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Переднє слово

Жорстокі закони та брутальні звичаї, про які 
тут ідеться, — факт історичний; історично прав-
диві також і описувані тут події, що ілюструють 
їх. Ніхто не каже, нібито ці звичаї й закони існува-
ли в Англії саме у шостому сторіччі. Ні, ми впевне-
ні лише, що оскільки вони властиві англійській та 
іншим культурам навіть набагато пізніших часів, 
то приписати їх і шостому сторіччю аж ніяк не 
може бути образою для нього. У будь-якому разі, 
якби тоді бракувало хоч одного з тих законів чи 
звичаїв, натомість був би ще гірший.

Питання про те, чи є на світі така річ, як бо-
жественне право королів, не висвітлене в цій книзі. 
Воно виявилось надто складним. Звісно, всіма ви-
знано й не обговорюється, що виконавчий лідер на-
ції має бути особою з благородним характером і 
видатними здібностями; так само очевидно й без-
заперечно, що ніхто, крім Бога, не може безпомил-
ково обрати цього лідера; як і те, що Бог обов’язково 
мусить зробити цей вибір; відповідно, висновок оче-
видний — Він робить його, як і вимагається. Так 
воно й здавалося, поки автор цієї книги не зіткнув-
ся з мадам Помпадур, леді Каслмейн та іншими 
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представниками виконавчої верхівки; і тут мис-
лити в тому ж ключі виявилося заскладно, тож у 
цій книзі (котра, до речі, має вийти друком цієї 
осені) було прийнято рішення зупинитися на інших 
моментах, а до того питання повернутися у на-
ступному виданні, після додаткової підготовки. 
Його, безперечно, обов’язково треба висвітлити, 
тим більше, що наступної зими я не матиму чим 
зайнятись.

Марк Твен
Гартфорд, 21 липня 1889
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Кілька слів на пояснення

З цікавим чужинцем, про якого йтиметься далі, 
ми зустрілись у Ворвіцькому замку. Три його риси 
привернули мою увагу: його щира простота, диво-
вижна обізнаність зі старовинною зброєю і винят-
кова необтяжність його товариства — бо говорив 
тільки він. Ми зустрілися з ним в юрбі відвідувачів, 
що прийшли оглядати замок, і він одразу ж почав 
розповідати цікаві мені речі. Слухаючи його спокій-
ну, лагідну, милозвучну мову, ми непомітно порина-
ли в якусь далеку добу, до якихось забутих країн. 
Під впливом його слів мені стало здаватися, що я 
блукаю між привидів та тіней, вкритих порохом і 
оброслих цвіллю, і розмовляю із залишками однієї 
з них. Так само, як я розповідав би про своїх друзів 
та ворогів чи найближчих сусідів, він називав імена 
сера Бедівера, сера Бор де Ганіса, сера Ланселота, 
сера Галахада та інших славетних лицарів Круглого 
Столу. І яким же старим, невимовно старим, зі-
в’ялим, зсохлим і пліснявим здавався він при цьому! 
Раптом, обернувшись до мене, тоном, яким зазвичай 
розмовляють про погоду, він запитав:

— Чи відомо вам про переселення душ? А про 
перенесення тіла в іншу епоху?
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Я відповів, що ніколи не чув про це. Його зовсім 
не цікавила моя відповідь, і він, певно, навіть і не 
прислухався до неї, ніби розмова й справді була про 
погоду. Якийсь час тривала мовчанка, яку порушив 
монотонний голос нашого гіда:

— Стародавній панцир шостого сторіччя часів 
короля Артура й Круглого Столу. Належав, кажуть, 
лицареві серу Саграморові. Зверніть увагу на дірку 
з лівого боку на грудях. Походження її не з’ясовано. 
Гадають, що це від кулі, і сталося воно вже після 
винаходу вогнепальної зброї. Можливо, зробили з 
лихим наміром солдати Кромвеля.

Мій знайомий посміхнувся — не так, як посмі-
хаються тепер, а усмішкою, що вийшла з ужитку 
багато, багато віків тому, — і пробубонів сам до себе:

— Базікай, що хочеш. Я бачив, як її зроблено, — і 
за мить додав: — То ж я її й зробив.

Перш ніж я отямився — так вразила мене його 
фраза, — чужинець уже зник.

Цілий вечір просидів я біля каміну у Ворвіцько-
му готелі, мріючи про старі часи. Дощ періщив у
вікна; навколо будівлі завивав вітер. Час від часу я 
поринав у читання дивної книги сера Томаса Мело-
рі, захоплювався описаними у ній пригодами і, 
огорнений чудовими запахами давно минулих часів, 
знову поринав у марення. Близько півночі, перед 
тим уже як лягати, надибав я там таке оповідання:

Як сер Ланселот убив двох велетнів
і звільнив замок

…Одного разу прийшли до нього два здоровенні 
велетні, озброєні з голови до п’ят і зі страшними 
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булавами в руках. Захистившись щитом, сер Лан-
селот відбив напад одного з них і мечем розрубав 
йому голову. Другий велетень, побачивши це й боя-
чись жахливих ударів, дременув наче божевільний. 
Сер Ланселот кинувся за ним, наздогнав і одним 
махом відтяв голови. Потім сер Ланселот прийшов 
у замок. Там його зустріли шістдесят жінок і дів-
чат, які, ставши перед ним на коліна, подякували 
Богові та йому за своє визволення. “Більша частина 
нас, сер, — говорили вони, — прожили тут останні 
сім років як бранки, заробляючи собі на хліб виши-
ванням на шовку. А всі ми — благородного похо-
дження. Нехай же буде благословенний час, коли ти 
народився, лицарю, бо ти зробив нам послугу, вище 
якої ніхто ще не робив нікому. Благаємо тебе на-
звати своє ім’я, аби ми могли сказати нашим дру-
зям, хто звільнив нас з нашої в’язниці”. “Прекрасні 
дами, — відповів він, — мене звуть сер Ланселот де 
Лейк,” — і поїхав далі, залишивши їх напризволяще. 
На своєму коні об’їхав лицар багато дивних і диких 
країв, бачив чимало річок і долин і скрізь боровся з 
лихом. Якось увечері опинився він біля садиби, де 
жила стара пані, що гостинно запросила лицаря 
до себе і потурбувалася про нього і його коня. Вночі 
господиня провела сера Ланселота до гарненької 
кімнати над ворітьми. Лицар зняв панцир і зброю, 
поклав їх біля себе, ліг на ліжко й одразу ж заснув. 
Незабаром до садиби під’їхав вершник і став сту-
кати у ворота. Почувши шум, сер Ланселот схо-
пився з ліжка, визирнув у вікно і при місячному 
світлі побачив трьох лицарів, що гналися за
якимось вершником. Раптом усі троє підняли мечі 
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й кинулись на нього. Той відважно і дуже майстерно 
оборонявся. “Якщо чесно, то я маю допомогти йому, 
— промовив сам до себе сер Ланселот. — Соромно 
мені дивитись, як один змагається проти трьох, і 
якщо вони вб’ють його, я відчуватиму себе винним 
у його смерті”. Після цього сер Ланселот озброївся, 
спустився на простирадлі з вікна і голосно сказав: 
“Облиште його, лицарі, і нападайте на мене. Тоді 
всі троє залишили сера Кея, повернулися до сера 
Ланселота і розпочалася велика баталія. Вони 
оточили сера Ланселота з усіх боків і обмінялися з 
ним багатьма ударами. Сер Кей підійшов, щоб до-
помогти серу Ланселотові. “Ні, сер, — сказав той, 
— я не потребую вашої помочі, а якщо ви хочете, 
щоб я допоміг вам — залиште мене”. Сер Кей, щоб 
виконати його волю, мусив відійти й стати осто-
ронь. А тоді шістьма ударами сер Ланселот звалив 
їх усіх на землю.

“Здаємося на вашу ласку, сер лицарю, — вигук-
нули вони, — як людині неймовірної сили”. “Не по-
трібна мені ваша покора, — відповів сер Ланселот, 
— ви маєте здатися на ласку сера Кея, сенешаля1, 
тільки за такої умови я дарую вам життя”. “Сла-
ветний лицарю, — відповіли вони, — огидно нам 
приставати на це, бо ми загнали в безвихідь сера 
Кея і, якби не ви, перемогли б його. Отже, не можемо 
ми здатись на його ласку”. “Поміркуйте добре, — 
сказав сер Ланселот, — бо вам потрібно вибирати 

1 Сенешаль — головний управитель королівського пала-
цу у середньовічній і ранній сучасній Франції. (Тут і далі — 
прим. ред.)
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між життям і смертю, і якщо ви згодні здаватися, 
то здавайтесь серу Кеєві”. “Рятуючись від смерті, 
ми згодні виконати твій наказ, славетний лица-
рю,” — відповіли вони. “Тоді, — промовив сер Лансе-
лот, — ви поїдете на Зелені Свята до двору короля 
Артура, здастеся на ласку й милість королеви Гі-
неври і скажете, що вас прислав, як своїх бранців, 
сер Кей”. Наступного дня сер Ланселот прокинувся 
дуже рано, коли сер Кей ще спав. Він узяв зброю та 
щит сера Кея, потім пішов до стайні, забрав його 
коня, попрощався з господинею і поїхав. Незабаром 
прокинувся й сер Кей і не знайшов уже сера Лансе-
лота, а тільки його коня та зброю. “Ну, тепер він 
засмутить когось із двірських короля Артура, — 
посміхнувся сер Кей. — Лицарі, вважаючи, що то я, 
зухвало поводитимуться з ним і впіймають облиз-
ня. А я під охороною його зброї та щита можу по-
дорожувати цілком спокійно”. Сер Кей подякував 
господині і подався з садиби.

Я саме збирався відкласти книгу, коли в двері 
постукали, і в кімнату ввійшов чужинець. Я приві-
тав його, подав йому люльку, присунув крісло, по-
частував склянкою теплого віскі, потім другою, далі 
третьою, сподіваючись у такий спосіб видобути з 
нього якусь історію. Нарешті, по четвертій склянці, 
він сам розпочав розмову і дуже просто, ніби цілком 
природну річ, розповів таку історію.
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Історія чужинця

Я — американець. Народився й виріс у Гартфорді, 
в штаті Коннектикут, у селі над річкою. Отже, я — 
найтиповіший янкі, практик, позбавлений будь-якої 
сентиментальності; я хочу сказати — без найменшо-
го нахилу до поезії. Мій батько — коваль, дядько — 
коновал. Я спочатку був і тим, і тим, а згодом пере-
йшов на велику зброярню, став гарним фахівцем і 
навчився робити все, що там вироблялося: гармати, 
револьвери, рушниці, парові казани та машини й 
різне сільськогосподарське приладдя. Так, так, я міг 
зробити що завгодно, хоч би що мені доручили; для 
мене це не було проблемою. І коли техніка виробни-
цтва не дозволяла виконувати роботу досить швид-
ко, я винаходив новий досконаліший спосіб. Сло-
вом, все йшло гаразд. Мене підвищили до старшого 
майстра й дали у підлеглі дві тисячі робітників.

Зрозуміло, отримати таку посаду може тільки 
людина з войовничою вдачею. І керуючи двома ти-
сячами брутальних людей, я завжди мав чим роз-
важитись. Нарешті прийшла й до мене лиха година. 
Сталося це під час непорозуміння з одним хлопцем, 
якого ми звали Геркулес. Спілкувалися ми з ним за 
допомогою ломів, і він так ударив мене по голові, що 
я почув, як мій череп розтрощився на тріски. Потім 
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