
Поклик Ктулху

Серед усіх могутніх сил чи істот, імовірно, залишив-
ся якийсь релікт... релікт іще з тих давніх часів, коли...
свідомість проявлялася у розмаїтті форм, цілковито
зниклих задовго до перших хвиль людської цивіліза-
ції... ті форми збереглися у вигляді минущих спогадів
хіба в поезії і легендах, які нарекли їх богами, чудови-
ськами, міфічними істотами усякого роду і виду...

Елджернон Блеквуд1

I. Жах у глині

Гадаю, наймилосердніша річ у цьому світі – це нездат-
ність людського розуму осягнути весь його обшир. Ми
мешкаємо на безтурботному острівці незнання посеред
чорних морів вічності, а проте це не означає, що у нас є
потреба кудись ними мандрувати. Науки, кожна з яких роз-
вивається лише у власному напрямі, поки що не завдавали
нам великої шкоди; але одного дня поєднання розпороше-
них знань відкриє нам настільки жаскі перспективи реаль-
ності і нашого жахливого становища у ній, що ми всі або
збожеволіємо від того одкровення, або ж втечемо від світла
у мир і спокій нових Темних Віків.
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дів (тут і далі – примітки перекладачів).



Теософи розмірковували над довершеною величчю кос-
мічного циклу нашого світу і людською расою, яка для
нього є лише випадковою пригодою. Вони натяками опові-
дали про дивні пережитки давнини, словами, від яких
холоне кров, якщо вони не замасковані м’яким оптиміз-
мом. А проте не від них з’явився тьмяний проблиск забо-
ронених еонів, що змушують мене терпнути від жаху
щоразу, коли я про них думаю, і зводять мене з розуму,
коли являються мені у снах. Цей проблиск, як і всі стра-
хітливі проблиски істини, сяйнув одного разу з випадково-
го поєднання розрізнених речей – цього разу зі старої
газетної вирізки і нотаток нині мертвого професора. Я спо-
діваюся, що більше ніхто не довершить цього поєднання;
безперечно, якщо я виживу, я ніколи свідомо не додавати-
му ланок до цього огидного ланцюга. Я думаю, що профе-
сор справді прагнув промовчати про ту частку знання, яка
йому відкрилася; він неминуче знищив би всі нотатки,
якби його не спіткала раптова смерть.

Я отримав це одкровення взимку 1926 –1927 років після
смерті мого двоюрідного дядька, Джорджа Ґеммела Енґел -
ла, почесного професора семітських мов Університету
Брауна, Провіденс, Род-Айленд. Професор Енґелл був відо-
мим авторитетом у царині прадавніх манускриптів, до його
послуг нерідко вдавалися очільники провідних музеїв; при-
родно, що його смерть у дев’яностодворічному віці не зали-
шилася непоміченою. У вузьких колах інтерес підігрівався
ще й нетиповістю причини смерті. Вона нагло спіткала про-
фесора, коли той повертався з корабля на Ньюпортському
причалі; він раптово упав, як кажуть свідки, після зіткнення
зі схожим на моряка негром, який вийшов з малопомітних
тінистих закутків обривистого схилу, що тягнувся уздовж
короткої дороги від берега до будинку покійного на Візьямз-
стріт. Лікарі не змогли знайти жодних явних недуг, але після
жвавих дебатів зійшлися на тому, що логічною причиною
цього фатального кінця є якась прихована вада серця, підси-
лена стрімким підйомом на такий крутий пагорб для
настільки старого чоловіка. Тоді у мене не було жодних
причин сумніватися в такому висновку, проте згодом я почав
дивуватися – і більше, ніж просто дивуватися.
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Як спадкоємець і духівник мого двоюрідного дядька (бо
ж він помер бездітним удівцем), я повинен був ретельно
вивчити його папери: саме з цією метою я перевіз усі його
теки і коробки до свого кабінету у Бостоні. Більшість мате-
ріалів, з якими я мав справу, згодом буде опубліковано
Американською Спілкою археологів, але була одна скринь-
ка, вміст якої я вважаю вельми загадковим і не маю бажан-
ня нікому його демонструвати. Вона була замкнена, і я не
міг її відімкнути, доки випадково не натрапив на іменний
перстень, який професор носив у кишені. Тоді з його допо-
могою мені вдалося відімкнути скриньку, але тут я зіткнув-
ся зі складнішою і куди надійніше замкненою перепоною.
Бо ж що могли означати дивний глиняний барельєф і роз-
різнені нотатки, аркуші і вирізки, які я знайшов? Невже мій
дядько на схилі літ почав вірити у таке очевидне шахрайс-
тво? Я вирішив знайти ексцентричного скульптора, відпо-
відального за це нахабне збурення старечого розуму.

Барельєф був грубим прямокутником, менш ніж дюйм
завтовшки і площею приблизно п’ять на шість дюймів; оче-
видно, виготовили його недавно. Втім, його вигляд і компо-
зиція не справляли враження сучасних; хоча дивацтва
кубізму і футуризму є дуже і дуже химерними, вони нечас-
то відтворюють загадкові традиції, що сягають ще доісто-
ричних письмен. А письмена, власне, і були основним вміс-
том цього барельєфу. Однак, моя пам’ять, попри знайом-
ство з огромом паперів і колекцій мого дядька, жодним
чином не змогла ідентифікувати саме ці символи чи бодай
співвіднести їх з найвіддаленішими з можливих джерел.
Над невідомими ієрогліфами була зображена фігура – з оче-
видним наміром живописати її, проте надто вже імпресіо-
ністичне виконання не давало чіткого уявлення про її суть.
Здавалося, то був якийсь монстр, а чи символ, що переда-
вав монстра, образ якого могла витворити лише хвора сві-
домість. Я не надто погрішу проти істини, якщо скажу, що
моя дещо екстравагантна уява намалювала одночасно обра-
зи восьминога, дракона і потворної подоби людини.
М’ясиста голова зі щупальцями вінчала гротескне і луска-
те тіло з рудиментарними крилами, а проте саме загальний
контур цієї фігури робив її разюче жахливою. Позаду
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постаті проступали нечіткі обриси якихось колосальних
архітектурних споруд, що слугували тлом зображення.

Записи, які окрім стосу вирізок з преси, були долучені до
цієї химери, зовсім недавно були зроблені рукою професо-
ра Енґелла, до того ж без жодних претензій на літературний
стиль. Документ, який здався мені найважливішим, мав
заголовок КУЛЬТ КТУЛХУ1, старанно виведений друкова-
ними літерами, щоб уникнути помилок у прочитанні
настільки нетипового слова. Рукопис було розділено на дві
частини, перша з яких мала заголовок «1925 – Сон і робо-
та сну Г. A. Вілкокса, вул. Томаса, 7, Провіденс, Р. I.2», а
друга – «Розповідь інспектора Джона Р. Леґраса, вул.
Б’єнвіль, 121, Новий Орлеан, Лa.3, 1908 р. A. A. С. –
Нотатки про те саме, і нот. проф. Веббза». Решта руко-
писних паперів були просто короткими нотатками, деякі –
записами дивних снів різних людей, деякі – цитатами з тео-
софських книжок і часописів (значною мірою з Атлантиди
і втраченої Лемурії В. Скотта-Еліота4), інші ж нотатки сто-
сувалися вцілілих донині таємних общин і прихованих
культів, з численними посиланнями на місця у таких міфо-
логічних і антропологічних джерелах, як Фрейзерова
Золота Гілка5 і Відьомські культи у Західній Європі міс
Мюррей6. Вирізки більшістю містили згадки про поширен-

1 Варто зауважити, що транслітерація оригінального слова Cthulhu
(читається Кесулу) досі викликає суперечки. У цьому перекладі літера
h, яка в англійській мові не читається, передається як українська х, зок-
рема тому, що таке звучання для англійської мови нетипове. Виняток
– лише сполуки th і ph. Тому «Ньярлатотеп», але «Ктулху».

2 Род-Айленд.
3 Луїзіана.
4 Вільям Скотт-Еліот – британський аматор теософії та антрополо-

гії, який вважав, що все людство має спільного предка – расу лемурій-
ців та їхніх наступників – атлантів. Його праці започаткували цілу епоху
псевдонаукових досліджень у царині антропоґенези.

5 Джеймс Джордж Фрейзер – шотландський антрополог і фолькло-
рист, його magnum opus «Золота гілка» обґрунтовує теорію спільного
походження міфологічної та магічної традицій усіх культур і народів.

6 Неодноразово згадувана ГФЛ праця британського антрополога і
культуролога Марґарет Мюррей описує панєвропейський дохристи-
янський культ Рогатого Божества.
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ня психічних захворювань і спалахи групового божевілля
чи манії навесні 1925 року.

Перша половина основного рукопису оповідає цілком
окрему історію. Скидається на те, що 1 березня 1925 року
худий темношкірий молодик, зовнішність якого була позна-
чена певною невротичністю і знервованістю, зустрівся в
одній справі з професором Енґеллом, принісши глиняний
барельєф, який натоді був щойно зліплений і навіть ще не до
кінця застиг. На його візитівці було зазначено ім’я Генрі
Ентоні Вілкокса, і мій дядько впізнав у ньому наймолодшо-
го сина чудової і віддалік знайомої йому родини, який
останнім часом вивчав скульптуру у Род-Айлендській школі
мистецтв і самотньо мешкав у будинку Фльор-де-Ліс біля
свого навчального закладу. Вілкокс був напрочуд обдарова-
ним, як на свій вік, але водночас і неабияким ексцентриком,
що від самого дитинства надзвичайно захоплювався дивни-
ми історіями і незвичними снами, якими зазвичай ділився з
усіма ближніми. Він називав себе «психічно гіперчутли-
вим», проте статечні жителі старого ділового міста вважали
його радше «дивакуватим». Ніколи не маючи багато спіль-
ного з людьми свого кола, він поступово випав із поля зору
соціуму і був знаний лише у вузькому колі естетів з інших
міст. Навіть у Клубі Мистецтв Провіденса, з його консерва-
тивними ідеалами, хлопця мали за практично безнадійного.

Під час візиту, йшлося у професорському рукописі, скульп -
тор у доволі різкій формі зажадав скористатися з глибоких
археологічних знань господаря, оскільки потребував допо-
моги, щоб розпізнати ієрогліфи на барельєфі. Його манера
розмовляти була якоюсь сонною і дещо манірною, а в рухах
і позах прозирала дещо відсторонена грація. Відповідь
мого дядька теж була доволі різкою, бо очевидна свіжість
барельєфа могла ріднити його з будь-чим, окрім археології.
Молодий Вілкокс і собі не змовчав, чим вразив мого дядька
настільки, що він запам’ятав і дослівно відтворив його
мову – зразок чудової, ба навіть фантастичної поетичності,
яка, либонь, і дає уявлення про стиль всієї бесіди і яку я від-
тоді вважаю чудовою характеристикою для цього юнака.
Вілкокс сказав: «Звісно ж, він цілком новий, бо я витворив
його минулої ночі у своїх снах про дивовижні міста; у візі-



10

ях, проте, давніших, ніж замислений Тір, чи занурений у
себе Сфінкс, а чи оточений садами Вавилон».

Цими словами він розпочав свою дещо безладну опо-
відь, яка мимохіть торкнулася струн заснулої пам’яті і
збудила гарячковий інтерес мого дядька. У ніч напередод-
ні відчувалися слабкі підземні поштовхи, найвідчутніші
на території Нової Англії за останні роки, що також
неабияк вплинуло на уяву Вілкокса. Коли він ліг спати, то
побачив неймовірний сон про колосальні міста, зведені
титанами, і небосяжні моноліти, обліплені зеленавою
тванню і потемнілі від прихованого жаху. Стіни і колони
вкривали ієрогліфи, а знизу, з бозна-яких глибин, долинав
голос, який не був голосом; хаотичне відчуття, яке лише
уява може перетворити на подобу голосу, але з якого
Вілкокс спромігся сформувати майже невимовлювану
суміш звуків: «Ктулху фхтагн».

Ці звуки були ключем до спогадів, які схвилювали і
стривожили професора Енґелла. Він з науковою прискіпли-
вістю розпитав про все скульптора і з надзвичайною ува-
гою вивчив барельєф, за роботою над яким замерзлий і
одягнений лише у піжаму юнак отямився від сну. Як пізні-
ше розповідав Вілкокс, мій дядько проклинав свою старість
за ту повільність, з якою він розпізнавав ієрогліфи та пік-
тограми. Багато його запитань здавалися візитеру вочевидь
недоречними, особливо ті, які намагалися пов’язати його з
дивними культами або общинами; Вілкокс же не міг зрозу-
міти неодноразово пропонованих йому обітниць мовчання,
в обмін на запрошення до членства в якомусь нібито відо-
мому містичному, чи то поганському релігійному ордені.
Коли ж професор Енґелл упевнився, що скульптор геть нео-
бізнаний з будь-якими культами чи стародавніми класифі-
каціями загадкових знань, він напосів на свого гостя, вима-
гаючи від нього майбутніх звітів про його сни. Це дало свої
результати, бо після першої бесіди рукопис щоденно попов-
нювався новими розповідями молодика, впродовж яких він
описував вражаючі фрагменти нічних візій, завжди обтяже-
них темною панорамою мокрого, похмурого каменю, з
потойбічним голосом чи розумом, який монотонно бубонів
загадкову, приголомшливу, невимовну тарабарщину. Два
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слова, які звучали найчастіше, можна було передати на
письмі як «Ктулху» і «Р’льєх».

23 березня, йдеться далі у рукописі, Вілкокс не з’явився;
в будинку, де він мешкав, вдалося з’ясувати, що той занеду-
жав на дивний різновид лихоманки і переїхав до родинного
маєтку на Вотермен-стріт. Посеред ночі він раптом почав
кричати, розбудивши кількох своїх сусідів-художників, і
потім перебував або без свідомості, або у полоні гарячкових
марень. Мій дядько зателефонував його батькам і відтоді не
випускав з уваги перебігу хвороби, часто надзвонюючи в
офіс доктора Тобі на Теєр-стріт, що, як він знав, опікувався
хворим. Охоплений пропасницею молодий розум, либонь,
був у полоні химерних образів; і доктор, за його словами,
раз у раз здригався, коли юнак заговорював до нього. У тих
мареннях було не лише те, що йому снилося раніше, але й
прохоплювалися натяки на якесь гігантське щось «з милю
заввишки», яке ступало чи важко вергалося десь поруч.

Жодного разу він не зміг дати його цілісного опису, лише
окремі безтямні слова, які у переказі доктора Тобі перекона-
ли професора, що «воно» цілком відповідає тому безіменно-
му жахіттю, яке хлопець відтворив у своїй сомнамбулічній
скульптурі. Зв’язок із цим об’єктом, додав лікар, безсумнів-
но, був першим кроком до впадання юнака у летаргію. Його
ж температура, попри все, не надто перевищувала нормаль-
ну; проте, з іншого боку, загальний стан хворого дозволяв
припустити радше лихоманку, аніж психічні розлади.

2 квітня близько п’ятнадцятої години всі симптоми
Вілкоксової недуги раптово зникли. Він підвівся в ліжку,
здивовано відзначивши, що перебуває вдома і абсолютно
нічого не знає про те, що відбулося у снах і наяву ще з 22 бе -
резня. Отримавши оптимістичні прогнози від лікаря, через
три дні він повернувся на свою квартиру, проте більше жод-
ним чином не зміг допомагати професорові Енґеллу. З його
одужанням з пам’яті цілковито пощезли всі сліди дивних
сновидінь, а мій дядько не зробив жодного запису його снів
після тижня безглуздих і непотрібних нотаток про його
нудотно тривіальні візії.

На цьому закінчується перша частина рукопису, але від-
силання до безладно розкиданих нотаток дали мені чимало




