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Πᾶσα γυνὴ χόλος ἐστίν˙ ἔχει δ’ ἀγαθὰς δύο ὥρας, τὴν 
μίαν ἐν θαλάμῳ, τὴν μίαν ἐν θανάτῳ. 

Palladas1

²

Я завжди підозрював, що географи не знають, про що 

вони говорять, коли розміщують Мундську битву в країні 

Бастулі-Пені поблизу сучасної Монди за якихось два льє 

від Марбельї. За моїми власними здогадами та з огляду на 

анонімний текст “Bellu Hispaniense”2 і деякі вказівки, 

знайдені  в пречудовій бібліотеці герцога Осунського, саме 

в околицях Монтільї потрібно було шукати ту пам’ятну 

місцину, де колись Цезар востаннє поставив усе на бій 

із захисниками республіки. Побувавши ранньої осені 

1830 року в Андалусії, я здійснив чималу мандрівку, щоб 

розвіяти ті сумніви, які в мене ще зоставалися. Висновок, 

який я невдовзі маю оголосити, не лишить, як я споді-

ваюся, жодних  вагань у кожного сумлінного археолога. А 

в очікуванні того часу, коли моя розвідка вирішить на-

решті географічну проблему, що тримає в непевності 

увесь європейський учений світ, я хочу вам розповісти 

1 Всяка жінка — зло. Але двічі буває хорошою: або на ложі 
любові, або на смертному одрі. Паллад (грец.).

2 “Війна іспанська” (Тут і далі — прим. пер.).
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одну невеличку історію; хоч вона, власне, ніяк не проли-

ває світло на цікаве питання про місце розташування ко-

лишньої Мунди.

Я найняв у Кордові провідника з двома кіньми і ви-

рушив у дорогу, маючи з багажу лише “Цезареві Ко-
ментарі” та кілька сорочок. Одного дня, блукаючи у 

височинній  частині Кахенської рівнини, виснажений, 

вмираючи від спраги, обпалений розжареним сонцем, я 

від усього серця посилав до дідька і Цезаря, і синів Пом-

пея, коли раптом побачив подаль стежки, якою їхав, не-

величкий зелений лужок, увесь порослий очеретом і 

комишами. Це вказувало на близькість джерела. Справ-

ді, наблизившись, я побачив: те, що здалося мені лужком, 

було, власне, болотом; у ньому губився струмочок, що 

вибігав, очевидно, з вузької ущелини між двома навис-

лими високими скелями переднього пасма гір Сьєрра-

Кабра. Я подумав собі, що, подавшись за струмком угору, 

маю знайти кращу воду, менше жаб та п’явок, а, може, й 

трошечки холодку поміж скелями. Вступаючи в ущели-

ну, мій кінь заіржав, і до нього враз обізвався другий, 

мені невидний. Не встиг я проїхати й сотню кроків, як 

ущелина, раптово розширившись, розкинулася переді 

мною у вигляді природної арени: вся в сутінках, під ви-

сочиною урвищ, що звідусіль її оточили. Подорожньому 

чоловікові неможливо було б знайти місцину, приємнішу 

для перепочинку. Біля підніжжя прямовисних круч, кле-

кочучи, звивався струмок і впадав до маленького озерця, 

на дні якого виднівся сніжно-білий пісок. П’ять чи шість 

пречудових зелених дубів, цілком захищених від вітрів і 

повсякчас відсвіжуваних струмком, височіли на його 

берегах, даруючи свою густу тінь; нарешті, круг озерця 

лискуча шовкова трава розстеляла ложе, що кращого чо-

ловік би не знайшов у жодному заїзді на десять льє дов-

кола.
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Проте не мені належала честь відкрити цю чудову міс-

цину. Якийсь чоловік уже спинився там на відпочинок і, 

певне, спав собі до моєї появи. Пробуджений кінським 

іржанням, він звівся на ноги і похопивсь до свого коня, 

який скористався сном господаря, щоб досхочу посмаку-

вати довколишньою травою.

Це був ще не старий чоловік, на зріст невисокий, але 

кремезної статури, з понурим і гордим поглядом. Колір 

його обличчя — він міг бути колись прекрасним — зро-

бився під дією сонця темнішим за його волосся. Однією 

рукою він тримав за повід свого коня, в другій мав мідний 

мушкетон1. Скажу по щирості, що спершу цей мушкетон, 

як і відлюдний вигляд його власника, дещо мене збенте-

жили; проте, я вже не вірив в існування розбійників, бо, 

хоч і не раз чув балачки про них, але жодного разу їх са-

мих не зустрічав. До того ж я вже мав нагоду бачити стіль-

ки чесних фермерів, котрі, збираючись на базар, озброю-

вались до зубів, що сам вигляд вогнепальної зброї ще не 

давав мені підстав сумніватися в моральності цього не-

відомого. А потім, розмірковував я собі, навіщо б йому 

здалися мої сорочки або ж Ельзевірові “Коментарі”?2 От-

же, я привітав власника зброї дружнім поклоном і запитав 

його, сміючись, чи не потривожив я його сон. Нічого мені 

не відказуючи, він очима зміряв мене з голови до п’ят; по-

тім, ніби задоволений результатом, він так само уважно 

роздивився мого провідника, який тимчасом до нас на-

близився. Я побачив, як провідник мій зблід і раптом спи-

нився, виявляючи очевидний переляк. “Погана зустріч!” 

— подумав я, проте завбачливо не виявив ознак жодного 

занепокоєння. Я зліз зі свого коня, наказав провідникові 

1 Різновид вогнепальної зброї (від фр. mousqeton). (Прим. 
ред.)

2 Ельзевіри — славетний рід друкарів, які працювали в XV—
XVI ст. у Ляйдені, Гаазі, Утрехті та Амстердамі.
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розгнуздати його і, ставши навколішки біля струмка, змо-

чив у воді голову й руки; потім ще й напився досхочу, ви-

тягнувшись уздовж потоку долілиць, як робили колись 

погані воїни Гедеона.

Тимчасом я стежив за моїм провідником та за невідо-

мим. Перший підходив до мене з великою неохотою; дру-

гий, здавалося, не мав проти нас лихих намірів, бо знов 

відпустив на волю свого коня, а мушкетон, котрий він 

спершу тримав одразу перед собою, був опущений тепер 

дулом униз.

Не вважаючи себе зобов’язаним ображатись на брак 

уваги до моєї особи, я простягся на траві і з безпечним 

виглядом запитав чоловіка з мушкетоном, чи не має він 

при собі кресала. А я дістав свій портсигар із сигарами. 

Незнайомець, так само мовчки, покопався в кишені, витяг 

своє кресало і допоміг добути вогонь. Було очевидно, що 

він потрохи ставав більш приязним, бо сів тепер навпро-

ти мене — а втім, не випускав-таки з рук своєї зброї. За-

паливши свою сигару, я вибрав ліпшу з тих, що лишалися, 

і спитав його, чи він часом не курить.

— Так, добродію, — відказав він.

Це були перші слова, які ми почули від нього, і я по-

мітив, що він не вимовляв звук s по-андалуськи1, тож ви-

рішив, що він теж мандрівник, як і я, — але навряд чи 

археолог!

— Оця вам припаде до смаку, — сказав я йому, по-

даючи справжню гаванську регалію.

Він злегка кивнув мені, запалив свою сигару від моєї, 

другим кивком засвідчив мені свою вдячність і задоволе-

но закурив.

1 Андалусці вимовляють s із придихом, і у вимові воно зли-
вається з м’яким с та z, які іспанці вимовляють як англійське th. 
Андалусця можна впізнати за одним словом señor. (Прим. авт.)
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— Ех! — вигукнув він, поволі пускаючи першу затяж-

ку диму крізь рот і ніздрі, — як давно я не курив.

В Іспанії дана комусь чи взята у когось сигара встанов-

лює поміж людьми взаємини гостинності — так само, як 

на Сході споживання спільного хліба й солі. Виявилося, 

що новий мій знайомий більш говіркий, ніж я сподівався. 

До речі, незважаючи на те, що він назвався мешканцем 

округу Монтілья, здавалося, був не надто обізнаний з кра-

єм. Він не знав, як називається та чарівна долина, де ми 

оце сиділи, не міг назвати жодного селища навкруги; на-

решті, коли я запитав його, чи не бачив він часом в околи-

ці поруйнованих мурів, різьбленого каміння, широких із 

закрайками черепиць, він зізнався мені, що на такі речі 

ніколи не звертав уваги. Натомість він виявився великим 

знавцем коней. По-перше, розкритикував мого власного 

жеребця — та це було не так і важко; потім розповів мені 

родовід свого коня, що походив зі славних кордовських 

табунів: справді благородна тварина — така, за свідчен-

ням її власника, невтомна, що колись за день проїхала 

тридцять льє, то галопом, то клусом. Раптом незнайомець 

замовк, ніби отямившись та розгнівавшись на себе, що 

забагато сказав. “Це, бачте, мені терміново треба було до 

Кордови”, — знову заговорив він збентежено. “Я мав кло-

потатися в суді — за одним позовом…” Промовляючи ці 

слова, він дивився на мого провідника Антоніо, а той пас 

очима землю.

Затінок і струмок надихнули мене невимовною втіхою, 

і природна річ, що я згадав про кілька шматків чудової 

шинки, яку вкинули провідникові у сакви мої друзі з Мон-

тільї. Я наказав принести її і запросив незнайомця взяти 

участь у цій імпровізованій учті. Якщо він не курив від-

давна, то не їв, здавалося, щонайменше дві доби. Він гли-

тав їжу, мов зголоднілий вовк, і я подумав було, що зустріч 

зі мною не інакше як Провидіння цьому сердезі послало! 
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Pè far la to vendetta,

Sta sigur, vasta anche ella.

Vосеrо du Niоlо1

I

Першими днями жовтня місяця 181... року полковник 

сер Томас Невіль, ірландець, заслужений офіцер англій-

ської армії, спинився зі своєю дочкою в марсельському 

готелі Бово, повертаючись із мандрівки по Італії. Безна-

станне захоплення мандрівників-ентузіастів справило 

певний вплив, і, щоб вирізнитись із загалу, багато турис-

тів бере тепер за девіз nil admirari2 Горація. Саме до цього 

гурту незадоволених належала і міс Лідія, полковникова 

дочка — одиначка. “Преображення”3 видалося їй посеред-

нім, а Везувій у стані вибуху тільки трохи переважив фаб-

ричні димарі Бірмінгему. Загалом вона дуже нарікала на 

Італію за те, що цій країні бракує місцевого колориту, ха-

рактерності. Хай, хто може, з’ясовує значення цих слів, які 

я дуже добре розумів кілька років тому, а тепер уже не 

збагну. Спочатку міс Лідія тішила себе, сподіваючись 

1 Якщо хочеш учинити помсту, байдужий і безпечний будь 
до неї. Нільське вочеро (корсик.).

2 Нічому не дивуватися (лат.).
3 Образ Рафаеля у Ватикані.



76

знай ти по той бік Альп такі речі, яких до неї ніхто не ба-

чив і про які вона зможе говорити з поважними людьми, 

як каже пан Журден1. Але незабаром, всюди випереджена 

своїми земляками і втративши надію натрапити на щось 

невідоме, вона пристала до опозиційної партії. Та й справ-

ді, воно дуже неприємно, що раз у раз, як ви починаєте 

говорити про італійські дива, вам хтось неодмінно скаже: 

“Ви, безумовно, знаєте той Рафаелів твір, що в палаці *** 

у ***? Це найкраще з усього, що є в Італії”. І саме на це ви 

якраз і забули подивитись. А оскільки оглядати все — за-

надто довго, то набагато простіше все згори засудити.

У готелі Бово міс Лідію спіткало гірке розчарування. 

Вона везла гарненький ескіз пелазгійської чи циклопічної 

брами із Сеньї2, про яку, гадала вона, забули інші рису-

вальники. І тут леді Френсіс Фенвіш, зустрівшись із нею 

в Марселі, показала їй свій альбом, де між сонетом і за-

сушеною квіткою була саме та згадана брама, щедро роз-

цвічена сієнською глиною3. Міс Лідія подарувала сеній-

ську браму своїй покоївці і втратила всяку пошану до 

пелазгійського будівництва4.

Полковник Невіль теж поділяв це сумне незадоволен-

ня, бо по смерті своєї дружини він дивився на все тільки 

очима міс Лідії. На його думку, Італія мала вже ту вели-

чезну ваду, що знудила його дочку, отже, це була найнуд-

ніша країна у світі. Правда, він нічого не міг сказати про-

ти картин і статуй, але міг цілком потвердити, що в тій 

країні полювання злиденне і що треба пройти з десяток 

1 Герой комедії Мольєра “Міщанин-шляхтич”, буржуа, що 
прагнув отримати дворянський титул. (Прим. ред.)

2 Колишня Signia, 40 верст від Риму. Є руїни давнього міста.
3 Terre de Sienne, палена земля, чи сієнська глина, вживаєть-

ся як фарба в малярів.
4  Пам’ятки пелазгійського чи циклопічного будівництва за-

ховалися в Греції. Стіни клалися з великих скляних брил, часто 
добре тесаних, інколи підсипаних у щілинах щебенем.
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льє під пекучим сонцем, щоб підстрелити кількох пога-

неньких червоних куріпок.

Другого дня по своєму прибутті до Марселя він запро-

сив на обід капітана Еліса, свого давнього помічника, що 

допіру повернувся з Корсики, пробувши там півтора мі-

сяці. Капітан дуже цікаво розповідав міс Лідії історію з 

бандитами, тим уже видатну, що вона ніяк не нагадувала 

історій з грабіжниками, які можна так часто чути по до-

розі з Риму до Неаполя. Під час десерту обидва чоловіки, 

лишившись самі, за пляшками Бордо розмовляли про по-

лювання, і полковник дізнався, що немає країни, де воно 

таке прекрасне, таке різноманітне і таке багате, як на Кор-

сиці.

— Там сила диких свиней, — казав капітан Еліс, — 

але треба вміти відрізняти їх від свійських, які на них ду-

же схожі, бо, забивши свійську свиню, матимете тяжку 

мороку з їхніми пастухами. Вони виходять із хащів, чи 

чагарів, як там кажуть, правлять гроші за свою тварину й 

глузують із вас. Там ще трапиться вам муфлон — дуже 

чудна тварина, що ніде не водиться, чудова дичина, тільки 

важка. Сарни, лані, фазани, куріпки — марні зусилля на-

звати всі породи дичини, що кишать на Корсиці. Коли ви 

любите полювати, їдьте на Корсику, полковнику; там, як 

казав один з моїх хазяїв, ви зможете стріляти всяку мож-

ливу дичину, від дрозда до людини.

За чаєм капітан знову зачарував міс Лідію історією од-

нієї побічної вендети1, ще химернішою за першу, і кінчив 

своє захоплення Корсикою описом навдивовижу дикого 

вигляду країни, оригінальної вдачі її людей, їхньої гостин-

ності та їхніх примітивних звичаїв. Наприкінці він по-

дарував їй гарний маленький стилет, походження якого 

було набагато цікавіше, ніж його форма й мідна облямів-

1 Помста, скерована проти ближніх чи дальніх родичів 
кривдника. (Прим. авт.)
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ка. Капітанові Елісу його відступив знайомий бандит, по-

ручившись, що цей стилет побував у чотирьох людських 

тілах. Міс Лідія застромила його собі за пасок, поклала на 

нічний столик і двічі витягала з піхов перед тим, як за-

снути. А полковник і собі снив, що підстрелив муфлона, 

і власник править з нього гроші, а він охоче на це зго-

джується, бо це була надзвичайно цікава тварина, що ски-

далася на дикого кабана, з рогами сарни й фазанячим 

хвостом.

— Еліс розповідає, що на Корсиці чудове полювання, 

— сказав полковник, снідаючи вдвох із дочкою, — якби це 

не так далеко, я залюбки пожив би там тижнів зо два.

— А й справді! — відповідала міс Лідія. — Чому б нам 

не поїхати на Корсику? Поки ви полюватимете, я малюва-

ла б; мені дуже приємно було б мати в альбомі грот, про 

який розповідав капітан Еліс — куди Бонапарт ходив учи-

тись, коли був іще дитиною.

Це було, може, перший раз, коли полковникове бажан-

ня дістало ухвалу з боку його дочки. Хоч його й дуже при-

ємно вразив цей несподіваний збіг, йому, проте, стало 

здорового глузду зробити кілька зауважень, щоб роз’ятри-

ти щасливий каприз міс Лідії. Та даремно говорив він про 

дикість країни та про труднощі жіночої мандрівки там 

— вона нічого не боялася; адже ж вона понад усе любить 

подорожувати верхи, а спати на бівуаці1 було б їй просто 

за свято; вона нахвалялася навіть поїхати до Малої Азії. 

Одним словом, вона приставала на все, бо ніколи ще жод-

на англійка не бувала на Корсиці, отже, вона конче мусить 

туди їхати, і яке щастя буде, повернувшись на Сент-
Джеймс-Плейс2, показувати свій альбом! “Чому ж ви, пані, 

1 Зупинка військ для відпочинку або ночівлі в польових 
умовах. (Прим. ред.)

2 Сент-Джеймс-Плейс (англ. Saint James’ place) — площа в 
одному з аристократичних районів Лондона. (Прим. ред.)
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опускаєте цей чудовий малюнок?” — “А, це дрібниця. 

Це ескіз, що я зробила зі славетного корсиканського бан-

дита, що був у нас за провідника.” — “Як?! То ви були на 

Корсиці?..”

Оскільки пароплава між Францією й Корсикою тоді 

ще не було, то напитали парусника, що рушав до острова, 

який міс Лідія забажала собі відкрити. Того ж дня полков-

ник написав до Парижа, щоб відмовитися від помешкан-

ня, яке мав займати, і домовився зі шкіпером корсикан-

ської шхуни, що мала рейс на Аяччо. На ній було дві 

сякі-такі каюти. Доставили на шхуну провізію, шкіпер 

присягався, що його старий матрос буде видатним куха-

рем, і що не було йому рівних у приготуванні рибної юш-

ки; він обіцяв, що для пані все буде як слід, що їй буде 

погожий вітер і спокійне море.

Крім того, за бажанням своєї дочки, полковник домо-

вився, що капітан не братиме жодного іншого пасажира і 

вправиться так пропливти коло берегів острова, щоб 

можна було милуватися гірськими краєвидами.

²²

У призначений на від’їзд день все було спаковано й на-

вантажено ще зранку; шхуна мала вирушити за вечірнім 

бризом. Полковник, чекаючи, гуляв узбережжям, коли це 

підійшов до нього шкіпер і попросив дозволу взяти на ко-

рабель одного зі своїх родичів, а саме двоюрідного онука 

хрещеного батька свого старшого брата, що повертається 

на Корсику, свою батьківщину, у справах негайних і не 

може знайти корабля, щоб доїхати.

— Це чудовий хлопець, — додав капітан Матей, — 

військовий старшина піших гвардійських стрільців, він 
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був би вже полковником, якби Той1 був ще досі імпера-

тором.

— Ну, коли він військовий... — сказав полковник, і до-

дав: — я охоче погоджуюсь, щоб він їхав з нами.

Але міс Лідія крикнула по-англійськи:

— Піхотний офіцер!.. (Її батько служив у кінноті і во-

на зневажала всяке інше військо.) Людина, може, без жод-

ного виховання, заслабне на морську хворобу, зіпсує нам 

усю втіху переїзду!

Шкіпер не знав і слова по-англійськи, але, здавалося, 

зрозумів, що сказала міс Лідія з того, як вона трохи на-

дула свої гарненькі губки, і почав усіляко вихваляти свого 

родича, закінчивши запевненням, що це людина вельми 

пристойна, з родини капралів, і він аж ніяк не заважатиме 

панові полковнику, бо шкіпер подбає, щоб його примісти-

ли в такому кутку, звідки не знати буде його присутності.

Полковникові і міс Невіль дивно було, що на Корсиці 

є родини, де капральство передається від батька до сина, 

але оскільки вони сліпо повірили, ніби мова йде про пі-

хотного капрала, то зробили висновок, що це якийсь бі-

дак, якого шкіпер хоче перевезти зі своєї ласки. Коли б це 

був офіцер, з ним треба було б розмовляти і знатися; а з 

капралом нема чого соромитись, це нічого не варта істота, 

коли при ньому немає загону з багнетами на рушницях, 

щоб вести вас туди, куди ви йти не хочете.

— А ваш родич не слабує на морську хворобу? — сухо 

спитала міс Невіль.

— Ніколи, мадемуазель; серце в нього міцне, мов ске-

ля, — на морі, як на землі.

— Гаразд, можете його везти, — сказала вона.

— Можете його везти, — докинув полковник, і вони 

пішли собі гуляти далі.

1 Мається на увазі Наполеон Бонапарт.


