


Ми зійшли на цей пагорб. З кожним новим кроком ми 
бачили все далі, тому, звісно, продовжували йти. І зараз 
ми на вершині. Ось уже кілька століть наука перебуває 
на вершині. І звідти ми дивимося на рівнину, на її проти-
лежний кінець, і бачимо те, інше, плем’я, що танцює понад 
хмарами, навіть вище від нас. Можливо, це міраж, можли-
во, фокус. Або, можливо, вони просто видерлися на вищу 
гору, якої ми не бачимо через те, що хмари затуляють нам 
вид. Тож ми вирушаємо туди, щоб дізнатися,  — і кожен 
крок веде нас униз. Байдуже, в якому напрямку йдемо, — 
ми однак не можемо зрушити з вершини, не втративши 
свого вигідного положення. Тому ми знову вилазимо на-
зад. Ми у пастці на своїй локальній вершині.

Але що, коли там, на тому боці долини, таки є вища 
вершина? Єдиний спосіб дістатися туди — це зціпити 
зуби, зійти з нашого узгір’я і рушити вздовж річки, а потім 
знову почати підніматися. І щойно тоді ти збагнеш: гей, та 
ж ця гора значно вища, ніж той пагорб, на якому ми були 
досі, і видно звідси також набагато краще.

Проте ти не зможеш туди дістатися, якщо не покинеш 
усього того, що робило тебе успішним там, на попередній 
локації. Тобі треба ступити перший крок униз.

Доктор Ліанна Латтеродт
«Віра і адаптивний ландшафт», Діалоги, 2091



ТЕРНОВИЙ ВІНЕЦЬ
Зовнішнє компонування

Заувага: для наочності на схемі відображено лише дві модульні вісі із шести
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ПРЕЛЮДІЯ

МАЙЖЕ НЕМОЖЛИВО СТВОРИТИ ПОСЛІДОВНУ СИСТЕМУ ПРИРОДНОГО 
МОРАЛЬНОГО ПРАВА. ПРИРОДА НЕ МАЄ ПРИНЦИПІВ. ВОНА НЕ ДАЄ 
НАМ ЖОДНОЇ ПІДСТАВИ ВІРИТИ, ЩО ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ СЛІД ШАНУВАТИ.
ПРИРОДА, У СВОЇЙ БАЙДУЖОСТІ, НЕ РОЗРІЗНЯЄ ДОБРА І ЗЛА.

АНАТОЛЬ ФРАНС

Біла кімната, позбавлена тіней чи рельєфних поверхонь. 
Жодних кутів: це дуже важливо. Жодних кутів чи кривизни 
меблів, жодного прямого освітлення, жодної геометричної гри 
світла і тіні, що в їхньому накладанні бодай із якогось ракурсу 
можна було б побачити Знак Хреста. Стіни — чи, радше, сті-
на — це єдина вигнута поверхня з м’якою біолюмінесценцією, 
сфероїдна загорожа, приплюснута знизу, на знак неохочого 
вшанування правил життя двоногих. Це була величезна мат-
ка діаметром три метри, на підлозі якої, похлипуючи, лежала  
істота.

Матка, тільки що вся кров містилася назовні.
Її звали Сачіта Бхар, і вся ця кров була також і в її голові. 

Станом на зараз вони вже вимкнули камери, разом з усім іншим, 
але неможливо було стерти видіння тих найперших моментів: 
кімната відпочинку, гістологічна лабораторія, навіть комірчина 
зі швабрами, господи боже, маленька бруднюща кімнатчина на 
третьому поверсі, де заховався Ґреґор. Сачі не бачила, коли вони 
знайшли Ґреґора. Вона перемикала з каналу на канал, ошаліло 
шукала життя і знаходила тільки мерців, яких до того часу вже 
встигли випатрати. Поки вона проклацала на екранах повний 
цикл трансляцій назад до передачі з комірчини, монстри всти-
гли прийти і піти.
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Ґреґор, який так любив того свого ручного тхора. Цього ран-
ку вона підіймалася з ним на ліфті. Вона запам’ятала його сму-
гасту сорочку. Інакше вона тепер і не знала б, що то за місиво 
лежить у комірчині.

Вона ще встигла побачити фрагменти бійні, перш ніж пови-
микалися камери: друзів, колег, ворогів шматували без жодного 
жалю чи вибірковості, їхні вительбушені рештки розкидали по 
лабораторних столах, робочих станціях і туалетних кабінках. І 
без огляду на всі відеотрансляції, які крутилися на імплантах у 
її голові — із усім її доступом до повного комплексу всюдисущої 
системи спостереження,  — Сачіта Бхар заледве вгледіла істот, 
які це все сотворили. Переважно тіні. Зблиск темряви, відкину-
тий якимось самотнім блукачем зі сліпої плями в об’єктиві ка-
мери. Вони зробили це, жодного разу не потрапивши їй на очі, 
не потрапивши на очі навіть одне одному.

Їх завжди тримали в ізоляції. Звісно ж, задля їхнього влас-
ного блага: помісти двох вампірів до одної кімнати, і вони, за-
вдяки своєму вродженому відчуттю територіальності, негайно 
вчепляться одне одному в горло. І проте якось вони приму-
дрялися працювати разом. Щонайменше півдюжини їх, цілком 
відрізаних одне від одного, без жодного зв’язку з рештою світу, 
раптом стали поводитися цілком узгоджено. Всі вони зроби-
ли це, не зустрічаючись віч-на-віч — і навіть у шалі різанини, 
в останні миті перед тим, як повимикалися камери, вони все 
одно залишалися невидимими. Всю цю бійню Сачі побачила 
просто краєм ока.

Як вони це зробили? Як змогли дати раду кутам?
Хтось інший міг би оцінити таку іронію: вона зачаїлася у 

сховку для монстрів, одному з небагатьох приміщень у будинку, 
де вони могли розплющити очі, не наражаючись на смерть. Тут 
прямі кути були verboten1. Тут перевіряли їхню ахіллесову п’яту, 
тут було створену вільну від хрестів зону, де геометрія ретельно 
контролювалася, а нейронні зв’язки було оптимізовано. Деінде 
геометрія цивілізованого світу оточувала їх зусібіч: стільниці, 
рами вікон, мільйони перетинів у побутових предметах та архі-
тектурі ніби чекали своєї нагоди довести вампірів до конвуль-
сій. Ці монстри не можуть…

…не змогли б…
__________________________

1 Заборонені (нім.) — прим. ред.
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…протриматися назовні навіть годину без антиевклідиків, 
які пригнічують Хрестовий Глюк. Тільки тут, у білій утробі — 
куди бідна, дурна Сачіта Бхар забігла, коли вимкнулося світ-
ло, — вони наважувалися розплющувати незахищені очі.

І зараз там поряд із нею стояло одне із цих чудовиськ.
Вона його не бачила. Її очі були міцно заплющені у спробі 

витіснити видіння бійні зі своєї голови. Вона не чула ні звуку, 
лише безкінечне тваринне скімлення, що долинало з її власного 
горла. Але щось перехопило частину світла, яке падало на її об-
личчя. Червоне світло, що оберталося під її повіками, ледь від-
чутно, на крихту потьмяніло, і вона збагнула.

— Привіт, — сказало воно.
Сачіта розплющила очі. То була одна із самиць: Валері — так 

вони назвали її на честь якоїсь завідувачки відділення, що рік 
тому пішла на пенсію. Вампірка Валері.

Очі Валері фільтрували червоне світло і відбивали його — 
криваво-помаранчеві зорі на розпашілому після різанини об-
личчі. Вона схилилась над Сачі, ніби статуя якоїсь комахи — не-
порушна, навіть дихання її було невідчутним. За лічені секунди 
до смерті вибору вже не залишалося, і якась підпрограма у го-
лові Сачі почала відзначати морфометрію: нелюдськи довгі кін-
цівки та слабку екзотермічну алометрію метаболічного двигуна, 
який насправді був гарячим. Нижня щелепа ледь випирала  — 
по-вовчому, наскільки це було доступно людиноподібній істо-
ті,  — щоб умістити всі ті зуби. На ній недоладний плямистий 
халат, композитна тканина зі смартперу з функціями телеметрії: 
сьогодні в розкладі Валері були фізичні процедури. Розпашіле 
лице, кривава повінь у розширених судинах хижака, що вийшов 
на полювання. А ще очі, ті страхітливі сяйливі цятки.

Нарешті з’ясувалося: Звужені зіниці.
Вона не на евклідиках…
Зненацька Сачі витягла хрест — аварійний вимикач для над-

звичайних ситуацій, талісман, який видавали кожному з них у 
День Перший разом із ID: хрест був перевірений на практиці, 
ефективний у кризових ситуаціях. Наука зрештою повернула 
його в обіг після того, як він незліченні століття перебував на 
марґінесах релігійного фетишизму. Сачі підняла його з якоюсь 
несподіваною відчайдушною бравадою і натиснула на кнопку. З 
кожного кінчика вистрелили телескопічні подовження, і ось уже 
кожне рамено її кишенькового тотема стало по метру завдовжки.
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Тридцять градусів візуального поля, Сачі. Можливо, со-
рок для найстійкіших. Переконайся, що він перпендикулярний 
до лінії погляду, кути працюють, тільки якщо вони близькі до 
дев’яноста градусів, але якщо вже ця штучка займе достатню 
частину поля зору, то їхня зорова кора підсмажиться, ніби елек-
тросхема в грозу…

Це слова Ґреґа.
Валері схилила голову і заходилася уважно вивчати арте-

факт. Тепер, як було відомо Сачі, щосекунди це страхітливе 
створіння могло впасти на землю, здригаючись у судомах зако-
рочених синапсів. І річ була не у вірі; річ була в нейрології.

Потвора нахилилася ближче, навіть не скривившись. Сачіта 
Бхар обмочилася.

— Будь ласка, — хлипнула вона. Вампірка не сказала нічого.
Слова полилися геть нестримно:
— Мені шкода, я ж ніколи, знаєш, не була частиною цього, 

я просто наукова співробітниця, я просто матеріали для канди-
датської збираю, знаю, це погано, знаю, це ніби, ніби… майже 
рабство, я це знаю, це паскудна система, це повна фігня, те що 
ми робимо, але ж це не я робила, ти розумієш? Я не ухвалюва-
ла тих рішень, взагалі, я прийшла вже після всього, я не маю до 
цього жодного стосунку, це моя кандидатська. І я, я розумію, як 
ти маєш почуватися, я розумію, чому ти нас ненавидиш, я б теж 
ненавиділа мабуть але будь ласка ох будь ласка, я ж просто… я 
ж просто студентка…

Через деякий час, так і не загинувши, вона наважилася під-
няти погляд. Валері дивилася в якусь точку трохи ліворуч, за ти-
сячу світлових років від неї. Наче відволіклася. З другого боку, 
вони завжди виглядали так, наче на щось відволікаються, їхній 
мозок одночасно опрацьовував десятки завдань, десятки сприй-
нятих через чуттєвий досвід реальностей, із яких кожна була на-
стільки ж справжньою, як і та, в якій перебували людські істоти.

Валері схилила голову, ніби дослухаючись до якоїсь тихе-
сенької музики. Вона майже всміхалася.

— Будь ласка… — прошепотіла Сачі.
— Не зла, — сказала Валері. — Не хочу помсти. Ти неважлива.
— Ти не хочеш… але…  — Тіла. Кров. Будівля, заповнена 

трупами та монстрами, за якими й зосталися ті трупи. — Тоді 
чого ти хочеш? Що завгодно, прошу, я…

— Хочу, щоб ти уявила: Христос на хресті.
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І, звісно, коли їй озвучили зображення, неможливо було 
його не побачити. Для Сачіти Бхар минуло ще кілька секунд, 
перш ніж вона встигла здивуватися, що це за несподівані судоми 
зводять її кінцівки, відчути, як завмирає вивихнута із суглобів 
щелепа, а тисячі гарячих ударів свердлами вибухають у поти-
личній частині її голови. Вона спробувала заплющити очі, але 
насправді було байдуже, чи падає світло на сітківку, — це не зір. 
Мозок витворює власні зображення, значно глибші, ніж зорові, 
а вимкнути цю функцію неможливо.

— Так, — замислено процокотіла Валері сама до себе. — Я 
вчуся.

Сачі спромоглася заговорити. Це було найскладніше, що 
вона робила у своєму житті, але вона знала, що вона має це зро-
бити; зрештою, це була остання річ, яку їй належало зробити в 
житті. Тож вона зібрала всю свою силу волі, кожну краплю з усіх 
резервів, кожен синапс, діяльність якого поки ще не була спря-
мована на самознищення, і заговорила. Тому що більше нічого 
не важило, а їй і справді кортіло знати:

— Вчишся… чо…
Вона не змогла вимовити запитання повністю. Але мозок 

Сачіти Бхар, згораючи в короткому замиканні, встиг іще під-
кинути останню думку серед перешкод, які заповнювали ефір її 
свідомості: То так виглядає Хрестовий Глюк. Це те, що ми роби-
мо з ними. Це…

— Дзюдо, — прошепотіла Валері.





ПРИМІТИВ

Врешті-решт, уся наука спирається на кореляції. 
Неваж ливо, наскільки ефективно вона описує одну 
змінну через іншу, її рівняння врешті впиратимуться 
в поверхню чорної скриньки (святий Герберт, мабуть, 
найлапідарніше висловився з цього приводу, коли 
спостеріг, що всі докази неминуче зводяться до бездо-
казових тез). Отже, різниця між Наукою та Вірою по-
лягає всього-на-всього у здатності до передбачення. 
Наукові одкровення, зрештою, точніше передбачали 
дійсність, ніж Релігійні, принаймні в питаннях світо-
будови; вони домінують не тому, що правдиві, а про-
сто тому, що вони працюють.

Орден Двокамерників є винятковою аномалією в 
загалом однорідному пейзажі. Їхні методології, без-
компромісно базовані на вірі, безцеремонно втруча-
ються у метафізичні виміри, де не важить емпірич-
ний аналіз, — а проте вони забезпечують результати 
зі значно вищими показниками передбачення, ніж 
звична нам наука. (Як вони це роблять  — невідомо; 
ймовірно, вони якось перелаштовують собі скроне-
ву долю, і це якимось чином посилює їхній зв’язок із 
Божественним.)



Проте до небезпечного наївним буде вбачати в 
цьому перемогу традиційної релігії. Це не так. Це пе-
ремога радикальної секти час існування якої заледве 
складає півстоліття, і ця перемога далась нам ціною 
руйнування стіни поміж Наукою та Релігією. Церква 
визнала свою поразку перед фізичним світом, що ві-
добразилося на історичному перемир’ї, яке досі до-
зволяло вірі та розуму спокійно співіснувати аж до 
сьогодні. Когось може зігрівати думка про те, що віра 
знову підіймається на обширі людського світогляду, 
але це не наша віра. Вона досі скеровує заблукані душі 
геть від бездуховного емпіризму світської релігії, але 
дні, коли вона вела їх до розпростертих рук нашого 
Людинолюбного Спасителя, відходять у минуле.

Вовки в овечих шкурах: Двокамерна загроза 
інституційній релігії у двадцять першому столітті. 

(Внутрішня доповідь Папської академії наук 
Святому Престолу, 2093).
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УСІ ТВАРИНИ ЗАЗНАЮТЬ ТИСКУ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ВІДБОРУ, ЯКИЙ 
ЗМУШУЄ ЇХ СТАВАТИ НАСТІЛЬКИ ТУПИМИ, НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДЛЯ НИХ 
МОЖЛИВО.

ПІТ РІЧЕРСОН І РОБЕРТ БОЙД

Глибоко в пустелі Ореґон юродивий, як пророк, Деніел Брюкс 
розплющив очі серед звичних літаній смертних вироків.

Ніч тяглася повільно. Шість пасток зі східного боку пішли 
в офлайн — мабуть, бісова компресорна станція знову накри-
лась, — а більшість робочих були порожніми. Але у вісімнадця-
тий номер потрапила велика підв’язкова змія. Полиновий тете-
рук нервово подзьобував лінзу тринадцятого. Відеотрансляція з 
четвертого номера не працювала, проте, судячи з маси та темпе-
ратури, там товкся молодий екземпляр Scleroperus1. У двадцять 
третю піймався заєць.

Брюкс ненавидів розбиратися із зайцями. Вони жахливо 
смердять, коли їх розтинаєш, а тепер їх розтинати доводилося 
майже завжди.

Він зітхнув та накреслив півколо вказівним пальцем, і з за-
пинала намету зникла відеотрансляція. Натомість з’явилися за-
головки, які стосувалися його колишніх інтересів: вічна пробле-
ма із зомбі в Пакистані; перша річниця катастрофи «Спасителя»; 
короткий і сумний некролог останньому дикому кораловому 
рифу.

Нічого від Ро.
Ще один порух  — і тканина підсвітилася тактичними на-

кладними елементами термокарти: зображення із супутника, 
трансльоване у вільний доступ у реальному часі — зображення 
із Прайнвільського Заповідника. Його намет розташовувався 
посередині дисплея у вигляді розмитої жовтої плямки: холодна і 
хрустка зовнішня мушля, в’язке тепле нутро. Жодних порівню-
ваних із нею локацій поблизу не було. Вдоволений, Брюкс кив-
нув сам до себе. Світ і досі залишав його на самоті.

Коли він виліз назовні, від нього, шурхочучи камінням, 
кинулося геть якесь маленьке створіння, невидиме в безбарв’ї 

__________________________

1 Ігуана (тут і далі – примітки перекладача, якщо не зазначено інше).
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досвітку. Дихання конденсувалося, вилітаючи з рота, під чере-
виками похрускувала паморозь, від якої запилюжена пустельна 
земля ледь-ледь поблискувала. Його ВХМ стояв, схилений на 
одну з миршавих модрин, які вартували табір, зефірні шини1 
обм’якли і розплющилися.

Він зняв кухоль і фільтр із саморобного гачка та вийшов на 
всіяний дрібними камінцями схил. Він тамував спрагу із жалю-
гідних залишків струмочка, що протікав біля підніжжя схилу, 
хоч вода в ньому була в’язкою і слизуватою, а впродовж най-
ближчого місяця йому взагалі, скоріш за все, судилося зникну-
ти. Води саме вистачало, щоб напоїти одного великого ссавця. 
На протилежному кінці долини на тлі сірого східного неба сла-
бенько звивалося ручне торнадо Двокамерників, але зорі над 
ним усе одно були видимі — крижані, незмигні та геть беззміс-
товні. Там не було нічого, крім ентропії та звичних уявних фігур, 
які люди прикладали до природи, ще звідколи вперше наважи-
лися поглянути в небеса.

Чотирнадцять років тому то була інша пустеля. Інша ніч. Але 
вона відчувалась однаково, аж поки він не глянув угору — і тоді, 
на кілька руйнівних митей, іншим стало небо, позбувшись будь-
яких випадковостей. То було небо, де кожна зірка сяяла на сво-
єму ідеально визначеному місці, де кожне сузір’я було ідеально 
квадратним, хай би як відчайдушно люди намагалися розтягти 
їх у щось інше. 13 лютого 2082 року. Ніч Першого Контакту: 
шістдесят дві тисячі об’єктів невідомого походження, оповивши 
землю велетенською сіткою, згоріли в атмосфері, оглушивши 
своїм криком увесь радіодіапазон. Брюкс пам’ятав це відчуття: 
він наче спостерігав якийсь небесний переворот, коли було ски-
нуто свавільного бога і відновлено порядок.

Революція протривала лише кілька секунд. Звичні сузір’я 
знову вийшли на передній план, щойно чіткі сліди, залишені 
тертям об горішні шари атмосфери, почали блякнути. Але шко-
ду було заподіяно, і Брюкс це знав. Небо вже ніколи не вигляда-
тиме так само.

Принаймні, так він думав тоді. Тоді всі так думали. Увесь, 
бляха, їхній вид тоді об’єднався перед лицем спільної загрози, 
хай навіть вони й не знали, що воно за загроза, і навіть якщо 

__________________________

1 Так називають шини від фірми Michelin – їхній логотип нагадує зефір-
ного чоловічка.
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та подія власне загрожувала лише людській самоповазі та само-
любству. Світ відкинув усі свої дріб’язкові розбіжності та, не 
шкодуючи грошей і ресурсів, забабахав найкращий, бляха, ко-
рабель, який лише могли створити у двадцять першому столітті. 
В команду набрали одноразових топ-фахівців та послали їх упе-
ред за найвірогіднішим курсом, підкинувши також розмовник, 
у якому фраза «Відведіть мене до вашого головного» була пере-
кладена тисячею мов.

І ось уже понад десятиліття світ, затамувавши подих, завмер 
в очікуванні Другого Пришестя. Але не сталося виходу на біс, 
не було й другого акту. Чотирнадцять років  — це чимало для 
виду, який керується миттєвою насолодою. Брюкс ніколи не вва-
жав, що має якусь особливу віру в шляхетність людського духу, 
але навіть його здивувало, наскільки мало часу минуло, перш 
ніж небо знову почало виглядати так, як воно завжди вигляда-
ло і доти, — це зайняло рівно стільки часу, скільки знадобило-
ся дріб’язковим розбіжностям, щоб знов опинитися на перших 
шпальтах. Люди, міркував він, дуже нагадують жаб: варто щось 
забрати з їхнього безпосереднього поля зору, і вони негайно про 
це забувають.

«Тезей» уже мав би минути Плутон. Якщо вони щось і зна-
йшли, то Брюкс про це не чув. Він же, своєю чергою, до смерті 
втомився чекати. Він втомився жити на паузі, в очікуванні по-
яви чи то монстрів, чи то спасителів. Він втомився вбивати тва-
рин, втомився помирати зсередини.

Чотирнадцять років.
Він бажав, щоб світ просто поквапився до свого кінця.

Цей ранок він провів так само, як проводив кожен ранок ось 
уже два місяці: об’їжджав браконьєрські стежки та перевіряв 
усіх тварин, які туди потрапили, плекаючи слабку надію знайти 
бодай якогось неспотвореного представника природи.

Ще до сходу сонця небо почали затягувати хмари; його 
мотоцикл не встиг набрати нормального заряду, тож він його 
залишив і вирушив у пішу мандрівку. До зайця він дістався 
близько полудня — тільки щоб з’ясувати, що хтось його випе-
редив. Якийсь інший хижак зламав пастку і спорожнив її — хи-
жак, якому забракло такту зоставити на місці трохи крові для 
аналізу.




