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Великий бог Пан

I. ЕКСПЕРИМЕНТ

– Радий, що ви завітали, Кларку, справді, дуже радий. Я не 
був певний, чи ви зможете знайти трохи вільного часу.

– Я подбав про все на кілька днів вперед; зараз немає бага-
то роботи. Але, Реймонде, невже вам зовсім не лячно? Хіба це 
безпечно?

Двоє чоловіків неспішно походжали терасою навпроти бу-
динку доктора Реймонда. Сонце все ще нависало над західним 
гірським хребтом тьмяним червоним колом, що не відкидало 
тіней, а в повітрі наче все завмерло. Із лісу, що розкинувся на 
схилі гори, приємно повівав вітер, і було чути вуркотіння ди-
ких голубів. Унизу, у видовженій чарівній долині поміж само-
тніх пагорбів звивалася річечка, а після заходу сонця над долом 
почав здійматися легкий та білий як молоко серпанок туману. 
Доктор Реймонд різко повернувся до свого друга. 

– Питаєте, чи це безпечно? Звісно, що так. Сама по собі опе-
рація дуже проста – її може зробити будь-який хірург.

– А на інших етапах також не виникне ризиків?
– Жодних. Абсолютно жодної фізичної небезпеки, даю 

вам слово. Ви завжди боїтеся, Кларку, завжди, але ви знаєте 
мою історію. Останні двадцять років я практикую трансцен-
дентну медицину. Як мене тільки не називали: і знахарем, і 
шарлатаном, і самозванцем, але я завжди знав, що я на пра-
вильному шляху. П’ять років тому я досягнув своєї мети, і 
відтоді кожен день був підготовкою до того, чим ми займемо-
ся сьогодні ввечері.
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– Хочеться вірити, що так воно і є. – Кларк насупив брови 
і кинув на доктора Реймонда підозрілий погляд. – Ви цілком 
упевнені, Реймонде, що ваша теорія – не якась фантасмагорія: 
образ хоч і вигадливий, але не більше того?

Доктор Реймонд різко зупинився. Він був чоловіком серед-
нього віку, сухорлявий, навіть худий, з блідо-жовтим відтінком 
шкіри, але коли він повернувся до Кларка, його щоки спалах-
нули рум’янцем.

– Погляньте довкола себе, Кларку. Ви бачите гору, і пагор-
би, що виростають один поза одним, як хвилі, ви бачите ліс, і 
фруктовий сад, поля стиглої пшениці, й луги, що сягають оче-
рету біля річки. Ви бачите, як я стою поруч з вами, і чуєте мій 
голос. Але я вам кажу: все це – від зірки, яка щойно палахко-
тіла в небі, до твердого ґрунту під нашими ногами, – усе це є 
не більш як мрії та тіні; тіні, що приховують від наших очей 
справжній світ, який лежить за чарами й мріями, за «блукан-
ням по Аррасу, мріями про успіх1», за всім цим, як за завісою. 
Не знаю, чи хтось коли-небудь піднімав цю завісу, але я точно 
знаю, Кларку, що ми з вами сьогодні ввечері побачимо, як ця 
пелена спаде з очей когось іншого. Ви, мабуть, думаєте, що це 
якесь дивне безглуздя. Може й дивне, але це – щира правда, і 
наші пращури знали, що буде, якщо підняти цю завісу. Вони це 
називали «побачити бога Пана».

Кларк здригнувся. Від молочної імли, що збиралася понад 
рікою, віяло холодом.

– Справді дивовижно, – озвався він. – Ми стоїмо на краю 
дивного світу, Реймонде, якщо те, що ви кажете, правда. Гадаю, 
без ножа нам не обійтися?

– Ніяк. Потрібно лише зробити легкий надріз на сірій речо-
вині, злегка перетасувати деякі клітини – мікроскопічна пере-
становка, що залишиться поза увагою дев’яноста дев’яти зі ста 
фахівців у сфері мозку. Я не хочу обтяжувати вас, Кларку, всіма 
тонкощами професії. Я можу розказати вам про безліч техніч-
них нюансів, що звучатимуть приголомшливо, але не зроблять 
вас розумнішим, ніж ви є зараз. Та ви, мабуть, побіжно читали 

___________________

1 Цитата з віршу валійського поета-метафізика Джорджа Герберта 
«Сліпе кохання».
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в непопулярних колонках газети про те, що у фізіології мозку 
досягнуто неймовірних успіхів. Якось на днях я натрапив у га-
зеті на замітку про теорію Діґбі1 та відкриття Брауна Фейбера. 
Теорії та відкриття! Я був ще п’ятнадцять років тому там, де 
вони зараз, і не мені вам пояснювати, що ці п’ятнадцять ро-
ків я не стояв на місці. Достатньо лиш сказати, що п’ять ро-
ків тому я здійснив відкриття, на яке натякав, коли говорив, 
що досягнув своєї мети. Після років важкої праці, після років 
марних пошуків у темряві, після днів та ночей розчарувань і 
навіть відчаю, коли мене інколи трясло від думки про те, що, 
можливо, є й інші, хто шукають те саме, що і я, коли нарешті, 
після довгих поневірянь, раптове відчуття радості торкнулось 
моєї душі, я зрозумів, що довга подорож добігла свого кінця. 
Але водночас з тим, що тоді здавалось і досі видається шан-
сом, навіюванням мимовільної пустої думки, що прийшла зна-
йомими маршрутами і стежками, якими я ішов уже сотні разів, 
мені раптово відкрилася велика істина, і я побачив прямо пе-
ред моїми очима цілісінький світ, невідому планету, континен-
ти й острови, безмежні океани, де, на мою думку, не плавав 
жоден корабель, відколи Людина вперше підвела очі до неба й 
побачила сонце, і небесні зорі, й тиху землю попід ними. І це 
не просте красномовство, як ви можете подумати, Кларку, але 
простими словами це важко описати. Я не знаю, чи можна те, 
що я відчуваю, викласти простими й доступними термінами. 
До прикладу, наш світ тепер добряче обперезаний всілякими 
телеграфними дротами й кабелями, і думка, щойно зринувши 
в голові, мало не так само миттєво блискавкою пролітає зі схо-
ду на захід, з півночі на південь, через водні простори та пус-
телі. Уявіть, що сьогодні якийсь електрик раптом усвідомив, 
що він та його друзі просто гралися камінчиками, помилково 
сприймаючи їх за основи світу. Уявіть, що така людина поба-
чила безмежний простір можливостей, які відкриваються пе-
ред електричним струмом, і слова людей, що летять до сонця і 
далі, у віддалені системи, а голос людей розумних відлунює в 

___________________

1 Йдеться про Кенельма Діґбі, учня Парацельса, що розробляв теорію 
палінґенезії – оживлення відмерлих та створення штучних організмів. Услід 
за Парацельсом, вважав палінґенез питанням біології, а не метафізики.
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порожнечі, що обмежує наше мислення. Одне слово, це чудова 
аналогія того, що я зробив. Зараз ви бодай трохи зрозумієте те, 
що я відчував тоді, коли стояв тут одного вечора. Надворі був 
літній вечір, і долина виглядала точнісінько так, як зараз. Я 
стояв тут і бачив перед собою невимовну безодню, що глибо-
ко зяяла поміж двох світів – світу матеріального та світу духо-
вного. Я бачив величезну бездонну глибину, що простягалася 
мороком переді мною, і тієї ж миті із землі раптово виріс міс-
ток світла, з’єднавши береги безодні. Якщо бажаєте, можете 
зазирнути в книжку Брауна Фейбера, і ви дізнаєтеся, що до 
сьогоднішнього дня науковці не можуть пояснити наявність 
чи обґрунтувати функції однієї групи нервових клітин мозку. 
Ця група є і була схожою на орендовану землю – не більш як 
неродюча місцина для побудови фантастичних теорій. Але я – 
не Браун Фейбер і не належу до тих фахівців, які поділяють 
його погляди, адже я чудово знаю про можливі функції цих 
нервових клітин. Одним дотиком я можу їх оживити, дотиком 
можу вивільнити той електричний струм, дотиком можу вдо-
сконалити зв’язок між цим світом свідомого та… ми зможемо 
закінчити це речення трохи згодом. Так, без ножа не обійтися. 
Але подумайте лишень, на що цей ніж здатен. Він повністю 
зруйнує стіну свідомого, і, можливо, вперше з часів створен-
ня людини дух погляне на духовний світ. Кларку, Мері поба-
чить бога Пана!

– Але ж ви пам’ятаєте, що ви мені писали? Я думав, що по-
трібно, аби вона...

Решту він прошепотів докторові на вухо.
– Зовсім ні, аж ніяк. Це дурниці. Запевняю вас. Усе просто 

чудово. Я в цьому більш ніж переконаний.
– Добре подумайте, Реймонде. Це – велика відповідаль-

ність. Щось може піти не так, і ви картатимете себе до кінця 
своїх днів.

– Не думаю, навіть якщо трапиться найгірше. Як вам відо-
мо, я витягнув Мері зі стічної канави, врятувавши її від голоду, 
коли вона була ще зовсім дитиною. Вважаю, її життя належить 
мені, і я можу розпоряджатися ним так, як того забажаю. Ході-
мо, вже вечоріє. Нам краще зайти досередини.

Доктор Реймонд першим зайшов у будинок і через хол спус-
тився вниз довгим темним коридором. Він вийняв з кишені 
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ключа та відімкнув важкі двері, жестом запросивши Кларка до 
його лабораторії. Раніше вона слугувала кімнатою для більяр-
ду, освітлена лампою в скляному плафоні в центрі стелі, звідки 
падало приглушене сірувате світло на постать доктора, який за-
палював переносну лампу зі щільним абажуром, поставивши її 
на стіл, що стояв посередині кімнати.

Кларк озирнувся довкола. Вільних стін практично не було. 
Всюди були полиці, заставлені всілякими пляшечками та флако-
нами різних форм та кольорів, а під одною стіною стояла малень-
ка книжкова шафа в стилі чиппендейл1. Реймонд показав на неї.

– Бачите той рукопис Освальда Кролла2? Він один із перших 
вказав мені шлях, хоч не думаю, що сам він коли-небудь сту-
пав на нього. Йому належать ці дивні слова: «У кожному зерні 
пшениці ховається душа зорі».

У лабораторії було обмаль меблів; стіл у центрі, кам’яна 
плита з відтоком в одному кутку і два м’які крісла, в яких роз-
ташувалися Реймонд з Кларком; окрім цього в дальньому кінці 
кімнати стояло ще одне дивне на вигляд крісло. Кларк дивився 
на нього здивованими очима.

– Так, це воно, – мовив Реймонд. – Тепер ми можемо по-
ставити його на місце. – Він підвівся і, підкотивши до світла 
крісло, почав піднімати й опускати сидіння, регулюючи його 
висоту, під різними кутами підлаштовуючи спинку і підставку 
для ніг. На вигляд воно було доволі комфортним, і, поки доктор 
орудував рукоятками, Кларк провів рукою по м’якому зелено-
му оксамиту.

– Що ж, Кларку, вмощуйтеся якомога зручніше. А на мене 
чекає ще кілька годин роботи. Я був змушений відкласти на-
останок деякі справи.

Реймонд підійшов до кам’яної плити, і Кларк з острахом 
спостерігав, як той схилився над рядом флаконів і запалив 
___________________

1 Стиль меблів епохи рококо, характерний вишуканими формами та 
застосуванням червоного дерева. Походить від прізвища мебляра, що 
заснував цей стиль, – британця Томаса Чиппендейла. До речі, назва відо-
мого мультфільму «Рятівники Чіп і Дейл» бере початок від каламбуру з 
прізвищем цього майстра.

2 Освальд Кролл, алхімік, послідовник вчення Парацельса, автор до-
слідження лікарських трав «Хімічна базиліка».
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вогонь під тиглем. У доктора на поличці, що висіла над його 
приладами, стояла невеличка переносна лампа, і Кларк, що си-
дів у тіні, дивився на велику похмуру кімнату, дивуючись із 
химерних малюнків, які креслили яскраве світло та розмивали 
пітьму, контрастуючи одне з одним. Згодом він відчув, що в 
кімнаті витає якийсь дивний запах; спочатку ледь вловимий, 
він ставав усе різкішим, і Кларк здивувався, що це не запах 
аптеки чи операційної. Знічев’я він намагався вгадати, що то 
пахне, і мимохіть почав згадувати той день, п’ятнадцять років 
тому, коли він блукав лісом та лугами поблизу свого дому. Над-
ворі стояла нестерпна задуха початку серпня, і спека легким 
серпанком розмила обриси речей та спотворила сприйняття 
відстані, а люди, дивлячись на термометр, казали щось про 
аномально високу, мало не тропічну, температуру. Дивно, що у 
пам’яті Кларка зринув цей чудовий жаркий день п’ятдесятих. 
Згадка про сліпуче всепроникне сонячне світло неначе стерла 
тіні та світло в лабораторії, і він знову відчув гаряче повітря, 
що обпікало йому обличчя, побачив мерехтливе світло, що зді-
ймалося із землі, і почув шепіт літа.

– Сподіваюся, Кларку, вам не докучає цей запах; він аб-
солютно нешкідливий. Хіба що може нагнати на вас трішки 
млості, тільки й усього.

Кларк доволі виразно чув слова і знав, що Реймонд зверта-
ється саме до нього, та він ніяк не міг прокинутись від свого 
летаргічного сну. Єдине, про що він міг зараз думати, – це про 
ту прогулянку на самоті п’ятнадцять років тому. Тоді він вос-
таннє окинув оком ліс і поля, які він знав ще з малечку, а тепер 
вони постали перед ним у яскравому світлі, немов картина. Та 
найважливіше те, що до нього долинув запах літа: викликаний 
теплом сонячного світла змішаний аромат квітів, пахощі лісу 
та прохолодних затінених місцин, що ховалися глибоко в зеле-
них нетрях. Але над усіма пахощами панував запах плодючої 
землі, що немов простягала руки, всміхаючись. У своїх фан-
тазіях він блукав, як колись, від поля до лісу, ледь розбираючи 
стежину, що звивалася між блискучим підліском буків, і цівка 
води, що скрапувала з вапняної скелі, звучала в нього уві сні, як 
кришталева мелодія. Думки почали плутатися й змішуватися з 
іншими спогадами, букова алея перетворилася на стежину між 
дубів, де місцями на гіллі плелася виноградна лоза, то пускаю-
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чи вгору хвилясті кучерики, то звисаючи під вагою пурпурових 
виноградин, а ріденькі сіро-зелені листочки дикого оливкового 
дерева виділялися на тлі темних тіней дубів. У глибині сонних 
марень Кларкові ввижалося, що стежка від батьківського дому 
завела його в незвідану країну, і він споглядав той дивовижний 
світ, що відкрився йому, як раптом стихли всі звуки літа – зда-
валося, що все покрила безмежна тиша, ліс затамував подих, 
і на якусь мить він опинився віч-на-віч із чимось, що не було 
ані людиною, ані звіром, ані живим, ані мертвим, але усім цим 
водночас, формою всіх речей, але разом із тим позбавлене будь-
якої форми. І тієї ж миті святість тіла і душі розчинилася, і голос 
немов вигукнув: «Ходімо звідси!», а після того – непроникна 
темрява, як та, що розкинулася за зірками, темрява вічності. 

Коли Кларк із жахом прокинувся, то побачив, як Реймонд 
наливає кілька крапель якоїсь маслянистої рідини у зелений 
флакон, який він щільно закрив пробкою.

– Ви задрімали, – сказав він, – схоже, ця подорож вас до-
бряче виснажила. Але вже все готово. Я піду по Мері. Буду за 
десять хвилин.

Кларк відкинувся у своєму кріслі, замислившись. Здавало-
ся, ніби він просто перейшов з одного сну в інший, і він майже 
очікував побачити, як стіни лабораторії тануть і зникають, а 
він сам прокидається в Лондоні, здригаючись від нічних сно-
видінь. Та врешті двері відчинилися, і увійшов доктор, а слідом 
за ним – дівчина близько сімнадцяти років, вбрана у все біле. 
Вона була така вродлива, що Кларк зрозумів, що мав на увазі 
доктор, коли писав йому того листа. На її обличчі, шиї та руках 
почав проступати рум’янець хвилювання, Реймонд натомість 
був незворушним. 

– Мері, – сказав він, – час настав. Ти маєш свободу вибору. 
Чи хочеш ти цілком і повністю довіритись мені?

– Так, любий.
– Ви це чули, Кларку? Ви – мій свідок. Ось стілець, Мері. 

Він доволі зручний. Просто сядь на нього і відкинься. Готова?
– Так, любий, готова. Поцілуй мене, перш ніж почнеш.
Доктор нахилився і ніжно поцілував її в уста. 
– Тепер заплющ очі, – сказав він. Дівчина стулила повіки, 

неначе була втомлена і дуже хотіла спати, а Реймонд підніс зе-
лений флакон до її ніздрів. Вона враз зблідла й стала біліша 



18

за свою сукню. Дівчина майже не пручалася, а тоді з відчут-
тям покори, що міцно засіло всередині неї, схрестила на грудях 
руки, як мала дитина складає рученята до молитви. На неї па-
дало яскраве світло лампи, і Кларк бачив зміни, що перетікали 
її обличчям, немов тінь пагорбами, коли сонце заступають літні 
хмарини. А тоді її бліде обличчя завмерло, і доктор підняв одну 
повіку. Вона була без свідомості. Реймонд сильно натиснув на 
один із важелів, і крісло миттю відкинулося. Кларк спостерігав 
за тим, як доктор, підсунувши до себе ближче лампу, вистриг 
коло на її волоссі, немов під час обряду постригу. Реймонд ви-
йняв з невеличкого ящика маленький блискучий інструмент, і 
Кларк, здригнувшись, відвернувся. Коли він знову глянув у той 
бік, доктор уже перев’язував зроблену ним рану. 

– Через п’ять хвилин вона прокинеться, – Реймонд зберігав 
цілковитий спокій. – Більше ми нічого не можемо зробити; за-
лишається просто чекати.

Хвилини повільно тягнулися. Вони чули неспішне, важке 
цокання старовинного годинника, що стояв у холі. Кларк від-
чував нудоту, його охопила млість. В нього тремтіли коліна, і 
він ледве тримався на ногах.

Раптом, напружено вдивляючись у бік крісла, вони почули 
глибокий вдих, і так само раптово колір, що зійшов з лиця ді-
вчини, зарум’янив їй щоки, вона розплющила очі, глянувши в 
які, Кларк жахнувся. Вони променіли страшним сяйвом, див-
лячись кудись удалину, а на обличчя її проступив вираз неймо-
вірного подиву, вона простягала руки, немов хотіла торкнутися 
чогось невидимого. Але якоїсь миті з її лиця зник подив, посту-
пившись місцем неймовірному жахіттю. Її обличчя спотворили 
страшні конвульсії, і вона тремтіла від маківки до п’ят. Душа 
дівчини немов боролася і здригалася всередині своєї в’язниці з 
плоті. То було жахливе видовище, і Кларк кинувся до неї, коли 
вона з криками впала на підлогу. 

Через три дні Реймонд підвів Кларка до ліжка Мері. Вона 
лежала з широко розплющеними очима, мотаючи головою з 
боку на бік та безглуздо посміхаючись.

– Так, – мовив доктор, все так само незворушно, – дуже 
шкода, тепер вона – безнадійний недоумок, і їй уже нічим не 
зарадиш. Однак їй все-таки явився Великий бог Пан.


