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Той, що відновлює репутації

Ne raillons pas les fous; leur folie dure plus longtemps
que la nôtre…. Voilà toute la differénce1...

І

Наприкінці 1920 року уряд Сполучених Штатів
Америки майже завершив упровадження програми, при-
йнятої протягом останніх місяців адміністрацією Вінтро -
па2. Країна перебувала у стані цілковитого спокою. Усім
відомо, як вирішуються проблеми з тарифами та безробіт-
тям. Війна з Німеччиною, що розпочалась з її нападу на
острови Самоа, начебто не лишила жодного знаку́ на
добробуті країни, а тимчасова окупація Норфолка армією
загарбника була забута у світлі численних перемог військо-
вого флоту США над силами супротивника. Воєнний успіх
спричинив суттєве погіршення стану військ генерала фон
Ґартенляубе у штаті Нью-Джерсі. Інвестиції у Кубу та Гаваї
цілком виправдали себе, острови Самоа як важливий
вугільний порт так само відповідали витратам. 

Країна займала вигідну оборонну позицію. Кожне при-
бережне місто було максимально укріплене наземними
фортифікаціями. Під опікою командування, що впровадило

1 Не знущайтеся з душевнохворих; їхнє божевілля триває довше
за наше... В цьому єдина різниця (фр.) (тут і далі – примітки пере-
кладача).

2 Вінтроп – президент Сполучених Штатів в уявному майбутньому.
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прусську систему набору1, армія збільшила свої лави до
трьохсот тисяч військовослужбовців з мільйоном потенцій-
них вояків у резерві. Шість величних ескадр, що складали-
ся з крейсерів і лінкорів, охороняли шість військово-мор-
ських баз, залишаючи пароплави на захист прибережних
вод. Шановні добродії із Заходу нарешті усвідомили, що
інститути для підготовки дипломатів необхідні для освіти
баристерів2 не менше за юридичні школи. Таким чином,
тепер наші закордонні інтереси могли захищати не тільки
патріоти-самоучки. Словом, нація процвітала. 

Чикаго, ненадовго паралізоване після великої пожежі
(вже другої в історії міста), відродилося з руїн набагато
величнішим за те біле місто-іграшку, яким воно було у
1893-му. Всюди вишукана архітектура замінювала потвор-
ну, раптовий потяг до благопристойності врятував від наяв-
них жахіть навіть Нью-Йорк. Вулиці розширили, замости-
ли бруківкою і належно освітили, всюди висаджували дере-
ва й розбивали сквери. Застарілі надземні мости заміняли
підземними трасами. Нові адміністративні будинки були
чудовими зразками архітектури. Довгий ланцюг грубих
кам’яних набережних, що оточував острів, перетворили на
парки, які стали справжньою знахідкою для населення.
Піднесення державної опери й театру цілком виправдало їх
фінансування. Національна Академія дизайну Сполучених
Штатів зрівнялася зі схожими європейськими закладами.
Мало хто заздрив міністрові культури та мистецтв (ані його
повноваженням, ані обов’язкам), на відміну від міністра
лісового господарства та мисливства: робота останнього
стала набагато легшою через впровадження кінної поліції. 

Останні домовленості з Британією та Францією також
принесли свої плоди: депортація євреїв-нелегалів (як засіб
самозахисту), заснування незалежного негритянського
штату Своні, контроль над імміграцією, нові закони щодо

1 Прусська система вербування – комплекс заходів, спрямованих
на підвищення кількості рекрутів, успішно використаний Пруссією під
час франко-прусської війни.

2 Баристер – адвокат найвищого рангу, що має право виступати в
міжнародному суді.
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натуралізації та поступова централізація впливу виконавчої
влади – все це неодмінно слугувало національній безпеці і
спокою. Коли уряд вирішив «індіанське питання», а міністр
військових справ замінив ескадрони індіанських кавале-
ристів у національних костюмах мізерними угруповання-
ми, прив’язаними до скорочених полків, американці зітхну-
ли з полегшенням. Коли в результаті масштабного Конгре -
су Релігій фанатизм і нетерпимість було поховано у пісках
минулого, коли доброта і милосердя почали об’єднувати
непримиримі конфесії, багато хто думав, що настав рай на
землі. Принаймні у Новому Світі, де він здавався надзви-
чайно справжнім. 

Утім, самозбереження понад усе. Тому Сполучені Шта -
ти з нескінченним жалем спостерігали, як Німеччина,
Італія, Іспанія та Бельгія корчились у лабетах агонізуючої
анархії, поки Росія, спостерігаючи з Кавказу, підкорювала
ці країни одна за одною. 

Літо 1899 року запам’яталось жителям Нью-Йорка
демонтажем надземної залізниці. Наступного літа містяни
пережили ще більш знакову подію – сумнозвісна статуя
Вільяма Доджа була переміщена1. Зимою того ж року роз-
почалась активна агітація за скасування заборони суїциду.
Процес сягнув свого апогею у квітні 1920 року, коли на
площі Вашинґтона відкрилася перша державна камера
смерті.

Того дня я вийшов з дому доктора Арчера, що на авеню
Медісон. Цей мій візит був просто формальністю. Відтоді
як я впав з коня чотири роки тому, я страждав від болів у
потилиці та шиї. Проте протягом останніх місяців біль
ущух, тому докторові нічого було лікувати. Навряд чи
такий діагноз відповідав сумі, що я сплачував лікарю, і я це
чудово усвідомлював, але річ була не у грошах. Насправді
мене бентежила помилка, якої припустився лікар на почат-
ку. Після того, як мене підібрали з бруківки, де я лежав без

1 Вільям Е. Додж (1805–1883) – американський політик, правоза-
хисник. Після його смерті адміністрація Нью-Йорка встановила статую
Доджа у центрі міста, викликавши обурення і дискусію у пресі через
розміщення монумента.
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тями, і хтось милосердно пристрелив мого бідолашного
коня, я опинився у доктора Арчера. Він заявив, що мій
мозок було травмовано, і розмістив мене у своїй приватній
лікарні. Там мене лікували від божевілля. Врешті-решт
лікар оголосив про моє одужання, і я, чудово усвідомлюю-
чи, що мій розум протягом лікування був чи не яснішим за
розум лікаря, «заплатив за навчання» (саме так він сказав
жартома) і був такий. На прощання я широко усміхнувся і
пообіцяв розквитатися з ним за його помилку, а лікар, роз-
сміявшись мені в обличчя, попросив вряди-годи навідува-
тися до нього. Я так і робив, сподіваючись звести з ним
порахунки, але слушної нагоди не траплялося. Втім, я
запевнив лікаря, що дочекаюсь свого часу.

На моє щастя, падіння з коня не призвело до фатальних
наслідків, натомість змінило мене на краще. З лінивого
юнака, що блукав собі містом, я перетворився на активного,
енергійного, запального і, головне, цілеспрямованого й
амбітного чоловіка. Насправді мене турбувала лише одна
річ. Я сміявся зі свого занепокоєння, проте воно не зникало.

Під час лікування я багато читав. Саме тоді мені вперше
потрапив до рук «Король у Жовтому». Я придбав цю книж-
ку і вже після прочитання першого акту не зміг позбутися
стійкого відчуття: ліпше мені зупинитися й не читати далі.
Незважаючи на це, я продовжив – і поквапом жбурнув
книжку в камін. Том врізався у камінну решітку і, розгор-
нувшись, впав просто у вогонь. Якби мій погляд не зупи-
нився на вступних словах другого акту, я б ніколи його не
прочитав. Але коли я нахилився, аби підібрати книжку, ця
сторінка прикувала до себе мій погляд. З криком, сповне-
ним жаху (або задоволення, настільки болючого й гострого,
що я відчував його кожним нервом) я вихопив примірник з
вогню та судомно поповз до спальні, де читав і перечитував
книжку, де ридав, сміявся і тремтів від несамовитого жаху,
що іноді сповнює мене і тепер. Саме це тривожить мене, бо
я не можу забути Каркозу, де чорні зорі світять з небес, де
тіні людських думок подовжуються опівдні, коли два сонця
занурюються в озеро Галі; моя пам’ять завжди повертати-
меться до спогаду про Бліду Маску. Я молю Бога, аби він
прокляв автора тієї книжки, як автор прокляв світ своїм
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прекрасним, величним створінням, моторошним у своїй
простоті, незаперечним у своїй правдивості – світ, що трем-
тить перед ликом Короля у Жовтому. 

Коли французький уряд перехопив перекладені примір-
ники книжки, які щойно прибули до Парижа і Лондона,
людям, звісно, закортіло ознайомитись із текстом. Книжка
розповсюджувалась, наче інфекційне захворювання: з міста
до міста, з материка на материк, там заборонили, тут кон-
фіскували, преса і духівництво засуджували її наперебій,
навіть найшаленіші анархісти від літератури пускали її під
цензуру. Проте на тих прóклятих сторінках не було жодних
правил, не проголошувалась жодна доктрина чи вчення, не
таврувались жодні погляди або вірування. Цю книжку
неможливо було засудити за будь-яким з відомих законів.
Навпаки, «Король у Жовтому» поставав як неймовірний
витвір мистецтва, неймовірний настільки, що жодна люди-
на не могла витримати тієї напруги, яку викликали слова.
Здавалося, наче у тих словах ховалась есенція найчистішої
у світі отрути. Банальність і невинність першого акту
книжки тільки підсилювали могутній невідворотній удар,
що настигав читача далі. 

Я чудово пам’ятаю той день, тринадцяте квітня 1920
року. День офіційного відкриття державної камери смерті,
розташованої на півдні площі Вашинґтона, між вулицею
Вудстер і П’ятою Південною авеню. Район, що раніше
складався зі старих обшарпаних будівель з кафе та рестора-
нами для іноземців, був повністю викуплений урядом взим-
ку 1898 року. Французькі ресторани й італійські кафетерії
знесли; весь квартал обнесли золотавою залізною огоро-
жею й перетворили на чудовий сад з газонами, квітами і
водограями. У центрі саду в оточенні квіткових кущів стоя-
ла невеличка біла будівля, споруджена у стилі строгого кла-
сицизму. Шість античних колон підтримували дах, єдині
двері були вилиті з бронзи. Перед входом стояла велична
група скульптур, що зображували мойр, роботи молодого
американського скульптора Бориса Івейна (помер у Парижі
у віці двадцяти трьох років). 

Церемонія урочистого відкриття вже тривала, коли я
перетнув Університетську вулицю й опинився на площі. Я
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прокладав собі шлях крізь мовчазний натовп глядачів, але
вийти на іншу вулицю мені завадив поліцейський кордон.
Уланський полк оточив площу навколо камери смерті. Тим
часом губернатор Нью-Йорка зі спеціальної трибуни
навпроти Вашинґтон-парку виголошував промову. За ним
стояли мери Нью-Йорка та Брукліна, очільник місцевої
поліції, командир армії, полковник Лівінґстон, командувач
військ підтримки США, генерал Блаунт, що управляв на
острові Ґовернорс, генерал-майор Гамільтон, командир гар-
нізону Нью-Йорка та Брукліна, адмірал флоту річки Норт
на прізвище Бафбі, генерал військово-медичної служби
Лансефорд, сенатори Нью-Йорка Вайс і Франклін, а також
офіційний представник прес-служби. Трибуну охороняв
загін гусарів Національної гвардії.

Губернатор відповідав на коротку доповідь генерала вій-
ськово-медичної служби. Я встиг почути кінець його про-
мови: 

– Закони, що забороняють самогубство й запроваджують
кримінальну відповідальність за будь-яку спробу суїциду,
було скасовано. Уряд визнає за громадянами право заверши-
ти своє існування, що стало для них нестерпним через фізич-
ні чи духовні страждання. Ми вважаємо, що громадськість
лише виграє завдяки усуненню цього пласту населення.
Статистика свідчить, що з моменту прийняття цього закону
кількість самогубств на території Сполучених Штатів лиши-
лася незмінною, що лише доводить його користь. З цього дня
камери смерті будуть збудовані у кожному американському
місті, містечку та селищі. Час покаже, чи зможуть вжиті
заходи допомогти тій частині нашого суспільства, члени
якого зневірились і щодня поповнюють ряди самогубців.

Він зробив паузу й обернувся до білої камери смерті.
Мертва тиша залягла над площею. 

– Там, – продовжив губернатор, – безболісна смерть
чекає на кожного, хто більше не може витримати ударів
життя. Кожний, хто шукає смерті, знайде її у цій білій каме-
рі. – Озирнувшись на керівника президентської охорони,
він швидко промовив:

– Оголошую камеру смерті офіційно відкритою, – після
чого чоловік розвернувся до величезного натовпу: – Шановні



мешканці Нью-Йорка та Сполучених Штатів Америки, від
імені уряду оголошую камеру смерті відкритою! 

Урочисту тишу розірвав гучний покрик командира. Загін
гусарів вишикувався за екіпажем губернатора, улани розо-
середилися вздовж П’ятої авеню й чекали на командування
гарнізону, а кінна поліція супроводжувала цю колону. Я від-
ділився від натовпу, що витріщався на білу мармурову
камеру смерті. Далі, перетнувши Південну П’яту авеню, я
попростував уздовж магістралі до Блікер-стрит. Поворот
праворуч – і я вже стояв біля непомітної крамниці з вицві-
лою вивіскою: 

ГОБЕРК, ЗБРОЯР

Я зазирнув досередини і побачив Гоберка в дальньому
закутку зали. Той відірвався від роботи і крикнув своїм гус-
тим басом: 

– Заходьте, містере Кастейне! 
Його донька на ймення Констанція підвелася на знак

привітання, коли я переступив поріг лавки, і простягнула
мені свою тендітну руку. Втім, їй не вдалось приховати
свого розчарування: щоки Констанції сором’язливо почер-
воніли, бо вона чекала на іншого Кастейна – мого двоюрід-
ного брата Луїса. Я вичавив із себе зніяковілу усмішку і
похвалив барвистий стяг, який вона вишивала. Старий
Гоберк тим часом клепав поношені поножі з якогось дав-
нього обладунку. Його молоточок відлунював милозвучним
«дзень! дзень! дзень!» по всій крамниці. Коли роботу було
завершено, майстер відклав свій молоточок і метушливо
закріпив щось невеличким розсувним ключем. М’який
брязкіт обладунків викликав у мене приємне тремтіння. Я
завжди любив звук, з яким залізо вдаряється об залізо, при-
глушений стукіт киянки по пластинах, передзвін тонкої
кольчуги. Правду кажучи, це була єдина причина моїх від-
відин Гоберка. Ані він, ані його донька не цікавили мене,
хіба що закоханість Констанції в Луїса щось важила.
Зізнаюсь, їхні стосунки справді привертали мою увагу,
іноді навіть позбавляючи нічного сну. Втім, у глибині душі
я знав, що все складеться так, як треба, що я зможу влаш-
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тувати їхнє майбутнє так само, як і владнати справу з моїм
любим лікарем Джоном Арчером. 

Проте я не завдавав би собі клопоту візитом до крам-
ниці саме тоді, якби мелодичний дзвін молоточка не
справляв на мене такого заворожливого впливу. Я був лад-
ний просидіти там цілу вічність, слухати й слухати.
Раптовий відблиск заблукалого сонячного променя, що
торкнувся інкрустованої сталі, викликав у мене настільки
гостре й чисте осяяння, що я аж затамував подих.
Сконцентрувавши розсіяний погляд, я ледь не тремтів від
ейфорії, яка вивертала мої нерви, допоки якийсь рух ста-
рого зброяра не затулив те блаженне сонячне світло. Я від-
кинувся на спинку стільця. Майстер шліфувальною ган-
чіркою стирав іржу зі старих заклепок. Тільки це «щух!
щух!» і могло вгамувати мій трем. 

Констанція працювала над вишивкою, час від часу зупи-
няючись, аби краще розгледіти візерунок на кольоровій
ілюстрації з музею Метрополітен. 

– Для кого це? – спитав я.
Гоберк пояснив, що разом зі стародавніми обладунками

музею Метрополітен, де він працював зброярем, він також
отримав доступ до кількох колекцій, що належали колек-
ціонерам-багатіям. Броня, над якою він працював, виявила-
ся частиною загублених поножів з відомого обладунку, що
його клієнт розшукав у маленькій паризькій крамниці на
набережній Орсе. Він, Гоберк, домовився з клієнтом та
взявся лагодити поножі. Таким чином обладунок знову став
повним. Майстер відклав свій молоточок і розповів мені
історію цієї броні, що простежувалась з 1450 року, від влас-
ника до власника, допоки нарешті опинилась у Томаса
Стейнбріджа. Коли його розкішну колекцію пустили з
молотка, той клієнт Гоберка придбав обладунок і відтоді
розшукував загублену частину поножів, аж поки нарешті
натрапив на неї у Парижі. 

– Тобто ви наполегливо шукали ці поножі, навіть не знаю-
чи напевно, чи вони взагалі ще існують? – здивувався я. 

– Авжеж, – спокійно відповів майстер.
Уперше за весь час нашого знайомства я відчув певну

зацікавленість Гоберком. 


