладаючи собі велике річище через нанесені тобою на-
миви. Ці береги, плоди твоїх примх, постали з намулу, ви-
киненого тобою під час шалених розваг, і тепер ти можеш 
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легко долати ці перепони, вириваючись на волю. Тебе 
знову оточують могутні ліси — розкидистий платан, ве-
лике тюльпанне дерево й жовто-зелена тополя здіймають-
ся схилами край твоїх вод. Твої береги вкриті деревами, 
уламки яких ти терпляче несеш на своїх пінявих грудях!

Минаю останню з великих приток, хвилі якої надають 
твоїм водам пурпурового відтінку, пливу аж до твоєї дель-
ти — до місць, уславлених витривалістю де Сото1 та по-
двигами сміливців Ібервіля2, й Ла-Саля3.

Тут моя душа захоплена до краю. Не може відчути кра-
си той, хто здатен споглядати тебе такою у твоїх півден-
них володіннях, не відчуваючи трепетного хвилювання!

Я вдивляюся у чарівні краєвиди, що повсякчас зміню-
ються, неначе картинки під дією чар чи феєричні декора-
ції. Немає нічого кращого в світі! Де ще можна зустріти 
таку красу, щоб порівняти з твоєю? Ні на Рейні з його ске-
лями, прикрашеними замками, ні на берегах античного 
Середземного моря, ні серед архіпелагів Індії. Ні! Жодна 
частина світу не відкриє вашому поглядові подібних кар-
тин; ніде витончена краса не поєднується так гармонійно 
з дикою мальовничістю.

1 Ернандо де Сото (бл. 1496—1542) — іспанський морепла-
вець і конкістадор, який очолив першу завойовницьку експеди-
цію європейців на північ від Мексики; був першим європейцем, 
що перетнув Міссісіпі й залишив документальні підтвердження 
цього. Помер, підхопивши лихоманку, в долині річки Арканзас.

2 П’єр ле Мойн д’Ібервіль (1661—1706) — французький сол-
дат, корсар, уродженець Канади, воював з англічанами на боці 
Франції за володіння Північною Америкою. Вибив англічан із 
сучасних провінцій Онтаріо й Торонто. Очолював морську вар-
ту Канади. Відкрив вустя Міссісіпі й заснував французькі коло-
нії на цій ріці. За хоробрість, рішучість і справедливість його 
прозвали канадським Сідом.

3 Рене Робер Кавельє де ла Саль (1643—1687) — французький 
мандрівник, засновник французької колонії Луїзіани, що згодом 
перейшла до США. Намагався закріпити всю територію довкола 
Міссісіпі за Францією.
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А тим часом око ніде не знаходить гір, навіть горбів 
— лиш темні зарослі кипарисів, повитих сріблястим мо-
хом, надають тлу картини величності огненного граніту.

Ліси більше не обступають тебе зусібіч. Вони давно за-
гинули під сокирою плантатора; золотава цукрова трос-
тина, сріблястий рис та білий, як сніг, бавовник цвітуть 
уже на їхньому місці. Але тут лишилося ще вдосталь де-
рев, щоб прикрасити перспективу. Я бачу рослини тропіч-
ного походження з широким і блискучим листям: пальму 
сабал, асиміну, водолюбну нісу, катальпу з великими кві-
тами, схожими на трубу, ніжне амброве дерево, магнолію 
з листям, неначе з воску. Сотні чужоземних рослин змі-
шали свою зелень із зеленню прекрасної місцевої флори: 
помаранчеві, цитринові, фігові дерева, індійський бузок і 
тамаринд, оливи, мирти, ананаси; плакуча верба яскраво 
вирізняється своїм пониклим листям на тлі паростків ве-
личезної тростини, що стримить догори, та схожого на 
списи листя славетної юки.

Серед цієї розкішної рослинності я бачу вілли й маєтки 
— величні й неповторні, як людські племена, що мешка-
ють під їхніми дахами. Усі нації світу живуть поряд на 
твоїх берегах; кожна принесла свою данину, щоб прикра-
сити тебе символами славетної світової цивілізації. Воло-
дарко вод, прощавай!

Хоча я й не родився в цьому прекрасному південному 
краю, але жити тут доводилося чимало, і я люблю його 
більше, ніж свою батьківщину. Я прожив тут дні світлого 
юнацтва, відважної зрілості, і спомини про ці часи пов’я-
зані для мене з тисячами романтичних пригод, що їх не 
забудеш ніколи. Тут моє юне серце пізнало кохання — 
перше і чисте. Тож не дивно, що ці місця для мене най-
святіші на землі.

Читачу, послухай мою повість про цю любов.
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Розділ 2

Ï³âðîêó â Êðåññåíò-Ï³âðîêó â Êðåññåíò-
Ñ³ò³Ñ³ò³1

Як багато юнаків, що вириваються з школи, я недовго 
почував себе вдома щасливим. Жага до мандрівок охопи-
ла мене, я поспішав пізнати чудовий світ, відомий мені 
поки що тільки з книжок.

Моїм жаданням судилося швидко здійснитись, і я без 
жалібних зітхань спостерігав, як узгір’я моєї батьківщини 
зникали за темними хвилями, зовсім не переймаючись 
тим, чи обіцяє мені доля побачити їх колись знову.

Хоча я й здобув класичну освіту, але був далекий від 
тяжіння до класиків. За десять років, витрачених на роз-
мірковування про несамовиті гіперболи Гомера, однома-
нітні вірші Вергілія, нудну нетактовність од Горація Флак-
ка, я не навчився відчувати класичну красу так, як відчу-
ває її чи, може, вдає, що відчуває, вчений в окулярах. Я не 
був схильний до того, щоб жити ідеалами або спогадами 
про минуле. Реальне, позитивне, сучасне подобалося мені 
далеко більше. Хай дон-кіхоти зображають із себе труба-
дурів серед зруйнованих замків, а манірні молоді міс по-
дорожують країнами, що їх вихваляють друковані путів-
ники. Що ж до мене, то я не вірив у романтику старосвіт-
ського життя. Сучасний Телль здавався мені наймитом, 
ладним віддати своє здорове тіло в розпорядження кож-
ного першого тирана, а італійський красунчик лаццароні2 
падав у моїх очах до низького рівня злодюжки, що чис-

1 Американці часто називають так Новий Орлеан. Дослівно 
— місто півмісяця. (Прим. пер.)

2 Лаццароні — італійські бідняки, що шукали тимчасову 
роботу, але здебільшого були ледарями.
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тить чужі курники. Серед розвалених афінських стін і 
руїн Риму я знайшов голод і не зустрів гостинності. Я не 
вважаю, що бідність може бути красивою, і не відчуваю 
найменшого потягу до старого романтичного лахміття.

А втім саме романтичний запал примусив мене поки-
нути рідний дім. Я мріяв про величне та яскраве, адже був 
того віку, коли розум найбільше вірить в їх реальність. Ой, 
мій розум не позбувся й досі цієї віри. Тепер я вже стар-
ший, але година розчарувань не прийшла ще до мене; вона 
не прийде ніколи. У житті є щось романтичне, що не мож-
на назвати ілюзією. Воно таїться не в розпещеності й без-
глуздих церемоніях модних салонів. Романтика не дає 
себе відчути в мішурі та порожньому блиску придворних 
розкошів. Вона не визнає зірок, підв’язок, гучних титулів. 
Багрянець і оксамит для неї — те саме, що смертоносна 
тінь від вітів упас-дерева1.

Романтика живе в іншому місці — серед величних чу-
дових картин природи, хоча не лише серед них. У полях і 
лісах, на кручах, ріках і в горах вона зустрічається часті-
ше, ніж на багатолюдних вулицях торговельного міста. Її 
батьківщина — це людське серце, охоплене високими 
стремліннями, груди, що палають шляхетними пристрас-
тями: прагненням свободи та коханням.

Через те шлях мій лежав не до класичних берегів, а до 
країни, де вирувало молоде життя. Я вирушив на захід, на 
пошуки романтики, і я знайшов її в найпринаднішому ви-
гляді під сяючим небом Луїзіани.

У січні 18… року я зійшов з корабля в Новому Світі на 
землю, щедро политу англійською кров’ю. Ввічливий ка-
пітан перевіз мене через Атлантику й доправив на суходіл 

1 Упáс-дерево — найотруйніший різновид анчара, що росте 
на острові Ява. Слава про силу отрути анчара зумовила виник-
нення повір’я про отруйність самого повітря поблизу цього де-
рева від його випарів, особливо в тіні.
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у своєму човні. Мені цікаво було поглянути на місце ви-
рішального бою1, бо в той період життя я марив військо-
вою справою. Але сюди, на поле битви під Новим Орлеа-
ном, мене тягло щось сильніше, ніж цікавість. Тоді я до-
тримувався думки, яка вважається крамольною, що 
проста людина, переодягнена в солдата, за певних умов 
не поступиться перед професійним найманцем, а тривала 
військова підготовка небагато важить у справі перемоги. 
Коли поверхово вивчати воєнну історію, то вона неначе 
спростовує цю теорію, якій суперечать також свідчення 
всіх військових, але в такій справі їхній голос не має ваги. 
Хіба кожний військовий не буде завше запевняти, що його 
мистецтво не під чилу невисвяченому? Узагалі володарі 
світу нічого не зробили, щоб розвінчати неправдиві думки 
своїх народів з цього приводу. Це потрібно, щоб виправ-
дати величезний національний тягар — постійну армію.

Моє бажання побачити поле бою на берегах Міссісіпі 
було безпосередньо пов’язане з цим питанням. Воєнні по-
дії, що відбулися тут, були одним з найкрасномовніших 
аргументів на користь моєї думки, бо на цьому місці 
близько шести тисяч людей, що ніколи не чули безглуздої 
команди “голову праворуч!”, зуміли, завдяки гнучкості 
своїх маневрів, розбити й майже знищити військо, що 
мало не вдвічі перебільшувало їх числом і складалося з 
добре озброєних ветеранів.

Після того, як я побував на цьому історичному клапті 
землі, мені не раз доводилося бути учасником боїв, і влас-
ний досвід тільки підтвердив мою теорію. Вивчати вій-
ськову справу як фах — це помилка, постійна армія — це 
облуда.

1 Битва за Новий Орлеан (24 грудня 1814 — 8 січня 1815) — 
остання велика битва в Англо-американській війні, що увінча-
лася перемогою американців, які втратили в бою лише 55 осіб, 
тоді як втрати британців становили 386 солдатів.
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Кілька годин по тому я вже походжав вулицями Крес-
сент-Сіті, викинувши з голови ці воєнні питання. Мої 
думки плинули в іншому напрямку. Громадське життя 
Нового Світу, з його свіжістю й силою, розгорталося пе-
ред моїми очима строкатою панорамою, і не зважаючи на 
моє намагання ні з чого не дивуватися, я не міг стримати 
здивування, яке мене охоплювало на кожному кроці.

Одною з перших несподіванок, що вразила мене на са-
мому початку мого заатлантичного існування, було від-
криття власної непотрібності. Я міг сказати, дивлячись на 
свій письмовий стіл: “Ось тут лежать докази моєї ерудиції, 
найпохвальніші нагороди за моє навчання, але яка мені з 
них користь? Нікчемні теорії, що я їх вивчив, не можна 
застосувати у повсякденному житті. Моя логіка не більше, 
як базікання папуги”. Мій класичний багаж тяжів над 
моїм розумом, як непотрібні меблі. Я був десь так само 
добре підготовлений для того, щоб витримувати життєву 
боротьбу і бути корисним собі й своїм близьким, як коли 
б одержав свої вчені ступені за китайську грамоту.

Ох, блідолиці професори, що викладали мені синтак-
сис та вчили виразно читати вірші! Ви визнали б мене за 
страшенно невдячного, коли б я дав волю моєму презир-
ству та обуренню проти вас. Поглянувши назад і згадавши 
десять років праці, даремно змарнованих під вашим ке-
рівництвом, я зрозумів, що не маю права вважати себе за 
освічену людину, і прокинувся од своїх помилок, свідо-
мий того, що я нічого не знаю.

З невеликою сумою грошей у кишені й із дуже обмеже-
ними знаннями у голові блукав я вулицями Нового Орле-
ана, дивуючись з усього, що бачив.

Через півроку я ходив у тих таки місцях з дуже легким 
гаманцем, проте мої знання істотно поглибилися. За цих 
шість місяців я пізнав світ краще, аніж за попередні шість 
років мого життя. 


