
Розділ

Цілком певно, що ось ця книжка, яку я засів писати,
багато кому видасться безглуздою. Втім, марно сподіва-
тися, що «багато хто» прочитає її. Я ж бо взявся до такої
роботи самовільно, не з чийогось розпорядження, при-
чому сам не можу збагнути, навіщо так учинив. Хочу і
мушу – ото й усе. У нас дедалі гостріше ставлять питання
про мету та план усього зробленого й сказаного, тож
ніхто не сміє зронити слово просто так, надаремно.
Тільки автор цього твору змушений іти проти прийнято-
го курсу – до безцільности. Хоча всі ці роки, – гадаю, їх
набереться двадцять з гаком, – упродовж яких я, полоне-
ний, працював тут хіміком, були вщерть заповнені гаряч-
ковою працею, однак якась частка мого «я» вважала, що
цього мало, й шукала чогось іншого. Ба навіть зауважила,
що в моєму нутрі триває якась потаємна діяльність,
непомітна для мене. Однак я глибоко, мало не болісно
таки залучався до неї. Сподіваюся, вона припиниться,
коли я закінчу книжку. Усвідомлюю, яким нісенітним
видаватиметься цей опус на тлі всюдисущого раціоналіз-
му й прагматизму, та все одно пишу далі. 

Мабуть, раніше я просто не наважувався взятися за
перо. Напевно, став відчайдухом через життя в неволі.
Живу в умовах, не дуже відмінних од тих, що колись були
на волі. Харчі трохи гірші, але до цього можна призви-
чаїтися. Постіль трохи твердіша, ніж та, на якій я спав
удома, в Місті Хіміків № 4, але й до цього звикаєш. Рідше
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виходжу на свіже повітря, але й це не біда. Найгірше – це
розлука з дружиною та дітьми, я ж досі не знаю, що з
ними сталося. Кілька перших років у полоні я мучився
від тривоги й страху за долю моїх найрідніших людей, та
з плином часу заспокоївся, ба навіть примирився з таким
існуванням. Нічого не боюся. Не маю ні підлеглих, ні
начальників. Є тільки наглядачі. Вони рідко втручаються
в мою роботу й пильнують лише за тим, щоб я додержу-
вався правил внутрішнього розпорядку. Немає в мене ні
покровителів, ні конкурентів. Щоб я йшов у ногу з нови-
ми досягненнями в хімії, час від часу мені влаштовують
зустріч із науковцями. Вони говорять зі мною діловито і
ввічливо. Може, трішки зверхньо, я ж бо чужоземець.
Знаю, що ніхто з них не бачить причини заздрити мені.
Коротко кажучи, в дечому мені живеться навіть легше,
ніж на волі. Однак що більше я звикав до нового способу
життя, то дужче вирувало потаємне й дивовижне внут-
рішнє дійство, пов’язане з моїм минулим. Не зможу
заспокоїтися, поки не викладу на папері спогади про
пережитий найзмістовніший час. Я проваджу наукові
дослідження, тож маю можливість писати. Поки працюю
над завданням, мене майже не контролюють. Отже, можу
дозволити собі таку літераторську розкіш, хай навіть
вона стане останньою в житті. 

На початку цієї оповіді мені було близько сорока
років. Якщо варто описати самого себе, то передусім
подам образ, який символізував для мене життя. Мало
що може сказати більше про людину, ніж той чи інший
образ, витворений у її уяві: довгий шлях, поле битви,
вибуяле дерево чи бурхливе море. Очима чемного шко-
лярика я сприймав життя як сходи. Щодуху, задихаю-
чись, збігаєш ними вгору – з поверху на поверх, а за
тобою по п’ятах женуться суперники. Насправді ж у мене
було не так уже й багато суперників. Більшість моїх спів-
робітників у лабораторії пов’язувала всі свої честолюбні
помисли з армією, маючи наукову роботу за нудний
неминучий доважок до вечірньої військової служби.



Навряд чи наважився б я признатися, що значно більше
цікавлюся хімією, ніж військовою справою, хоч солдат із
мене далеко не найгірший. Хай там як, а я гнався вгору
сходами. Ніколи не задумувався над тим, скільки повер-
хів здолав і що за розкіш чекає мене на даху. Либонь,
туманно уявляв дім життя подобою звичайного міського
будинку, в якому виходиш із глибокого підвалу й нареш-
ті дістаєшся до дахової тераси – на широкий простір, сві-
жий вітер і денне світло. Ось тільки не знав, щό саме на
моєму життєвому шляху відповідає вітру й світлу. Одне
цілком певне – кожен досягнений сходовий майданчик
виразно позначало офіційне повідомлення від тих, що
вгорі: про складений іспит, про успішний експеримент,
про скерування на важливішу ділянку роботи. За моїми
плечима вишикувалася ціла низка дуже важливих віх, що
позначали кінець і початок, та завжди всі вони блякли на
тлі найновішої. Тому-то одного разу мною трішки затіпа-
ло після короткої телефонної розмови, з якої я дізнався,
що маю сподіватися на завтрашній візит головного
наглядача, а це провіщає дозвіл ставити експерименти на
людях. Значить, завтра піддадуть остаточному випробу-
ванню моє найзначніше відкриття.

Я був такий збуджений, що не міг взятися до чогось
путнього упродовж десяти хвилин, які залишалися до
кінця робочого дня. Тож довелося схитрувати – чи не
вперше в житті. Я заходився помалу й обережно роз-
ставляти приладдя по шафах. Весь час крадькома зиркав
на скляні стіни з обох боків. Остерігався, щоб часом хто
не підгледів мене. Щойно дзвінок сповістив про кінець
зміни – я, один із перших у потоці людей, помчав довги-
ми лабораторними коридорами. Нашвидкуруч помив-
шись під душем, змінив робочий халат на уніформу,
призначену для дозвілля, заскочив у кабіну ліфта й
невдовзі опинився на вулиці. Я мешкав поблизу свого
місця роботи, тож мав дозвіл виходити на поверхню
землі й залюбки користався можливістю пройтися на
свіжому повітрі.
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Біля станції метро мені спало на гадку, що добре було
б почекати Лінду. Вона, звичайно, ще не встигла добра-
тися додому, бо від харчової фабрики – місця її роботи –
треба їхати не менш як двадцять хвилин. Надійшов
потяг. З-під землі хлинула повінь людей, завирувала біля
турнікетів, пред’являючи перепустки для виходу на
поверхню, й розтеклася по навколишніх вулицях. Стоячи
над порожніми в цей час терасами, над величезними
рулонами кам’янисто-сірого і трав’янисто-зеленого бре-
зенту, якими можна було за десять хвилин замаскувати
місто, щоб вороги не змогли побачити його з висоти, я
спостерігав юрми соратників в уніформах для дозвілля.
Поверталися додому. І раптом мені сяйнула думка:
либонь, усі вони, як і я, прагнуть одного-єдиного – про-
битися вгору. Ця думка зачепила мене за живе. Я знав, що
колись, у цивільній епосі, люди працювали до сьомого
поту задля просторішого житла, кращої їжі й пишнішої
одежі. У наші часи така потреба відпала. Кожен, будь він
найвищого чи найнижчого рангу, задовольняється стан-
дартним помешканням – однокімнатним для неодруже-
ного й двокімнатним для сімейного. І генералові, і рядо-
вому постачає їжу та сама домова кухня. Геть усі, без
огляду на стать і посаду, носять однакові однострої – для
роботи, для дозвілля й для військової та поліційної служ-
би. Відмінність полягає лише в знаках розрізнення –
зрештою, теж одноманітних. Люд прагне високих відзнак
тільки задля чистої ідеї, яку вони символізують. Мені
радіє душа на саму думку: кожний соратник Всесвітньої
Держави такий уже одухотворений, що навряд чи може
уявити вершину досягнень чимсь конкретнішим, ніж три
чорні смужки на рукаві – свідчення про найвищий чин,
запорука поваги й самоповаги. Цілком певно, що суто
фізична втіха від матеріальних благ має межі, причому
доволі вузькі. Як на мене, саме з тої причини дванадця-
тикімнатні вілли капіталістів давньої цивільної епохи
слугували символом, і майже нічим іншим понад те.
Натомість найвишуканіша річ, що стоїть за найвищими
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знаками розрізнення, ніколи і ні в кого не викличе пере-
ситу. Ніхто не пересититься повагою й самоповагою.
Саме на цих важкодоступних ефемерних речах, що нади-
хають і одухотворюють, твердо стоїть наш суспільний лад
– непохитний на всі віки. 

Ось так я роздумував, стоячи біля входу до метро й
сонькувато споглядаючи вартових, що походжали під
огорожею з колючого дроту – кордоном міської дільниці.
Один за одним надійшли чотири потяги. Чотири рази на -
зовні вихлюпнувся натовп, аж нарешті з’явилася Лінда. Я
поспішив їй назустріч. 

Зауваживши, що я сьогодні в піднесеному настрої,
Лінда кивнула – підбадьорливо, хоч, як завжди, без
усмішки. Ми разом рушили додому. Звичайно ж, не могли
розмовляти. Усі звуки заглушував гуркіт літаків. Маневри
авіації не припинялися ні вдень ні вночі, тому годі було й
мріяти про якісь балачки надворі. Лише тоді, коли ми,
увійшовши до нашого будинку, спускалися в ліфті на
потрібний поверх, настала відносна тиша. Рух підземних
поїздів, від яких дрижали стіни, тут був не дуже гучний,
тож не міг завадити розмові. Однак Лінда і я обачливо
мовчали – до самого порога нашого помешкання. Якби
хтось заскочив нас на балачці в ліфті, то, звісно ж, запі-
дозрив би, що йдеться про справи, які не належить знати
дітям та хатній робітниці. Траплялися випадки, коли
вороги Держави й інші злочинці пробували влаштовува-
ти таємні зустрічі в ліфтах. Такий вибір місця цілком при-
родний, адже з технічних причин у кабіні неможливо
вмонтувати спеціальні прилади – «поліційне вухо» та
«поліційне око», а вахтер, маючи свої обов’язки, ніяк не
може бігати по сходових майданчиках і підслуховувати.

Отже, ми мовчки увійшли до своєї кімнати. Хатня
робітниця, призначена на цей тиждень, уже накрила стіл,
а перед тим привела дітей з дитсадка, розміщеного на
одному з поверхів. Охайна, порядна дівчина, тому-то ми
привіталися з нею дуже приязно й сердечно. Не тільки
тому, що вона, як і всі хатні робітниці, мусила наприкін-
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ці тижня подати рапорт про родину, якій допомагала.
Цей обов’язок запроваджено для того, щоб була змога
поліпшувати атмосферу в оселях.

Нині в нашому житлі панували затишок і радість.
Особливо приємно було те, що за столом сидів і наш син
Оcсу – найстарший із трьох дітей. Дістав дозвіл прийти
сюди з підліткового табору, бо на сьогодні випав вечір
відвідин батьків.

– Скажу тобі щось приємне, – звернувся я до Лінди,
коли всі взялися до картопляного супу. – Завтра почну
експериментувати на людях. Під наглядом інспектора.

– А ти знаєш, хто він? – поцікавилася Лінда.
Від такого ніби й невинного запитання здригнулося все

моє нутро. Гаразд, що по мені цього не пізнати. Здавалося
б, цілком звична річ: жінка питає чоловіка, хто його кон-
тролюватиме. Знає ж бо, що тривалість дослідів залежить
від того, як поведеться цей чиновник – присікуватиметься
чи йтиме на поблажки. Знає, що траплялися випадки, коли
інспектор, прагнучи слави, присвоював собі чуже відкрит-
тя й годі було щось вдіяти з такою несправедливістю. Тож
не варто було б дивуватися, що найближча людина хоче
дізнатися, під чиїм наглядом я буду. 

Але в Ліндиному голосі забринів особливий тон. Мій
безпосередній начальник – а отже, й перший кандидат на
інспектора – це Едо Ріссен. Раніше він працював на тій
самій харчовій фабриці, що й Лінда. Я знав, що на цьому
підприємстві їм часто доводилося зустрічатись, і з пев-
них малопомітних ознак здогадувався, що Ріссен впав
моїй жінці в око. 

Ліндине запитання розбурхало в мені ревнощі.
Наскільки близькі були їхні стосунки? На великій фабри-
ці завжди знайдеться місце, де парочка може сховатися
від людських очей. Та хоча б на складі. Комірник не
завжди на місці, а вздовж скляних стін стоять стоси
тюків та пакунків, застуючи вигляд ззовні… Подеколи
моїй жінці доводилося чергувати вночі, й цілком могло
випадати так, що водночас цей обов’язок відбував Ріссен.
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