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«What do you dislike? — Stupid people.»
John Lennon’s lifelines to New Musical Express, February 1963 1.

«Я, Шура, вот что скажу: людям сейчас особенно доверяться
нельзя. Люди, Шура, ... — такие козлы...»
Реплика главного героя (Лузги) в к/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего…», СССР, 1987 2.

Я: Уявляєш, нещодавно в новинах прочитав... Корунець3 бук
вально місяць тому помер. Я був упевнений, його давно нема —
люди так довго в нас не живуть... А він, бач, майже сто років
прожив. І Голодомор переміг, і Другу світову пройшов, а скільки
його цькували та звільняли в СРСР за антикомуністичні погля
ди та українську мову... А чувак, ось, і не здався, і принципам
не зрадив, і в свої 95 ще викладав... Мені б так у такому віці...
Мій друг: Значить, він ПРАВИЛЬНО жив.
Зустріч із моїм другом та одногрупником за пляшкою віскі десь
у Відні, грудень 2018 р.

1

«Що вам не подобається? — Тупі люди.»
Анкета Джона Леннона для тижневика «NewMusicalExpress», лютий, 1963 р.
2
«Я, Шура, ось що скажу: людям зараз особливо довіряти не варто. Люди,
Шура, … — такі козли...»
Репліка головного героя (Лузги) з к/ф «Холодне літо п’ятдесят третього…», СРСР,
1987 р.
3
Корунець Ілько Вакулович — перекладач, викладач, засновник предмету
«Теорія перекладу» в Україні. Вважається найстарішим викладачем України —
він викладав у свої 95, користуючись неабияким авторитетом серед студентів.
Помер 18 листопада 2018 року на 97-му році життя.

Усі події, місця та імена вигадані. Будь-яке співпадіння з реаль
ними двоногими істотами або юридичними особами має випад
ковий характер.

Павло Татаржинський

1
24 жовтня 2091. Сідней.

Вбудований у руку чип нервово завібрував. Брайан тихо встав з ліжка. Включилася нічна підсвітка, яка,
не дратуючи очей після раптового пробудження, показала шлях до дверей, які вже автоматично відкривалися.
Брайан обережно, щоб не розбудити дружину, вийшов
зі спальні і попрямував до кухні. Двері в спальню автоматично зачинилися.
Чипи заблоковані для комунікації, коли людина спить
або просто бажає побути на самоті. І якщо інший чип
дозволив його власнику зв’язатися з Брайаном, значить,
трапилось щось меганадзвичайне.
Діставшись кухні, Брайан звичним рухом дриґнув кінцівками пальців. Перед очима активізувався голографічний екран. На другому кінці конференції сидів Інґмар Соренсен, колега Брайана та один з найкращих його друзів.
— Телепортуйся. Негайно. В Берлін, — швидко і без зайвих слів «привітався» Інґмар. На балакуна Інґмара це
було зовсім не схоже, що вже насторожило Брайана. —
Уряд ледь не хакнули.
— Тьфу ти, Інґмаре, ти що несеш? Це пріоритет А-9?
І з цим твій чип дозволив тобі зі мною з’єднатися вночі?
Розбудити? Та Уряд ледь не кожен день ламають, і що?
У нас преса на цих новинах лише й тримається.
Звичайно, це була не зовсім правда. Ні, на електронні уряди, які вже майже десять останніх років працювали без великих оновлень та перекодувань, атаки йшли
постійно. Починаючи від звичайного хакерства — як
від своїх громадян, так і з анклавів Антицивілізації —
і закінчуючи витонченим масованим вкиданням фейків
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та псевдостатистики, які могли псувати Урядові аналітику. Більш того, якщо студенту аналітичних дисциплін
не вдалося під час навчання зробити бодай-якоїсь капості Уряду, а ще краще — завдати шкоди, то можна було залишитися й без диплому. Але за останні п’ять років усі ці
атаки ставали хіба що джерелом жартів на гумористичних шоу, не більше.
— Це А-3. Телепорт за чотири хвилини.
— Упс. Одягаюся.
Пріоритети з’єднань людьми не визначаються. Це визначають самі чипи, які є частиною електронного уряду
і, відповідно, штучного інтелекту. Емоції їм не притаманні. І якщо це А-3, то є загроза реально фатальних наслідків, або ці наслідки навіть штучний інтелект прорахувати
не може. Електронний уряд, ще в тестовому режимі, стартував ще 35 років тому. І, чесно кажучи, Брайан не міг
пригадати жодного випадку з пріоритетом «А». А тут ще
А-3! Тобто три кроки до А-0, або, як його описували в старих книжках, — до страшного слова «Апокаліпсис», коли
зупиниться, або зруйнується геть усе.
Брайанові знадобилося 30 секунд, щоб накинути штани, поло та шкарпетки з кросівками, що йому викинула
шафа, врахувавши погоду в Берліні. Потім шафа спакує валізу, оцінивши, скільки доведеться Брайану бути
не вдома, та відправить її.
Кавоварка заварила каву. Ще є три хвилині до телепортації, можна покавувати і заодно отримати побільше
деталей від Інґмара. Брайан нашвидкуруч умився, витерся й побіг до екрану.
— Окей, маю три хвилини, дай екстракт.
В принципі, це можна було б і не просити. Вічно балакучий і шукаючий пригод Інґмар у стресових ситуаціях
7
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ставав особливо зосередженим і міг аналізувати дійсність
та видавати екстракти не гірше за штучний інтелект.
— У мене екстракт на 20 секунд, — не гаючи часу, розпочав Інґмар. — Один з урядових техніків, дехто Алекс
Фрост, катається по підлозі берлінського сервера № 5,
плаче і матюкається на старій російській. Уряд аналізує
це як Голку Диявола.
— Тобто він, навпаки, не плаче... — одразу ж зрозумів
його Брайан.
— Саме так. Тому й А-3. Уряд тупо не може нічого прорахувати. Але в Голці впевнений на 100 відсотків.

2
23 жовтня 2091. Берлін.

Телепорти закінчили тестувати і запустили в перманент ще 10 років потому. Проте Брайан ніяк не міг звикнути, що його перекидають із Сіднея в Європу на день
раніше. Хоч Брайан і прокинувся шість хвилин тому,
в Берліні був розпал робочого дня.
Телепорт висадив його прямо посеред Карл-МарксАлеє, біля входу в серверний Блок № 1-7 Уряду. Через
робочій день бульвар був порожній, оскільки всі користувалися телепортами, щоб не витрачати часу. Це на вихідні народ набере автівок на складах і буде кататися дорогами, насолоджуючись повільним пересуванням. Брайан
побіг до Блоку № 5 — його робочий день несподівано почався на сім годин раніше, та ще й учора замість сьогодні.
Всередині було троє: Інґмар, Алекс та лікар, якого викликав Уряд. Від Алекса йшов потік незрозумілих слів
та речень. Він лаявся російською, яку вживали лише
8
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літні люди. У суспільстві ця мова майже не використовувалася з часів, коли розпалася Російська Імперія, або
недоімперія, як її називали. Проте, навіть якби хтось
із присутніх і знав російську, навряд чи Алекса можна
було б зрозуміти — він гомонів, змішуючи лайки з виттям, не відриваючи щільно стуливших обличчя долонь,
катаючись при цьому по підлозі й судомно здригаючись
від болю. Так роблять люди, яким щойно викололи
чи випалили очі.
Інґмар та лікар стояли абсолютно зніяковіло, іноді підстрибуючи, щоб пропустити під собою «перекотиполе»Алекса. Вони настільки зніяковіли, що чипи не могли
достукатися до мозку і передати інструкції, як надати
першу допомогу. Це було й недивно, бо в Осі Цивілізації — майже з нульовими рівнями злочинності та травматизму — і порізи шкіри були надзвичайною подією,
а тут таке... Таке, що останнього разу траплялося аж
у далекому 2024 році....
Брайан швидко зрозумів ступор лікаря, підійшов
до нього і трухнув за плечі:
— Лікарю, вам на цей виїзд система повинна була дати
операційний наркоз. Стріляйте швидше, бо він зараз скопититься від больового шоку.
Лікар вийшов зі ступору, витягнув магнітний наркозер і направив на Алекса. Той перестав перекочуватися
і різко обм’як. Лікар швидко підійшов, перевернув зомлілого чоловіка на бік, відкрив йому рота та висунув язика, аби той не задихнувся. Потім обережно відвів руки
Алекса від його очей. На їх місці зяяли пустоти, причому
аж до самого очного дна. Ані слідів циліарного м’яза, ані
оптичного нерва видно не було. Тобто те, що викололо
очі, пройшло рівно по центру кришталика, з чіткістю
9
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до мікрона, до задньої камери, та рівномірно, з ювелірною точністю, обпалило все всередині.
Правда, це «воно» завше було жіночого роду. Так, саме
жіночим родом це явище поетично назвали самі винахідники — «Голка Диявола».
— Давайте дотягнемо його до дверей, тут пару метрів, нічого з ним без носилок не трапиться. Слава Богу,
не хребет зламав. Там телепортом до лікарні, і хай відходить від наркозу, — Брайан на мить замовк, звірив думки
з чипом, і продовжив, — хм... дивно, більше жертв немає.
Неймовірно.
Утрьох вони доволокли непритомного Алекса до вулиці, де вже був готовий телепорт. Інґмар взяв за руку
лікаря:
— Лікарю, будь ласка, ... нам потрібен німецький
стресознімач.
— Мені він теж потрібен. І чип теж згоден. Він передасть на роботу, що я пішов пити шнапс. Пішли.

3
Перші 50 грамів ледь не розірвали мозок. Авжеж, коли
в тебе немає досвіду... В Осі Цивілізації алкоголь використовувався нечасто, оскільки сучасний світ міг запропонувати мільйон розваг, а стресові ситуації траплялися
вкрай рідко. При цьому алкоголь, особливо міцний, тут
вироблявся у великих кількостях і з задоволенням експортувався Ваті — так між собою по простому народи Осі
називали всю Антицивілізацію.
Буквально за декілька секунд чип Брайана просигналізував, що потрібна добавка. Схоже, чипи його ком 10 
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паньйонів сигналізували те ж саме, бо буквально за мить
на столі з’явилося ще три чарки. Правда, на легке здивування Брайана, компаньйонам чипи замовили вже по 75,
а Брайану знизили до 20.
Після другого прийому першим почав нормально дихати лікар:
— Та ну його, до біса такі...
— Такі пригоди чи шнапси? — трохи грайливо, бо алкоголь вже почав діяти на мозок, перебив Інґмар.
— Та обидва... — відмахнувся лікар і зацікавлено подивися на Брайана. — А вам як так вдалося зберегти нерви?
— А Брайан у нас по цих сліпаках наукову дисертацію
писав. Так що надивився на них.
— От тільки не треба порівнювати, — не погодився Брайан, — я-то дисертацію по відеоматеріалах писав. Коли ти це на цифрі бачиш, то воно не так торкає.
З реальними жертвами я розмовляв, коли багато років
пройшло. В них вже і психіка загоїлася, і скляні очі їм
повставляли...
— Щоб ось так, як нас, не лякали? — перебив лікар.
— Ну... частково і для цього. Але, повірте, писати дисертацію по зображеннях, навіть коли ти побачив тисячі
сліпаків, і зіткнутися з реальним об’єктом, та ще й свіжим... — Брайан зробив паузу, щоб схопити повітря, —
це абсолютно різні речі. Хоча, щось та дисертація в плані нейрозахисту й дала — бачите, шнапсом-то мене
обділили.
— Не знаю, мені, он, чип знов замовлення надіслав, —
відповів лікар. — Як нормальна людина таке може взагалі побачити і не з’їхати з глузду?
— О, лікарю, це ми з вами такими ніжними стали. Цивілізація, штучний інтелект, чипи, що будь-яку хворобу
 11 
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за три роки до інкубації діагностують... Раніше в історії
людства і не такі випадки сприймалися як належне. Був
один чувак — Василь ІІ Болгаробійця його звали. Так ось,
коли він чергову перемогу отримав, вирішив, що просто повбивати ворогів нецікаво... він полонив їх, розбив
на сотні і всім повиколював очі, залишивши по одній одноокій людині на сотню. І відпустив — з метою, щоб одноокі провідники довели ці «полки» додому, а ті вдома
щоб розповідали, який цей Василь кривавий та брутальний, щоб усі боялися та не насміхалися. Ну, і щоб данину
вчасно та без зайвих питань платили.
Брайан перевів подих і швидко, аби не збивати темпу
розповіді, продовжив:
— Та й чого далеко ходити? Голка Диявола погуляла в 2024–2025-му. Тут, на відміну від незрозумілих літописів, цифра чітка — 21 тисяча з копійками людей.
Точну цифру можна знайти в Уряді. Це в літописах монахи могли написати «полчища жертв Болгаробійця
йшли нескінченою жалобною ходою... бла-бла-бла...
хмари закривали небо... бла-бла-бла... стогін лунав
за небокрай...». Ну, аби читачеві не нудно було. А може,
ті «полчища» не п’ятнадцять тисяч були, а дві–три...
ми вже ніколи не дізнаємось. А от у 2024–2025-му все
документально зафіксували — і прізвища, і місця атак,
і причини, чому людина під Голку потрапила. Причому в першій хвилі майже 20 тисяч сліпаків. І навіть тоді
місцеві, які майже 10 років жили у стані перманентної війни та звикли до звісток про втрати з фронту...,
навіть тоді вони у такий ступор впали... і фронтові лікарі
теж! Так що, мабуть, лікарю, ваша реакція теж не дивна,
радше нормальна, — Брайан знову на хвилинку запнувся, а потім продовжив:
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— Найцікавіше те, що більше 15 хвилин пройшло
з атаки на Алекса, а жертв більше немає. Це неймовірно!
— Так, може, вона саме за Алексом полювала? — запитався лікар.
— Ні, — втрутився Інґмар, — вся інформація, яку ми вивчали, свідчить, що Голка за персоналіями або націями
не полює. Це система, звичайна аналітична система, розумієш? Тому Уряд і поставив нереально високий пріоритет. Бо вважалося, до сьогодні принаймні, що Голка
вистрелила лише раз, тоді в 2024-му. Хоча... тоді ж, як
усі не старалися, жодного причетного так і не знайшли. I
ці терористи-філософи... Чорт, як вони себе називали —
«спільнота деструктивних терористів»? Так?... Так і залишилися невідомими.
— Так, а може, хтось із них, ну, цих терористів дожив
до сьогодні і захотів побавитися, чи якось відомстити? —
спитав лікар. — У нас же є частина довгожителів із синдромом «депресії задовгого життя»?
— Хм... — хмикнув Брайан, вже потягуючи шнапс (так
алкоголь сильніше бив по мозку, знижуючи рівень стресу), — ідея цікава. О, бачите, навіть чипам вона сподобалася, — посміхнувся він, бо на столі з’явилися ще три
чарки, правда, по 25. — Треба буде проаналізувати й це.
Але це потім. Зараз, я думаю, можна допивати скільки
дадуть, та й спати. Все одно хоч якось адекватного Алекса ми раніше, ніж за тиждень, не отримаємо. Ви тільки,
лікарю, проаналізуйте праці ваших колег із психології
сліпаків. Я пам’ятаю, в багатьох були в перший місяць
суїцидальні настрої — вони надиктовували передсмертні аудіофайли та накладали на себе руки. Нам би хотілося Алекса мати живого й адекватного. Якесь в мене
погане передчуття, що його чип нам нічого не дасть.
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І що наша запланована спільна відпустка, — це Брайан
сказав уже Інґмару, — теж накрилася.
— Ну, тоді, як кажуть на Ваті, за неї й вип’ємо.
Не чокаючись.
Раз пішли такі банальні жарти, це означало одне —
шнапс зі своїм завданням впорався, й не дав розвинутися
стресу далі. Система видала всім трьом ще по 40 грамів
«ліків», щоб ті — вже в спокійному середовищі — могли
допити ці «ліки», маючи майже відключений і вільний
від думок мозок. Через 30 хвилин телепорти забрали лікаря додому, а Брайана з Інґмаром — до готелю.

4
24 жовтня 2091. Берлін.

Загалом, для телепорту неважливо, куди доставляти
людину або вантаж. Та й економічно — переміщення
на велику відстань не набагато дорожчі від локальних телепортацій. Проблема лише у тому, що локальні переміщення не опромінюють людей. А телепортації від 100 кілометрів можна було порівняти з тим, як
колись люди мандрували літаками: кожний кілометр
давав певне опромінення — невеличке, проте безперервно телепортуватися небезпечно для здоров’я —
опромінення могло накопичитися в організмі. Тому
й Брайана однозначно очікувало в Берліні досить довгострокове відрядження. Інґмару було легше — він жив
поруч, у Швеції.
Прокинувшись рано, Брайан одразу ж зв’язався зі своїми, поки ті не полягали спати, враховуючи часову різницю. Вдома було все в порядку, хоча напруга відчувалася
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навіть в розмові — про Голку Диявола вже всі знали.
Й аналітичні центри підтвердили, що це була саме вона.
Поснідавши, він відшукав телепорт, який перекинув
його в Рейхстаг4 — саме цю конференц-залу зарезервував
Уряд для подальших дій. Якби електронний уряд не був
роботизованою системою зі штучним інтелектом, Брайан
би запідозрив цей уряд у людському сарказмі. А як інакше? Система для вирішення урядової проблеми винаймає
не бар, не гольф-клуб, навіть не інтерактивну бібліотеку,
а знімає стару будівлю колишнього — людського — уряду, вірніше, колишнього німецького парламенту. Брайан, аналізуючи історію людства, так і не зміг зрозуміти,
як людство дозволило цим інститутам — парламентам —
існувати впродовж такого довгого часу. Ні, віча, ради
і парламенти були прогресивними явищами на початку
Середньовіччя, коли це була єдина можливість зібрати
багато різних, а іноді й полярних думок під одним дахом.
Але з розвитком документів — газет, паперів, а згодом
й радіо, телебачення та інтернет-протоколів — всі парламенти перетворилися на малоефективні інструменти управління. На початку XXI століття, здається, сенсу
від них не було. Однак вони й до сьогодні продовжують
існувати. Щоправда — лише в землях Антицивілізації.
До дев’ятої телепорти вже доставили всіх, кого Уряд
призначив на розслідування цієї справи. Брайан продивився список учасників — майже всіх він знав, зустрічався, співпрацював. Здебільшого це були аналітики урядів.
Так, це була проблема не лише Європейського уряду:
сюди запросили й аналітиків з Американського та Японсько-Китайського. Але в основному це була група вчених
та розробників, які або ще започатковували електронні
4

Будинок німецького парламенту 1999–2035 рр.
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уряди та штучний інтелект, або займалися його модернізацією. Були ще й справжні топ-аналітики — як той же
Інґмар, — які нічого не розробляли, проте мали здібності аналізувати динаміку даних та видавати екстракти
не гірше за штучний інтелект. Список складав близько
50 осіб — дуже велика кількість, зазвичай для конференцій вистачало п’яти–десяти осіб. Більша кількість вважалася неефективною, як колишні парламенти або існуючі
Ради — у країнах Вати. Тим не менше, в цьому випадку
Уряд зупинився саме на 50 особах. До того ж, він скликав ще одну конференцію, трохи меншу за кількістю, яка
займалася виключно медичним аспектом вчорашньої
події. По-перше, треба було вберегти Алекса від суїциду,
по-друге, ця новина могла психологічно вдарити по довгожителях, які були свідками того жаху 2024-го року.
Рівно о 9:00 у кожного включився монітор, і Уряд почав видавати екстракти всього, що він проаналізував по
вчорашній події. Тези були такі:
1. Це 100 % — Голка Диявола. Всі версії можливих підробок
виключені.
2. Єдина жертва по Осі Цивілізації — Алекс Фрост.
3. Алекс є молодшим техніком, відповідає за контроллери теле
портів. Основна його робота — інтеграція телепортів із Урядом
та встановлення нових. Має доступи до європейських сервер
них блоків Уряду останні 10 років — від часу тестування теле
портів. До інших урядів доступу не має.
4. Кількість відвідувань Алексом серверних приміщень Уряду
та підключень останнім часом — у рамках медіани. Всі під
ключення мали на те причини.
5. Останній раз Алекс був у серверному Блоці № 17 сім місяців
тому.
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6. Атака трапилася одразу, як Алекс увійшов у Блок серверу
№ 5. Жодних змін температур, коливань, тиску і т. д. датчики
під час атаки не виявили. Завантаження процесорів, стабіль
ність струму та швидкість / обсяги передачі даних на серве
рах під час атаки також не змінювалися.
7. Потенційної або видимої шкоди від діяльності Алекса допоки
не виявлено. Причини активності Голки Диявола проти даної
особи незрозумілі.
8. Чип Алекса не фіксував різких перепадів настрою або інших
змін впродовж всього часу чипування.
9. Екстракт життєпису та клініки Алекса наразі компонується.
10. На відміну від атаки 2024го року, немає жодної інформації
від третіх осіб

Брайан замовив чистий журавлиний сік — цей нереально кислий напій давав йому змогу зосереджуватися,
а Брайану запало в мозок декілька цікавинок із екстракту. По-перше, він міг собою пишатися, бо ще тоді — під
час захисту своєї дисертації — він до нестями завзято доводив, що атака Голки не пов’язана з мережами, або, як
тоді говорили, — інтернетом. Саме на цій тезі з дисертації
він згодом зміг згуртувати команду ентузіастів, які й розробили чип. Чип і став спочатку посередником між мозком людини, його совістю і, звичайно, тілом, а згодом ще
й інтегрувався до штучного інтелекту. А окрім винайденого чипа, Брайан серед команди знайшов ще й дружину, яка стала опорою на все його життя...
Брайан здригнувся, бо думки його повели у спогади,
але якими б гарними вони не були, треба продовжувати
аналізувати далі.
Поки він розмірковував, на екрани вивели повідомлення, що система по максимуму намагалася проаналі 17 
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зувати вакуум територій Вати. Там теж було все тихо —
навіть на «батьківщині» Голки — там, де вона погуляла
перший та останній раз — жодної інформації. Тобто виходить, що Алекс таки — єдина жертва.
В цей час на монітори вивели екстракт біографії
та медичних даних Алекса. І це ще більше збило Брайана
з пантелику.
1. Ім’я при народженні — Алєксандр Морозов. Народився в Ні
меччині 15 квітня 2025 року в родині вихідців із Росії. Очіку
вана дата пологів в медичній картці — 13 червня, тобто заплід
нення відбулося ДО атаки Голки 23 жовтня 2024. Це важливо,
оскільки його батько — колишній російський військовий, який
перед тим переїхав із дружиною до Німеччини, — став жер
твою атаки. Через місяць він на очах дружини кинувся під по
тяг. Передсмертний аудіофайл є в базі.
2. Передчасні пологи і стресова вагітність призвели до вродже
них психічних захворювань. Медична деталізація є в базі.
3. За рік постійні стреси та безгрошів’я довели до самогубства
й матір. Передсмертного листа чи файлу не залишила. Вона
повісилася в орендованій квартирі. Причому до самогубства
вона на останні гроші купила пінопластові панелі та обкла
ла ними підлогу, стіни та стелю туалету. Там вона залишила
дитину — мабуть, не вистачило сміливості самій вбити хлоп
чика, тому вона вирішила залишити все на самоплив. Через
звукоізоляцію крики дитини ніхто не чув. Труп та знесилену
дитину за приблизно півтори доби знайшла господарка квар
тири із представниками поліції, які прийшли через чергову
несплату матір’ю оренди. Дитину врятували, проте проблеми
зі здоров’ям тільки посилилися.
4. Сироту взяли під опіку в притулок при російській церкві.
Оскільки через стан здоров’я дитина не могла повноцінно
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5.

6.

7.
8.

9.

відвідувати школу, російська мова має для Алекса високий
ступінь рідності. Німецькою володіє середньо.
При досягненні повноліття став громадянином Європи і взяв
ім’я Алекс Фрост — повний переклад на німецьку свого росій
ського варіанта.
Починав кар’єру системним адміністратором, після того, як
ця професія припинила існування, його взяли молодшим тех
ніком до Інституту тестування телепортів. Вся команда Інсти
туту згодом була переведена в Уряд. За весь час роботи не
гативних моментів у його кар’єрі Системою не зафіксовано.
Через брак володіння мовою ні на роботі, ані в особистому
житті друзів не має.
До 2070го медики змогли усунути більшість його симптомів
та діагнозів. Після реновації він зміг вести достатньо здоро
вий спосіб життя й мандрувати. Проте більшість його персо
нальних переміщень проходили по землях Вати.
Його квартира просканована, допоки особливих матеріалів
не знайдено. Список знайдених речей додається.

Брайан взагалі не зміг протиставити цей медичний
екстракт реальності. В екстракті же чітко написано «...призвело до вроджених психічних захворювань... проблеми
зі здоров’ям лише посилися...». Брайан же, коли вивчав
атаку 2024-го, помітив чітку тенденцію: люди, які мали
психічні відхилення, або просто дуже низький IQ, не потрапили під атаку. Хоча Брайан у частих випадках бачив,
що їхній «набір досягнень» іноді перевищував інших.
Просто їх не чіпали. Навіть якщо маніяк бігатиме навколо задушеного власними руками трупа, співатиме пісень,
питиме його кров — Голка його не чіпатиме. Бо він псих.
Як раніше по-церковному казали — не відає, що коїть.
А тут — людина з букетом хвороб потрапила під роздачу!
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Брайан вирішив навіть не гаяти часу та не вивчати медичні файли Алекса.
Інґмар, натомість, вирішив бути впертим та пробігся
по екстракту з медичної книжки. Екстракт йому, правда,
нічого не сказав, оскільки це був набір медичних термінів, до того ж, тих хвороб, яких на сьогодні майже не існувало. Так, Інґмар, як кажуть, краєм вуха чув про абсанси,
епілепсію та ДЦП, проте — як писав екстракт — майже
всі хвороби йому вилікували..., тобто людина зараз здорова. Інґмару ще не було 50, тому він про ці хвороби нічого не знав — їх нівелювали в Цивілізації, коли Інґмар ще
був підлітком. А тут — людина вже років як 20 здорова!
Дуже дивно! Скільки б Інґмар не недолюблював психологів (а Брайан — ще більше, вважаючи, що власний чип
людини в комбінації із Совістю може знайти відповіді
на всі питання), в цьому випадку з Алексом доведеться
працювати саме через них. Тим паче, лікарі, базуючись
на статистиці жертв 2024 року, дали очікування, що Алекс
від голкового шоку буде відходити якнайменше тиждень.
Тобто зараз від нього нічого, крім лайки, не отримаєш.
Відкинувши медичний екстракт, Інґмар передивився список речей у квартирі. Теж нічого особливого. І головне — Уряд нічого з цього списку не викреслив. У Цивілізації принципи приватності — це святе і непорушне.
Якщо ти живий, сканувати твою квартиру можна лише
в надзвичайних випадках. Після смерті твої речі спочатку сканує Уряд — тобто беземоційна система. Уряд проаналізує, щоб жодна річ не кинула негативу на твій образ або не зіпсувала життя твоїм родичам. Так от, якщо
Уряд знаходить такі певні речі, які можуть кинути тінь
на небіжчика, але загрози для суспільства не становлять
(наприклад, порножурнали або наркотики), то такі речі
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забираються роботами та архівуються. Людям ці знахідки просто не відкривають, а у справі ставлять просто галочку про те, що щось було знищено. А в Алексовому випадку роботи не знищили нічого. Випадок,
справді, рідкісний. Так, старі люди в Цивілізації знають
про це, і, готуючись до смерті, підчищають сліди. А Алекс...
В Інґмара одразу в голові вибухнула збоченська фантазія, немовби Алексу приносять офіційне повідомлення
від Голки: «Шановний пане бла-бла-бла... вам незвичайно повезло... за тиждень рівно о 15:32 ми вас, на фіг,
осліпимо. Будь ласка, підготуйтеся заздалегідь, виберіть пристойний дрес-код, візьміть довідку від Уряду,
посмішку — і на церемонію!». Інґмар одразу ж відігнав
фантазію подалі — зараз було не до жартів. Але саме в цій
фантазії і крився підступ. Може, Алекс все ж таки готувався... тільки не до Голки, а до смерті? Як не як, 70 років
людині. Так, для середнього цивілізаціянина це не вік, он
Брайан, як віл, оре. Але Брайанів батько під потяг не кидався, а мати не кидала немовля на самоті в квартирі помирати... Але повернемося до списку. У списку не було
нічого, що можна було би притягнути як зачіпку до справи. Хіба що багато перечитаних Алексом книг зі світової
історії... На кшталт, начитався книжок і вирішив знищити весь світ? Фільми, які дивився Алекс, — теж нічого особливого, в основному історичні, документальні. Інґмар,
з якимось хлопчачим інтересом продивився і список фільмів — знайти аби щось про терористів чи про сліпців. Терористичного вмісту — нуль, якщо не брати купу документалок про Голку Диявола. А про сліпців знайшов аж одну
художню стрічку — якась «Сліпа лють»5. Перевірив дату
виходу в прокат — ага, кінець ХХ століття, США. Скоріш
5

Американський бойовик кінця 1980х років.
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за все, повний наївняк для резидента Цивілізації. Мабуть,
бойовик, де герой з шестизарядного пістолета розстрілює
сотню злих героїв. Як раніше люди взагалі таке могли дивитися? Інґмар пробігся далі по списку речей. Справді, нічого цікавого: з трохи дивного — паличка для сліпих, ще
старого формату, без ультразвукового асистента та зв’язку із чипом. Мабуть, від батька, як раз доречна спадщина
залишилася, — зло подумалося Інґмарові, — що ж він її
в Росію тоді не передав як гуманітарку, сволота! Він уже
без усякого ентузіазму пробігся по списку до кінця, розуміючи, що тут нічого не знайдеш, і замовив собі поскмуст6.
Над однією з присутніх у Рейстазі увімкнулося світло.
Це знак, що людина має щось сказати:
— Окей, колеги, екстракт зрозумілий всім, думаю,
що у вас такі ж питання, як і в мене. Лікарі очікують,
що Алекс принаймні тиждень буде в голковому шоці,
а..., і я... — жінка запнулася, немовби готуючись зробити якесь зізнання чи камінг-аут, — я..., чесно, не розумію, чи є, чи будуть ще жертви. Обіцяю найближчими
днями надати вам максимальну інформацію про атаки
2024-го року. У нас є багато молодих колег, які знають
про Голку Диявола дуже поверхнево, оскільки майже
70 років атак не було. Сподіваюся, ваш свіжий погляд
знайде якісь речі, що не враховувалися раніше. Нам потрібні і свіжі погляди, і несвіжі... бо ця атака якось сильно
не співпадає з минулою.
Не випадково саме ця жінка виступила з промовою.
Вважалося, що вона знає про Голку Диявола найкраще.
Жінку звали по-біблейські — Ева з прізвищем, яке Брайан
6

Поскмуст (від швед. påskmust) — традиційний великодній шведський
безалкогольний напій.
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так і не зміг ані вивчити, ані навчитися нормально вимовляти за роки дружби. Благо, прізвища вже майже відійшли в небуття. Зараз достатньо було знати ім’я, а інші ідентифікаційні дані можна було дістати за допомогою чипів.
Ще бабця Еви почала велику роботу з історії атаки
2024-го року. Будучи журналісткою, та ще й вихідцем
з тих місць, де Голка нанесла основний удар, бабуся змогла назбирати купу інформації, інтерв’ю з жертвами, зйомок, телематеріалів. Онука ж — іще зі школи — зацікавилася цією темою, а згодом, маючи хорошу аналітичну
освіту, змогла підготувати цю інформацію для штучного
інтелекту. І це був перший випадок, коли штучний інтелект почав аналізувати ретроспективні дані. На жаль,
бабуся до аналітичного прориву так і не дожила, тому
презентувала аналітику лише онука. Дуже шкода, бо
штучний інтелект, прорахувавши всі дані, видав настільки несподівані результати, що довелося переформатовати деякі напрямки роботи електронного уряду. Бабуся,
точно, потішилась би результатом. Тоді ж ця дисертація
зацікавила і Брайана — молодого, але амбітного студента. Проте зацікавився він не тим, що вабило основну частину аудиторії. Його увагу привернула сама природа
взаємодії людських дій та совісті. І він вирішив замахнутися на практичний експеримент. Голка Диявола може
класифікувати совість, хоч і примітивно, — на чорне
й біле, але з точністю 100 %. Раз Голка може до неї, хай
і не дуже дипломатично, достукатися, значить, совість —
якщо налаштувати з нею зв’язок, — може бути ще одним
ресурсом людства для подальшого розвитку. Його робота
затягнулася на сім років, але презентація справила ефект
бомби. Вже під час презентації Брайан та його команда
просто взяли помилково засуджених, на яких висіли дав 23 
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ні злочини. Вони змогли не лише довести їхню невинуватість, але й відновили ці злочини в деталях і знайшли
справжніх винуватців! Подальший винахід Брайаном
чипа, який зінтегрував совість, мозок та тіло людини
зі штучним інтелектом, вже виявилося справою техніки.

5
Усі всілися якнайзручніше. Ева запустила текстовідеофільм.
Почалося все як грім із чистого неба. 16 жовтня
2024 року по всій Східній Європі та європейській частині Росії зупинилися потяги. Всі! Струм був, а потяги наче
заклинило. Рівно на годину. І рівно за годину їх відпустило. Вони змогли прямувати далі. Враховуючи, що на цих
територіях залізничне сполучення мало левову частку
в логістиці, ефект був вражаючий.
За годину в якогось депутата місцевого парламенту
в Україні вкрали смартфон (щоправда, потім чесно повернули), і з нього по всіх українських телеканалах та інтернет-ресурсах відправили листа такого змісту:
«Привіт!
Ми себе називаємо «Деструктивні терористи правди» і беремо
на себе відповідальність за створений залізничний колапс. Про
симо вибачення за незручності. Повідомляємо також про те, що
рівно за тиждень, 23 жовтня 2024 року, о 9 годині за середньо
європейським часом ми проведемо ще один терористичний
акт. Під час нього (рівно за півгодини до теракту, а потім скільки
ви забажаєте) ми будемо давати пресконференцію. Приходьте,
буде цікаво, ви не пошкодуєте.
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Щодо терористичного акту — ми запевняємо, що жодна Люди
на під час нього також не постраждає. Ще раз наголошуємо —
жодна Людина.
Місце зустрічі — центральна лекційна зала Київського інститу
ту міжнародних відносин, м. Київ, Україна. Тому єдині, хто по
страждають від нашого теракту, це — студенти, бо навчання у них
у цей тиждень навряд чи вийде. Правда, є передчуття, що такий
форсмажор студентів сильно не засмутить, і в ЄСПЛ вони пози
ватися не будуть.
Є прохання до всіх, хто може / хоче завадити нашій зустрічі (те
ракту ви не завадите аж ніяк) — НЕ заважати. Бо тоді ВИ, точно,
постраждаєте. Також інформація для поліції, Інтерполу, політиків,
піарників і прочая — як ви розумієте, ми не просто підкладаємо
бомби. Наш сьогоднішній теракт має більші масштаби, а теракт
за тиждень технологічно буде ще крутішим. Тому не радимо вам
влітати під час презентації в залу зі своїми пукалками і шмона
ти глядачів або лекторів, шукаючи в їхніх кишенях терористичні
ознаки. Будете заважати — також паралізуємо вас, як сьогод
нішні Інтерсіті з товарняками. Тільки не на годину. Тому всілякі
позапланові податковокарантинні перевірки закладу, дератиза
ції, декомунізації, освітні реформи та інша маячня в цей день
виключаються.
Щодо глядачів або зацікавлених осіб. Наша задача, щоби
ви на якомога більшу кількість ресурсів транслювали наш ви
ступ, благо, Телецентр недалеко. Тільки транслювати без купюр,
цензури. Все, як є. Повірте, нам є що сказати.
До наступного теракту, і не бійтеся.
Ваші «Деструктивні терористи правди».

Звичайно, ані місцева, ані європейська поліція не сиділи цей тиждень просто так. Але їхні пошуки виявилися марними. Втім, як і консультації експертів залізниць
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та кіберполіції. Ніхто так і не зрозумів, як так вийшло —
зупинити потяги. Жодних слідів втручання на жодному
локомотиві або вагоні не знайшли. Слідів зламу систем
управління, або бодай спроб теж не виявили. Тиждень
так і промайнув у безплідних пошуках незрозуміло чого.
Одночасно перевіряли й Інститут. Як і обіцяли терористи, студентам оголосили канікули, оскільки вчитися
серед цієї метушні виявилося нереальним. Кінологи, металошукачі — навіть чорних дигерів заохотили, аби перевірити колектори під Інститутом — все було чисто, якщо
можна так сказати про колектор. Більше того, терористи немовбито готувалися робити презентацію, але ніхто
не зв’язувався з керівництвом Інституту, аби обговорити хоч якийсь технічний райдер. Нічого! Скидалося все
на якийсь дурний жарт, або лист із психушки. І якби
не реально пережитий залізничний колапс, то на цей
лист навряд чи хтось звернув би увагу.
На всяк випадок, за день до оголошеного теракту,
оточили весь периметр Інституту, доступ туди повністю
закрили. На нарадах домовилися, що в Інститут пустять
за списками лише частину озброєних силовиків, решта —
журналісти. Телевізійники у передостанній день займалися встановленням камер у залі. Місцева влада пообіцяла транслювати все в прямому ефірі, без цензури. Якщо
хтось підійде до охорони кварталу і заявить про свою
причетність до терористів, таких зберуть в окремому
приміщенні, обшукають і домовляться про ліміт у п’ять
осіб, яким дозволять зайти до зали.
23 жовтня лекторій ще за годину до вказаного часу
був ущент заповнений — ніхто не злякався повторення
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Дубровки7. Чи, може, це лист, немовбито нарочито просторічно-кострубато написаний, якимось чином розслабив людей — у залі взагалі не відчувалося ніякої тривоги.
Хіба що поліцейські були трохи на взводі. За десять хвилин до початку жодна людина так і не зголосилася заявити про свою терористичну належність. За п’ять хвилин
ніякої нової інформації так і не з’явилося. І здавалося, що
цей день так і закінчиться нічим.

6
Проте рівно о 9:30 за місцевим часом (тобто 8:30 за середньоєвропейським, як і вказувалося в листі, — рівно
за півгодини до теракту) на екрані з’явилося зображення,
схоже на слайд із PowerPoint, а перед екраном несподівано виникла голограма у вигляді незрозумілої безстатевої
постаті.
Декілька поліцейських інстинктивно, мабуть через
ефект раптовості, витягнули з кобури пістолети і направили їх на голограму. Правда, одразу ж опустили, бо сенсу стріляти в примару не було ніякого.
Голограма привіталася: «Доброго ранку, шановне
панство. Ми дуже дякуємо тим, хто прийшов сюди,
а особливо тим, хто займається трансляцією нашої зустрічі. Це справді важливо». Голограма була явно зінтегрована з динаміками лекторію (або хтось інший говорив
за неї) — звук був чітким:
7

Дубровка — концертний зал у Москві, відомий тим, що чеченські терористи
захопили заручників під час вистави у 2002 році.
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— Як ми й обіцяли, за півгодини ми проведемо наш
теракт. І знову, як ми й обіцяли, все буде добре — дах
на вас не впаде, й невідомим вірусом ми вас не заразимо.
Причина, чому ми зібрали вас за півгодини до теракту —
ми вважаємо за доцільне надати вам трохи теорії, щоб
не було такого грому серед ясного неба, як тиждень тому.
Далі буде сам теракт, після нього ми вам надамо загальні результати теракту, декілька конкретних прикладів,
а потім буде перерва на чай-пиво, кому що заманеться.
Перерва буде довгою — дві-три години. Бо і вам самим
треба буде проаналізувати, радше перетравити наслідки теракту. У будь-якому разі, щойно всі відчують, що
готові спілкуватися далі, то ми відновимо нашу зустріч.
Або, якщо стануться якісь непередбачені обставини — які
саме, ви зрозумієте трохи згодом — то, звичайно, пивопауза буде коротшою. Єдине, ми би хотіли би попросити
журналістів під час паузи організувати якусь телефонноінтернетну лінію з людьми, щоб після паузи ми могли
двосторонньо спілкуватися. Бо питань у вас буде купа.
Одразу маємо зазначити — наша терористична організація нікуди балотуватися не збирається, тому фільтрування питань як для прямої лінії з Путіним — не годяться.
Фільтрувати потрібно лише повторення та запитання, які
не дружать зі здоровим глуздом. Усі інші: гострі, незручні,
провокаційні — ласкаво просимо. В принципі, і під час нашої теорії, і під час теракту ви самі зрозумієте, як треба вирішувати, ставити нам запитання, чи ні. І приготуйтеся —
ваші запитання будуть короткими, а наші відповіді —
довгими. Ми намагатимемося не просто відповісти, а якнайширше пояснити, що та як.
Зараз ми перейдемо на російську, бо, по-перше, це
більш поширена мова на теренах колишнього СРСР,
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по-друге, Росії наш теракт теж стосується, як і минулий
теракт. Після теракту перейдемо знову на українську,
проте запитання після можна задавати українською, російською та англійською, інші мови просимо перекладати. Звиняйте, ми звичайні терористи, а не Господь Бог.
Отже, почнемо, — продовжила голограма, перейшовши на російську, — з анатомії людини. Будь ласка, увага
на екран.
На екрані з’явилося звичайний схематичний розріз
людини, як у шкільних підручниках з анатомії, проте
з невеликим німбом зверху, як іноді малюють святих
у церквах. Голограма говорила далі:
— Наше тіло складається з усім вам відомих складників — судини, клітини, шлунок, мозок... Останнім, правда, не всі чомусь користуються. Проте є ще один об’єкт
нашої анатомії, який ви бачите зверху на малюнку. Це —
Совість людини. Ми її називаємо з великої літери. У різних релігіях та філософіях цю метаматерію називають
по-різному — душа, частинка Вищого розуму, зв’язок
із Космосом, четвертий вимір, третє око, шосте чуття,
слід реінкарнації, карма з плюсами — список можна продовжувати. Ми — деструктивні терористи — люди здебільшого атеїстичні, тому будемо називати її «Совістю»
задля узагальнення. Ми спеціально намалювали її так,
як малюють в різних релігійних книжках, щоб вам було
зрозуміліше.
Проте, ми одразу каємося і доводимо до вас, що, насправді, намальовано це не зовсім коректно. Це, мабуть,
результат багаторічного впливу різних релігій на нашу
свідомість. Споконвіку вважається, що німб — це круто,
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святий — це круто, душа — це 100 % чиста, незаплямована субстанція... Ні, навпаки, ми хочемо вас застерегти
від цього світосприйняття. Наша теорія полягає в тому,
що Совість модифікується впродовж життя і також піддається впливу оточуючого середовища. Плюс, як ви знаєте, в нашому світі нічого 100-відсоткового не існує, окрім
хіба що виборів в СРСР та Росії. Тому вам слід сприймати свою Совість або Совість інших як воно є — іноді з вадами, іноді з витребеньками і так далі. Совість людини
така ж унікальна, як і відбитки пальців. Так що відкидаємо архаїчні догми про те, що душа безгрішна, що вона
літає і так далі. Наша організація займається наукою,
а не християнською чортівнею. І теракти наші — результат наукових досліджень Совісті.
Совість людини, з одного боку, й є невід’ємною частиною людського тіла, але, з другого, в той самий час вона
є одним з двох центрів управління людиною. Другий
центр — це мозок. Так, Совість може, як випадково, так
і систематично безпосередньо управляти тілом — без
участі мозку, або з його найменшою участю. Найкращі
приклади систематичного керування це, мабуть, талановиті футболісти, які «відчувають», де краще знаходитися та як бити. Бо часу на роздуми на високих швидкостях у них нема.
Але найефективніше управління людиною досягається при добрій синхронізації цих трьох складових —
мозку, совісті й тіла. В принципі, в більшості людей ця
синхронізація присутня в рамках певного середньостатистичного рівня. Як доказ — в усіх мовах ми вживаємо багато фразеологізмів на кшталт «жити по совісті»,
«піти за покликом душі», «сумління не дозволяє» і подібне. Гадаємо, що, чим вищий ступінь синхронізації
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у людини цих центрів, тим талановитіша людина. Люди,
у яких ця синхронізація виконана на 100 %, — щасливчики, або оті ж самі святі — по-релігійному, але таких
не буває. В рамках нашого існуючого всесвіту ми говоримо про якусь усереднену більшість з певними відхиленнями в той чи інший бік. Причому люди, які відхиляються від середньостатистичного загалу, являють
собою досить міноритарну частку.
На екрані з цими словами з’явилася кругова діаграма,
що показувала розподіл людей за рівнем синхронізації.
— Немов, це не підготовка до теракту, а звичайна конференція на тему «Нові засади ефективного менеджменту, — посміхнувся подумки Брайан.
— Як ви бачите, — продовжила голограма, трохи
якимось чином підсвітивши від себе екран, неначебто
лазерною вказівкою, — є абсолютна більшість людей
з нормальним рівнем синхронізації, є частина високосинхронізованих людей, що тяжіють до 100 відсотків,
але ніколи не досягнуть їх. Як таким людям вдалося стати високосинхронізованими — це окрема тема.
Однак у нас є частина асинхронних осіб. Асинхронні
особи поділяються на дві категорії. Перша, на жаль, —
нездорові люди, тобто особи з психічними вадами. Іншими словами, мозкова та совісна функції в них не працюють нормально, а тіло перманентно управляється лише
на рівні інстинктів і якихось нестійких команд від обох
центрів управління.
Друга категорія — люди, яких природа здоров’ям або
мозком не обділила, але їхня Совість у процесах управління участі не бере. Хочемо зауважити, що наша теро 31 
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ристична організація існує давно, і ми цю тему достатньо
глибоко вивчили — саме задля нашого сьогоднішнього
теракту. Ми можемо офіційно та компетентно заявити:
не існує уроджених вад, через які Совість не може брати участі в управлінні людиною за наявності у неї здорового мозку. Такого не може бути! Ми ладні піти за Бруно8, якщо це неправда! Що ця аксіома для нас означає?
Означає це, що ці люди самі досягли такого рівня «дзену»,
спромігшись вимкнути Совість. Щоб можна було надалі плювати на всіх і вся з високої дзвіниці. Про причини
та каталізатори цього «дзен-досягнення» ми з вами поговоримо одразу після теракту.
Як ви вже зрозуміли, наш теракт направлений саме
на цю — другу — групу осіб, які свідомо, цілеспрямовано
живуть не по Совісті. Як ми писали в листі, жодна Людина — причому Людина з великої літери — не постраждає. Так і буде. Постраждають двоногі істоти, які, повторюємося, свідомо живуть не по Совісті. Якщо ви уважно
слухали нашу лекцію, то маєте розуміти, що причин для
масової паніки бути не повинно — ця частка є дуже міноритарною. Правда, враховуючи, що наш теракт не буде
обмежуватися одним містом або однією країною, то кількість жертв у лікарнях буде трохи більше, ніж при звичайному ДТП. Але лише в лікарнях. Не в моргах. Це теза
номер один.
Теза номер два — УСІХ резидентів другої групи
ми осягнути не можемо. І не хочемо. Цей теракт буде досить локальним. Локальним не географічно, а причинно. Пояснимо: людина виключає Совість через конкретну причину. Ми вирішили почати з нашими терактами
8

Джордано Бруно — італійський філософ епохи Відродження, поет, якого спалили
інквізитори на вогнищі за його переконання.
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з цього регіону, бо члени нашої організації є вихідцями
з України та сусідніх країн. І причина вимкнення Совісті
вам всім добре відома — це війна в Україні, яку ведуть
певні, здебільшого зовнішні, сили. Знову заспокоїмо —
не треба зараз всім солдатам і чиновникам різних міноборон хапатися за голову. І національний чинник теж
прошу до теракту не прив’язувати: ага, я росіянин на Донбасі, значить мені гаплик, а я українець, то все минеться.
Наш теракт не може розрізняти персоналій або національності. Фактор «жертва — нежертва» — дуже простий:
якщо я беру участь у цій війні, бо так вважаю вірним,
це «нежертва». Щоб ви правильно зрозуміли поняття
«вірне» — хтось з українців вірить, що його вітчизну захопили невідомі і вважає, що своєю участю він боронить
рідну землю. Інша сторона конфлікту вірить, що українці
«закушують» російськомовними дітьми, і своєю участю
намагаються викорінити це явище. Обидві сторони захищають свою правду і є «нежертвами». При цьому ці люди,
захищаючи свою правду, ще й отримують певні матеріальні блага — зарплату, кар’єрний ріст, чи як там... ваша
погонізація по-військовому. Матеріальні блага за наявності високої цілі — це нормально. Тому не треба скажено панікувати українському контрактнику чи якомусь
кубанському отаману в добровольчому складі «ДНР»
і чекати незрозумілого теракту.
Як ви зрозуміли, в цій війні, як і в принципі в будьякій війні, є учасники — знову наголошуємо, з обох боків, — які чхати хотіли на вищевказані ідеали. Для яких
війна — просто бізнес. Це — джерело наживи. І ось вони
і є нашими довгоочікуваними жертвами. Одразу, вірніше, ще раз наголошуємо — ніяких моргів. Жертв ми вбивати не збираємося. Але нічого доброго на них не чекає.
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Теза номер три. Це наша перша хвиля, заточена під
війну в Україні. Через певний час будуть ще хвилі, заточені під інші несумлінні речі. Ми, однак, не є маркетингова агенція, мета якої — залучити якомога більше
цільової аудиторії. Навпаки, першою хвилею ми хочемо
зменшити кількість жертв у наступних хвилях. Наша головна мета — жертви першої хвилі мають розповідати,
усім розповідати, до всіх доносити... — голограма на мить
зупинилася, немов набираючи в груди повітря (якщо,
звичайно, можна уявити таку голограму, що може володіти подібними навичками; втім її наступне слово вийшло
насправді набагато гучнішим), — Пе, еР, А, Ве, Де, У —
ПРАВДУ. Правду, якою би страшною, неприкритою,
нереальною вона не була. І ваша задача, панове журналісти, яких тут у залі багато, — цю правду видавати максимально в ефір. Ви цю правду за декілька миттєвостей
отримаєте — в цьому можете не сумніватися.
І остання теза, оскільки до теракту залишається небагато. До практичного втілення цього теракту ми готові
були ще майже півроку тому. Проте не могли його запустити без певних запобіжних заходів. Ми думаємо, що нас
слухають не так багато кончених ідіотів, які вірять, що
майже 10 років можна воювати на боці невизнаних недореспублік, або в Сирії, і при цьому не мати джерел постачання військової техніки, витратних матеріалів, палива,
комплектуючих та експертів. І, як ви розумієте, це технічне та фінансове підживлення йде ззовні — закони фізики
та логістики ніхто не відміняв. Тому ми були впевнені:
коли викриється правда, ХТО поставляє техніку на Донбас, ХТО захоплював Крим та ХТО на цьому ще й заробляє, цим усім «хто» ця ситуація, м’яко кажучи, не сподобається. І, як ви думаєте, що вони зроблять? Покаються?
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Авжеж! Ні. Вони намагатимуться знищити цю історію.
Фізично. Просто перетворять Україну на радіоактивний
попіл. Саме так! Бо після того, як правда попре з усіх боків, будь-яку армію важко буде вмотивувати на нові завоювання, навіть відкриті, негібридні. Будь-який бренд,
який підживлює війну, важко продаватиметься після викриття. Коли попре правда, навряд чи знайдеться багато
завойовників або мерчендайзерів, які жадатимуть повторити долю жертв першої хвилі. Тому по Україні будуть
лише ракетні удари, бо в ракет ані мозку, ані совісті нема.
А знаєте, як відповість на знищення цілого народу весь
світ, вся світова спільнота? — голограма зупинилася, немовби чекаючи варіантів від аудиторії, проте аудиторія
мовчала, — Світ виразить свою... надзвичайно глибоку
стурбованість на цей радіоактивний попіл.
Аудиторією там і тут розголосилося гикання.
— О, добре, — сказала голограма, — вже частково
ми змогли до вас достукатися, раз ви смієтеся над сучасною дипломатією, яка насправді перетворилася на фарс...
ще з часів Першої світової. Добре, продовжимо. Наша
мета — витягнути правду від асинхронізованої частки суспільства, але ні в якому разі не нашкодити нормальним
людям. Тому ми й тягнули з цим терактом. Ми не боги,
тому махнути чарівною паличкою й заборонити ракети
ми не можемо. Також ми — не популістські політики.
Тому сказати: «нам просто треба з ними поговорити, і тоді
вони не запускатимуть ракети» — ми теж не можемо. Натомість, ми створили над Україною магнітно-хвильову
подушку. Саме для цього нам і довелося застопорити рух
на всій залізниці. Бо мережа залізниць достатньо розви 35 
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нена, і саме через неї нам вдалося швидко розгорнути цю
подушку над всією країною. Подушка працює вже тиждень, і скарг від цивільної авіації чи перелітних птахів
ми не зафіксували. Що зробить подушка? Якщо на територію України полетить ракета чи бомба, то подушка
її «відпружинить», надасть прискорення разів у десять
більше, і ракета полетить собі спокійно далі. Куди? Відповідь на це запитання, мабуть, знаходиться в туалетах
українських чиновників. Існує легенда, — голограма саркастично понизила голос на цих словах, немовби розповідаючи казку на ніч, — що вони економлять туалетний
папір та підтирають свої дупи гарантіями Будапештського меморандуму. Як пам’ятаєте, у цьому мегадокументі
писали, що декілька країн гарантують зробити так, щоби
на українську землю чужі ракети на падали та чужі танки не ходили. Тобто якщо на цей вельмишановний Університет таки впаде ракета, то маємо класичний гарантійний випадок. А що роблять в таких випадках? Такі
речі, що підпадають під гарантію, просто передають,
або перенаправляють, у сервісні центри. Тому ці ракети і полетять у сервісні центри Великої Британії, США
або Росії. І хай вони самі розбираються, в чому причина гарантійного випадку. Звичайно, на найвищому рівні
МЗС України має супроводжувати кожен такий випадок
своєю глибокою стурбованістю. Упс... ми трохи забалакалися, поки ми вам показували анатомічні схеми, теракт,
немов чорна лисичка, підкрався непомітно і таки накоїв
лиха. Зараз буквально хвилинна пауза, ми подивимося,
що ми там наробили і дамо вам трохи цифр.
Мабуть, терористи вирішили трохи розбавити одноманітність розповіді, тому що на екрані ввімкнувся лічиль 36 
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ник, який з неймовірною швидкістю відраховував цифри. Голограма прокоментувала:
— Як ви розумієте, це кількість жертв.
Лічильник впритул наблизився до 19 000, але так цієї
відмітки і не досяг, і зупинився.
— Ми не російські вибори, у нас все точно, — наголосила голограма, — проте залишилося ще приблизно
п’ять–сім сотень, яких теракт накриє трохи пізніше. Просто якщо вони стануть жертвами зараз, це може завдати
шкоди оточуючим, наприклад, якщо жертва за кермом,
або поруч діти. Як ми казали, наша мета — завдати шкоди лише асинхроністам.
Тепер — по самому теракту. Як ми й казали, ми вбивати нікого не збиралися, бо з мертвих жертв правду не витягнеш. Ми назвали свій винахід «Голкою Диявола».
Голограма зробила театральну паузу, а потім швидко
сказала:
— Ми їм усім просто випалили очі.

7
Цікаво, що на ці слова ні аудиторія далекого 2024-го,
ні аудиторія в Рейхстазі ніяк не зреагувала. Брайан, якій
дивився цю презентацію не один раз, не міг знайти відповіді на це питання. Та й він сам, навіть коли дивився це
відео перший раз, він і сам ледь не пропустив цю фразу.
«Ми їм просто випалили очі»... просто. Дев’ятнадцяти
тисячам. Хай і справжнім покидькам, як це з’ясувалося згодом, але на той момент аудиторія в 2024-му цього
не знала. А слова для них прозвучали банально. Що це —
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нашарування у підсвідомості людини історії її предків?
Адже так, людство, здавалося, обожнювало насильство,
і чим витонченіше або чим масовіше, тим краще. Кожна
катастрофа, кожна загибель, кожні тортури, кожна війна
смакувалася ЗМІ або літописами в таких деталях, що насправді стало можливим до цього звикнути.
Брайан подивився на своїх колег. Вони теж сиділи спокійно. Добре, в них є перевага перед глядачами
2024 року — всім колегам розв’язка була відома. А от
людям 2024-го не позаздриш — вони поки ще сиділи
спокійно, поки ще не сильно реагуючи на «просто випалили очі». Але за якихось пару днів... коли масово почали викриватися причини, «за що»; коли деякі жертви стали зводити рахунки з життям, залишаючи по собі
передсмертні аудіофайли, від контенту яких ставало моторошно, спокійним уже не залишався ніхто. Але треба
знову повернутися до фільму. Мабуть, Ева дасть додивитися до їхньої, як вони назвали, пиво-паузи та зробить
паузу і своїм.
Там, у 2024-му, пауза теж тривала лише одну-дві
хвилини. Мабуть, за цей малий час до аудиторії дійшло,
ЩО стоїть за фразою «просто випалили очі». Бо якщо раніше було чути, як хтось совається, хтось сякається, хтось
кашляє, то зараз навіть бодай подиху не було чути.
— Отже, — перервала паузу голограма, — кількість
жертв вам відома, тепер кілька фото осіб з коротким поясненням причин. Це буде до десятка прикладів, щоб
ви мали загальне уявлення, куди б’є наш винахід. Далі —
пауза, і як ми просили, будь ласка спробуйте організувати нам якийсь телеміст, чи як воно там у вас називається. Ладно, поїхали дивитися фотки. Одразу скажемо,
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це не реклама всіляких гербалайфів, тому фотки «до»
і «після» ми показувати не збираємося. Лише «до».
На першому фото всі побачили відомого чиновника
Міністерства оборони України.
— Питання тут не «за що», а «за кого», — розпочала
розповідь голограма. — Цей поважний пан домовився колись з іншою стороною, що зіллє інформацію про швидке
пересування своїх. Злив. Два Іл-76 у луганський аеропорт.
Винагорода — прекрасна квартира в Москві. Бажаємо
йому продовжувати милуватися панорамою, яка відкривається з вікон цієї квартири, — відтепер наосліп. Або вигідно здавати. Правда, на жаль, згідно із законодавством
РФ, нерезиденти-інваліди не мають жодних податкових
преференцій при веденні бізнесу в Росії. Знову наголошуємо, у будь-якій країні є шпіони, які мають за честь
працювати на свою розвідку й добувати дані. Провідне
слово — за честь. Не за квартиру. Різницю вловлюєте?
До речі, ми спеціально робимо два початкових слайди
саме з українцями –вони знаходяться тут, у Києві. Це для
того, щоб ви або ваші колеги змогли зараз переконатися,
що в нас не науково-фантастична конференція, а досить
жорстока реальність.
З’явилося ще одне фото. І теж відоме. Голограма
сказала:
— Хлопець зумів домовитися збагрити в українську
армію всі склади своєї продукції, яку жодна нормальна
людина купувати не хотіла. Ще й за космічними цінами. Звичайно, якщо ти вхожий у міністерства, то завжди
 39 

Павло Татаржинський

можна про продажі без тендерів домовитися. І пофіг, що
твоє неякісне обладнання не одне життя на війні забрало. На це йому насрати. І ми бажаємо йому срати далі,
тепер, правда, лише з аудіокнигами — звичайні книжки
в туалеті вже не почитаєш. Хочеться протиставити цього героя одному персонажу. Пам’ятаєте десь у п’ятнадцятому-шістнадцятому році по ЗМІ був репортаж, як
українські військові схопили діда-сепаратиста? Той у військову частину приніс пару банок меду, щоб немовбито
нагодувати солдат? Пам’ятаєте? Благородний вчинок,
тільки мед отруєний. Так от, діда наш теракт не зачепив,
і не зможе зачепити. Бо дід, — голограма знову виділила слово, — ВІРИВ, що його отруйний мед принесе користь. Поляжуть супостати-бандерівці в кольках, наступить «руський мір» і безкоштовна комуналка. А ось у що
вірить наш людина-рюкзак — це завдання Вам, шановні журналісти. Повірте, реальна конфіскація очей — це
вам не циркові судові засідання і не умовне покарання
за якихось там шість убитих на швидкості 120 км на годину на перехресті на червоне світло. Без зору навіть покидьки будуть вам казати правду. І, повірте нам, правда
буде страшнішою за цих зомбі з пустотами замість очей.
Третій слайд виявився набором фотографій близько
чотирьох десятків людей.
— Раз ми вже зачепили журналістську тематику, то тут
на фото, скажімо... ваші колеги, шановні журналісти. Ні,
тут деякі особи на фото справді мають журналістські посвідчення чи операторську освіту за плечима. Але вони
не є такими приземленими істотами, як ви. Вони — птиці
високого польоту. Сподіваємося, ніхто з присутніх жур 40 

Голка Диявола

налістів на наш сарказм не образиться. Ви що? Ви просто
висвітлюєте події. А вони... вони митці, вони творці, вони
самі ці події творять. Перед вами — трупа, не знаю якого
театру, сценаристи, оператори і, звичайно, виконавці головних ролей відомих моторошних драм про розіп’ятих
хлопчиків, зґвалтованих епілептичних бабок і так далі.
Цікаво, що жодна з цих висвітлених осіб в Україні ніколи
не була, принаймні під час війни. Ну, ми люди гостинні — ласкаво просимо — тут є на що подивитися. Шкода,
правда, що поки Київ рельєфними доріжками для сліпих
похвалитися не може. Гадаємо, мерія серйозно візьметься за це питання після нашої конференції.
А ось на четвертому слайді людей було лише до десятка. Голограма продовжила:
— Оці люди прямого відношення до літературного або
журналістського соціуму не мають. Але це — найвідоміші
у світі «букіністи». «Букініст» — це від слова «Бук», який
хлопці своєю кур’єрською службою доставили спочатку
на Донбас а потім у фюзеляж МН-17. Хотілося відмітити дві речі в цій групі. Перша — певна частина цих людей везла «Бук» і стріляла з абсолютно чистою совістю.
Вони справді вірили, що воюють проти зла, наприклад,
бандерівців, які нібито полонили Україну й українців.
Вони справді хотіли звільнити Україну від цього зла.
І стріляли вони в літак абсолютно щиро. По ідеї, наша
Голка не мала їх зачепити. Ось це є яскравий приклад
модифікації Совісті, про яку ми розповідали в теорії.
Що відбувається? Людина вірить, що вчиняє правильно, проте — ми ж всі живемо в інформаційному просторі.
За деякий час ти дізнаєшся, що збитий літак — аж ніяк
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не військовий, і що на тобі відтепер лежить кров дітей.
Далі людина дивиться своє — російське — телебачення,
звідки ллється якийсь треш, інтерв’ю диспетчерів Карлосів — з попереднього слайду, про те як поруч летіли українські бомбардувальники, а потім самі українці цей літак
і збили. І ця людина дивиться цей треш, а його Совість
кричить — «Блядь... це ж я збив! Я! Який до дупи Карлос
із бомбардувальниками?!»
І Совість починає модифікуватися. Усі люди помиляються, і Совісті теж. Але з цього моменту в людини й починається асинхронізація з уже модифікованою совістю.
І тут вже два варіанти. Номер один — як кажуть релігійні
книжки, — покаятися. Тобто викласти на YouTube ролик
із усією правдою, за яку потім тебе замордують. Номер
два — запхнути Совість подалі, щоб по ночах не пускала у сни привиди збитих дітей. А ще краще — отримати з події вигоду. Бонуси, кар’єрний ріст та інше. Ті, що
на фото, обрали другий шлях і отримали почесне місце
на цьому слайді.
Проте, в цій історії є ще одна сторона конфлікту —
прямо причетна до вбивства цих пасажирів. Більше того,
ці люди цілеспрямовано послали пасажирів на смерть.
І щоб ви думали? Голка їх не зачепила. Мова йде про
декількох співробітників військової розвідки України.
Вони примудрилися «злити» в зону конфлікту «дуже
топ-секретну» інформацію про те, що на Донецьк прямує
військовик з американським десантом, і що Донецьк будуть брати зсередини. Часу на перевірку не було, тому
наказ миттєво розгорнути комплекс і пальнути надійшов негайно. А от люди, які «злили» інформацію, знали, що буде з пасажирами, розумієте? І вони не стали
жертвами. Ви розумієте чому?
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Голограма зробила паузу, але аудиторія мовчала. Аудиторія і до цього знаходилася у ступорі, хоча навіть
на цьому фільмі по очах глядачів, коли по них пробігалася
камера, було видно, що ступор не заважає сприймати те,
що говорила голограма. Просто все, що відбувалося,
не вписувалася в рамки здорового глузду. Під час презентації вже третього і четвертого слайдів повну тишу в залі
стали розряджати вібрації телефонів та звуки СМС—
та вайбер-повідомлень — від колег іззовні — про те,
що київські особи на перших двох фото терористів —
не фейк. До того ж, тільки по Києву до швидкої надійшло ще з десяток викликів зі скаргами на різке зникнення
очних яблук.
Пауза тягнулася недовго, голограма явно й не збиралася отримувати відповідь:
— Ці люди свідомо вирішили підставити невинних
людей, щоб привернути увагу міжнародної спільноти
на війну. Вони, як і той дід-медовар, вірили, що вбивство,
правда в цьому випадку мирних пасажирів, а не солдат,
змусить ту ж Європу підсилити тиск та закінчити цю
війну швидко. Тобто ось таким кривавим чином вони
захищали свою батьківщину. Як ви розумієте, частково
вони своєї мети досягли. Війну, звичайно одним збитим цивільним літаком закінчити неможливо, але тиск,
як ви бачили, підсилився. Хто знає, може таким чином
280 пасажирів вберегли більшу кількість мирного населення в зоні та поруч зони конфлікту? На жаль, ми
не можемо добре аналізувати помисли «нежертв»,
тому, може колись вони й самі нададуть більше деталей.
Добре, зараз останній слайд, а потім — перерва.
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Коли Брайан ще перший раз проглядав цей фільм,
він чомусь очікував, що й на п’ятому слайді будуть солдати. Нехай, із іншої сторони конфлікту, але солдати.
Але терористи явно на банальність не страждали. На
останньому слайді було з десяток фото, але там були чоловіки та жінки, всі 40–60 років, в дуже дорогих ділових
костюмах. Причому, навіть із першого перегляду фільму
Брайан розумів, що всі обличчя не слов’янські, а явно
західно-європейські чи американські. Було пару арабів
та китайців. По аудиторії пройшли вигуки подиву.
— В принципі, ці люди схожі на нашого героя з другого фото. Ні-ні, ці ніякого фуфла українській армій
не заганяли. Але в них асинхронізація пішла в іншому напрямку. Судячи з реакції аудиторії, ви багатьох
на цих фото впізнали. Так, це decision-makers, або навіть в деяких випадках і CEO — Chief Executive Oﬃcers
деяких транснаціональних корпорацій. Якщо ви подивитеся на фінзвіти більшості глобальних компаній, то
побачите, що на російський ринок приходиться від 4
до 15 відсотків обороту. Для великих компаній, з оборотом хоча б від 5 мільярдів євро на рік — це серйозні
гроші. Плюс, не забувайте, що початок бізнесу в новій
країні, як це було в Росії на початку 1990-х, це величезні
й довгострокові інвестиції. Коли розпочалася російська
агресія, цим людям було зрозуміло дві речі. Перше —
Росія, як і Персія часів походів туди Олександра Македонського, це велетень на глиняних ногах. Величність
лише напускна, а всередині нічого немає. Будь-які серйозні санкції, і країна перестане існувати, розпавшись
на купу дрібних князівств. Що це означає для бізнесу?
Втрату інвестицій. Або втрату бізнесу. Тому, коли на по 44 
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чатку агресії більшість європейських та американських
політиків хотіли радикальних дій, ця група людей лобіювала виявлення глибокої стурбованості, але не більше.
На постійні звістки про загибель людей було начхати —
адже мова йшла про порятунок бізнесу. Або навпаки,
його розвиток. Що таке 10 тисяч вбитих мирних жителів на Донбасі у порівнянні з 10 мільйонами доларів
обороту? А можна ще й розвити цей успіх. Приклад розвитку? Коли Гітлер збільшував військові витрати перед
Другою світовою, Siemens радо викинув руку вперед
і з криком Heil! почав молотити військову продукцію,
не нехтуючи працею полонених. Коли Путін запропонував тому ж Siemens підзаробити на супорті військової
бази в Криму, ті вигукнули «da nam hot' kamni s neba,
once you pay cash9» та з задоволенням поставили генератори для кримських електростанцій., що будь-яка
кримська пускова установка працюватиме на цій електриці та може відправити ракету по мирних жителях,
нам плювати. Навпаки, краще, якщо цими мирними
жителями будуть члени НАТО. Бо тоді й НАТО збільшуватиме витрати на оборону. А це означає, що й їм можна буде якусь військову продукцію ще дорожче продати.
Чомусь дуже шкода, що ці люди на фото стали жертвою
Голки Диявола лише зараз, а не полетіли у відпустку
до Куала-Лумпур тоді, у 2014-му.
9

Приказка, складена з двох різних ідіом «Да нам хоть камни с неба, мы на
Родине» — одне з гасел анексії Криму у 2014. «Once you pay cash» — частина
американської жартівливої приказки, переробленої з гасла на американській
валюті. На будьякій доларовій купюрі написано «In God we trust». В народі це
переробили на «In God we trust, others pay cash» — в Бога ми віримо, інші мають
платити готівкою. «Да нам хоть камни с неба, once you pay cash» — пародія на
вищевказаний американський вислів, із російским забарвленням. Англійську
частину можна перекласти як «...якщо ми отримаємо готівку».
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Добре, — голограма знову перейшла на українську, — гадаємо, що ми ввідну лекцію успішно провели. Коли ви будете копати цю історію далі, то ви будете часто натрапляти
на неочікувані жертви, або, навпаки, на «нежертви». Так,
вам будуть траплятися осліплені «нібито волонтери», які
насправді збагачувалися на поставках. Або вам будуть давати інтерв’ю зрячі російські полковники, на руках яких літри української крові. А зараз робимо велику паузу, але знову нагадуємо про наше прохання — організувати якийсь
пул запитань, щоб ми могли на них відповісти. Давайте
зробимо перерву на три години — проте, якщо будуть якісь
форс-мажорні обставини: наприклад, якщо по Києву таки
запустять ракети, то ми тут одразу ж з’явимося. Будь ласка,
залиште камери в роботі в ефірі, щоб не перезапускатися,
якщо перерва раптово скоротиться. Ми цю фічу10 до речі,
підгледіли на російському телебаченні. Ті перці транслювали мегаважливу зустріч біглого Януковича в Ростові
в 2014-му. І, щоб, не дай Боже, нічого не пропустити, півгодини в прямому ефірі стільці глядачам показували.

8
В Рейхстазі Ева вирішила не знущатися з людей, як російське телебачення, та не показувати стільці годинами.
Вона припинила показ і дала невеличкий час на відпочинок, але без ланчу. Її метою було показати всі події того дня
теж за один день, щоб якомога краще відтворити появу
в аналітиків тих почуттів, які заполонили людей 2024 року,
коли ті отримали ці масиви шокуючої інформації.
10

Від англ «feature» — особливість, деталь. В молодіжній українській «фіча» часто
використовується, наприклад, для опису функціоналів смартфонів і т. д.
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Проте, під час перегляду єдиним послабленням для
аналітиків було те, що трансляцію, що відбувалася в залі
КІМВу під час паузи, у фільм не включили. Наступна
частина фільму почалася одразу з активностей. Ева дала
лише короткий екстракт того, що відбувалося на паузі.
Пара психологічних аналітиків, вихідців із України, колись навіть написали окрему дисертацію, проаналізувавши всі події паузи. Їхньою метою було, по-перше, проаналізувати поведінку аудиторії після такої шокової терапії,
по-друге, спробувати знайти якихось окремих людей, чия
поведінка не вписувалась би у колектив. Адже якщо в залі
була присутня голограма, то, може, хтось із терористів
теж сидів тут? Аналітику розмов було непросто зробити,
оскільки камери працювали в автоматичному режимі запису, тобто без операторів і не могли сфокусувати лінзу
та звук на певних людей. Тому часто уривки розмов доводилося додумувати самим. А ось знайти бодай когось
із нетиповою поведінкою так і не вдалося. Вони тоді проаналізували й всі телекамери під час виступу голограми,
й запис із сферичної камери спостереження, яка автоматом записувала вид зали зі стелі — жодної людини, яка б
весь час не дивилася презентацію терористів з відкритим
ротом, так і не виявили.
— Отже, — сказала Ева, — зараз короткий екстракт
того, що відбулося на паузі.
Перше: пауза протривала набагато менше трьох годин. Чому — ви прекрасно знаєте з історії Лонг-Айленда
та Найтсбриджу11.
Друге: народ хіба що на початку ломанувся в туалети та знайти води, а потім весь час зала була майже
заповнена.
11

Дорогі та престижні передмістя у Лондоні та НьюЙорку.
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Третє: теж саме можна сказати про теле- та інтернетглядачів, більшість свої екрани не вимикала. Можете уявити собі колапс по всій країні, якщо всі забили на роботу.
Четверте: 100 відсотків розмов точилися навколо
жертв. Всі або обговорювали, або перепостили нових
жертв. Основні два вектори висновків обговорення:
«ми так і знали що він/вона падла ще та» або «та вроді ж
така людина хороша». Я спеціально переклала висновки просторічною англійською, аби ви могли зрозуміти,
що бодай якихось цікавих аналітичних висновків ніхто
не намагався зробити. Іншими словами, жодних зачіпок
зі слів або поведінки, що могло би нам допомогти.

9
Не пройшло й двох годин, як екран знов несподівано
ввімкнувся і — як і в перший раз — із нізвідки намалювалася голограма. А на екрані з’явилась онлайн-карта світу,
правда, в дуже маленькому масштабі — на мапі було видно всі континенти.
— Прошу у всіх вибачення за раптове підключення, —
без зайвих слів сказала голограма, — але це не наша
провина. Пара неадекватів, що знаходяться при владі
у нещасних росіян, розуміють, що при владі їм небагато
залишилося. Єдине, що вони не розуміють: наша магнітна подушка над Україною — не фейк. На жаль, зараз вони
збираються запустити пару 9М72912 до нас. А ось британцям не до фейків — вони готуються до перехоплення.
Ракети середньої дальності, стояли на озброєнні ВМС Росії у 20х роках ХХ
століття.
12
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Навіть американці піднялися по тривозі, хоча до Києва
росіяни збираються надіслати звичайні болванки середньої дальності. Тільки це шановне «глибокостурбоване»
НАТО, підйом по тривозі — до дупи. Ми ж казали — прискорення від нашої подушки в десяток разів. Ну, не зможете ви її перехопити! Краще шукайте рішення, щоб ракети більше не запускали. Хоча, це рішення треба було
шукати ще з 2008-го і не давати психам лізти на чужі
території та заграватися у війнушки13. А ще — не давати
занепадати ПРО на території України.
Голограма зробила невеличку паузу, оскільки підключення було раптовим, і не всі люди змогли розсістися по
кріслах. У проходах скупчилося багато людей, оскільки
під час промови ніхто не хотів пересуватися, аби не проґавити бодай слова промови. Голограма, показавши своїм виглядом, що робить паузу, доки всі не розсядуться,
дочекалася тиші та продовжила:
— На екрані щось на кшталт ﬂight-tracker14, тільки
ми тут будемо показувати якраз траєкторію ракет. Як
ми казали, росіяни готуються випустити дві, одну — як
раз по Києву. На жаль, в Україні дієвого ПРО немає, тому
збити звичайними засобами їх не вдасться. Але ви не хвилюйтеся, ми їх успішно форварднемо. Гадаємо, після
наших шоу з залізницею та сліпаками, немає сенсу нам
не вірити.
На екрані з’явилися дві точки в різних місцях Росії
та почали повільний рух в напрямку України.
13
14

Мається на увазі оголошення Росією війни Грузії та вторгення на її територію.
Flighttracker (англ.) — система відстеженні літаків.
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— До години, й вони будуть в Україні. Блін, які ідіоти.
Вони навіть цілі поставили, не так, як каже військова
наука, а чисто на емоціях. Не на атомні станції чи греблі,
а просто на Київ і Харків. Крім дурацької помсти, за те що
українці так і не захотіли податися під російське крило,
інших причин такого орієнтування ракет не видно. І ще:
подивіться, звідки вони випущені. На жаль, підправити їх так, щоб вони поцілили щось російське, на кшталт
Кенігсбергу чи окупованого Криму, не вийде. Проте добра ціль намальовується на Британських островах. Так що,
хай там чекають.
Голограма загадково посміхнулася, як потім з’ясували дослідники, один в один копіюючи відому посмішку
Джоконди. І пішла промовляти далі:
— Поки є час, може, почнемо запитання? Гадаємо,
за ці години у вас їх накопичилося більше ніж достатньо.
Єдине прохання — військовими питаннями нас поки що
не турбувати. Ми все одно не знаємо, куди ракети полетять. Скажіть, ви організували якусь лінію? Підключайте
голос на динаміки, або виводьте тексти на екран.
Включився екран. На екрані з’явилось вступне слово:
«Доброго дня. Це спілка журналістів України. Ми не дамо пря
мих дзвінків, бо запитань багато і жоден кол-центр не впо
рається із напливом. Будемо виводити запитання в тексті, при
цьому проговорювати їх голосом. На цьому інтернетресурсі —
www.nsju.org — новий розділ «repоsitоry» ми спробували створи
ти репозиторій запитань за певною категоризацією: українською
та, наскільки було можливо, англійською. На жаль, за декілька
годин якісно це зробити важко, тому перепрошуємо за можливі
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труднощі. ДУЖЕ велике прохання до тих, хто задає запитання: пе
ревірте, чи немає подібного вже в репозиторії. Запитань дуже
багато, але, як ви самі розумієте, більшість повторюються. Якщо
будете ставити запитання вдумливо та грамотно, є надія, що біль
шість ми надрукуємо й отримаємо відповіді».

— Добре, — відповіла голограма, — ви можете виводити по одному запитанню на екран, ми намагатимемося
відповісти якомога повніше. В тому, що наші відповіді будуть абсолютно щирими, можете не сумніватися.
Але в щирості є й інший бік — часто наші відповіді будуть,
м’яко кажучи, недипломатичними. За ракетами ми слідкуємо, коли ті будуть підлітати до цілей, ми перервемося
і покажемо наш missile-tracker. Ну, що, поїхали?
На екрані замість запитання виник ще текст:
«Просимо вибачення у всіх тих, хто вже задає запитання у репо
зиторії, але робоча група у спілці журналістів підготувала декіль
ка загальних запитань, і ми їх ставимо першими. Ми спробува
ли поставити, перш за все, глобальні запитання — без емоцій.
Мета — коли на них буде надана відповідь, сподіваємося, що
багато ваших запитань або відпадуть, або виникне потреба в їх
редагуванні. Отже, перше запитання: шановні, це, звичайно,
супер, що ви осліпили майже всю російську армію, що стоїть за
раз на Донбасі, і якої — за документами — там немає. Так весь
світ достеменно дізнається про те, що всі і так знають: Україною
гуляє чужа армія. Як кажуть, спасибі, кеп. Проте, не ви боїтесь,
що ваші дії стануть каталізатором Третьої світової? Світ і так
стоїть на її порозі. Дякуємо».

Після того, як текст продублювали голосом, голограма
без вагань або пауз відповіла:
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— Так, боїмося. Так, це може трапитися. Особливо
враховуючи, що зараз будуть жертви в Британії та США,
причому серед мирного населення. І якщо війна почнеться, то, як ви розумієте, наша магнітна парасолька Україні сильно не допоможе. Так, сюди не потраплять ракети
або чужа армія, але навкруги буде суцільна руїна. Вийде певне гетто посеред ядерної зими. Це однозначно —
не те що ми планували. Якби ми цілеспрямовано хотіли
саме розв’язати війну, ми б випалили очі усім мешканцям
Кубані, підняли би український прапор над Краснодаром
та заявили би, що «кубаньнаш», історичні корені і тому
подібне. Кращого casus belli15 годі й вигадувати — Гаврила
Принцип16 нам би заздрив, хоча навряд чи він хотів
саме війни зі своїм вчинком. Проте в нас інші мотиви.
Перший — зупинити цей карнавал брехні та вбивств.
Якщо більшість людей побачить, що в цій агресії проти України немає жодної ідеологічної причини — натомість є лише бажання мати більше підлеглих територій,
тобто більше грошей, то навряд більшість захоче вести
подальші загарбницькі війни. Другий мотив — змусити
вас усіх думати: якщо більшість не включить мозок, то
ця правда буде довго до них доходити. І третій мотив —
всі мають діяти по Совісті. Якщо всі почнуть робити ці
три дії, то війни світової, точно, не буде. Для цього продовжуйте аналізувати всі жертви і шукайте варіанти, як
не опинитися серед них. Будь ласка, далі.

15
Сasus belli (лат.) — формальний привід для розв'язування війни однією
державою проти іншої.
16
Гаврила Принцип — сербський націоналіст, який вбив ерцгерцога Фердинанда
в 1914 році. Це й стало причиною Першої світової війни.
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На екрані включилося друге запитання:
«Це не лестощі, але у ваших діях прослідковується певна логіка.
Принаймні на поточний момент. Проте на вас вже висить 20 тис.
жертв і явно будуть ще жертви, коли, як ви заявляєте, російські
ракети досягнуть Великої Британії та США. Ви не боїтесь, що
особливо після ракет, тобто коли загинуть вже абсолютно невин
ні люди, то ваші, як ви кажете, Совісті стануть жертвами вашого
ж теракту? Можна очікувати від вас адекватних дій, якщо, напри
клад, когось із вас також осліпить?»

Мабуть, уперше за час конференції в голограми з’явилося щось на кшталт емоції. Голограма сказала:
— Вау! Ми вам аплодуємо! Друге запитання, і вже
з перцем. А найголовніше, ви дуже вірно тлумачите все,
що ми сказали до цього. Це ми про розподіл у вашому запитанні на справжніх жертв та невинних людей. Отже...
По-перше, після нашого теракту всі наші члени в число
жертв не потрапили. І цього не могло трапитися, оскільки ми знали, на що йдемо. Ми проаналізували совісті
всіх наших жертв під час атаки. Жодна совість не викинула в ефір запитання «За що?». Тобто всі совісті прекрасно знають, за що вони отримали цю атаку, і всі без
винятку совісті прийняли, акцептували своє осліплення.
Мозок буде ще певний час матюкатися, але згодом усі
розкажуть, за що їх покалічило. Самі розкажуть. Щиро.
Коли російська ракета розірветься десь у мирних кварталах Англії або Америки, то, звичайно, запитання «за що»
викидатимуться в ефір від умираючих совістей. І справді, цей негатив може нас зачепити. Але ми повертаємося
до наших прикладів про діда-медовара,... або розвідників, які послали на смерть мирних людей із МН-17. Вони
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вбивці... Як і ми. Проте вказані нами вбивці продовжують розгулювати світом із очима. І ми теж віримо: наше
вбивство невинних має добру мету. Звичайно, якщо хтось
із наших сподівається, що ракета влучить у якусь біржу...
це спровокує раптове падіння акцій, як на одинадцяте
вересня17, і на цьому можна буде нажитися... тоді й у наших рядах з’являться сліпаки. Обов’язково вам про це
повідомимо.
Але, сподіваємося, з нашого боку жертв не буде. Саме —
сподіваємося, бо як поводить себе совість, не знає ніхто.
Людство завжди досліджувало всіляку хрінь: вигадало
маркетинг, розчинні шпулі в туалетному папері, водневі
бомби, накачку грудей та дуп, але ніхто... ніхто не намагався розібратися у совісті людини. Так що, давайте подивимося. Від себе можу додати, що мені очі, точно, ніхто
не виколе, бо я голограма, у мене взагалі немає очей.
У залі загикали. А тим часом на екрані виникло третє
запитання:
«Добре, вважайте, що це запитання від націоналістів. ЗМІ різних
країн повідомляють про жертви, серед них багато відомих осіб,
але головного очікування — верхівки російського режиму, яка
саме й розпочала цю війну, — серед них немає. Як так?»

— Ага, тобто ми вас похвалили на попередньому запитанні, але зараз ми на вас наїдемо. Ви ані чорта не слухали того, що ми вам розповідали на лекції. Ані чорта! Всі
наші притчі про медоварів та розвідників ви пропустили
17

Теракт 11 вересня 2001 р. в НьюЙорку. Терористи викрали декілька літаків
із пасажирами та спрямували їх в будівлі Всесвітнього торгівельного центру
в НьюЙорку та в Пентагон у Вашингтоні. Літак, що спрямовувався в Білий дім,
довелося збити.
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геть повз вуха. До чого ми вам усе розповідали? Скільки
разів світові ЗМІ писали про те, що верхівка російського
режиму — це психи, які випадково чи невипадково зібралися під одним дахом? Та вони вірять... окей, спробую голосом закапсити18 — ВІРЯТЬ — у те, що вони
роблять. Вони справді вірять у свою місіонерську діяльність. Можемо порівняти їх із Гітлером та командою. Повірте, якби Голка Диявола вистрілила у 1939–
1945-х роках, Гітлера б, точно, не зачепило. В принципі, ми часто за пляшкою порівнювали цих осіб — іноді
починаєш вірити в реінкарнацію. Абсолютно однакові
дії щодо привласнення чужих територій... Вам ніколи
не приходило в голову порівняти кримський та судетський референдуми? Однакові гасла, однакові результати, однакове бажання посилити військову присутність
в регіоні. Навіть всередині своїх країн однакові філософії — і там, і там Німеччина-слеш-Росія19 встає з колєн,
і там, і там марили Unter-mensch, або мало-росами, і там,
і там розвивали військові та силові комплекси, а на народ
клали болт. Німці розпочали війну під виглядом «захисту німецькомовного населення в Польщі та Чехії
від націоналістів». Росіяни розпочали війну під приводом «захисту російськомовного населення України
від націоналістів». Совпадєніє? Так, ми часто, коли почали розробляти нашу Голку, мріяли, що може б краще
було підсунути чувакам отруєного ботоксу20, — ще Путін тоді Росією правив, а перед тим дізнатися пін-коди
Закапсити (жарг. від англ. «CAPS« — великі літери) — зробити, надрукувати
великими літерами.
19
Slash (англ.) — скісна риска. «/». Проте в технічній українській мові (особливо
в інформатиці) використовують саме англіцизм «слеш».
20
Вважжається, що Путін зловживає ботоксом, аби мати молодший вигляд.
18
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від їхніх усіх рахунків у офшорних банках, та просто роздати ці гроші росіянам... Але згодом зрозуміли, що цей
варіант Ельзера Георга21, навіть успішний, точно, нікуди
не заведе. Проблема не в одній людині або команді. Проблема в тому, що, з одного боку, їх бездумно слухає цілий
народ, а з другого, країну-агресора із задоволенням підтримує американський та європейський бізнес. В принципі, як і напередодні Другої світової, тільки в Німеччині.
Але повертаємося до головного. Знову беремо діда-медовара за референцію. Один і той самий злочин можна
скоїти з різною метою. В цьому й полягає відмінність нашої системи від сучасної судової, або релігійних канонів.
Там писали чітко — не убий, і крапка. Або, якщо у тебе
віджали одні Судети, підстав інші. Вже пройшло досить
багато часу від нашої атаки, і ви, гадаємо, проаналізували, що ми зачепили очі не лише військових, але й людей,
які організовували референдум у Криму. Це й є неофіційний, але справжній початок війни. Точно такий же,
як і в 1938-му в Судетах. Для нас самим ржачним приколом було випалення оченят у десятка чоловіків із якогось
калмицького села — хлопці на початку 2014-го видавали
себе в Криму за місцеву самооборону. Але насправді були
люди, які свідомо підробляли результати референдуму
чи керували діями цих калмиків, будучи твердо переконаними, що Криму в Росії буде краще. І вони — з очима!
Проте таких дуже мало. Основна частина фальсифікаторів — це люди, яким по-біблейські замість доходу
в 30 гривень запропонували дохід у 30 баксів. Може, ці
21

Один з відомих організаторів замаху на Адольфа Гітлера. Його бомба
спрацювала вчасно — під час виступу диктатора, проте Гітлер, який ніколи не
порушував своїх планів та регламенту, цього разу несподівано обірвав свою
промову та передчасно поїхав з будівлі. Бомба вибухнула через 10 хвилин після
його від’їзду.
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люди теж мають рацію... Бо за тридцять баксів можна купити більш преміум-варіант ціпка для сліпців.
Соррі, трохи зачепили ви нас своїм запитанням, і відповідь затягнулася. Давайте наступне, але намагайтеся
давати менше емоцій.
На екрані тільки-но почалося друкуватися нове запитання, як голограма сказала:
— Перепрошуємо, на жаль, доведеться зараз зупинитися із питаннями та повернутися до ракет. Вони якраз влітають в Україну. У нас не голлівудський бойовик, на жаль
чи на щастя. Чекати, допоки ракети підлетять до цілей,
а потім запускати каунтдаун22 на нашому екрані і врятовувати світ за три секунди до вибуху ніхто не збирається.
Буквально ще пару миттєвостей, ракети досягнуть нашої
подушки. Далі побачите. Увага на екран!
Зображення з текстами запитань зникло і з’явилось
те, що голограма назвала Missile-tracker. Одна з точок
справді вже була майже над територією України, щоправда, на самому її кордоні. Друга ще підлітала. Поки
що вони рухалися повільно, як і на самому початку, коли
тільки-но показали цей трекер і старт ракет. Раптом
одна з точок — та, що була над Україною, почала рухатися в рази швидше. Друга продовжувала рух зі старою
швидкістю.
— Це прискорення й є результатом контакту з нашою
подушкою, — сказала голограма. — Ви навіть неозброєним оком можете оцінити її швидкість. Гадаємо, якщо
22

Сountdown" (англ.) — звортній відлік.
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до цього моменту ви ще бачили цю ракету на своїх старих
українських аналогових радарах, то зараз вона зникла —
стала невидимою через швидкість. Тому ми й казали, що
зупинити її після нашого прискорення буде неможливо. Скоро чекайте їх на місцях — одну в Британії, другу
в США. Але де точно, ми сказати не можемо. Ні, звичайно, натівські спецслужби могли б поквапитися і заблокувати ці запуски. Проте, як показує практика останніх
двох сотень років, всі цивілізовані уряди бачать в диктаторах та агресорах лише ресурс для розвитку свого бізнесу. Коли диктатор нахабніє, то всі обмежуються глибокою стурбованістю. І думають, що диктатор захопить
пару невеликих країн, вгамує свої комплекси, підніме
рейтинги та заспокоїться. А тут — ні фіга. У кожному
випадку — це ми звертаємося до американців та англійців — ви бумерангом отримаєте війну у свої домівки. Вам
до дупи були витівки психованого абсолютиста Франца-Йосифа — ви отримали собі дозу іприту. Лизали зад
Гітлеру — отримайте розбомблений Лондон. Пам’ятаєте, шановні англійці, ви в 1938-му році, згідно з АнглоПольським військовим Альянсом, гарантували Польщі
захист від вторгнення будь-кого? Проте, коли Гітлер напав на Польщу, що ви зробили? Ні, не глибоку стурбованість. Ви — вау — оголосили Німеччині війну. Правда,
лише на папері — замість бомб конфетті розкидали23!
Поки Польщу шматували, ви спокійно відсиджувалися
у себе на острові. А потім — сюрприз! — на Лондон почали падати німецькі бомби. Так і зараз. На вашу глибоку
23
Після нападу Гітлера на Польщу в 1939 р. Англія оголосила війну Німеччині. Але
єдине, що зробила Англія впродовж 1939 року — розкидала з літаків два мільйони
листівок із закликом для німецьких солдат припинити війну. Цей період «війни» між
Англією та Німеччиною історики називають «дивна війна», або «війна конфетті».
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стурбованість, починаючи з 2014-го, країна-агресор відповідає вам ракетами! Вам самим не здаються ці повторення трохи ідіотськими?
Неймовірно, але поки голограма промовляла останню
фразу, на задньому плані, на missile-tracker, перша ракета
пролетіла майже всю Україну зі сходу на захід і готувалася
вторгатися в Польщу. Неймовірно, але зі швидкістю явно
більшою ніж 1000 км за хвилину! Брайан пам’ятав зі звітів, що перша ракета досягла Сполучених Штатів за сім
хвилин після подушки. Друга — Великої Британії — приблизно однаково з першою. Звичайно, за такий короткий
термін населення масово сховатися не змогло. Плюс ніхто до останнього й не хотів вірити в наявність подушки,
сподіваючись на те, що ракети таки розірвуться в Україні.
Проте Брайан не міг не відмітити, що це не стосувалося
уряду обох країн та королівських осіб. Ці встигли. Причому, щойно перша ракета стартувала з Росії, вони, нічого
нікому не кажучи, зібралися і — в бомбосховище. І ніхто
навіть не схотів хоча б виступити по інтернету чи телебаченню і щось сказати народові. Сховалися як боягузливі
пацюки. Точно так, як і Сталін зник, коли на його СРСР
німці підло та підступно напали, поки Радянський Союз
«благородно» віджимав фінські та польські території.
Хоча, згодом виявилося, що, по-перше, терористи
прекрасно знали, куди вони спрямовуватимуть ракети,
по-друге, ні уряди, ні королі з принцами в їхні плани
не входили. Хоча можна сказати, що ракети королівську
родину та уряди таки зачепили. Після такої ганебної втечі
їхні рейтинги впали до мінімуму. А потім, як ми знаємо,
людські уряди та королі швидко зникли з Осі Цивілізації. У Ваті, звичайно, їх повно, але, як казав колись Трамп
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у 2020-му році: «За межами нашої стіни вони можуть хоч
поз’їдати один одного. Але сюди ми їх не пустимо».
Ева знову призупинила показ, надавши можливості
трохи розслабитися.

10
Після дуже короткої перерви всі знову засіли дивитися
продовження. Звичайно, це було не кіно з непередбачуваним сюжетом — всі й так знали, що сталося з ракетами.
— Отже, поздоровляю всіх, особливо російську армію, ракети на місці. Щоправда, не там, куди їх посилали, не в Києві. Пошкоджено передмістя Нью-Йорка
та Лондона. Так, жертви є. І не одна. І можете нам це закидати, — голограма на мить зупинилася. — Тут жертви
справді невинні, принаймні до нашої війни, проти якої
ми боремося, вони відношення не мають. Ми морально
були, звичайно, готові до невинних жертв, але все одно
ввечері вип’ємо трохи алкоголю аби пом’янути. І можете нам закидати ще один гріх. Ми вам брехали, що
ми не знаємо, куди спрямуються ракети. Все ми прекрасно знали! І в ці передмістя ми спрямували їх неспроста.
Зараз у нас уже є інформація, що ЇХНІ ракети досягли
НАШИХ цілей. Тому можемо зізнатися, що і як.
Спочатку короткий відступ. Для тих, хто не дивиться
російське телебачення. Там є три теми.
Тема номер один — оспівування Росії. Правда, оспівувати там об’єктивно нема чого, тому канонізується їхній
диктатор та згадується участь СРСР у світовій війні, яка
чортзна-коли була.
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Тема номер два — береться першокласне лайно і змішується з Україною. Про Україну ефіру реально більше,
ніж про Росію.
Тема номер три — беруться залишки лайна, трохи
м’якшого гатунку і змішується з цивілізованим світом.
Повірте, якщо ви живете в Європі або США і подивитесь російські програми про свої країни, то одразу ж
від безнадії зберете шмотки та емігруєте у Саранськ.
І будете там «депард’євувати»24. Наші ракети — як раз
за темою номер три, або проти театру абсурду. Росія з задоволенням обливає ці країни помиями, але діти найвищих російських чиновників та телеведучих живуть саме
там. От така нісенітниця! І як раз ми спрямували ракети
на кілька таких жертв. Так що тепер російські чиновники
можуть з гордістю заявити: «Поздоровляємо себе! Ми —
лошари! Ми щойно розстріляли своїх дітей!».
Голограма знову спеціально призупинилася, аби дати
можливість аудиторії переварити інформацію. Кілька
хвилин. В залі взагалі ніхто не ворухнувся.
— Ви як раз запитували про можливість Третьої світової війни, якщо Росія запустить ракети. В принципі,
це й була частина нашого плану проти Третьої світової.
Бо російських високопоставлених дітей по світу багато,
повірте. Жодна нормальна людина в Росії жити не буде.
І кожна ракета найближчими днями буде бити саме по
них. Забрати ж усіх цих дітей терміново до Росії одразу —
нереально. Та й вони самі після життя у нормальному
24

Перекручене дієслово від прізвища французького кіноактора Жерара
Дєпард’є, який змінив французьке громадянство на російське, проте за декілька
років розчарувався в Росії та повернув собі європейське громадянство.
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суспільстві навряд зажадають переїжджати до зручностей у дворі. Тому у ваших розвідок та урядів є час знайти рішення, щоб ракети не пускали. А ми впевнені, що
найближчими днями ракети пускати не будуть. Скільки
б ми не плювалися на чиновників, вони теж люди, і звичайна батьківська любов їм теж притаманна. Якби вони
своїх дітей не любили, фіг би вони їх відправили в Європу на недешеве навчання та життя. Так що по своїх дітях
вони стріляти в більшості не будуть. Є, правда виключення — пара абсолютних місіонерів-неадекватів. Тим уже
все одно. Заманеться їм — і своїх чад у жертву залюбки
принесуть. Як Гебельси. Сподіваємось, у ваших розвідках
повно матеріалів, хто саме може бути таким неадекватом.
Так що, плюньте на право, плюньте на толерантність,
візьміть таких дітей та силоміць посадіть на перший
літак до Москви. А інакше — чекайте на сюрпризи. По
ракетах у нас — усе. Якщо є бажання, можете продовжувати ставити питання далі.
За декілька хвилин
але не запитання:

на

екрані

з’явився

текст,

«Просимо вибачення. Але можна перерву? Нам треба усе
переварити...»

— Окей, давайте тоді півгодинки перерви, і повернемося до запитань. У будь-якому випадку ракет начебто
не очікується. Там, у Москві, засідають із серйозними
обличчями. Мабуть, думають, кого б ще захопити, раз
Україну не вийшло, та підвищити собі рейтинг.
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11
Голограма з’явилася рівно за півгодини та, як завжди,
без зайвих слів та прелюдій промовила:
— Сподіваюся, ви вже хоч трохи інформації переварили. Пропонуємо далі часу не гаяти, бо вже третя дня
з нашими перервами, а запитань, гадаємо, накопичилося у вас чимало. Можете запитання зараз не друкувати,
ми й так бачимо, що вас заспамили з Альбіону та Америки. І запитання такі, з пафосом: «що ми за нелюди, що
таке допустили, вся Америка в жалобі, а ми тут конференції влаштовуємо із жартами бла-бла-бла, і через слово — комбінація з чотирьох літер25. Із задоволенням відповімо на ці емоції, для росіян переходили на російську,
для вас перейдемо на англійську.
Голограма майстерно повторила свою промову англійською і почала відповідати:
— А чого нам бути в жалобі? Ми свою жалобу вже виплакали. Вам нагадати, скільки років у нас тягнеться
агресія, яку ви, шановні, колись, у 1994-му, підписувалися не допускати26? За ці роки вбито близько десяти тисяч
українців — і мирного населення, і військових. Вбито тисячі російських солдат, від яких ще й їхня Батьківщина
відхрещується по їх смерті. Попередньо, в Юкей та США
близько 300 вбитих та поранених від ракет загалом. Якби
ми за кожні 300 жертв нашої війни зупиняли виробництво та припиняли битися, нас би давним-давно завоювали.
25

В англійській мові найбільш розповсюджене лайливе слово складається з
чотирьох літер.
26
Голограма відсилається на Будапештський меморандум 1994 р., згідно з
яким США, Британія та Росія гарантували Україні дотримання суверенітету та
територіальної цілісності в обмін на відмову від ядерної зброї.
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Коли почалися перші розстріли на Майдані, Україна
стогнала. Коли з Криму поїхав до нас перший труп солдата, Україна ревіла. Коли «озброєні вилами ополченці» —
саме така була версія РосТБ — збивали українські літаки,
Україна плакала. А що робили ви? Ваші уряди з розумними мармизами висловлювали глибоку стурбованість,
а ви знали тільки те, що Росія напала на якусь Україну.
І при цьому боялися бодай одне криве слово в бік Росії
сказати, аби ті на цьому тлі ціни на газ не підняли. Коли
ті ж «типу ополченці» вилами збили МН-17, Україна носила іграшкових ведмедиків під посольства. А ви, затамувавши подих, дивилися, аби Доу-Джонс від цього літака
не рухнув, та біткоїни не заборонили. Хоча, якщо чесно
зізнатися, тоді в багатьох українців з’явилися й саркастичні думки — нарешті, перший дзвіночок, або перший
бумеранг прилетів і до «глибокостурбованих». Хоча
ми вже вам на попередніх відповідях скаржилися, що нікого історія не вчить. І про перший бумеранг всі успішно забули. Ну, ось, хапайте другий. Будете тупити —
буде вам і третій, і четвертий. У відомих дослідах мавпу
достатньо два-три рази облити водою чи огріти палицею,
щоб вона за дармовими бананами не лізла, та іншим
не давала. Людству, здається, до мавп ще зріти та зріти.
Мільйон війн — довгих, коротких, дві Світові — нічого вас
не навчили. Сподіваємося, трохи до вас дійшло. Якщо
журналісти можуть видавати запитання — давайте.
На екрані чергове запитання з’явилося майже одразу:
«Ви казали щось про другу хвилю атаки. І казали, що стави
те за мету не досягати великої кількості жертв. Чи можете
прокоментувати?»
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— Із задоволенням. Дякуємо за запитання. Ми справді
не бігаємо за кров’ю, це не наша мета. Отже, наступною
атакою буде досить мирне, але огидне явище — корупція.
Причому, не дивіться одразу в бік чиновників чи депутатів. Корупцією займаються усі — хтось на роботі папір
чи каву додому спацьорив, а хтось проштовхує проекти
за відкати. Навіть якщо людина свідомо йде працювати
на зарплату в конверті — це теж корупція. Проте цю антикорупційну хвилю ми спочатку відкатаємо на Україні,
а потім будемо масштабувати далі по світу, — голограма
знов узяла паузу, немовбито обдумуючи.
Брайан пам’ятав: Інґмар із Евою неодноразово казали
йому, що скільки б експерти з мовознавства не билися
над текстом промови голограми, вони не знайшли якихось серйозних відмінностей у стилістиці, які б свідчили про те, що говорили декілька людей. Говорила явно
одна людина, але — Jesus — дуже розумна! Проте, скоріш
за все, у неї була якась «канва» виступу і — головне — список передбачуваних запитань. Але ніхто — ні мовознавці,
ні психологи не змогли проаналізувати більшість пауз,
які брала голограма. Тим часом голограма продовжила:
— Як не потрапити до лав наших клієнтів? Будете сміятися, але ми вам чіткої відповіді на це не дамо. Аксіома,
яка вас, точно, позбавить проблем при другій хвилі, чітка — ваша Совість має бути синхронізованою. Або, іншими словами, чистою. Не на 100 %, але в межах середньостатистичної сукупності. А от як цього досягти? Питання.
Як ми казали на початку нашої лекції, Совість — явище
унікальне. Як зрозуміти те, що ви не в ладах зі своєю Совістю? По-різному. Комусь ми порадимо піти до церкви,
 65 

Павло Татаржинський

комусь — до найкращих друзів-подруг. Комусь треба
вийти в ліс і там подумати. Комусь порадимо затаритися пивом-горілкою — і після певної чарки прийде якесь
пояснення. Комусь для цього потрібна трава або щось
міцніше. Комусь фізична активність... Іншими словами,
універсального рецепту, слава Богу, не існує. Тепер далі.
Якщо Совість до вас достукалася, і ви розумієте, що саме
накоїли, ви самі вирішуєте, як діяти далі. Ваша ціль —
досягти чистої Совісті. Хочете — вішайтесь. Ваше право.
Хочете — перекажіть нечесно зароблені гроші на благодійність. Пам’ятаєте, як у казках — добра справа нівелює
погану? Ще з церковних часів каяття — непоганий спосіб.
Ідете і зізнаєтеся в усьому. Є начальство, є Феміда. За поцуплену з офісу каву вас заставлять проставитися, максимум — звільнять. За неймовірні відкати вам може світити
п’ять–десять років з конфіскацією. Але повірте — краще
через п’ять років вийти з буцегарні з очима та зажити новим життям, ніж потрапити під наш ніж, соррі — Голку —
завтра. Тим паче, ми віримо в те, що після нашого сьогоднішнього теракту світ справді стане кращим. Інакше ми б
не робили ці теракти. Єдина умова — якщо ви зізнаєтеся, ви повинні робити це щиро. Це не має бути просто
зізнання на камеру, або відкати слідству. Забуваємо, що
в Україні судова система корумпована — Зайцева-стайл27
тут, точно, не прокотить. І ще одне — наша хвиля не буде
завтра. У нас — не проект із певними термінами. Завтра
бігти здаватися... сенсу немає. Але саме відзавтра ви починаєте розбиратися з собою — що і як. Повірте, ми дамо
достатньо часу, щоб більшість прийняла для себе рішення. Головне, аби ви зробили це якісно. Давайте далі.
27

Олена Зайцева — донька якогось чиновника. Ну, а далі — ви самі все знаєте...
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Наступне запитання виглядало таким чином:
«Запитання буквально щойно прийшло, але ми вирішили про
штовхнути його позачергово. Лікарня, РостовнаДону питає:
“До нас надходить дуже багато ваших пацієнтів. Чи є якісь особ
ливості, які нам — лікарям — треба враховувати?”».

— Хм..., — голограма на мить задумалася. — Слушне
запитання. І дякуємо вам за те, що ви піклуєтеся про
жертв, якими тварюками вони б не були. Але якоїсь чіткої
відповіді в нас немає. З точки зору плоті проблем у вас
не повинно бути. Наша Голка, звичайно, не голка або
аналогічний гострий предмет. Це високочастотне опромінення, навіть надвисокочастотне, із термоефектом.
Гадаємо, ви вже побачили, що у ваших пацієнтів симптоми відрізняються від класичного проколювання або
виколювання ока. Від нашого ефекту око не витікає,
а зникає під дією хвиль — просто роздроблюється на молекули. Термодія опікає очну оболонку — це саме зроблено проти зараження. Тому, по ідеї, сепсису не має бути.
Звичайно, за чим треба слідкувати — у різних людей різний больовий поріг, і щоб людина не померла від больового шоку, може є сенс підключити анестезіолога. Але головне не те. Психологія! Що станеться із жертвою, коли
вона усвідомить свій новий стан і причину отримання
цього стану... передбачити не може ніхто. Як ми казали, Совість — вона, як відбитки пальців, унікальна. І тепер, без очей, саме Совість виходитиме на перше місце
в управлінні організмом. Тому багатьом явно захочеться
піти в господарчий супермаркет за мотузкою. Це їхній
вибір. Єдине, чого ми просимо: якщо вже таке рішення
ухвалили — будь ласка, залиште по собі свої думки, для
подальшого дослідження — тобто передсмертний лист.
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У багатьох жертв є нащадки, або ті, хто їм небайдужі. Ці
нащадки на ваших прикладах мають розуміти, що є «по
совісті», а що є «не по совісті». Ви таким чином зможете звільнити наступні покоління від повторення ваших
помилок... вірніше, повторення ваших свідомих злих рішень. Це — головна мета нашого теракту. Давайте далі.
Цікаво, чи то журналісти втомилися аналізувати
та об’єднувати запитання. Але наступне запитання теж
явно виявилося некомпонованим, там видалили лише
персональну інформацію:
«Мій син.... <ім’я видалено> загинув від російських військових
тиждень тому. Залишилася родина, діти. Чому ви не схотіли за
пустити ваш теракт раніше?»

Голограма відповіла з явним роздратуванням:
— Шановні організатори лінії! Ми ж просили ставити
лише адекватні запитання. У людини свіжа трагедія. Яке
адекватне запитання вона може поставити? Давайте, ще
кидайте нам запитання, ще й від російських мамочок,
типу: «Мій син хотів заробити на весілля або на ремонт,
на Донбасі непогано платили, він туди пішов, навіщо
ви йому, бандерівці, очі викололи? Він же у душі добра
людина... він не вбивця, так, тимчасово попрацював».
Яке ще запитання від вас чекати? Від російської православної церкви? Вони вже там придумали одинадцяту
заповідь «не осліпи солдата російського — він святість
та скрєпи несе на грішні ваші землі»? Зараз будуть питати, чому ми ці заповіді порушуємо?
Ладно, будемо відповідати. Як ви бачите з нашої реакції, ми не вважаємо це запитання адекватним. Якби
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не ваш син та йому подібні, у Києві з 2014-го вже міцно
сидів би «руський мір», ходив би рубль, а ваш син,
скоріше за все, сидів би у Сибіру за свої переконання.
А ми навряд чи запустили свій проект, бо, скоріше за все,
всі роз‘їхалися би по закордонах і продавали б свої мізки
європейцям та силиконовим долинам за високі зарплати. А щодо запуску... Ми вже казали, що Голку Диявола
ми давно розробили і не могли її запустити через загрозу
більшої війни. Ви ж самі бачили, як ракети на нас падали, благо ми їх форвардили. Тільки якби ми їх не перевели на «глибокостурбованих», захищаючись російськими
дітьми, то, повірте, на вашу голову впало би більше ракет. Самі ж пишете, що у нього залишилися діти! Ви хочете, щоб і вони загинули?! Ви навіть не уявляєте, скільки разів у нас тягнулася рука запустити Голку раніше...
Скільки один одному ми порозбивали мордяк, скільки
бруду, прокльонів один на одного вилили на емоціях.
Приходить чергове повідомлення про смерть на фронті
чи окупованій території... і в когось із нас зриває дах. Благо, не зірвався він колективно. Дотягнули ми до правильного моменту, аби все ефективно зробити... Ладно, соррі, у вас горе, а ми на вас наїжджаємо... вам треба просто
всю цю ситуацію переосмислити. Ми сподіваємося, що
війна таки закінчилася, і через певний час його щасливі
діти вам самі скажуть, що він недарма загинув. Недарма,
розумієте? Давайте далі.
Коли Брайан дивився вперше на текст наступного запитання, воно йому здалося теж особистого характеру.
І яким сюрпризом для нього було згодом дізнатися, що
під одне запитання скомпонували з майже дві тисячі подібних, і ще близько п'яти тисяч поставили під ним свої
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лайки! За пару годин! Чи так людей дістала всепроникна
брехня із корупцією? Запитання було коротким:
«А вам додаткові члени, часом, не потрібні?»

Голограма ледве посміхнулася й твердо відповіла:
— Ні!
Потім секунда паузи, й продовжила:
— Ми не МЛМ-організація, не партія і так далі. Наша
мета — лише правда, а для цього мережа осередків не потрібна. Наша команда утворилася якось сама собою. Як
би нереально це не звучало. Всі наші члени — без винятку — прийшли до нас за покликом душі. Звучить патетично для вас? Загадувати не будемо, може й знадобляться нам нові члени у майбутньому. А тепер без патетики:
на абсолютно всіх членах ми проганяли Голку Диявола —
тільки запитання стояло не про війну, а про сто відсотків
чистих помислів. Та й всі наші члени постійно під нею
ходять, кожен день. Якщо ми запустимо Голку в такому
режимі, який ми ганяємо на своїх — отримаємо майже
все осліплене людство. Майже все. Ви все ще готові записуватися до нашого ІДІЛу28? — Над залою повисла
зловісна тиша. — Щоб до нас прийти, треба спочатку
самому синхронізуватися зі своєю Совістю — якомога
міцніше. Але у будь-якому випадку рекрутингом ми поки
що не займаємося. Та й, слава Богу, staﬀ-ﬂow29 в нас
нульовий. Але якщо конкретна людина буде готова до нас
влитися, і якщо у цьому буде така потреба, то... знову, це
звучить ірраціонально... але це станеться само собою.
Без об’яв на job-сайтах. В один прекрасний день ваша
28
29

Терористична організація «Ісламська держава».
Staffﬂow (англ.) — плинність кадрів.
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Совість скаже, що на вас чекають терористи в такій-то
кнайпі. Сподіваємося, ми дали вам відповідь, хоч, може,
і не зовсім логічну. Далі?
Ще одне запитання виникло за мить, оскільки воно
було коротким:
«А що буде далі?»

Голограма, здається, налилася кров‘ю від люті
і відповіла:
— Ми розуміємо, що народ найчастіше тупить... але ви,
журналісти, чи хто там сидить на репозиторії запитань.
Ви можете задавати логічні запитання? Чи ви взагалі
нічого не слухали, що ми вам кажемо? Ви ще, до біса,
спитайте, чи знизиться ціна на картоплю після теракту,
чи що там барани їдять — на комбікорм? Ми декілька разів наголошували, що ми не Господь Бог. Можемо сказати ще, що ми не кандидати у Раду або у президенти. Тому
обіцяти здешевлення комуналки — це прерогатива кандидатів — ми вам такого обіцяти не можемо. І райське
життя, як у бібліях та коранах, ми теж обіцяти не можемо. Хоча, якщо порівняти релігійних персонажів із кандидатами в президенти, то Іса, або Ісус, як вам ближче30,
не просто обіцяв рай, як ви пам‘ятаєте. Він казав, що аби
досягти раю, треба попотіти. Кандидати ж — просто обіцяють рай — ви лише оберіть нас. Жоден кандидат вам
не скаже: хорошу медицину ви отримаєте тільки тоді,
коли вся країна відмовиться від чорних зарплат. Добре,
ще раз — ми не кандидати і не Господь Бог. Тому, що буде
завтра, ми не знаємо. Ми навіть на сьогоднішні ракети
ставки ставили — половина казала, що вони полетять,
30

Іса — ім’я Ісуса Христа в Корані.
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половина в це не хотіла вірити. Друга половина аргументувала свою невіру так: «Ну, не можуть люди бути
такими ідіотами»! Як бачите, можуть. Давайте наступне
запитання.
Наступний текст виявився досить довгим:
«Тепер ви вже будете сміятися, але у нас запитання вичерпані.
Незважаючи на те, що запитань було багато, майже всі їх після ва
ших відповідей відкликали або проставили, як “відповідь надано”.
Все, що залишилося, це ми можемо скомпонувати в одне: “Чому
ви називаєте себе терористами?” Класичні терористи роблять
теракт, і одразу висувають вимоги. А у вас їх немає. І головне за
питання — ви наголошуєте на тому, що ваша мета досить добра –
жити по правді, зупинити війну і т. д., — чому ваш теракт це Голка
саме Диявола, а не, наприклад, Бога або якогось нейтрального
персонажу?»

— Із задоволенням відповімо, раз це останнє. Навіть
у мене — голограми — вже еволюціонувало відчуття
спраги, хочеться якомога швидше закінчити та випити,
хоч віртуальної, але кави, — у залі пролунав сміх. — Тепер по суті. Ми самі — найкласичніші терористи сучасного формату. Це в минулому столітті терористи працювали більшістю своєю за викупи. Від... е... мабуть
саме від одинадцятого вересня, терористи немовбито
перестали цікавитися фінансовою складовою і стали
рекламувати свої теракти, як радикальний захист певних — здебільшого ісламістських — ідей. До того ж,
люди, які виконували ці теракти, у більшості своїй —
хоч вам це не сподобається — вважали, що вони роблять корисну справу або виконують святу місію. «Убий
невірного — так?». Ми так само пішли на кров. Звичай 72 
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ні терористи, коли пускають свої вантажівки на натовп,
бачать у натовпі виключно ворогів і з чистим сумлінням
їх розчавлюють. Ми так само бачили і бачимо ворогів
у всіх жертвах нашої Голки. Так, нам довелося трохи
складніше, ніж водіям вантажівок. Вони вірили, що
100 % їхніх жертв будуть їхніми ворогами. Ми ж підозрювали, що пани з Москви таки запустять свої ракети,
і на наших руках буде кров ні в чому не винних людей.
Ми не відмовляємося від цієї крові. Але, якщо взяти
лише жертв Голки Диявола, то ми свято віримо, що це
на краще. Відмінність же наша від класичних терористів — більшість з них проходить навчання та підготовку, як це робити. Їх хтось забезпечує документами. Їм
хтось влаштовує переїзд в іншу країну. Вони дивним
чином отримують житло, роботу, достатнє фінансування і так далі. Але самому «бек-офісу» абсолютно начхати на всі ідеї, які вони фінансують. Вони шукають іншої вигоди. Знаходять «виконавче м’ясо», де є зародки
радикальних ідей, культивують ці ідеї та посилають
«м’ясо» на смерть. А потім отримують зиск. Адже кожен теракт — це паніка на біржах, паніка в страховій,
криптовалютній сфері, на яких можна добре заробити.
І, на жаль, дуже часто за організацією так званих «ісламістських» терактів, стоять люди, які до Ісламу жодного
відношення не мають. У нас же — високотехнологічний
тероризм, тому нам сидіти шпигуном в іншому місті
не потрібно. Організаторів у нас немає, фінансування
нам не потрібне. Єдині витрати на наші мітинги, коли
нам потрібно зібратися, — це пиво в барах, благо, воно
в Україні недороге. І як ми казали раніше, фінансового зиску ми не шукаємо. Якої саме вигоди шукаємо ми,
сподіваємося, людство згодом зрозуміє самотужки.
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А ось зі своїми запитаннями про вимоги ви нам
справжній хаос влаштували. Тепер всі наші сидять і один
з одним у скайпі ледь не лаються, які правильні вимоги вам виставити. Одна частина кричить, що «Динамо»
має настріляти «Шахтарю» голів. Інша частина вимагає
навпаки — «Шахтар» має забивати. Є ще міноритарії —
хтось кричить: «Карпати, вперед!», хтось вимагає забивати «Шахтарю» від... — від кого, блін? — якогось «Єнісея»31. Коротше, ви своїм запитанням перетворили нашу
поважну терористичну організацію на букмекерську контору. Але — жарти геть: ви всі розумієте, що наші вимоги
стосуються окупованої території, яка в принципі, вже під
час нашого виступу дивним чином звільнилася. Залишилося лише сліпаків вивезти до домівок по той бік кордону. До речі, ось вам і приклад класичного терористичного
викупу. Ми зробили теракт, а ви, шановний український
народе, влітаєте в бабло на реконструкцію «Донбас-Арени». Або шукаєте шляхи контрибуційних виплат від сторони, «яка на Донбасі ніколи не була присутня». Але, гадаємо, ці витрати усім будуть у радість. Футбол, форева!
У залі знов загигикали. Проте голограма різко це обірвала, продовжуючи:
— Окей, жарти геть. Ваше останнє запитання, мабуть,
найбільш філософське. Так, ми цілеспрямовано назвали наш теракт Голкою саме Диявола. Бо свідомо пішли
на гріх. Гріх полягає у порушенні заповіді, яка є в усіх без
винятку релігіях, окрім язичницьких, — «не засуджуй».
Ми ВІДМОВИЛИСЯ, сприйняли для себе цю війну. Ми її
засудили. Не стільки війну, скільки підлість та брехню.
31

Футбольний клуб м. Красноярськ, Росія.
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Ми багато порівнювали в цій промові Гітлера і Путіна.
І ми протестуємо, що обидва ці персонажі народилися відносно здоровими людьми. Якщо не брати до уваги їхні психічні розлади, що призвели до диктаторства.
Але ж вони народилися не глухонімими олігофренами,
в яких слина постійно тече з рота... «Букіністи», які збивали МН-17, не народилися паралітиками із зайвою хромосомою. Творці та промоутери серіалів про розіп’ятих
хлопчиків навіть логопедичних проблем не мали. Тобто
всі здорові та готові виконувати усіляке зло.
Так, заднім мозком ми розуміємо, що ми дуже неправі. Якщо взяти усі війни, то попри їхню кривавість, вони
несли поліпшення для людства. Шоковані? Але саме так!
Після Другої світової спільнота почала прислуховуватися
один до одного, а не розмахувати зброєю за першою-ліпшою нагодою. А Німеччина за 40 років перетворилася
на один із локомотивів економіки. Єврейський народ
має дякувати Гебельсу та Ко — не задихайтеся від несподіванки — так, вони мають дякувати. За що? Після війни
вони, нарешті, домоглися своєї держави, про яку мріяв
не один десяток поколінь. Так, ціна — якщо взяти Голокост — на наш розгляд, завищена. Але своя, омріяна,
держава — це вам не розпродаж неліквіду зі знижками.
Російська війна в Україні, нарешті, змусила українців
усвідомити, що жити треба на зароблені гроші, а не чекати кредитів від МВФ та дешевого газу від Кремля. Змусила включити мозок і обирати владу не за гречку. Змусила
перестати смітити у власних під’їздах. Змусила перестати ухилятися від податків та ще й хизуватися тим, що
живеш на чорну зарплату. А потім жалітися, які в нас погані державна медицина та освіта. Ніхто ж раніше навіть
і припустити не міг, що медичне обладнання та зарпла 75 
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та вчителів, виявляється, фінансується з державних коштів, тобто з податків. А якщо ніхто податки не платить,
звідки брати гроші на зарплати бюджетників? На жаль,
такі операції та думки! IQ барана обробити не може. Це
зараз, за роки війни, ці прописні істини до народу потихеньку доходять. Так, довелося вмитися кров’ю, але українці зараз набагато мудріші та сильніші, ніж 10 років
тому. Для порівняння: німцям теж була потрібна тотальна поразка у двох війнах, аби перетворитися зі стада баранів, які вірять у бога-кайзера чи бога-фюрера, —
на націю. Наразі — черга Росії. Сподіваємося, росіянам
вистачить одного краху. Що станеться з імперією, сказати легко. Зрозуміло, вона розпадеться, оскільки в імперії, крім порожньої казни та гіпертрофованих амбіцій,
нічого не залишилося. А розпад означає десятиліття
руїни. Мабуть, теж десятиліття задля включення мозку.
Бо кричати «Абхазіянаш», не розуміючи, які плюси це
принесе в майбутньому, це, перепрошуємо, — роль барана в отарі. «Абхазіянаш» мали право кричати ті, хто там
організовував офшори, бази для наркотрафіку, джерела
для сексуального рабства та інше. А для звичайних людей це значило лише додаткове навантаження на платників податків. А хто кричить «Ура!», коли в нього гроші
відбирають? Лише барани.
І остання причина. Ми декілька разів повторювали
мантру «включіть мозок». Це щось на кшталт нашого
гасла. Якщо ви звернетеся до провідних ЗМІ близькосхідних релігій — Тори, Корану, Біблії, — то побачите,
що перший конфлікт між менеджером та підлеглими
почався саме тоді, коли солодка парочка здуру поцупила
яблуко із колгоспного саду. Що зробило яблуко? Включило їм мозок. Вони перестали бути двома баранами, які
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голими скакали по райському саду, а стали розуміти, що
є добро, що є зло. І одяглися. У фігові листки від кутюр.
Що зробив голова колгоспу? Вигнав їх на фіг із руського,
вибачте, райського «міру». Чому? Тому що думаюча людина дуже швидко дотумкала би, що розрекламований
райський сад може бути райським лише для баранів.
У 2013-му український народ поїв на Майдані яблук
та почав думати. Тут вийшло зворотне — голова отари втік
до Ростова, а до України прийшла війна. Пам’ятаєте одну
з соціалок початку 2014-го? «Новини — як вода. Фільтруй, або отруїшся!». Ось вам — початок дебаранізації!
Ми ж теж роздаємо заборонені психами-диктаторами
та транснаціональними корпораціями яблука, закликаючи всіх «включити мозок». А це трохи конфліктує із літературно-релігійною спадщиною людства. І тому саме
Диявол у нашому бренді.
Наостанок — ще декілька тез.
Зверніть увагу — ми спеціально влаштували масові
жертви, аби ви могли проаналізувати їхні ролі у війні.
Знаєте навіщо? Тому що після Другої світової всіх собак
повісили на Гітлера, зробили його втіленням абсолютного зла. Ми ні в якому разі не збираємося його відбілювати, але, скажіть будь ласка, це Гітлер вмикав газ
у газових камерах Бухенвальду? Чи постачав цей газ?
Це Путін особисто наводив «Бук» на МН-17? Чи це Путін проектував міст, прекрасно знаючи, що він незабаром впаде і погребе під собою купу кримчан та росіян?
Ні — інші люди це робили. Після Другої світової багато
людей, які прекрасно працювали в гестапо, вмить перекваліфікувалися та стали агентам Штазі. Ті, хто успішно
катав сталь для фашистських «Пантер», після поразки
сказали «gut» і почали виплавляти сталь для натівських
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кораблів32 та літаків, що бомбили Фолкленди33. І, повірте,
якщо людство увімкне мозок та проаналізує всіх жертв,
уособленням зла цієї війни виявиться не лише Путін.
Тоді уникнути наступної війни буде легше. По-перше,
люди, що заробляли на війні, не будуть брати участі у післявоєнному суспільстві. А по-друге, зріліше суспільство
не поведеться на одного маніяка та не перейматиметься ідіотськими гаслами про Untermensch або Малоросів.
Подивіться — пройшло п’ять годин від початку нашої
промови. Що ми маємо? Близько 20 тисяч жертв Голки
та декілька сотень жертв російських ракет. Але це все.
Наша правда — підкріплена реальними сліпцями, які
зараз зізнаються, що таки розіп’ятих хлопчиків із диспетчерами Карлосами ніколи не існувало, здається, —
незабаром докотиться до багатьох. Плюс, світові розвідки, нарешті, перестали слухатися великого бізнесу та постійно виражати глибоку стурбованість. Вони стали, нарешті, діяти. Ставимо пляшку бренді на те, що з російської
сторони ракети ніхто не запустить. Смішно, але «процвітаюча Росія» та «величезна Сирія» настільки пронизана
закордонними шпигунами, що про будь-яку операцію
можна дізнатися й зірвати заздалегідь. Питання до М16,
Моссаду та подібних — чи вам не кортіло закінчити
32
Мова йдеться про Густава та Альфреда Круппа, голів Thyssen Krupp
у Рурському басейні. Під час війни вони були найбільшим виробником
комплектуючих для військової техніки Вермахту, в тому числі використовували
працю військовополонених та узників концтаборів. Після захоплення Рурського
басейну союзниками Альфред Крупп був заарештований, проте згодом
звільнений і відновлений на посаді голови Thyssen Krupp. Наразі холдинг є одним
із глобальних виробників металовиробів, в тому числі військового призначення.
На жаль, ця фірма була не виключенням, скоріше, правилом: більшість компаній,
що працювало на фашизм під час війни, успішно працюють і до сих пір.
33
Мається на увазі військова операція Великої Британії із захоплення /
повернення Фолклендських островів.
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війну раніше? Чи вам самим подобалося дивитися
на жертв MH-17, на зруйновану Пальміру або на сьогоднішніх трупів у Нью-Йорку та Лондоні? Ладно, це питання до вас самих.
На цьому ми з вами швиденько прощаємося. Бажаємо вам плідного розслідування та аналізу всіх причин сьогоднішнього осліплення. Бажаємо сил родичам
та друзям невинних жертв — не лише сьогоднішніх,
а й усіх невинних під час війни. Бажаємо включити мозок і — головне — бажаємо досягти найменшої кількості
жертв під час наших наступних хвиль. І щиро просимо
вибачення у людей із реальними вадами зору. За те, що
суспільство тепер буде вас плутати із цими придурками.
І голограма точно так саме несподівано зникла, як
і з’явилася.

12
Ева зупинила фільм. В аудиторії була тиша. Старші
колеги намагалися ще раз пробігтися по побаченому
та знайти щось нове, що вони пропустили раніше. Молодші колеги, звичайно, вивчали теоретичні матеріали
по Голці, але повний фільм бачили вперше і знаходилися під величезним впливом від почутого. Першою голос
подала одна з молодих аналітиків:
— Я так собі зрозуміла, весь теперішній устрій Осі
Цивілізації побудований на принципах цих так званих
терористів.
— Саме так, — відповів їй Інґмар. — Більш того, завтра
ми коротко продивимося другу хвилю і обсудимо історію
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становлення Цивілізації саме на цих принципах. І дебаранізацію роздивимося. Будете ще більше вражені. Бо
Цивілізація взяла принципи не лише цих деструктивних
терористів, а й ідеї знайомого вам пана Елоїзовича34.
Проте презентацію другої хвилі довелося відкласти.

13
25 жовтня 2091. Берлін.

Алекс застогнав і прокинувся — на пару днів раніше
прогнозів. Сильно обхопив голову долонями, не припиняючи стогнати. За ним спостерігали до десятка лікарів і ще
близько півсотні моніторили. Алекс продовжував стогнати, не відриваючи долоней від голови. З точки зору медицини це було нормальним. Усі жертви 2024-го скаржилися
на нестерпні головні болі, які вщухали лише за тиждень.
Стогнучи, він видавив із себе питання німецькою:
— Я що, помер?
Один з лікарів відповів:
— Ні, ви знаходитеся в Bundeswehrkrankenhaus35.
— А чому в підвалі? Де світло? Де сонце?
Повисла тиша. Ніхто з лікарів не наважувався сказати
найстрашніше пацієнтові. Допомогла одна літня лікарка.
Вона, не церемонячись, відказала:
— Сонце нікуди не ділося. Але мушу вам сказати правду:
ви не можете бачити.
Алекс інстинктивно кинувся руками перевіряти очі.
Проте на скроні з очницями була щільно натягнута захисна пов’язка.
34
35

Просторічне прізвисько Адольфа Гітлера.
Одна з лікарень Берліну.
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— Це ми закрили від можливих інфекцій, — пояснив
один з лікарів, — але там, на жаль, порожнини.
— Хто це зробив? Де мій чип? Якого біса?
— Заспокойтеся. Чип ми завжди виймаємо для аналізу, коли людина без тями. Скоро повернемо.
— Хто... хто це зробив? — Вже зліше перепитав Алекс.
— Вам щось каже поняття «Голка Диявола»?
Алекс застогнав замість відповіді. Потім секунд десять
лежав спокійно і знову застогнав.
— Каже... звичайно, каже, — він зробив невеличку
паузу, — дайте води.
Йому піднесли склянку. Він надпив зо чверть, намагався намацати щось, куди можна було б поставити посуд. Це йому не вдалося. Склянка не втрималася і з водою
полетіла на підлогу.
— Не хвилюйтеся, герр Фрост.
— Скільки нас? — немовби забувши про подію з водою,
спитав Алекс.
— Нас, це кого?
— Жертв!
— Ну... досить багато жертв...
— Якого біса ви мене намагаєтеся обдурити? — рішуче
не дав закінчити лікарю Алекс, він навіть трохи підвівся
на ліжку. — Я від болю дихати не можу, але відчуваю
вашу лайнову брехню. Ви можете сказати мені нормальну правду?
— Перепрошую, герр Фрост. Я думав, неправда буде
краще. Окей, ви єдина жертва.
— Єбать... — вирвалося в Алекса російською, але
він одразу перейшов на німецьку, — дайте мені наркоз,
самий сильний... я не можу... цей біль.
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На нього спрямували промінь наркозера, і він
відключився.
Запис із пробудженням Алекса негайно ж передали
у Рейхстаг, де щойно збиралися аналізувати другу хвилю
Голки. Довелося кинути і дивитися відео з Алексом. Група прокрутила його декілька разів, благо, він був коротким, і після третього разу Ева спитала:
— Що ви про це думаєте?
— Якщо чесно, трохи дивна поведінка, — відповів Чон
Кім. — Так, йому боляче, так він впевнено знає «за що»,
але щось мене насторожує, поки не можу зрозуміти, що.
Якийсь нюанс, не такий, як в інших жертв 2024-го, особливо других... Еве?
Ева сиділа в кріслі з напівзакритими очима і немовбито замріяним виглядом. Коли до неї звернувся Чон, вона,
не відкриваючи очей, підняла вгору вказівний палець.
Це означало — вона просить ще трохи подумати. Нарешті, вона обізвалася:
— Знаєш, що тебе насторожило? Я теж намагалася
згадати жертв другої хвилі... ти правий, саме другої хвилі. Тому що друга хвиля, як і Алекс, вже знали, що таке
Голка Диявола. Перша хвиля не могла мати таких емоцій. Так ось, не пригадую жодного випадку, щоб жертва
запитувала про співжертв, якщо можна так сказати. Так,
всі знали «за що», всі викидали приблизно той самий
матюк в ефір, але ніхто не цікавився кількістю. Усіх цікавила лише власна шкура, вірніше, власні очі. Я залізла
в Уряд, запросила цей звіт — моя здогадка правильна:
Алекс єдиний, хто цим поцікавився.
— Причому, — продовжив Чон думку Еви, — біль, як
я розумію, скажений, але він зміг і вичислити неправду, і добитися свого. Тобто це питання для нього було
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найважливішим, раз він у такому стані його і лише його
задав. А ще зверніть увагу на його емоції на ці два запитання: «Хто зробив?» і «Скільки жертв?». Відповідь
про Голку Диявола він сприйняв набагато спокійніше,
ніж відповідь про жертви. Навіть, я би сказав, занадто
спокійно порівняно з іншими. Немовбито він знав — це
Голка. Щось тут не так. Якась психологічна нестиковка.
Чорт, як мені кортить з ним поговорити в його адекваті.
У Чона був не лише професійний інтерес. Чон — глибинний психолог, який працює, щоправда, в Азійському
уряді, а не Європейському. Він сам кореєць, проте завжди при зустрічі представлявся як «об’єднаний північнокореєць, якому повезло більше, ніж батькам». Він був
пізньою дитиною в бідній селянській родині. Коли йому
було три роки, останній з північнокорейських диктаторів
застрелився у прямому ефірі. Останній бастіон диктаторства в світі впав. Проте для Чона це мало зворотній ефект.
Коли у Півночі36 відкрився доступ до інформації, як живе
інший світ, батьки, вже досить поважного, за північнокорейськими мірками, віку, не витримали і швидко — один
за одним — померли. Згоріли, як кажуть. Чон часто продивлявся листа, який мати написала йому перед смертю — в Північній Кореї кінця 2020-х і комп’ютери були
рідкістю, не кажучи про смартфон, на який можна було
б записати відео. В листі мати просила вибачення, каялася, що її серце не витримує відчуття тієї брехні, якою її
годували все їхнє життя. Після її смерті Чон залишився
круглим сиротою — старші брат і сестра вже були дорослими і подалися на Південь на заробітки. Взяти на руки
чотирирічне дитя вони не могли, бо самі нічого не мали.
36

Мається на увазі Північна частина Кореї, яка до об’єднання Корей
називалася КНДР.
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Чон потрапив до притулку. Тепер йому була цікава психологія Алекса, який теж виріс сиротою.
— До речі, — продовжив Чон, — як ми і думали, чип
Алекса не зламаний, і слідів намагання вторгнення немає. Ми проаналізували його. Шкода, правда, що Алексу
досить пізно його поставили...
— Та він і сам раніше хотів, — втрутився Інґмар, —
але йому не давали, боялися, що будуть конфлікти з його
болячками.
— Так, — погодився Чон, — але в Алекса він стоїть
лише 15 років. А цікаво було б прослідкувати і раніше.
Та й на Алекса чип добре вплинув, якби раніше ризикнули поставити, може він би й вилікувався раніше...
— Ага, — перебила його Ева, — і раніше б викинув
якусь капость. Від них іншого годі чекати. Депортували б
його краще до своєї Вати, хай би там співав патріотичних
пісень на бездоріжжі...
— Еве, схаменись! Хіба так можна казати? Давайте
краще ближче до справи. Тим паче, враховуючи поведінку Алекса, я думаю, він скоро стане з нами говорити
в адекваті.
— Добре, давайте тоді прокрутимо другу хвилю. Бо
Алекс справді психологічно підходить саме під її жертви.
Хоча... знову важко сказати. Занадто багато води спливло від перших хвиль.

14
На початку фільму було представлено аналітичну
статтю Еви про «міжсезоння», тобто період між першою
та другою хвилями. Проте на початку статті Ева промо 84 
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вила перед групою: «Колеги, я її сьогодні вночі трохи
адаптувала, саме з огляду на Алекса».
Отже, затишшя тривало майже рік. Всі аналітики
та психологи погодилися тоді з тезами Еви та її бабусі,
що для цього було декілька причин:
1. Такий період більш ніж достатній для тих, хто справді хотів змі
нитися та уникнути Голки.
2. Період був задовгий для тих, хто займався показухою. Справ
ді, одразу після першої хвилі, ледь не в кожному куточку світу
можна було зняти всю свою готівку у банку та тишком кинути
її посеред вулиці. Її б вам повернули за мить, ще й з вибачен
нями, якщо пару купюр таки віднесло вітром. Але вже за чо
тирип’ять місяців, реально нульовий рівень злочинів та ко
рупції почав поступово, але неуклінно зростати. Це, мабуть,
частина людей, яка вирішила, що сіквела точно не буде. Або
їх поведінкою у перші дні керувала не Совість, а баранячий
страх. Або їхня злочинність була природньою, тобто синхроні
зованою із Совістю.
3. Проте, головною причиною довгої паузи, на думку Еви, було
те, що суспільства та нації мали одразу після першої хвилі най
няти місцевих ґаздаденауерів37 та розпочати будівництво
післяголкового суспільства — без екстремального шовінізму,
або навпаки — толерантності; без кумівства або таємних пак
тів, без популізму і т. д. Загалом, саме за цей рік і стало видно,
де саме буде проходити майбутня Вісь Цивілізації.
37

Конрад Аденауер — перший канцлер післявоєнної Німеччини (Західної),
який взяв курс на повне очищення суспільства від нацистської та комуністичної
ідеології та будування тотального демократичного суспільства під гаслом «нова
Німеччина в новій Європі». Аденауер був чи не єдиним відкритим противником
нацизму, починаючи з кінця 1920х, а також заборонив комуністичну партію на
території Західної Німеччини одразу після закінчення Другої світової. Вважається
одним із співучастників створення «німецького економічного дива». В народі мав
прізвисько «der Alte» — ґазда.
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На відміну від першої хвилі, вдруге Голка прийшла
тихо й без реклами. Ані презентації, ані графічних
лічильників. 19 вересня 2025 року почали з’являтися перші повідомлення про осліплення. Жертв загалом
було трохи більше тисячі. Активність тривала приблизно добу. І, порівнюючи активність із торішніми подіями,
теж не було зафіксовано жодного випадку, щоб осліплення нашкодило оточуючим. Головною ж сенсацією цього
випаду було те, що терористи трохи збрехали і не обмежились корупціонерами лише України. Хоча все ж найбільша кількість корупціонерів-невдах припала саме
на Україну та сусідів. Проте полетіли голови, вірніше, очі
й у тих країнах, які почали ставати на шлях Цивілізації.
Текстовідеофільм закінчився. Слово знову взяла Ева:
— Загалом, більше додати по Голці ми не можемо нічого. Найсмішніше, що з моменту зникнення голограми після першої хвилі жодних звісток від терористів
не надходило. Ні, збрехала. Десь за тиждень від першої
хвилі в місцеву Академію наук підкинули DVD з чіткими кресленнями та описом принципів роботи протиракетної подушки. І там же була вимога — одразу ж після
вивчення матеріалів поділитися ними з іншими країнами — аби інші також могли захиститися від ракетних
психів. Теж непоганий хід, так? Із історії ми знаємо, що
коли більшість країн встановила ці подушки, всі ракети
пішли на звалище. До того ж, саме на принципі подушки
зробили і космічні підйомники, які й до сьогодні магнітом підіймають супутники на орбіту. Тобто і тут ракетам
не знайшлося місця.
Ева призупинилася, щоб відпити кави, і продовжила:
— Але найголовніше — більше жодної інформації
про терористів. А з плином часу люди й про Голку стали
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забувати... і тут — на тобі... Ні, звичайно, в ряди терористів газети та ток-шоу намагалися записати будь-якого,
хто трохи вирізнявся з натовпу або був занадто принциповим. Найбільше дісталося тоді Андрію Матвієнку —
він на момент другої атаки був аспірантом при Академії
наук України. Побачивши креслення, він і вирішив зробити з подушки зиск і розробив космічний підйомник.
Причому від інвестицій відмовився. Спочатку парапланеристів без літаків запускав, а потім з якимось Маском38
домовився та запустив його ракету. Але одразу поставив
вимогу: «Я — націоналіст, а тут через пасивність деяких
американців нам москалі пів-країни забедлендили39.
Нам треба відновлюватися, а це гроші. Ось буду брати замовлення тут, а 100 відсотків податків — у бюджет України». Одним словом, він запустив перший надважкий комерційний корабель у космос, витративши лише 1 МВт
струму, замість майже 700 тонн різного палива — як було
раніше. Назвав фірму К-3 — від прізвищ трьох українців,
що працювали з Космосом40, і принципово не розвивав
бізнес у інших країнах. А потім обіцяв підірвати всі пускові станції та знищити креслення...
— Чому?
38
Ілон Маск (Elon Musk) — винахідник (в області фінансових інструментів та
космобудування) та бізнесмен, на той час вважався одним з головних космічних
ентузіастів. Першим запустив комерційну ракету та був засновником космічного
туризму.
39
Badlands (сленг, англ.) — землі, які через вплив природньої ерозії (найчастіше
вітрової) непридатні для господарської діяльності та життя людини. Проте
останнім часом цей термін стали вживати екологи (в тому числі — як дієслово)
для позначення земель, які перетворилися на непридатні внаслідок шкідливої
діяльності людини. Наприклад — звалища або забруднені навколишні території
горнозбагачувальних комбінатів.
40
С.П. Корольов — конструктор космічних кораблів, Ю.В. Кондратюк — теоретик,
розробник плану польотів на Місяць, Л.К. Каденюк — космонавт. Усі — українці.
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— Декому з бізнесменів закортіло, маючи дешевий транспорт, возити з Космосу на Землю водень. Як
ви знаєте, наш всесвіт на 98 відсотків складається з водню та гелію. Тобто майже невичерпне джерело екологічного палива на той час. Але Матвієнко був, слава Богу,
категоричним. Казав, що це, точно, призведе до дисбалансу на Землі, коли з’явиться зайвий водень. Казав:
шукайте варіанти отримання водню з морської води,
і буде вам щастя. Водень із води окислиться в двигуні,
стане знову водою та повернеться в море. Знову кажу —
слава Богу — він свого домігся. Так ось, повертаючись
до його постаті — саме він був головним претендентом
на зв’язок із терористами. Але так ніхто нічого й не довів. Було ще з п’ять десятків осіб — від політиків та бізнесменів до священників та вчителів. Але далі пліток
на ток-шоу так і не дійшло.
— О, — втрутився Інґмар, — так терористи — серед
нас! Брайан, відкривай своє справжнє обличчя! Ти теж
узяв ідеї деструктивних про Совість та чип розробив? Ось
ми тебе й знайшли!
— Інґмаре, друже, коли Голка лютувала у 2024-му,
я міг робити тероризм лише в памперси. Так що відчепися, у мене 100-відсоткове іграшкове алібі трирічного
малюка.
В цю мить Ева досить суворо подивилася на обох, і тим
довелося замовкнути.
— Пропоную ще раз пробігтися по тих постулатах, які
Вісь Цивілізації взяла від принципів терористів, і на яких
зараз побудоване і наше суспільство. Є хороший матеріал від мого колишнього колеги, який, на жаль, уже
не з нами, пропоную його переглянути.
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Новий текстовідеофільм за годину показав аудиторії
початок становлення Осі Цивілізації. За думками експертів, Голка стала лише каталізатором цих процесів,
а ніяк не причиною. Якби Голка була б причиною, то Вісь
мала би проходити через її епіцентр — Україну. Але як
раз Україна аж до сьогодні — майже сімдесят років пройшло! — має статус «перехідного суспільства». Очищення від «руського міра» це, на жаль, довготривалий процес. Було дуже багато висловлено думок, що насправді
терористи трохи підкинули свиню українцям. Звичайно,
російську агресію вони вмить закінчили. Але того, чого
вони вимагали — тотальної дебаранізації — від нації добитися так і не вдалося. Історики припускали думку, що
краще було б українському суспільству побитися ще з десяток років на цій війні, а краще б отримати не гібридні
бойові дії, а тотальну окупацію та визвольну боротьбу.
Тоді рівень інтелекту українців був би набагато вищим.
Сама ж дебаранізація почалася одночасно в двох країнах — Німеччині та США. У Німеччині до влади прийшли
праві радикали, які оголосили себе реконкістерами41
й модифікували гасло Гітлера в нове — Der Kulturschutz:
Die Drohung der Ignoranten42. Вони заборонили публічні
прояви інших культур у повсякденному житті (за винятком концертів), а головне — повністю скасували соціальне забезпечення для здорових людей працездатного віку.
41

Реконкіста (ісп. Reconquista) — звільнення Південної Європи від
мусульманської окупації Піренейського півостріва в XV столітті. Дослівно
перекладається як «відвоювання».
42
В оригіналі нацистьке гасло звучало таким чином: Der Kulturumsturz: Die
Drohung des Untermenschen — Культурна ревоюція: загроза від недолюдей.
В новому гаслі замінено два слова: Kulturumsturz на Kulturschutz; а також
Untermenschen на Ignoranten. Переклад зміненого гасла звучатиме так:
Культурне збереження: загроза від невігласів.
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До Голки така поведінка була би неможливою: їх здебільшого арабська спільнота просто засудила би — і за соціалку43, і за заборону хіджабів44. Але після Голки виявилося,
що люди, які до того позивалися до судів щодо «придушення їхніх віросповідань», насправді мали на меті лише
заробіток від виграних судів. Носити хустини на голові
чи не носити — їм було все одно.
За чотири роки знаходження при владі радикали домоглися виселення істотної частки безробітних та соціальщиків за межі Європи. Це були не лише представники
однієї нації або навіть релігії. Серед депортованих виявилося й багато етнічних німців. Взагалі, національний
чинник тут до уваги не брався. Правила були прості: працюєш та розвиваєшся — розвивайся далі, не розвиваєшся — найкращі руїни Вати чекають на тебе. Наприкінці
2020-х провели дослідження, які довели, що люди, які
тоді займалися релігійною показухою або псевдопатріотизмом, мають низький рівень IQ. Люди ж, які були представниками тих же націй та культур, але які на момент
атаки Голки працювали, до хіджабів ставилися скептично. За десять років цей процес депортації скоротив населення Німеччини на 40 %. Проте це було на руку і промисловості, і економіці, тому що роботизація промисловості
43
Це так звана «імігрантська українська мова». Серед імігрантів у Німечині
поняття «жити на соціалі» означає «не працювати, але отримувати від держави
материальну допомогу, яка іноді перевищує дохід працевлаштованої людини».
Часто імігранти, які живуть «на соціалі», відмовляються шукати роботу, мотивуючи
це саме тим, що з початком трудової діяльності їхній дохід суттєво знизиться.
Часто в Німеччині імігранти примудрялися жити за рахунок держави впродовж
декількох поколінь.
44
Хіджаб — хустка, якою жінки в ортодоксальних ісламських суспільствах або
родинах постійно пов’язують голову. В Україні також є подібні атавізми — літні
жінки в селах та чорниці носять подібне головне вбрання із таким же релігійним
смисловим навантаженням.
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та побуту досягла вже такого рівня, що багато професій,
які не вимагають високого інтелекту, просто зникли. Водії автобусів, таксисти, прибиральники, касири, банківські клерки — список налічував більше 300 професій, які
зникли за останні 10 років у цих країнах. Штучний інтелект, який виріс із інтернету речей, вже тоді став досить подібним сучасному Уряду, тому він теж став брати участь у житті суспільства. Загалом, частка професій,
що вимагала інтелекту вище середнього, на той час вже
складала в Німеччині понад 80 %.
Після чотирьох років влади неонацистів їх приклад
перейняли також інші європейські країни. Мабуть, для
європейців та американців вистріл Голки був дуже вчасним, оскільки на період 2020-х років рівень ісламізації
Європи досяг критичної відмітки. Проте, головна проблема була не в ісламізації, а в демотивації суспільства на подальший саморозвиток. Високий рівень життя та висока
соціальна складова не заохочували більшість населення
на серйозне навчання. Більше того, іммігранти — особливо в Німеччині — часто поколіннями жили на соціалі,
а на працюючу частину населення податкове навантаження зростало. І якби не депортація, можна було б очікувати соціального вибуху через тотальні роботизації цих
країн або повернення суспільства до ручної праці.
Основні хвилі депортації закінчилися наприкінці 2030-х років. Результатом dewadding45 — саме такий
термін придумали для такого видворення — став вибух
економічного розвитку в країнах Європи та Америки.
45
Це слово з’явилося саме наприкінці 2020х років (до цього в класичній
англійській воно не існувало) та означало «видворення людей на ватні території».
Українською термінологічний переклад «зневатнення» з’явився лише в 2030х. В
англійській мові до 2020х існувало слова «wadding» — набивати ватою одежу, і т.д.
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До речі, саме цей термін wadding, саме в сенсі країн
Вати, прийшов з української. Саме так на початку російської агресії там називали людей, які не мали своєї думки, а просто говорили термінами та кліше з телебачення. Такий термін, за думками вчених, має два варіанти
походження. У людей «вата» замість мозку, і це не дає
можливості людині думати та аналізувати події. Друга
етимологія іде до «ватників» — старомодної куфайки
у сільській місцевості Росії, також ватники носили ув’язнені. У будь-якому випадку український термін «вата»
швидко набув популярності в Цивілізації. І відтоді всі
країни Антицивілізації в народі називають лише «ватою» або «wadding» англійською.
Фільм закінчився, і після дуже короткої паузи Ева вирішила не перевантажуувати аудиторію інформацією.
Вона попросила слова:
— Отже, як я вам і казала раніше, деструктивні терористи, що зробили найкривавіший в історії людства
теракт, так більше і не вийшли на зв’язок. Тоді, років
за десять від першої атаки, на гумористичних шоу жартували — мовляв, могли хоча б написати, чи будуть вони
карати футболістів за кривоногість. Футбольні матчі, які
«вимагали» терористи, стартували лише за дев’ять років
від першої атаки. По-перше, як ви знаєте, все, чого торкається рука «руського міра» — вмить перетворюється
на брухт, і відновлення займає багато часу. Тут, в аудиторії, багато місцевих студентів — ви прекрасно знаєте,
скільки десятиліть зайняло відновлення Східної частини Німеччини після всього 40 років радянської окупації.
На Донбасі ж бандити з калмицьких степів перетворили
 92 

Голка Диявола

один з найкращих на той момент стадіонів у Європі
на громадський туалет. А все, що було більш-менш цінним, порозкрадали. По-друге, регіон на кінець війни був
нашпигований російськими мінами; розмінування тривало ще не один десяток років.
Було багато досліджень зі спробами вималювати хоч
якийсь портрет терориста... але все марно. Думки висловлювалися протилежні. Хтось навіть пропонував, що
українців серед терористів не було, а це були європейські
та американські агенти, які хотіли закінчити війну для
подальшого розвитку своїх регіонів. Їхній аргумент —
Україна, мов, так і не змогла вирватися з ватного вакууму та до сих пір є перехідною країною. Але, як ви розумієте — це яскравий приклад ватного мислення. Після
Голки війна закінчилася: все, нація вільна, розробляй
нормальне суспільство, тобі ніхто не заважає, крім тебе
самого. Проте, на жаль, більшу частину українців історія
нічому не навчила: ні 70 років тоталітаризму, ні 20 років
тотальної корупції, ні майже 10 років війни.
Але добре, це буде окрема тема — чому деякі країни
стали Віссю Цивілізації; чому деякі до сих пір плавають
у перехідному статусі, а у деяких націй взагалі немає
шансів стати на шлях переходу. Головне, як ви знаєте, полягає в тому, що більшість дослідників вбачають
у цьому теракті більше позитивного, ніж негативного,
якщо спиратися на постголковий розвиток цивілізацій.
Так, Голка викликала серйозну поляризацію суспільства, але й до Голки існували різні групи за інтересами — футбольні фани, металісти, геймери, вегани. Або
платники податків та ті, хто цю ж саму сплату податків
вважає непотребом. Зараз стало дві групи — хто хоче
жити в багнюці, і хто не хоче.
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Наша задача на ці дні — спробувати максимально проаналізувати нашу єдину жертву — Алекса. А тепер пропоную закрити сьогоднішній день, гадаю, інформації було
більше ніж достатньо.

15
26 жовтня 2091. Берлін.

Проте, наступного дня про Алекса довелося тимчасово
забути. Виявилося, що він все ж таки не єдина жертва. Уряд
проаналізував інформаційне поле з країн Вати та знайшов
повідомлення про ще із два десятки подібних випадків.
— Як вам сюрпризики? — весело спитав Інґмар, коли
всі знову, незважаючи на те, що сьогодні перший вихідний із трьох46, зібралися в Рейхстазі. — Чорт, хіба Алекс
не міг ще добу без свідомості повалятися? Взяли й засмутили бідолаху. І чим, скажіть будь ласка? Перекрученою... ні, невірно... в цьому випадку — недокрученою
статистикою. Треба буде принести офіційні вибачення
від імені Уряду і його дурнуватого організму, який, бач,
зарано прокинувся.
— Інґмаре, як тебе діти терплять? Ти ж, здається, навіть над своєю смертю іронізувати будеш... — із вдаваною
втомою запитав його Брайан.
46

Ідеї про чотириденний робочий тиждень з’являються в європейській,
американській та азійській пресі, починаючи з 2015 року. Автори ідей
мотивують зменшення кількості робочих годин тим, що людина буде ефективніше
працювати, і зрештою дасть кращі результати, ніж за 40годинний робочий
тиждень. Із зростанням роботизації, простих професій, де подібний підхід
навряд принесе ефективність, залишалося все менше, тому в 2040х роках
чотириденний робочий тиждень з’явився на законодавчому рівні. Ефективність
такого переходу можна порівняти із реформою Генрі Форда, який одним з перших
перейшов із шестиденного робочого тижня на п'ятиденний.
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— Так зате й вам буде весело! — відгукнувся Інґмар. —
А як нудно буде, хіба ви прийдете на мій похорон?
— Гаразд, Інґмаре, годі байдикувати. Я впевнений,
ти вже все проаналізував.
Інґмар уже без усякого ентузіазму відповів:
— Авжеж. Та, на відміну від Алексового випадку, нічого цікавого. Вірніше, все стандартно: місцеві ЗМІ рвуть
цих сліпаків на шматки. Причому в стилі Вати — як почитаєш їхні статті, так усі жертви — втілення зла та вісники апокаліпсису. І Птоломеїв, інвентарні номери 13 та 14
скопитили47, і Христа розіп’яли, і Гітлеру допомагали,
і з Путіним кумували, і в туалеті за собою воду не зливають. Коротше, у ЗМІ нічого не змінилося з першої атаки.
Дали сенсацію, і фантазія пішла в політ. Що зараз на них
не вішають... Треба або передсмертних файлів чекати,
або просто зізнання. Як завжди.
— А може їх щось об’єднує?
— Поки важко сказати... — почухавши голову, відповів
Інґмар. — Є в мене впевненість, що виключно всі жертви
знають «за що» — скільки би фантазії в їхньої жовтої преси не було, та диму без вогню не буває. А от що конкретно... Чесно кажучи, якби перед першою атакою голограма не прочитала би вступну лекцію, все людство бігало б
у здогадках — що це було? Як можна було б тоді об’єднати
якогось найманця з Якутії, військового з України та менеджера з Силіконової долини? Без підказок — аніяк.
І, чесно кажучи, якби ці деструктивісти прямо не сказали, що та як, то і якут, і менеджер довго би допирали
47

Птолемей XIII та Птолемей XIV — єгипетські фараони. Були братами і —
обидва — чоловіками Клеопатри, яка, за легендою, позбавилася їх обох,
інсценувавши нещасні випадки. Інґмар, саркастично називає номери правителів
(номери XIII та XIV, що йдуть за однаковим тронним ім’ям — Птолемей) —
інвентарними номерами.
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до причин свого осліплення. Якут думав би, що сусіди
наврочили, а менеджер шукав би причини у конкурентах
чи нещодавно звільнених підлеглих. Але ні якут, ні менеджер, точно, не припустили би свою участь в українській
війні як причину осліплення. Принаймні одразу.
— Так, ти правий, — підтримала його Ева. — Думаю,
якби навіть всі позалишали би передсмертні файли, то
навряд би нам вдалося встановити істину швидко. Хоча...
Рано чи пізно ми б її встановили.
— Саме так. Але тут і починається найцікавіше. Дивіться, ці деструктивні мали чітку ціль — хотіли зупинити війну, а головне — витягти назовні всю брехню. І ще
постаратися зробити так, щоб світ не накрило ядерним
грибом. Вони від початку озвучили цю ціль, і робили все
чітко, крок за кроком, щоб її досягти. І досягли. А тут усе
навпаки — жертви є, а вимог чи поставлених цілей немає. І ще одне — дуже важливе. Ось, в принципі, єдине,
що мені вдалося проаналізувати. Тоді, у 2024-му, атаки
відбулися майже вмить. Накрило всіх і одразу. Так, було
трохи виключень, коли людину накрило пізніше, щоб її
осліплення не нашкодило іншим. А тут — жодного одночасного випадку. Жодного! — аж підвищив голос Інґмар.
— Справді цікаво...
— Але головне не те. — Інґмар навіть не звернув увагу
на попередню репліку когось із колег. — Якщо порівняти
Алекса з іншими жертвами... ти ж знаєш, диму без вогню
не буває. Так, інших преса облила брудом з ніг до голови,
але ж 100 відсотків видумки там не може бути, так? Якщо
почитати пресу, то всіх жертв і ДО ГОЛКИ бодай би у чомусь жахливому обвинувачували. Вбивства заради збагачення, ґвалтування за відсутності психічних розладів,
шахрайство, рейдерство. Коротше — стандарт. А ми щось
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можемо на Алекса нарити? Ані чорта! Я спочатку подумав, може він, як маніяк-гастролер, на Вату їздив і там виплескував свою злу енергію. Проаналізував усі дати його
поїздок до Вати і всю пресу за ті часи. Абсолютно жодних
коливань. Я зараз себе почуваю, як той народ у залі — після першої атаки. Я саме з тієї групи, що емоційно каже:
«Та вроді непогана людина була». Але ж я до біса проаналізував! І — найдивніше! Алекс… Я вже не знаю, що
думати — єдина... я повторюю — єдина жертва, що має
чип! Розумієте? ЄДИНА! А чип чистий! Незаплямований
нічим! І потрапляє під Голку. Ви тепер, чорт забирай, розумієте, чому Уряд пріоритет А-3 поставив? І я з Урядом
погоджуюсь — хтось навчився із чипованих людей робити
зло. Не знаю, Брайане, це взагалі реально?
Брайан із відповіддю не забарився:
— До сьогодні я сказав би — двісті відсотків «ні»...
А зараз... сам не знаю. Чип же відловлює нещирість і сигналізує господарю. Якщо господар його систематично
ігнорує, і якщо ступінь нещирості перевищує поріг, це
повідомляється Урядові.
— Тобто у нас два варіанти, — підсумував Інґмар. —
Або Алекса ще перед чипом, тобто... коли йому поставили чип — 15 років тому? — задовго до чипу психологічно
прокачали так, що він щиро зненавидів усю Цивілізацію...
Проте я в це не вірю. Усе життя жити в Цивілізації, яка
його, до речі, вилікувала, часто їздити до Вати... бачити
різницю і щиро ненавидіти місце, де ти живеш... Не вірю!
— Зачекай, але ж саме Голка Диявола позбавила його
батьків, сиротою залишила. Хай якою сволотою батько
б не був... — Чон на мить запнувся. — Знаєте його передсмертний аудіофайл? Він один з координаторів гумконвоїв із Росії на Донбас! Тільки перевозив танки у ванта 97 

Павло Татаржинський

жівках замість їжі. А як доривався до Донбасу, силоміць
забирав у місцевих все, що можна і не можна. Це пряма
причина осліплення. Але як він до неї дійшов? Чувак —
рядовий військовий — набрав кредитів: «Лєксус» купив,
по курортах поїздив, рік на найелітнішому алкоголі просидів. Потім, як банки почали на нього чинити тиск, той
намагався їх залякати. Кричав, що він військовий, армію
на них натравить, або сам перестріляє. Ви навряд розумієте, що я зараз говорю, але в нас у Північній Кореї
те ж саме було. Якщо у тебе хоч трохи влади, ти — бог.
І в багатьох від цього «божественного» справді зривало
дах. Інших людей ми починаємо вважати за сміття. Ті ж
самі Untermensch, тільки, на відміну від Елоїзовича, —
всередині нації. Так ось, коли йому світив чималий строк
за шахрайство, його підсадила на гак ФСБ. Всі справи банкам довелося закрити, борги списали — стандартна схема в диктаторських державах, — зате він став послушною
іграшкою в руках ФСБ, і робив він усе, що йому накажуть.
І став катати гумконвої. Перед Голкою він по п’яні примудрився зґвалтувати доньку якогось рядового — звідтіля й наш Алекс. Його знов не посадили. Рядовому заткнули рота, а того одружили швиденько і сказали їхати
у Німеччину. Як ви думаєте, навіщо? Організовувати
ісламістські теракти!
— А це реально? — зі скепсисом у голосі запитався Інґмар. — З ісламістами розмовляти, мову треба знати...
— Навіщо? — перебила його Ева, — на момент розпаду Російська імперія на 60 % складалася із тих, що сповідують саме Іслам, а не християнство. У Німеччині було
повно дагестанців, чеченців, інгушів. Грошей російське
керівництво на теракти ніколи не шкодувало. Тим паче,
що ті ж чеченці повертали їх в Росію — родичам.
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— Круто, кругообіг кривавих грошей в природі... Нічого не скажеш!
— У будь-якому випадку батько нічого не встиг в Німеччині накоїти. Через якісь проблеми із зором, ги…ги…
ги. — Саркастично продовжив Інґмар, і аж сам засміявся від свого сарказму. — Гаразд, повертаємося до Алекса.
Отже, він мав когось щиро ненавидіти, аби чип нічого
не запідозрив. Але кого? Батьків? За ґвалтування і за те,
що з ним зробила мати? І за це Голка його осліпила?
Теж не сходиться. Голка б’є лише по асинхроністам. Тобто якщо Совість каже — треба батьків любити, якими б
вони не були, а мозок із цим не згодний. А тут чип каже,
що у нього мозок і Совість дружили. Принаймні останні
15 років. Та й у поїздках до Вати він його не знімав. Ні,
один раз було — зняв десь за півроку до атаки. І дуже
дивно зняв, до речі. Поїхав спочатку з чипом у відпустку на Вату — на пару тижнів — раптом приїхав на найближчий до Вати наш транзитний хаб. Швиденько зняв
там чипа та знову мерщій до Вати. Аж на два чи три дні.
Потім назад, начепив чипа, і на роботу.
— Але чип нічого ж Уряду не сигналізував... — почав
перебивати Еву Брайан.
— Саме так! — Ствердно відповіла йому Ева. — Розумієш,
до чого я веду? Людина нічого такого не замислювала, що
могло йти проти його Совісті.
Тим часом на екрані виникло повідомлення про ще
десяток свіжих знайдених жертв у Ваті.
— Чорт! — вилаявся Інґмар. — Ще новачки. Так, давай, я зараз у табличному вигляді це покажу, — Інґмар
вивів на екран таблицю з іменами жертв на чолі з Алексом; окрім імені була присутня країна та регіон осліплення, а також день та приблизний час за Гринвічем. —
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Ви бачите, — продовжив Інґмар, — навіть якщо взяти
нереальні пороги погрішності, все одно видно, що жертви мають абсолютно різний час атак.
— І жодної вимоги чи пояснення. Четвертий день після атаки на Алекса. — Брайан задумливо стукав кінцівками пальців собі по скроні. — Є пропозиція — пару людей
навідають його завтра у лікарні. Завтра як раз і наркозер закінчить дію, і в нього не такий буде сильний біль.
Може, нам таки скаже...
— А як раніше прокинеться?
— Не бійся, там такий натовп журналістів чергує...
Ти що — остання мегасенсація за чортзна скільки років!

16
27 жовтня 2091. Берлін.

За ніч жертв Голки набігло до сотні. Інґмар не спав
усю ніч, сподіваючись дочекатися хоч би ще одну жертву
з Цивілізації. Але марно. Всі жертви тепер були з тією ж
тенденцією, як і перші. Всі — з Вати. Всі, зрозуміло, без
чипів. Й усім за півгодини преса накатала таку «біографію», що Петрарці довелося би будувати ще додаткові,
глибші кола пекла48.
Але самим ідіотським було те що, на відміну від минулих хвиль, цього разу Голка справді робила це поступово,
немовби знущаючись.
48

Посилання на твір Петрарки «Божественна комедія», де в частині «Пекло»
автор описав дев’ять кіл пекла. У дев’ятому — найстрашнішому — у крижаному
озері вмерзли «найжахливіші» антигерої свого часу — Іуда, Брут та Лонгін. У
своєму диалозі Інґмар, напевне, натякає, що треба розширяти цей департамент,
бо Брут із Іудою, у порівнянні з сьогоднішніми жертвами, — досить невинні люди.
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Коли Інґмар, із почервонілими очима, надав свої звіти
та роздуми про Голку, йому запропонували піти відіспатися. Але Інґмар різко обірвав:
— Ви знущаєтеся? Я не спав усю ніч, щоб усе дійство
з Алексом пропустити? Авжеж! Потім буду спати. Тим
паче, хто-хто, а Алекс, точно, не помітить мого підпухлого вигляду, ги…ги…ги…
— Ти хоч при ньому такі жарти не відпускай. Та анекдотів про сліпців не розказуй, а то, знаємо ми тебе, —
із вдаваною суворістю наказав йому Чон.
— Добре, обіцяю спробувати!
— Викрутився, блін, — посміхнувся Чон.— Ти ламаєш
нам, психологам, усі теоретичні психологічні моделі.
Ладно, нам незабаром переміщатися. Лікарі просили
бути десь за півгодини. Запитання, я сподіваюся, ніхто
не готував? Нам потрібна щира розмова. До речі, Інґмаре,
ти трохи запізнився — невеличка інформація, може зацікавить. Алекс відійшов від наркозу ще на початку ночі.
Але виду не подавав, так і лежав. Зараз, зранку, з лікарями привітався, води трохи випив, дав собі назад поставити чип. Але загалом він... як сказати... пригнічений...
Каву, правда, попросив...
— Тебе б осліпили, — перебив його Інґмар, — ти би
сальсу танцював?
— Ні, я не те хотів сказати... Він не такий. Я поспостерігав трохи за ним... це тільки моє відчуття, але він пригнічений не від осліплення. Знову... знаєте... скільки б ми,
психологи, не вивчали постголкові стани... цей хлопець
особливий. Дуже особливий. І муляє його, як на мене,
саме відчуття того факту, що він один.
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— Тобто ми вламуємося всією юрбою до його палати
і кричимо: Бінго, ти не один! Вата із сотнею колег по нещастю на тебе чекає!
— Інґмаре, досить! Давайте вже збиратися. До речі —
найдивніше в цій історії: йому ж сьогодні поставили назад чипа. І той спокійно встав на місце! Ви уявляєте хоч
якусь теоретичну можливість поставити чип якомусь сліпаку із першої хвилі? «Букіністу», наприклад?
З усієї великої команди вирішили, що поїдуть лише
Брайан, Інґмар, Ева та Чон. Більше палата не вмістить.
Для всіх інших все буде транслюватися у Рейхстаг.

17
Алекс напівсидів у ліжку, коли вони вчотирьох зайшли. Він тільки повернув голову на звук і одразу досить
агресивно спитав:
— Якого біса вам іще треба? Уже пов’язку подивилися,
нові очі там не виросли. Що ви ще забули?
— Ми не лікарі, Алексе, — відповіла Ева, — ми прийшли сюди, аби...
— Зачекайте, — перебив Алекс, — мені знайомий Ваш
голос. Ти Ева?
— Е... — Ева навіть трохи запнулася від здивування, —
саме так. Я перепрошую, а звідки ти мене знаєш, що так
швидко вичислив?
— Я слухав багато твоїх інтерв’ю по Голці. Та й саму
презентацію в записі дивився.
«Цікаво, — подумав Брайан. — Так, Ева була відомим
вченим, але люди з ненаукових кіл просто так навряд будуть так глибоко дивитися її виступи, щоб за декількома
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словами впізнати її голос. Алекс же був простим молодшим
техніком». Тим часом Алекс різко змінив тон та продовжив:
— Що, прийшли на жертву подивитися? Давно не
було? І більше немає піддослідних кроликів та музейних
експонатів? Давайте, ось я — ваше все! Єдиний, не розтиражований зразок! Скануйте, досліджуйте, блін!
— Ryba, hvost, cheshuya, patienter dakhuya! — це Інґмар
відключив синхронний перекладач і весело прокричав
цю фразу російською, щоправда, з таким незрозумілим
акцентом, що синхронізатор це так і не зміг перекласти
іншим. Проте Алекс явно зрозумів фразу. А Інґмар одразу ж увімкнув перекладача назад.
— Як тобі моя російська? Я не одну пляшку пива випив, допоки цю фразу вивчив.
— Інґмаре, — закипів Чон, — у тебе взагалі мозку немає?
— У вас у всіх не те що мозку немає, у вас совісті немає! — зірвався на якийсь скажений крик Алекс. — Вам
не набридло постійно обманювати, то багато жертв, то
жодної? Та задовбали! Хочете сенсацію? Хочете правду
про ваші срані пластикові уряди? Ведіть мене до журналістів — я їм все розкажу! Покажу сенсацію!
— Алексе, зачекай, — запрохав Брайан, — ми розуміємо, що з тобою сталося. Але сповідатися перед натовпом
не слід на таких емоціях.
— Ти мені, Брайане, рота не затикай. Це я! Я сам вирішу, коли і що мені робити! Не твій дурацький винахід
за мене вирішуватиме, а я сам! Подумаєш, залізяку винайшов, в людей встромив і насолоджується. Ведіть мене
до журналістів. Негайно!
«Брайан? Теж за три слова впізнав мене? Це нереально!» — Брайан від несподіванки навіть не помітив образи,
яку кинув йому Алекс.
 103 

Павло Татаржинський

Так, Брайан теж був відомим у наукових колах, проте
він, на відміну від тієї ж Еви, інтерв’ю майже не давав,
а лекції для майбутніх аналітиків намагався не начитувати, а робити у вигляді презентацій упереміш із мультиками й анекдотами. І, чесно кажучи, багато студентів — його студентів — навряд чи змогли би розпізнати
оригінальний голос Брайана, ще й затіненого перекладом синхронера, — за одну фразу. Щось тут не так!
— Що ви стоїте, як віслюки перед забоєм? — Вже майже істерично лаявся Алекс. — Ведіть!
Всі подивилися на Чона — все ж таки, єдиний психолог у групі. Але той трохи розвів руками — мовляв,
я й сам розгубився, а потім одразу ж дав відмашку — хай
іде. У такому стані людині краще дати те, чого вона хоче.
Тим паче, Чон сподівався, що зараз Алекс виплесне купу
емоцій, а згодом — за пару днів — охолоне, і з ним можна
буде працювати далі.
— Добре, пішли, — сказала Ева і подала йому руку. —
Чи, може, краще звідси будеш спілкуватися з ними?
— Ага, зараз! Ви мені зараз набрешете, що тут камери
стоять. А самі їх вимкнете. А потім профільтруєте, що я сказав, і видасте тільки те, що ваш бос вважатиме за потрібне.
Знаю я вас! Ні, я хочу перед натовпом виступити — я їх відчую — і буду впевнений, що мої слова різати ніхто не буде.
Тут уже навіть спокійний і виважений Брайан хотів
різко відповісти цьому знахабнілому, хоч і осліпленому чоловікові... і про боса, зрозуміло, що Алекс натякав
на штучний інтелект, тобто Уряд, і про те, що це лише
на Ваті можуть нарізати виступи, а згодом перекручувати
їх на свій лад. Але Чон так різко та засудливо подивися
на Брайана, що той умить заспокоївся.
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Алекс із Евою поїхали на першому транспортері у лікарняний парк. Чон, Брайан та Інґмар поїхали за ними.
Коли перші сідали, вони спілкувалися між собою, і синхронер незрозумілим чином вихватив уривок Алексового
питання і переклав «...нюєте, що я не один?».
Чоловіки переглянулися. Чон позіхнув:
— Шкода, не чули оригіналу. Я маю на увазі інтонації.
Але можу посперечатися на пляшку корейського пива,
він це питав з надією. Чомусь йому наявність колег по нещастю просто не дає спокою. Може, Інґмаре, і правильно
ти зробив, що його зачепив. Що ти хоч йому сказав?
— Та якісь матюки. Мене колись п’яні руські емігранти
у барі в Мальмо вчили. Казали, що остання частина означає «багато», навіть забагато. Тільки в барі вони волали
«Vodka-Vodka» на наш Абсолют49, то ж я вирішив теж
міжнародне слово вставити. Тільки воно у мене нашвидкуруч по-шведськи й вийшло — patienter — пацієнтів.
Але, однозначно, Алекс мене зрозумів.
Чон із Брайаном посміхнулися.
— Добре, — сказав Брайан, — подивимося, які причини він нам сьогодні розкриє. Хоча, Чоне, ти триста разів
правий, він справді незвичайна жертва. Таке враження,
що він готувався до нашої зустрічі ... За пару фраз розпізнати голоси...! Не здивуюся, якщо він і вас знає.
— Ага, — відказав Інґмар, — і зараз мучиться сумлінням, що часу достатньо не було, щоб і нас із Чоном із лайном змішати.
— Іди геть, Інґмаре, — ласкаво відповів йому Брайан, — як я з тобою всі ці роки працював?
— Не знаю. Гаразд, годі розслаблятися, пішли сенсацію слухати.
49

Absolut — відома шведська горілка.
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18
Лікарняний парк був заповнений ущент. Проте всі поводилися спокійно, і це більше здавалося на пікнік, ніж
на збір голодних до сенсацій журналістів. Навіть коли
Ева вивела під руку Алекса, нічого не змінилося.
«Да, — подумалося Еві. — все ж таки цивілізація робить
Людей із двоногих тварин. Опинись Алекс у натовпі у першій хвилі Голки, його б і заплювали та епітетів різних наговорили би. Та чого далеко ходити? Он усі вчорашні-сьогоднішні жертви Голки на теренах Вати, однозначно, — юрба:
тикає в них пальцями і скандує — "Так тобі і треба!" А те,
що покидьки можуть існувати виключно у хворому та недорозвиненому суспільстві та що лише таке недолуге суспільство невігласів може виростити корупціонерів, убивць,
шахраїв, — така думка в голову юрбі не прийде ніколи, —
ця думка, до речі, блискавкою промайнула та ледь не розірвалася в неї в голові. — Адже так і є! Адже жертви — лише
у Ваті! Тобто в нас, у Цивілізації підлоти немає!»
Неначе відчувши, про що думає Ева, Алекс, мабуть,
вперше після атаки посміхнувся:
— Не хотів би я так, сліпцем, опинитися в натовпі у
2024-му, правда? Ще б і ти отримала на горіхи, за те що
мене поводирюєш. А тут я відчуваю безпеку. Хоча народу
тьма.
— Так. Ти як вгадав мої думки, я якраз про це й думала, — Ева вирішила притримати в собі думку про відсутність, звичайно, крім Алекса, жертв у Цивілізації. — Тобі
де зручніше буде говорити? Шезлонг? Масажне крісло?
— Ні, якщо тут є якась лавка зі столом...
Ева одразу ж знайшла підходяще місце і жестом попросила його звільнити. Майже восьмеро миттю це зро 106 
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били, а інші поважно розступилися, щоб дати Алексу
дорогу. Алекс, намацуючи край лавки, обережно сів, легенько пробігся кінцівками пальців по лавці та по столу,
аби оцінити їх параметри.
— Знову дивує, — сказав Чон партнерам, — скільки
він наосліп живе? Чотири дні. З них два з половиною
в наркозі. А сів буцім-то досвідчений сліпець, ніби
тренувався.
Алекс тим часом намацав пласку коробку на столі, трохи її підніс вгору, немов зважив, і переконавшись, що це
й є мікрофон, спитав: «Мене добре чути?»
Тут закони натовпу таки спрацювали, бо кожен —
в усіх куточках парку — вважав за потрібне схвально відповісти на це питання. Розкотисте — чи то Ja чи то Yes —
відлунало парком, залізло у мікрофон Алекса й ще раз
ехом повторилося в динаміках. Деякі навіть інстинктивно заткнули собі вуха — настільки неочікуваною та гучною була відповідь.
— Воістину, таку відповідь і глухий почує, і сліпий побачить, — зіронізував Алекс. — Окей, тоді починаємо.
Хоча, що тут починати... Для мене все вже закінчилося.
Алекс замовк на мить, а потім переключився на інше:
— Якось холодно, хоча що я очікував від кінця жовтня.
Можна буде вас попросити чашку латте?
Далі ще раз замислився та продовжив:
— Так, для мене закінчилося. Чесно кажучи, я був
упевнений, що ця чортова Голка — в минулому. І ніколи
не вистрелить знову. А тут, на тобі. І ще на самому початку мого плану. І за що? За те, що я вас усіх ненавиджу!?
Так, я ненавиджу вашу Цивілізацію, я ненавиджу Голку,
з якої ваше стерильне суспільство почалося. Я ненавиджу Голку, яка позбавила мене і батьків, і Батьківщини!
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Що ви зробили з моєю Вітчизною? Перетворили її на помийку? Найбільша країна світу розпалася завдяки вам
і хохлам! Ви навіть рідне місто моїх батьків собі відтяли!
Немає рідного Зеленогорська! Терійокі50 срані! Та мій
батько там був майже за короля! І де тепер син короля?!
Я вас питаю! Молодший технік безликого уряду! Прислужник штучного інтелекту! Що будете мені аргументувати, що штучний інтелект всі мої болячки вилікував?!
Красно дякую! Але якби не ваша Голка, якби мій батько
не кинувся під потяг, а продовжував би готувати чеченських терористів у Німеччині, рубав би бабло, відривався,
приїжджаючи до Зеленогорська... були б у мене болячки?
Та у матері пологи приймали би найкращі лікарі! Бабло
усе вирішує! І я б народився здоровим! І продовжив би лінію батька, рубав би бабло та отримував би кайф від життя! Гроші, повії з усієї Росії, високоякісна наркота!
Алекс вимовив цю тираду досить швидко, і зараз зупинився, щоб відпити кави. Пауза затягнулася. Поки Алекс
пив каву, Інґмар подивився на колег і швиденько спитав:
— Ви, до біса, хоч слово зрозуміли з його промови?
На обличчі Брайана яскраво було намальоване те ж саме
запитання. Проте Ева та Чон, здавалося, слухали сповідь
Алекса із розумінням і навіть зацікавленням. Чон відповів:
50
Терійокі — фінська територія, яка була анексована СРСР під час радянсько
фінської війни 1940 р. Після анексії місту надали російську назву Зеленогорськ та
приписали його Ленінградській області. Після розпаду Росії наприкінці 2020х
років, ці території близько 10 років стояли незайманими. Після того, як місцеве
російське населення повимирало від алкоголізму, Європейським урядом було
прийнято рішення про інтеграцію територій в сферу Вісі Цивілізації з національним
підпорядкуванням Фінляндії. Процесс реінтеграції вже майже завершено, проте
ця територія досі має статус «перехідної», нарівні з Україною, країнами Балтії,
Східною Прусією та Північною частиною Кореї. Як показала практика Німеччини
кінця ХХ століття, реінтеграція окупованих СРСР, чи Росією, територій у цивілізоване
суспільство займає від 70 до 120 років, залежно від тривалості окупації.
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— Ви це ніколи не зрозумієте, тому що й до Цивілізації
народилися в нормальних країнах. І про «руський мір»
лише у книжках читали. Добре, якось ми з Евою розкажемо вам, що таке — Північна Корея або Україна під
впливом «руського міра».
Ева, скориставшись паузою, втрутилася:
— Він мене перепитав про кількість жертв. Я йому
чесно відповіла, і він це відчув. Проте навіть не чипом,
а просто тримаючи мою руку. І, знаєте що? Вмить заспокоївся... і дуже щиро подякував. Гаразд. Будемо слухати
далі, що він там задумав. Бо допоки причин для Голки
на його голову він не вказав.
Алекс тим часом закінчив каву й сказав:
— Якщо буде неважко, я ще одну попрошу.
Потім став, уже спокійніше, розповідати далі:
— Так ось! Знаєте, що я придумав? Дивіться, в усіх випадках, коли росіяни захоплювали чужі території, вони
дуже швидко під себе їх підминали. Місцева інтелігенція
нашвидкуруч розстрілюється, культурна спадщина руйнується, книжки цензуруються і все. Так, назад відновити землю після їх окупації — це десятиліття. Так ось. Я ж
обслуговую телепорти. І в мене виникла ідея поставити
декілька сотень телепортів у Ваті, саме в її колишній російській частині і потім дати можливість місцевим безперешкодно та масово потрапити сюди, в Цивілізацію.
І знаєте, що вони зроблять з вами? Вони просто вас затопчуть! А всі ваші здобутки розчавлять, зруйнують або
проп’ють! Вони голодні і ненавидять вас — роботящих,
здорових та щасливих. Так було під час Жовтневого перевороту в 1917-му — натовп громив квартири лікарів,
вчителів, підприємців. Так робила радянська армія, захопивши Німеччину під час Другої світової — трофейні
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потяги йшли нескінченно на Схід! І так зробить з вами
сучасна Вата. Їм начхати, що саме ви для них є джерелом
новітніх технологій, що ви передаєте їм засоби боротьби
з хворобами..., їм це все не треба. А я був би їхнім королем
після захоплення Цивілізації та ловив би кайф від життя.
Ви вважаєте — це балачки? Та я вже заготував більше тисячі чипів для Вати! І я би вам помстився, як ви знищили
мою культуру та мову! І що з того, що я маю багато грошей у Цивілізації? Я не маю влади над іншими!
Алекс під час цієї промови розпалювався все більше
й більше. І промова лунала все швидше і швидше. Під
кінець Алекс видряпався на стіл і останні речення вже
продовжував стоячи на столі і тримаючи коробку з мікрофоном біля свого обличчя. На останній фразі він зупинився, присів, намацав склянку з латте, взяв її, підвівся
знов і почав пити. Потім присів, поставив її на місце і тихенько попросив тих, хто був поруч: «Якщо нескладно, —
води, а то в горлі деренчить». Потім різко випрямився
та продовжив:
— І я би був королем над усім цим. Вата би все зруйнувала та швидко з’їла. І стала би такою ж, як і раніше.
Голодною. А голодними та неосвіченими людьми дуже
легко керувати. Особливо, коли ти розумний. А я — такий. І якби не ваша срана Голка, то я б досяг своєї мети!
А тепер що мені робити? Як мені повій обирати та п’яні
розборки влаштовувати, як у мене очей нема? Ідіть ви усі
до дупи! — Алекс перейшов на істерику, — відведіть мене
назад до палати! Нема мені про що із вами розмовляти!
Хтось, абсолютно без агресії, подав йому руку та повів до транспортера. Інші стояли, намагаючись бодай-що
зрозуміти з Алексової промови. Проте це не виходило.
Для більшості присутніх це було набором слів.
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19
Алекс прийшов до палати, ліг на ліжко і миттю заснув. Брайан, Чон, Ева та Інґмар транспортувалися назад
до Рейхстагу. По обличчях колег, які спостерігали з Рейхстагу за подіями в лікарні, було видно, що вони теж багато з Алексової промови не зрозуміли.
Четвірка посідала в свої крісла. Ева ввімкнула над собою світло — вирішила промовити.
— Так, я бачу по ваших обличчях, що вам мало чого
зрозуміло із того, що щойно відбулося в лікарні. Одразу
вас розчарую — нам також. І мені також. Під час моєї дисертації я опрацювала просто неймовірну кількість причин атаки. Неймовірну кількість передсмертних записів.
Але таке бачу уперше. Зараз розкажу свої спостереження.
Перше — всі жертви Голки попередніх двох хвиль, та що
казати, і цієї — окрім Алекса, якщо йому вірити — отримали, як кажуть, по заслугах. Тобто вони спочатку щось
скоїли, а потім отримали. Алекс лише збирався зробити
якусь капость. Так, капость серйозну — просто знищити
Вісь Цивілізації, але це тільки наміри. Друге — той мотив, який він висловив, під Голку не підходить. Всі клієнти Голки плювали на ідеї і хотіли лише одного — грошей.
Так, іноді прикривалися бажанням влади, але влада для
них означала гроші. Цей же хлопець хоче бути королем
серед баранів та жебраків. Він має, як і всі у Цивілізації,
грошей більше, ніж потрібно для життя. Так, для нас,
слава Богу, гроші ніколи не є мотиваційним фактором.
На відміну від Вати. Також він розуміє, що його матеріальний статок — у випадку приходу Вати сюди — впаде.
Тобто — безсумнівні звичайні диктаторські замашки. А,
як ми знаємо з історії Голки, жодного диктатора вона
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не зачепила. Та й терористи наголошували, що диктатори, на кшталт Гітлера, Путіна, Мадуро, Асада, Хусейна,
Піночета, — просто психи, які вірять у те, що коять. Алекс
теж схожий на психа. До речі, Брайане, можливо — теоретично — підробити чип і поставити його Ваті?
— Не віриться, — похитав головою Брайан. — Головна
риса чипу — він поєднує Совість та мозок. Тобто людина має бути ГОТОВА встановити собі чип. Якщо людина
не готова, чип відторгнеться за півгодини. Тому ми перед
поставкою чипа дорослим завжди перевіряємо готовність.
Якщо чип не згоден, людина має зайнятися саморозвитком, аби синхронізувати Совість та підвищити IQ. Ті, хто
п’ять разів не зміг встановити собі чипа, — ласкаво просимо до Вати. Тобто депортація. Дітям ми ставимо чипи всім,
бо в них Совість чиста, але якщо у період 19–21 років людина не досягла потрібного синхрону та IQ, підліток депортується — гопники нам тут не потрібні. І навпаки, людей, які
мешкають у Ваті, які мають мозок та через це «відхилення»
від ватних норм хотіли б потрапити до нас, ми відловлюємо дистанційно. Зв’язуємося, дистанційно перевіряємо,
потім запрошуємо сюди та тестуємо чип. До речі, у цих людей частка відторгнень мінімальна. Та й те — найчастіше —
через те, що людина хоче приїхати із родиною, але родина
за розвитком не готова, і родину відсікають. До чого я це
веду? Справжній чип у Ваті — нелегально, та ще й зі злим
умислом — можна поставити у двох випадках: або людина
справді ненавидить Цивілізацію, як арабські терористи Європу або Америку кінця ХХ — початку ХХІ століття; або...
це неможливо. Чоне, вмикаю у тебе світло.
— А Чон теж загубився, якщо чесно, — одразу, ще
й у третій особі висловився про себе Чон. Згодом, трохи
поміркувавши, став говорити далі. — Так, я трохи краще
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за вас розумію психологію феодала — саме так ми називаємо людей, яким добре бути міні-королем серед жебраків. У нас, у Північній Кореї, це було нормою. Те, що Алекс
розповідав, він розповідав щиро. Але... кидайте в мене камінням — я не вірю жодному його слову! Не хоче він бути
королем. Я навіть можу ще раз поставити корейське пиво,
що тисячі чипів — це марево. Адже Алексів чип нічого
не показав! Ми спеціально слідкували за його чипом! Той
спокійний. Тобто людина розповідає неправду, чип спокійний, а це значить — ця брехня має позитивні наміри!
— Звучить дуже важко для сприйняття, — це хтось
із зали не витримав етикету та без увімкнення світла.
— Згоден, — Чон ствердно хитнув головою. — Але ж
ми всі завжди казали, що Алекс незвичайна жертва. От
і маємо святу брехню.
— Свята Брехня? — Інґмар здивовано подивився
на Чона. — До такого терміну навіть деструктивні не доперли... Скільки б вони не розказували про українських
дезінформаторів, які цілеспрямовано послали МН-17
на вірну смерть...
— Бо цей термін ще з ХХ століття. Брайане, — сказав
Чон, повернувшись уже в його бік, — ти ж його маєш
знати — Троєпольський — у вас же у школах він входить
в обов’язкову програму!
— Ні, це не в нас, це в американців51. Але я його читав, пригадую... Шкода, що в нас, в Австралії його так
51
Мова йдеться про повість радянського письменника Г. Троєпольського «Білий
Бім Чорне вухо». Головний герой, побачивши свого другасобаку мертвим, вирішує
приховати страшну правду, аби не травмувати маленьких хлопчиків, що були поруч
із ним. Герой виголошує: «Я свідомо збрехав цим хлопчикам, аби не вбити в них
промінь надії. Так, брехня іноді буває святою». Фільм, знятий за цією повістю в СРСР,
був номінований на Оскар у 1979 р., проте його не отримав. Але після номінації
Міносвіти США додає повість до списку рекомендованого читання у школах.
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і не включили до програми. Бо варто. Але повернемося
до Алекса.
— Добре повертаємося, — погодився Чон. — Але я буду
просувати в нашій дискусії саме ідею святої брехні. Дивіться... знаєте, що мене найбільше здивувало? У людини
Голка забирає мету, якщо така взагалі існувала. Бо мета
кинути Цивілізацію і стати королем на руїнах — воістину
ідіотська. Він же прекрасно знає, що без Цивілізації, його
болячки повернуться до нього вмить. Далі — він перестав
бачити. І що? Чувак видає в лікарні промову і йде собі
спокійно спати. Вирубився в секунду, як немовля. Казали,
що в Путіна пропав сон, коли — ще у 2014-му — Україна
почала огризатися на його агресію та не дала себе повністю зґвалтувати. У Гітлера він пропав, щойно союзники відкрили другий фронт. У людей почалися проблеми
з реалізацією їхніх мрій. А ті — крім рейхів з Untermensch
або Малоросами — нічого в житті не хотіли. А в цього
мрію забрали, він сказав собі «і чорт з нею, нову знайду»
та пішов спати? Теж не вірю. І головне — йому сьогодні поставили чип назад, після наркозу? І що ви думаєте?
Чип собі спокійно став на місце! Тобто і Совість, і мозок
не розсинхронізувалися після його осліплення! Це просто на голову не налазить...
— До речі, — Інґмар увімкнув над собою світло. — Уряд
повністю просканував дії Алекса. Ніякого намагання
втрутитися в роботу Уряду немає. Ніяких спроб встановити зв’язок із Урядом з території Вати — немає. А без
таких спроб... про які телепорти із Ватою ми можемо говорити. І головне — проаналізували всі скани його переміщень у Вату із наших транзитних хабів. Жодної контрабанди. Чипи, навіть муляжі та активовані підробки, хаби
знайшли б. А ось що цікавого знайшли, це його історію
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відвідування бібліотек. Він багато перечитав і передивився матеріалів по Голці, в тому числі й інтерв’ю. Скоріш за все, звідти він і знає наші голоси. Причому кількість матеріалів, які він читав, свідчить саме про те, що
цією темою він цікавився глибоко — як дослідник. А найцікавіше — читати все це він став після того, як повністю
одужав. І мені це просто не налазить на голову!
— І не налізе, — відповіла Ева (вона прямо на робоче
місце замовила собі вина, і зараз — після третього бокалу, її обличчя почервоніло, немовби з морозу; але тепер
на обличчі не було видно слідів концентрації або мозкового напруження). — Забийте на аналітику та йдіть спати.
Все одно ми цю задачку без Алекса не вирішимо. А я зараз абсолютно впевнена, що він нам готує ще сюрпризи.
Але він принесе їх нам сам.
— Гей, Ево, який сорт вина тобі підкидує на такий левел упевненості? — спитав Інґмар. — Поділися, мені треба
таблицю жертв закінчити і розібратися, як мої діти обдурюють мої батьківські контролі, коли школу прогулюють.
І ще я хочу мати абсолютний доступ до баз із знижками,
аби першим купувати.
— Дивись, Інґмаре, диктаторські замашки у тебе з’являються. І дітей контролювати хочеш, і знижками керувати. Один тут хотів стати властителем Терійоків....
— Ладно, здаюся. Не буду будувати плани із захоплення Всесвіту. Але випити хочу. Ей, чипе... — Інґмар удавано клацнув пальцями, немов підзиваючи уявного офіціанта, як у старі часи, — подай-но, будь ласка... склянку
вина, а краще десять.
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20
28 жовтня 2091. Берлін.

Наступного дня, з самого ранку, в Рейхстаг передали
аудіофайл для Еви. Файл був від Алекса. Ева вже збиралася запустити його на аудиторію, але Брайан зупинив її.
— Зачекай, послухай його спочатку сама. А потім вже
вирішуй, кидати його в ефір усім, чи ні.
Ева погодилась і прослухала файл, який був явно
не більше двох хвилин. Але емоцій на обличчі Еви було
не на дві хвилини. Вона напівзакрила очі, немов розмірковуючи, чи справді варто видавати нову інформацію
в ефір. Потім подумала і дуже тихо сказала — але з невеличким поспіхом у голосі: «Брайане, Інґмаре, Чоне —
до лікарні. Є цікавинки». Іншій же частині аудиторії вона
вирішила навіть не натякати про те, що було у файлі.
Коли йшли до телепорту, Ева збентежено сказала:
— Файл записаний сьогодні вранці. Алекс каже, що
хоче перед нами чотирма вибачитися за вчорашнє хамство. Мене бентежить, щоб це не було передсуїцидальним
вибаченням — у минулих жертв таке траплялося, у кожної п’ятої. Чоне, його достатньо охороняють?
— Однозначно. І там наші психологи теж цілодобово
чергують. Якби були б зміни у поведінці, нам би одразу повідомили. А він, навпаки — навіть дуже підозріло — абсолютно спокійний, неначе слон. Ми за ним і уві
сні спостерігаємо, хоча це й не зовсім коректно. Але ж
сон може видати якісь приховані проблеми або страхи,
які людина вдень все-таки може контролювати. А цей
спить, як дитина після парку атракціонів — без задніх
ніг. Іноді лише поскиглює, але це явно біль фізичний —
від уколу Голки.
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— Добре, — немовби заспокоїлась Ева, але підсвідомо
все одно пришвидшила темп. — Сподіваюсь, моя тривога
безпідставна.
— Може, ще вина? — потролив її Інґмар. — Ти вчора
була сама міс Упевненість...
Договорити він не встиг, адже одразу отримав від Еви
ляпаса.
— Ти колись, точно, дожартуєшся. Дивись, розроблять
закон, що жартівників до Вати депортуватимуть...
— Та хіба таке може статися? — щиро здивувався Інґмар.
— Я тобі більше скажу — це реальність, щоправда, колишня. У Радянському Союзі за анекдоти про правлячу
партію можна було за грати сісти. І не вийти. Добре, годі
жартувати, телепортуємося, — закінчила Ева, вже заходячи до телепорту.
Коли вони четверо зайшли до палати, Алекса там не
було. Побачивши стривожений погляд Еви, покоївка у палаті, яка програмувала робота-прибиральника, сказала:
— Не хвилюйтеся. Він попросився на вулицю. Зараз
у парку. І, на відміну від учорашнього, сьогодні у гарному
настрої та чемний такий...
— Добре, дякуємо. Пішли до парку.
У парку, порівняно з учорашнім, було порожньо. Парк
був великий, а система спостереження відповіла Еві, що
Алекс знаходиться у протилежній його частині. Група
одразу ж рушила туди.
Поки йшли, Брайан лише зараз спіймав себе на думці, що за ці дні він навіть нормальних перерв не робив.
І тому сказав своїм колегам:
— Давайте трохи повільніше. Просто подихаємо повітрям, поки йдемо. Парк охороняється, тому під час нашої
прогулянки Алекс, точно, не накладе на себе руки.
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Всі погодилися та уповільнилися. Тим більш, що ідея
була слушною. Вони ці дні крутилися, як мухи в окропі,
і майже без результатів. Ні, насправді результати теж
були — вони прочитали хороші лекції молодшим колегам
з приводу Голки. А передані знання — це завжди добре.
Хоча, до вирішення головної задачі — причин Голки, —
ані на йоту не просунулися.
Брайан відкинув погані думки від себе і переключився
на парк. А тут було просто прекрасно! Трохи нетиповий
для цих місць м’який та сухий кінець жовтня — немов
бабине літо вирішило подовше протриматися тут, забарвивши парк неймовірною кількістю кольорів — від майже
безбарвних до жовтогарячих, від блідо-рожевих до криваво-рубінових. Листя продовжувало осипатися з дерев,
а бездощова погода, яка трималася останні три тижні,
залишила їх сухими. В опале листя можна було заритися або просто гратися та робити з них феєрверки. «Треба
буде на вихідні сюди онуків телепортувати, покидатися в них листям, — подумалося Брайанові, — все ж таки
у нас, в Австралії, такого не знайдеш. Хоча, щось чує моє
серце, вихідні у нас нескоро будуть».
Інші теж ішли, насолоджуючись красою. Звичайно,
окрім Інґмара, який відійшов від стежок та йшов поміж дерев, немов бульдозер, не відриваючи ніг від землі
та намагаючись кожним кроком відфутболити якомога
більше листя. Але раптом перечепився за якийсь корінь
і впав. Група зареготалася, за що отримала від Інґмара
у свій бік порцію опалого листя. Втім, вони всі не долетіли, а стали різноманітно кружляти у повітрі, ще більше
прикрашаючи осінню ідилію.
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21
Алекса вони знайшли у дальньому кутку парку і були
абсолютно шоковані: людина, яка щойно втратила зір,
спокійно влаштувалася на зручному парковому кріслі; перед ним стояв переносний синтезатор, на якому
Алекс щось награвав. Зрозуміти, що саме, не було можливим, адже піаніст, аби не заважати оточуючим, грав
у навушниках. На його обличчі не було слідів ані суму,
ані болю — жодної негативної емоції. Навіть пов’язка,
яка все-таки закривала майже третину обличчя, не могла приховати того натхнення, з яким чоловік перебирав
клавіші. Алекс грав управно. І, в принципі, не було нічого
дивного у тому, що він буквально пару днів осліп. Якщо
ти добре граєш на музичних інструментах, та ще отримуєш від цього задоволення, ти, навіть маючи очі, закриватимеш їх та гратимеш наосліп. Але все одно, вид музиканта немовби підштовхував до думки, що перед ними
сидить ніби інша, у порівнянні зі вчорашнім днем, людина. Може, в нього за ніч очі виросли? Або, може, ніякої
атаки не було, і все привиділося Брайанові? Втім Брайан
одразу відкинув цю ідею — він же сам декілька днів тому
переносив непритомного Алекса і бачив пустоти.
Чон жестом показав зупинитися подалі, щоб не заважати. Всі зупинилися, шкодуючи, що не чують звуку.
Видно було, що Алекс грає вправно, тому мелодія мала
бути красивою. Брайан, який теж умів непогано грати на клавішних, намагався візуально вгадати, що там
за музика під пальцями. Але без успіху.
Тим часом Алекс закінчив грати, чітким рухом знайшов кнопку вимкнення клавіру, зняв навушники й одразу подивися в бік групи та привітався, чим ще раз шо 119 
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кував усіх. Так, відомо що сліпці мають гостріші інші
чуття. Але гостріший слух не розвинеться за пару днів.
Цей же пан, як показали і вчорашні події, і сьогоднішні, керував своїм тілом так, немовби він незрячий ледь
не з народження.
— Етикет вихованих людей прописує, що нам слід
увічливо висловити захоплення Вашою грою, герр
Фрост, — нарочито аристократичним тоном відповів
Брайан замість привітання й одразу ж перейшов на нормальний тон. — Проте, якби ми тебе чули, то, гадаю, висловили би це захоплення щиро, а не просто ввічливо.
— Ну, самі розумієте, я в громадському місті — відповів
дуже приязно Алекс, — не всім можуть подобатися клавішні. Або те, що я для себе грав.
— Якщо чесно, — продовжив Брайан, — я намагався
вгадати, що ти граєш..., але марно. Що це було, якщо
не секрет? Це відоме?
— Відоме. Принаймні у ХХ столітті було таким. Це —
Piano-Man Біллі Джоела.
— Piano-Man? Так, звичайно, я її знаю. Але, чесно, без
звуку не впізнав. Навіть зараз намагаюсь згадати твої
рухи... та склеїти з музикою. Не виходить.
— Та я трохи туди джазових мотивів долив... —
і Алекс, вже через динамік награвав приблизно 15 секунд із приспіву пісні, але справді, ще й з додатковим
пасажами на верхніх октавах, які притаманні джазовим
виконавцям.
— Клас, — втрутилася Ева, — людина на піаніно грає
про піаніста.
— А ти б хотіла, щоб я для себе When a blind man cries52
грав? — спитав з іронією Алекс. — Ги-ги, не дочекаєтесь.
52

Від англ. — «Коли сліпець плаче» — пісня гурту Deep Purple.

 120 

Голка Диявола

«Мабуть добре, що в Алекса немає очей, — мимохідь
подумав Брайан. — А то він, точно, поглузував би над
виглядом Чона та Еви». У тих настільки округлилися очі
від побаченого та почутого, в Еви вони навіть перестали
моргати. І було від чого — вчорашній Алекс та сьогоднішній — перед ними були дві абсолютно різні людини. Брайан перевів погляд на Інґмара, який стояв трохи позаду нього, — у того вираз обличчя був не кращим. Та й що казати,
Інґмар, який не пропустить можливості встромити свої
жарти де можна і де не можна, зараз стояв, немовби набравши в рота води. Брайан був упевнений: Інґмар у будьякій іншій ситуації обох — і Алекса, і покійного Біллі Джоела — затролив би так, що останній би вийшов із домовини
та відкликав усі права на свої пісні. «Напевне, я так саме
по-ідіотські виглядаю», — подумалося Брайанові.
Відчуваючи, що пауза затягнулася, Алекс першим порушив її:
— Я вам хочу подякувати, за те що прийшли.
Потім трохи вдихнув повітря і сказав:
— Не хочете кави? Тут один лікар на ній просто помішаний. І він як раз учора та сьогодні з візитом саме в нашій лікарні53. Я вчора зранку зробив помилку, спробував
кави у нього. А згодом, коли я перед вами виступав, мені
кави з автомату налили. Розумієте, чого я такий злий
був? Добре, це жарт. Щодо цієї особливої кави... тільки
уявіть — він молоко для капучіно вручну збиває. І за кавою до Вати особисто їздить, бо вимагає ручного обсмаження там. А тут усе, каже, автомати, роблять не каву,
а якийсь протиснодійний пластик.
53
Через брак пацієнтів у країнах Цивілізації, зазвичай один лікар, особливо
вузькопрофільний може обслуговувати декілька лікарень, у різних містах або
навіть країнах.
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— Хм... цікаво, моя бабуся колись у моєму дитинстві
автоматичну каву тим же самим терміном називала, —
відповіла йому Ева. — І теж казала, що за кавою треба
їздити до Вати, хоча офіційно тоді Вату ще так не називали. Залюбки пристаємо на твою пропозицію!
— Добре, тоді пішли. Тільки ви перші, я за вами? А то
я ще топографію парку не вивчив54, — і, понизивши голос, пробурмотів про себе: «Я ж не чекав, що саме сюди
потраплю», але одразу схаменувся та голосно продовжив. — Тільки не ведіть мене, я сам. Єдине, зачекайте,
мені ж треба кави замовити. А ви поки знайдіть якийсь
затишний столик.
Алекс на мить зосередився — так зосереджуються,
коли встановлюють зв’язок із чипами інших, — і передав
повідомлення.
— Я сказав, що розрекламував його досягнення у кавоварінні ще чотирьом потенційним адептам. Тобто вам.
Ну, і себе, любимого, звичайно ж, не забув.
— А він погодиться на натовп готувати? — спитав Інґмар, в якого вже виник бізнес-процес та калькуляція
в голові, скільки ж потрібно часу, щоб вручну приготувати капучіно на п’ять людей.
— А чому б ні? — відповів Алекс, знизавши плечима. —
Цьому хлопцеві це тільки за благо. Бо тут, у лікарні, усі
пацієнти чомусь такі злі. Поводять себе, мов хворі люди,
хоча... кого ще я хочу зустріти в лікарні? Дуже часто, якщо
не постійно, люблять скидати свій негатив на оточуючих.
А персонал випиває з насолодою по чашці, а потім наїжджає на цього лікаря: мовляв, ти собі далі поїдеш, а нам
потім гидоту з автоматів знову пити.
54

Сліпі часто просять надати топографію нового приміщення або нового
маршруту. Наприклад: пройти 50 кроків, повернути ліворуч, пройте ще 20.
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Краєм ока Брайан помітив, як Чон пригрозив Інґмарові, показавши йому кулака прямо перед обличчям. Мабуть, Інґмару, як завжди, щось кортіло гостре прокоментувати: чи то, яким «незлим» був Алекс учора, після його
фрази про «злих пацієнтів», чи щось ще. Благо, Чон, знаючи вдачу Інґмара, завжди був напоготові.
Брайану же не давала спокою фраза «я ж не думав, що
мене сюди покладуть». А куди ж він збирався? Вірніше,
він взагалі збирався кудись лягати? Що за нісенітниця?
Який терорист після теракту до лікарні збирається?
Занурений у свої думки, Брайан навіть не помітив, як
усі пішли до столика, що запримітила Ева. Столик знаходився під трьома шикарними, величними липами; там
однозначно буде приємно кавувати. Він підняв очі на столик та колег, котрі прямували до нього, і обомлів… Ева,
Чон та Інґмар досить впевнено крокували до столика.
Але збентежило Брайана зовсім інше: за ними так саме
впевнено ішов Алекс і рухався так, ніби у нього не пов’язка на обличчі, а справжня пара повністю функціональних очей! З високо піднятою головою, з випрямленою
спиною, з досить розмашистим кроком, ще й прихватив
свій музичний інструмент з триногою!
Брайану чомусь одразу спала на думку документалка, яку нашвидкуруч зробили українські військові телеоператори та кореспонденти — буквально за два-три дні
після атаки Голки у 2024-му. Українські військові одразу ж після теракту почали збирати осліплених росіян по
всьому Донбасу, аби відправити додому. І коли камери
показували сотні цих нещасних, то ставало моторошно. Безпорадні, безпомічні, ще і з відчуттям безвиході.
Адже їхня батьківщина просто їх кинула, та ще й витерла
об них ноги — вони чули, як українці на матах та емоціях
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намагалися вмовити керівництво найближчого російського міста — Ростова — прийняти своїх же співвітчизників.
Ростов же, у свою чергу, відмовляв. Цю документалку без
заспокійливого тоді нереально було дивитися. По перше,
вчорашні солдати просто не могли пересуватися. Вони постійно перечіплялися, або за землю, або за своїх колег. Їли
вони гірше за немовлят — половина їжі випадало з виделок та ложок на землю, або заляпувало форму та обличчя.
Годі й казати, що їм і упаковку доводилося розпаковувати — самі вони цього робити не могли. Зате могли ненароком обдзюрити своїх співармійців, бо нічого не бачили
та не відчували перед собою, коли хотілося в туалет. Навіть
спеціалісти із будинків сліпих, яких терміново викликали сюди, не могли організувати цей рух — занадто багато
було осліплених, ще й психологічно розчавлених солдат.
Яких, до речі — за офіційною версією тодішньої російської
влади — на Донбасі зроду не було. Їм тоді довелося майже
місяць перебувати у напівзруйнованих будинках, які вони
самі ж до цього із завзяттям і руйнували — Росія відмовлялася їх приймати. Більш того, поки останній російський
диктатор ще доживав останні дні до свого самогубства,
російська молодь — Юнармія — ще й примудрилася замінувати кордон, аби з обох сторін ніхто не зміг прорватися
і щоб хоча б ця частина жорстокої правди не пробивалася в російський інфовакуум. У фільмі було декілька моторошних кадрів, як очманілі матері несамовито намагалися
прорватися з російської сторони, щоб забрати своїх дітей.
Їх розшматовувало на мінах, а лінзи камер заліплювало
кров’ю із ошматтям їхніх тіл. Допоки з української сторони змогли доставити на Донбас намети, мобільні пункти
обігріву та достатню кількість їжі, багато, на жаль, померло просто неба. І часто без передсмертних листів.
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А тут така ж сама жертва, гордо йде пити каву, грає
класну музику, іронізує — Deep Purple, коли сліпий плаче..., а головне — впевнено керує своїм тілом!
— Алексе! — не витримав Брайан, — що тут, до біса,
коїться?!
Усі зупинилися. Алекс спокійно повернувся назад
до Брайана, відключив синхронер, та з посмішкою,
на хорошій англійській відповів:
— It’looks you’re surprised a bit. And I’m pleased to
announce, it’s just a beginning of our journey. The more we
talk, the more you’re shocked. But coﬀee’s ﬁrst55.

22
Якраз принесли каву. Алекс упевнено сів за стіл і запропонував те саме зробити іншим. Але інші й не ворухнулися — занадто великий був ступінь ступору. Сліпець
із досвідом життя наосліп аж — скільки? менше тижня —
швидко, але в той же час обережно, пробіг кінчиками
пальців по поверхні стола, аби знайти склянку з кавою,
так же швидко й обережно її намацав, відчув температуру і впевнено взяв у руку. Зробивши із насолодою перший ковток, наголосив:
— Кава так само шедевральна, як і вчора та сьогодні
зранку. Хлопець заслуговує на найкращі подяки. Упевнений, що й ви його працю оціните. Але спочатку треба, щоб ви всі цей шедевр спробували. Тоді я відішлю
55
Англ. розмовна: «Здається, ти трохи здивований. Але маю задоволення
анонсувати, що це лише початок нашої мандрівки. Чим більше ми говоритимемо,
тим більше я вас шокуватиму. Але спочатку кава».

 125 

Павло Татаржинський

рецензію від усіх. Упевнений, вона буде на одиничку56,
а людині буде приємно.
Нарешті після слів Алекса усі знайшли в собі сили думати та пересуватися та сіли за стіл і почали пити. Хоча
й оцінити весь смак у такому шоковому стані було нелегко, кава справді була шикарною. Першим порушив мовчання Брайан:
— Я від себе даю HD — гадаю, це навіть краще вашої
одиниці57. Кава реально неперевершена.
— Добре, — відповів Алекс, знову із посмішкою, — думаю, іншім також сподобалося. Тоді потихеньку переходимо до справи. Ви ж розумієте, я вас сюди не на каву
запросив. Тут досить затишний столик, і можна поговорити без камер. Отже, перш за все, я б хотів вибачитися
перед вами за вчорашню поведінку. Я вас абсолютно несправедливо образив — ні за що. Але робив це з наміром:
мені потрібно було трохи згенерувати для себе агресії,
аби з нею виступати перед натовпом.
І раптом звернувся до Брайана з неочікуваним
запитанням:
— Брайане, а якось можна намолотити болванок, які
виглядатимуть, як чипи?
Брайан подивився на нього з німим запитанням.
Але продовження не забарилося:
— Я просто збираюся запросити трохи журналістів
до схованок, я вже підготував кілька схованок із чипами.
Але їх замало — можуть не повірити...
56

У Німеччині система оцінювання йде від 5 до 1. Одиниця — найкраща оцінка.
HD — HighDistinction — найвищий бал оцінювання в австралійській навчальній
системі. В Австралії шість ступенів оцінок проти п’яти в Німеччині, і, скоріш за
все, Брайан натякає саме на це, коли хоче, щоб його оцінка HD стояла вище
німецької одиниці.

57

 126 

Голка Диявола

— По-перше, де ти їх узяв... по-друге, я все одно не розумію, куди ти ведеш.
— Ну, чипи з трупів.
— З... кого?! — здалося, що Брайан на мить навіть
перестав дихати.
— З трупів. Як наша людина, з Цивілізації, помирає,
то щоб не засмічувати довкілля, чипи перед кремацією знімають. А потім, якщо ви знаєте, — у репозиторій. І більше чипами ніхто не цікавиться. Біоматеріал
сам перегниє з часом — його можна буде потім на добрива, а залишки — штучні матеріали — переробляють.
Але повторюю: ніхто за ними не слідкує. Я назбирав по
декілька десятків — найсвіжіших. Потім у сіль, аби далі
не гнили. А перед терактом закинув до Балтики. Через
те, що чипи мертві, як і їхні господарі, сканери телепортів нічого не помітили. Але їх там мало — так, до півсотні, можуть не повірити. Хотілося б ще пару схованок для
журналістів облаштувати...
— Навіщо ж? — це підсвідомо не зміг владнати свої
емоції Інґмар.
— Не перебивай, будь ласка. Ви ж люди з «мозгами»,
кажучи мовою деструктивних, — з увімкненими «мозгами», самі ж розумієте всю ту нісенітницю, яку я ніс
учора... Вона на голову нормальній людині не налазить.
Але народним масам все ж таки налізла.
— Зачекай, — попросив його Інґмар, який, попри всі
свої аналітичні здібності, так і не спромігся намацати
логіку в розмові, — про нісенітницю згодні, якраз учора
обговорювали це... Твої немовбито королівські замашки не можуть мати до Голки жодного стосунку. Але чого
ти нас народові протиставляєш?
— Ви колись чули про правило Мака?
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— Це коли люди бургерами фастфудними давилися58? —
зі сміхом запитав Інґмар.
— Ні, ні в якому разі. Чоне, ти маєш знати. Можеш
по-науковому — коротко?
— Звичайно, — одразу обізвався Чон. — Це від прізвища якогось російського співака — Ма-ке-ревідж, якщо
я вірно вимовляю. Він колись в одному з інтерв’ю на емоціях сказав, що 80 відсотків людей у світі — ідіоти. Так
ось, психологи провели дослідження десь на середній
стадії дебаранізації. Так приблизно і є.
— Та ну, — не повірила Ева, — якби так було, у нас би
Європа порожньою була. Уявляєте, вивезти 80 відсотків
на Вату...
— Ну, не всіх же вивезли. Хтось і помер. Плюс, уряди
ставили досить гуманні пороги для депортації. Але я з цим
відсотком згоден. Що в нас, що у Вати так і є: 20 відсотків
щось намагаються покращити та ведуть за собою населення, а інші 80 відсотків — це ті, кому, крім споживання життя, нічого не потрібно. Просто рівень споживання
трохи різний у нас та у Вати.
— Так ось, — продовжив Алекс, — тепер про Мака ви розумієте. Я саме й розраховую на те, що 80 відсотків в обох
світах будуть приймати як належне те, що я наговорив
учора. Ще й плюватися услід будуть. Якщо я, не дай Боже,
до Вати потраплю, — закінчив він уже з посмішкою.
— Та, боронь Боже, — підтримав його Інґмар, — ну,
добре, припустимо, 80 відсотків приймуть те божевілля,
яке ти вчора ніс. Хоча мені на голову не налазить, як таку
фігню людина взагалі без сміху може слухати.
58
Інґмар посилається на «економічний індекс БігМака», який вивели наприкінці
ХХ століття. Його феномен полягав у тому, що за ціною одного БігМака у
локальному Макдонадс певної країни можна грубо визначити рівень доходів
населення цієї держави.
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— Дуже просто, — із якоюсь сумною посмішкою відповіла йому Ева. — Ти, мабуть, не дуже глибоко вивчав історію Другої світової та російсько-української війн. Алекс
у порівнянні з тими фейками — просто дитина, вибач,
Алексе...
— Без образ, я розумію, про що ти говориш. Розкажи їм.
— Німці, — почала Ева, — видавали, наприклад, анатомічні підручники, де «доводилася» різна будова тіла
в чистих арійців та євреїв. Особливо носа, звичайно.
Російське телебачення просто вибухало повідомленнями про звірства якихось бандерівців, яких в реальності
бачили хіба що поруч із чупакаброю. Звідти й новини
про розіп’ятих хлопчиків. Або РосТБ казало, що українці їдять снігурів, бо їм їсти нема чого, а снігурі нагадують російський прапор. У довготривалій динаміці РосТБ
постійно стверджувало, що українська мова — це спотворений діалект російської. І це при тому, що носіям
української мови легше зрозуміти західнослов’янські
мови, ніж росіянам. Але найстрашніше, що люди справді цьому вірили, навіть і в Україні, і цим переймалися.
Так що наші люди, гадаю, легко проковтнуть твою ідею
з калмицькими повіями.
— Ти обережно там тільки, — як завжди зі своїми жартами втрутився Інґмар, — я читав, що усі нормальні повії
з тих країв повтікали і працюють у перехідних країнах.
Ось я, коли був молодий, то міг би тобі порадити...
— Інґмаре! — зашикали на нього одразу троє, а Алекс
зареготав.
— От поїду зараз додому, — раптом сказав Брайан, —
надрукую болванок для чипів, та відправлю тебе, Інґмаре, з ними до повій. Будеш у борделях схованки робити,
жартівник чортів.
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Коли всі відсміялися, Чон серйозно спитав:
— Добре! А що ж ти готуєш для інших 20 відсотків?
У цей час Брайан різко підвівся і перебив Чона:
— За день повернуся. Я про друк не жартував. Думаю, тисячі болванок вистачить? Тільки без мене нічого
не розповідай далі про чипи. Хочете — розбирайте інших
жертв, але не мою тему. Мені, звичайно, не хочеться вірити, що в нас люди настільки тупі, що поведуться на болванки, але мій чип каже, що поведуться. Він усередині
мене зараз просто танцює, як ніколи.
І викликав для себе телепорт.

23
Цього дня вже вирішили про Голку не говорити, адже
не хотілося розчаровувати Брайана. Хоча по Алексу було
видно, як йому кортить продовжувати далі, але він сказав: «Болванки важливіше».
Домовилися на наступний день доставити Алекса
до Рейхстагу, щоб молоді спеціалісти подивилися на жертву Голки наживо та разом могли проаналізувати інших
жертв, повідомлення про яких дотепер безперервним потоком сипалися з інформаційного поля Вати. Здається,
Голка, запущена декілька днів тому, і не збиралася зупинятися. Проте й досі Алекс залишався єдиною чипованою жертвою.
Цим вечором на Алекса насіли переважно Чон та Ева.
Вони багато розпитували про життя у перехідних країнах, та особливо про Вату. І Чон, і пращури Еви були звідти, але мешканцям Цивілізації не рекомендувалося туди
їздити, оскільки це було небезпечно. Перехідні країни,
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це ще куди не йшло. Але Вата — ще й наодинці — зась!
Якщо, звичайно, хочеш залишитися живим.
За вечір Алекс нарозповідав багато цікавого. Він часто
їздив до Вати, бо він жив самотньо, і часу в нього було
достатньо. Плюс — на територіях Вати ще де-інде можна було знайти носія його мови. І це дуже засмучувало
Алекса, бо йому його рідна — російська — мова подобалася. В сенсі — не сама мова, а велика культурна, вірніше, літературна спадщина, яку росіяни напрацьовували,
починаючи з XVII століття, коли з’явилися такі письменники та поети, як Державін, Грибоєдов, Пушкін.
І після розвалу Російської імперії виявилося, що мова
нікому непотрібна. І Алекс жалівся, що скоро спадщину
Пушкіна спіткає така ж доля, що й Овідія59, а з російською мовою стане те, що і з латиною. Хоча..., якщо латина перед «смертю» дала життя всім сучасним західноєвропейським мовам60, то російська стала, хіба що, джерелом матюків для трьох десятків кавказьких мов, носії
яких захопили території, які колись належали Імперії.
В принципі, населенню територій, що дісталися Китаю,
Кореї та Японії після розпаду Імперії, повезло не набагато більше — їм дали вибір: або повністю інтегруватися
(а ти спробуй за пару років вивчити китайську чи корейську мову, якщо ти до цього крім російської матірної нічого
не знав); або, ласкаво просимо — в російські резервації
в районі колишньої Москви, або, як колись її росіяни
59

Овідій — давньоримський поет, був дуже популярним у Римі, за свідками
сучасників писав «вірші, що житимуть вічно». Проте після падіння Римської
імперії та смерті латинської мови (на якій Овідій і писав) поета (як і всіх інших
поетів цієї пори) забули.
60
Латинська мова, за оціками мовознавців, є «матір’ю» усіх західно
европейських мов. Майже уся сучасна технічна, наукова, медична та
культурознавча термінологія походить саме з латинської мови.
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називали, — в Центральну Росію. Теж шикарна імперська назва — це ім’я мала територія від Волги до витоків
Десни та Донця, натякаючи на те, що поруч із «центром»
лежать теж «наші» території — Україна, Білорусь, Балтика. А депортація з Сибіру до Москви — це було страшніше
українського Голодомору. І це смішно, бо у ХХ столітті
людей засилали із Москви до Сибіру, і це був смертний
вирок. А у ХХІ столітті, навпаки — людей із Сибіру депортують до Московії. А все тому, що азійці принаймні
нічого не руйнували на окупованих територіях (навпаки, витратили вельми багато коштів, аби відновити природні ресурси, наприклад, ліси, які під час хазяйнування
росіян були ледь не наполовину вирубані). А на територіях Московії панувала повна руїна. Кавказькі народи, подібно гунам у 472 році,61 розграбували геть усе,
а місцеве населення пускали під ніж. Або спочатку — для
плотських утіх, а потім — під ніж. Історія повторилася із
точністю 100 % — як у дзеркалі. Прикро те, що з падінь
обох Імперій мало хто робить висновки. Ви подивіться
на всі ці кавказькі народи! Як і колись готам, їм поставили такий же самий штамп — «варвари». Навіть історики
та дослідники з Цивілізації кавказців окрім як «варварами» не називають. І ніхто не хоче розібратися, звідки це
явище взялося. А взялося воно просто. Усе кавказьке варварство — це звичайний бумеранг «руського міра». Коли
росіяни окуповували будь-яку територію, то насамперед
«вирізали» інтелігенцію, тому що баранами керувати
легше. Разом із інтелігенцією «вирізали» місцеву культуру. Насправді кавказькі культури — це таке джерело!
Чеченські або інгушські пісні, грузинські танці... І це все
61

472й рік нашої ери — рік падіння Римської Імперії (коли гунни і готи
увірвалися в Рим) і початку епохи Середньовіччя.
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випалювалося! Залишалося лише бидло. А тепер питання — коли Імперія пала, що буде робити бидло? Підтримувати архітектурні пам’ятки? Авжеж. Бидло буде їх знищувати. Ось Росія і отримала бумеранг, який вона сама
і запустила. І, скоріш за все, ці самі причини були в готів
та гунів — під час окупації, під час Римського «міра», їхня
інтелігенція вирізалася, культура викорінювалася, а бидлізм культивувався.
Алекс зізнався, що за своє життя у справжній Ваті був
лише до десятка разів. І справа була не лише в небезпеці. Хоча будь-яка людина з Осі Цивілізації для Вати була,
насамперед, грошовим мішком. І у Ваті існують охоронні фірми, які залюбки охороняють «королів із Цивілізації» — за цінами, адекватними для цивілізованої людини і захмарними для Вати. Плюс, Алекс знав російську,
а на окупованій Кавказом території Московії різнобарвні кавказькі народи вирішили використовувати її як комунікаційну (синхронні автоперекладачі до Вати досі
не дійшли). Але проблема була в іншому: на Вату було боляче дивитися. Алекс намагався навести приклад, зновутаки, з Римської імперії. Наприклад, римлянин, що був
десяток років десь у військовому поході, повертається додому — вже після падіння Риму. І що він бачить?
Колізей перетворили на нужник. Водогони розламали.
Храми перетворили на ринки, аби хоч якось продавати
награбоване. Винарні — з рецептами та технологіями, які
напрацьовувалися не одне століття, — знищили вщент,
а продукти, навіть незброжені, вихлебтали, як свині:
за кілька днів — до дна. І варварам, або баранам, навіть
в голову не приходило, коли вони руйнували винарні, що
завтра захочеться випити ще. А на зруйнованій винарні
ти ніколи не зробиш вина.
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І ось такі ж приблизно відчуття керували Алексом.
Кожна поїздка — відчуття регресу та безнадії. Тому після чергової поїздки він вирішив поставити крапку. Після
цього він став їздити лише до перехідних країн. Слава
Богу, тоді вже з’явилися синхронери, і Алекс міг вільно
розмовляти німецькою там. Про російську, натомість,
довелося у поїздках забути, бо на колишніх окупованих
територіях її сприймали, м’яко кажучи, не з ласкою.
Проте саме в перехідних країнах залишився гарний
наробок документації, праць та напівдокументальних
фільмів про Імперію. Причому це почалося ще до Голки,
коли з Росії стали втікати хоч трохи думаючі журналісти,
вчені, доктори наук. І якщо колись Росія все-таки спробує
повстати із попелу — звичайно, в адекватних, а не імперських масштабах, — то їй треба буде завдячувати Україні
з Балтикою за те, що ті зберегли її культурну спадщину.
Так само, як і Україна має завдячувати Канаді з Америкою за те, що ті зберегли українську культурну спадщину
під час панування ще одного монстра — СРСР.

24
29 жовтня 2091. Берлін.

Наступного дня Алекс прийшов до Рейхстагу. Перед
тим йому — після довгих дискусій — все ж таки дозволили зайти в свою квартиру, правда, не одному. Хоча
настрій у Алекса і був добрим, та й чип вів себе спокійно
(його постійно моніторили і Уряд, і психологи), але ніхто
не хотів зробити помилку. Він врешті-решт — єдина чипована жертва, та й ще незвичайна, тому, не дай Боже,
вистрибне у вікно... Слава Богу, у квартирі нічого не тра 134 
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пилося, і Алекс незабаром телепортувався до Рейхстагу.
Зайшов поважно до зали — переодягнений, усміхнений,
упевнений та...
«Ні! — промайнуло в Чона в голові, — як це може
бути?! — поголений!»
Алекс привітався і спокійно сів на запропоноване йому
місце.
В залі була напружена тиша. Серед старших був лише
Чон. Він учора пішов раніше, а Інґмар та Ева ще залишилися наодинці. Інґмар багато чого не розумів зі сказаного
(звичайно, йому ще немає і 50 років, на противагу іншим).
Чон зрозумів, що обидва, явно, ледь не до світанку дискутували і, скоріш за все, прийдуть пізніше. В принципі це
було прийнятно, оскільки зараз в залі сиділи здебільшого
учні Чона — глибинні психологи, яким було цікаво подивитися на поведінку реальної жертви Голки. На сьогодні, наскільки Чон знав, жодної жертви з першої атаки
в живих не залишилося. Та й як вони могли залишитися?
Від першої атаки пройшло майже 70 років, а жертвами
могли ставати люди, яким було найменше 20 років на той
момент. Так, у Цивілізації зараз середній вік людини сягає 105 років, але щоб такого досягти, ти маєш правильно
жити. «Правильно», значить — у гармонії зі своєю Совістю. А жертви Голки як раз відрізнялися зворотнім.
«Проте, — з сумом подумав Чон, — цей Фрост — незвичайна жертва. Ех, мені би пару осліплених ґвалтівників
із Вати... Може, попросити Уряд, щоб дістали... — Чон
різко мотнув головою, щоб відігнати цю думку. — Ні,
вона слушна, й варто з Урядом проконсультуватися. У Середньовіччі ж людей возили в клітках... А без клітки тут
не вийде, бо людина у Цивілізації сьогодні вже без чипа
не виживе, а чип до корупціонера чи найманця-вбивці
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всього-на-всього не інтегрується. Але наразі важливіше,
щоб Алекс дав якісь знання молодим. Тим більш, що по
ньому видно: він налаштований допомогти».
Якраз хтось із студентів закінчив доклад по жертвах
Голки минулих хвиль. Чон скористався паузою, підвівся
й промовив:
— Алексе, я хочу тобі подякувати, що зголосився прийти на наш семінар. Знання — це найважливіший скарб,
який у нас є, а жага знань — це те, що відрізняє нас
від Вати. Сподіваюсь...
В залі засміялися. Алекс підняв руку, прохаючи дати
голос. Чон спочатку кивнув йому головою. Потім схаменувся, зрозумівши, що останній не побачить його кивка,
і відказав:
— Так, прошу, Алексе.
— Шановні спеціалісти! — розпочав Алекс. — Я прийшов сюди саме з метою відповісти на ваші запитання.
Прошу вас не боятися задавати мені запитання, які можуть здаватися вам неввічливими — враховуючи мій стан.
Ви лікарі, причому глибинні психологи, ваша задача —
плювати на етикет чи що там, і працювати. Домовились?
У залі мовчали.
— Хтось із вас приготував запитання? — спитав Алекс, —
адже вас повідомляли про те, що я прийду сюди.
— Ви думаєте, це легко? — перебив його хтось зі студентів. — До вас було двадцять тисяч, і кожного, хто залишився в живих та адекваті, перепитали по мільйону
разів! І всі ці допити є в репозиторії. Ви думаєте, ви нам
скажете щось нове?
Алекс сидів спокійно, поки студент вимовляв це питання. Потім прислухався до аудиторії та відчув лише
схвальну тишу. Тобто більшість була згодна з цією тезою.
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Він різко і якось зло підвівся і спитав Чона:
— Кафедра де? Проведи, будь ласка. Тоді я маю, що
сказати.
Чон провів його до кафедри. Алекс при цьому намацував шлях ціпком, мабуть хотів самостійно повернутися
назад. Діставшись кафедри, він відклав ціпка та почав
говорити:
— Ви знаєте, кожне молоде покоління думало, що все
вже досліджено, вивчено. І, слава Богу, було 20 відсотків... лише двадцять! — викрикнув Алекс, трохи кивнувши головою в тому напрямку, де мав сидіти Чон, — ентузіастів, які були з цим незгодні! Я теж був молодим, і мені
теж здавалося — усе винайдено. І, знаєте, що мене перевернуло? Великий Адронний Колайдер! Він працював,
як ви знаєте, більше 20 років у теоретичному режимі.
Скільки було скептиків, які казали що це — справжня
чорна діра, куди зникають гроші! Були навіть ті, що вважали — це й є апарат для відмивання грошей! Скільки
на нього плювалися церковні чиновники та псевдовчені!
А що ми маємо зараз? Хтось — якась жменька ентузіастів — вирішила використати отриману в ВАКу антиматерію на переробку сміття. Та як би не це, ми би, ймовірно, так і жили у смітнику, намагаючись, бодай, п’ять
відсотків відходів переробляти старовинними методами! А зараз? Принцип сучасного рісайклінгу усі знають?
До сміття запускається антиматерія, руйнує кристалічну
решітку молекули, і сміття розпадається на окремі атоми. Причому антиматерія не дає їм реагувати знов один
з одним. Далі — справа техніки: атоми розкидаються по
відповідних відсіках — як у таблиці Менделєєва. І замість ста відсотків сміття ми маємо сто відсотків окремих
атомів, які можна далі запускати в процес. Ми ж навіть
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із Вати сміття купуємо, бо інакше ці придурки засмітять
усю планету. А тепер уявіть, якби ці ентузіасти точно так,
як і ви, сказали би: до нас цей колайдер 20 років вивчали,
що ми тут зробимо?
Аудиторія мовчала. Алекс рішуче продовжував далі:
— Ще один приклад — з історії. Я просто нею дуже захоплююся. Був у ХІХ столітті такий український поет —
Шевченко. Для мене це — приклад реалізації наднеможливого. Уявіть собі: чувак — звичайний серф62, твори
якого перекладено на більш ніж 150 мов. Серф — те ж
саме, що й раб — безправна істота, яким володіє господар. З історії Древнього Риму чи Америки пам’ятаємо,
що таке «раб»? А тепер уявимо: до господаря-патриція
в Римі приходить раб і каже: «Шановний, а орендуй-ка
ти мені Колізей, я тут пару віршів написав, буду їх декламувати. Тільки врахуй, я декламуватиму їх не на вашій
окупаційній латині, а на своїй, сенеді63 — 75 відсотків
населення Риму на ньому розмовляють, після того як ви
вивезли весь Туніс, як рабів». Реальна ситуація?
Аудиторія мовчала. Алекс продовжив:
— Мовчите, бо нереально. А для Шевченка стала
реальністю. Він спромігся звільнитися від рабства —
так, це було через кров і піт! Він почався друкуватися,
причому не на окупаційній російській, а на окупованій
українській, на яку, до речі, стояла заборона на друк.
Реально? Рабу реально друкуватися на забороненій мові?
Більш того, він писав про те, через що сам і пройшов, —
кріпацтво, злидні, смерті, презирство до окупантів. Як ви
62

Серф — транслітерація англ. «serf». Таким терміном англійські історики
перекладають поняття «кріпак».
63
Сенед — зникла мова, належала до північноберберської групи мов. За
припущеннями істориків, в останніх століттях до нашої ери — розповсюджена
мова на території сучасного Тунісу.
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гадаєте, владі такі речі подобалися? Звичайно, ні. Шевченко був, безумовно, талановитим рабом — не кожен раб
може самотужки звільнити себе з рабства. І він міг спокійно піти на мирову з владою, писати їй дифірамби. При
будь-якій диктатурі завжди існували поети-дуполизи, які
отримували за свою так би мовити «творчість» квартири-машини. Шевченко ж за свої переконання отримав
каторгу. І, на відміну від усіх своїх сучасників — колег
по цеху, — писав свої вірші похапцем: на сходах, під пустинним вітром, у лісі, в нужнику — де завгодно. Ще й одним оком вартуючи, аби хтось не помітив. Бо, як ви самі
розумієте, писати йому заборонили. Порівняйте — ваш
німецький Гете, маючи класну спадщину із будинком
від купця-діда та гарну освіту від батьків, писав свої твори в затишку. Захотів Лорелею написати — фігня питання! — замовив диліжанс, зняв отель десь на березі Рейну,
подивився на рейнські гори, з філіжанкою кави сів зручніше у крісло та накатав вірш. А Толстой сидів у великому маєтку в своїй Ясній Поляні, оточений прислугою, яка
йому безкінечно чай та папір підносила. Захотів описати
світський бал для «Війни й миру» — фігня питання! —
напросився на якусь вечірку — він же граф! А Шевченко
потайки створював свої шедеври, ще й незрозуміло звідки дістаючи папір! Мабуть, саме для того, щоб плюнути
зараз вам усім в очі та заявити: усе, усе, до біса, можливе
в цьому житті! І воно, шановні, зараз — у ваших руках!
А ви що робите? Розвели соплі... нема чого досліджувати,
немає матеріалу... Та я стою перед вами! Голка, яка мовчала 70 років, знову вистрелила! І вистрелила через таку
сволоту, як я! Чи ви це не розумієте, що світ досі утримує
таких людей, як я, які свідомо хочуть заподіяти шкоди
іншим і на цьому нажитися? Користуйтеся цим, готуйте
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запитання, запитуйте! Врешті-решт, зважтеся на поїздку
до Вати, там, я розумію, багато свіжих жертв. Знання
важливіші та цінніші за ризик того, що вас у Ваті з’їдять!
Згадайте, скільки було зроблено ПІСЛЯ Голки, аби наша
Цивілізація стала цивілізованою. Так розвивайте її далі,
а не сидіть із напівпорожньою склянкою! Гаразд, вибачте, може перекричав на вас... Але якби не Голка, то я б
міг домогтися свого й розвалив би Цивілізацію зсередини, запустивши сюди Вату. Вам би було приємно зараз
на перерву вийти з Рейхстагу, але не мати можливості
пройтися Тіргартеном64? Бо його Вата засрала? Чоне, будете їм давати лекції з психологічної історії — покажіть
їм, що таке «Вата засрала». Бо, здається, аудиторія не розуміє, про що я. Покажіть їм Маншіят-Насір65, покажіть
їм звалища під Москвою, чи сто років тому, чи сьогодні — там все одно нічого не змінилося. Покажіть їм
Унтер-ден-Лінден66, нарешті, коли по ньому до депортації ходили фейкові «біженці», які приїхали в Німеччину
не за мирним небом, а за соціалкою. Які купували на цю
соціалку цигарки, насіння та траву, і смачно, з гордістю
кидали бички з лушпинням прямо собі під ноги!
Алекс замовчав, ковтнув води, трохи подумав і вже
спокійніше додав:
— Зі мною, дякувати чипу, ви завжди можете зв’язатися, якщо забажаєте. Але, благаю, переосмисліть те, що
я вам сказав. А сьогодні, вибачте, я вже виплескав усю
енергію на вас. Сподіваюсь, із користю для вас.
64

Tiergarten–парк у Центрі Берліна, який знаходиться поруч із Рейхстагом.
МаншіятНасір (араб. Manšīyat Nāşir) — передмістя Каїра, мешканці якого
живуть прямо на звалищі і добувають собі на життя тим, що сортують це сміття.
Більш відоме як «місто сміттярів».
66
Центральний бульвар Берліна, починається як раз неподалік Рейхстагу.
65
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Як раз настав час перерви, і студенти почали виходити
з аудиторії. Коли всі студенти розійшлися, Алекс потихеньку, вже нікого не просячи, а намацуючи собі ціпком
шлях, пішов на своє місце.
Ева з Інґмаром, які зайшли до аудиторії вже під час
промови, сиділи трохи далі від Чона з порожнім кріслом,
що призначалося для Алекса. Ева пошкодувала, що вони
не прийшли раніше, а почали слухати промову лише
з місця, коли Шевченко в туалеті вірші писав. Але до чого
ця промова, зрозуміти було важко. Як і зрозуміти, звідки Алекс знає про Шевченка. Незважаючи на переклади, той не був популярним поетом за межами України —
занадто багато він піднімав проблем та питань, які зможе
зрозуміти лише українець.
Інґмар ще менше зрозумів із частини промови і без
думок, просто спостерігав за Алексом. Він теж був вражений, що Алекс чисто поголений і що він досить впевнено
повертається сам до свого місця, професійно настукуючи
ціпком із білим набалдашником можливі поріжки, ніжки стільців та дроти, які могли бути на його шляху.
Інґмар та Ева бачили його з ціпком уперше. Мабуть, це
той ціпок, який був у списку знайдених речей в квартирі
Алекса, — подумалося Інґмару. І саме тут його й осінило.
Ні, це була ні еврика, ні натхнення, ні влучна думка. Це
був як удар саме цією палицею з білим набалдашником
по голові! Інґмар зблід, вчепився у бильця крісла й почав
часто дихати. Ева, що сиділа поруч, збентежено подивилася на нього: «Друже, чи все гаразд?!».
— З ним, — відказав Інґмар, вказуючи пальцем на Алекса, що наближався, — так, усе гаразд! А зі мною — ні... Як
же я міг так протупити і не подумати про це спочатку?
— Що саме?
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— Палка. Сліпа палка. Вона ж була у списку! Старомодна палка зразка ХХ століття, без сенсорів, без асистентів!
А я... а я, замість того, щоб подумати, проаналізувати,
НАВІЩО вона йому, просто... просто позловтішався над...
і над ним, і над його батьком, і над росіянами... А включити мозок не здогадався. І хто я, по-твоєму? Вісімдесят
відсотків, по Маку! — аж закипів Інґмар.
— Так що в тій палці, Інґмаре? Не роби з себе Санчо
Пансу67, кажи!
— Палицю знайшов Уряд у його квартирі Одразу після
атаки Голки. Палиці в серверній, де його накрила Голка, не було. Палиці в лікарні не було, — Інґмар від хвилювання став говорити швидше й гучніше, хоча починав
із тривожного шепоту. — Він її взяв, чорт забирай, цього ранку в квартирі! І одразу його телепортували сюди!
І подивись, як він нею вправляється! Зараз... зараз, там
у списку ще був якийсь фільм про сліпих, я його теж проскочив... але як він називався? Щось сліпе... сліпа... Лють!
Так, сліпа лють! Зачекай.
Інґмар швидко підключив до себе Еву, і вони запитали
репозиторій штучного інтелекту про сюжет фільму «Сліпа лють»68. І тепер вже зблідніли обидва.
67

Санчо Панса – персонаж роману Сервантеса «Дон Кіхот». Ева посилається
на сцену, де Панса, будучи губернатором, мав вирішити непросту задачу. Два
мешканця прийшли до нього за справедливістю. Перший звинувачує другого, що
позичив тому 10 золотих монет, а другий їх не віддав. Обвинувачуваний, тоді ж,
попросивши першого потримати ціпок, на який він опирався, вимовляє клятву, де
присягається, що монети він віддав. Перший, повіривши цій клятві, заявив, що тоді
не має претензій, мабуть забув, коли йому ці монети повертали. Санчо Панса ж
розгадав цей трюк – монети були сховані в ціпку. Коли обвинувачуваний, віддавав
першому ціпка «потримати», то його присяга виявилася чистою правдою.
68
Головний герой фільму втратив зір на в’єтнамській війні. Його знайшли місцеві
племена, навчили керувати тілом і вправлятися мечем без очей. Протягом фільму
герой вправно б’ється із мафією мечем, який схований у його ціпку, водить авто та
переміщується між містами, використовуючи лише чуття, які він розвив у собі.
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— Еве, ти розумієш, він нас водить за ніс! Увесь цей
час! — прошепотів він. — Він... він... та він же готувався
до Голки!
— Авжеж! — збоку роздався спокійний та задоволений
голос Алекса, який вже дійшов до свого крісла. — Нарешті дотелепали. Перепрошую, що я до вас так зверхньо...
але я чесно сподівався, що ви ще вчора мене викриєте.
Але давайте поки цю тему не розвивати — ми ж домовилися дочекатися Брайана. І ще одне, — мабуть, Алекс
хотів хитро підморгнути, проте пов’язка, що скривала
половину його обличчя, все спотворила і перетворила
на дивну гримасу. — На відміну від Санчо Панси чи Ніка
Паркера69, у мене в палиці нічого не сховано. Чесно.
— Боже, дай мені аквавіту70... , — прошепотів як молитву Інґмар.
— Є інша пропозиція, — парирував Алекс, — Інґмаре,
можна нам усім до тебе до Юсти71 напроситися... там такий класний ліс... Я обожнюю балтійські ліси. Все одно,
нам до Терійокі треба, ще пару сюрпризів від Брайана
покласти. І з задоволенням тобі складу компанію із життєдайною водою72. Еге-ге... був би я молодшим, як ти, Інґмаре, я б із задоволенням попив би вашого сконівського73
пива. А зараз — роки... так що — лише аквавіт. І у спокійному середовищі будемо працювати далі. До речі...
69

Нік Паркер – головний герой «Сліпої люті».
Аквавіт – міцний шведський (і загалом скандинавський) алкогольний напій.
71
Містечко Ystad на півдні Швеції. На українську він перекладається, як Істад,
але у шведській транскрипції він звучить, як Юста. Алекс використовує саме
шведську транскрипцію.
72
Аквавіт часто перекладають від латинської aqua vitae – вода життя. Насправді,
етимологічно, напій не походив від життя, а походив від латинського vītae —
виноград. Просто, у Середньовіччя напій було трохи «поетизовано».
73
Сконе (швед. Skåne) – південна провінція Швеції. Англійською часто
перекладається, як Scania.
70

 143 

Павло Татаржинський

Проте закінчити йому не дала Ева:
— Брайан на зв’язку. Каже, із завданням упорався. І ще
каже... та зачекай — це вже Ева звернулася до Брайана, —
це ми вже знаємо. Тільки нам поставили в провину, що
ми ще вчора про це мали здогадатися.
Алекс смикнув Чона за рукав: «можете й мене підключити, будь ласка»? Коли всі чипи підключилися до конференції, Брайан сказав:
— Алексе, я все ще не розумію, що ти затіяв зі своєю
Голкою, але моя Совість готова тебе підтримати. Ти мені
інше скажи, ти коли зацікавився чипами з трупів?
— Ну, років п’ять тому.
— І чому не прийшов до нас? Там же досліджувати
й досліджувати! Я просто вирішив болванки робити
не з нуля, як ми робимо для наших підлітків, а розтиражовати декілька померлих чипів. Так, це ж жах! Мене аж
у піт кинуло — ми стільки років живемо із цим, викидаючи чипи на смітник... а там.
— Ой, та скільки ми прожили, — театрально перекривив
Брайана Алекс, — аж 30 років із чипами. Людство — ось
тобі — прожило не одну тисячу років, і теж викидало трупи
на смітник або, у кращому випадку, закопувало в землю.
Допоки Да Вінчі не вирішив парочку розрізати, щоб подивитися, що там усередині74. А щодо дисертації — думаю,
в мене буде час її написати. Техніком із телепортів я уже
працювати навряд чи зможу. Так що трохи згодом буду проситися до вас на роботу, на чипи. Візьмете з таким резюме?
— Ти вже найнятий!
— Добре, дякую. І, до речі, класна ідея з покійниками.
Мені чомусь таке в голову не прийшло. Думав, що ти будеш клепати саме нові болванки.
74

Вважається, що саме Леонардо да Вінчі був першопрохідцем у розтинах.
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— Та у мене ця ідея, як граната, у голові вибухнула, —
Брайан аж підвів руки до своєї голови та почав поступово
їх відводити, показуючи, немов в уповільненій зйомці, як
у нього вибухав мозок. — Але скажи, це не небезпечно?
Я просто лише поверхнево пробігся по померлих чипах,
але в них я бачу лише негатив...
— Саме так. Коли людина помирає, Совість іде кудись
далі, а негатив залишається тут, на землі. Стосовно небезпеки — зараз, точно, небезпеки не буде, але треба досліджувати далі.
— Згоден. Коли людина винайшла перший кам’яний
спис, то це був прорив. Як одразу на полювання стало
легше ходити! Але кому тоді в голову могло прийти, що
звичайний спис еволюціонує до ядерних ракет та почне
вбивати народи... Добре, будемо далі займатися. Я зараз
викличу телепорт і миттю — до вас.
— Ні, — різко відказав йому Алекс та видав ще одну несподіванку. — Я не так багато назбирав чипів із померлих.
І вони не в Терійокі, як я казав. Частина в Києві, частина
в Ризі. А в Терійокі можна тебе, Брайане, попросити їх підкласти? Просто в Терійокі півроку тому запустили перший
телепорт, і він уже не в тестовому режимі працює. Твої болванки він не просканує — я вже це протестував. Головне —
проходити контроль із чистою Совістю. Ти їх підкладеш,
куди саме — лови координати. А ми завтра із журналістами будемо на них урочисто дивитися. І завтра ж я перед
журналістами дам координати схованок у Києві та Ризі —
наші представництва на перехідних територіях їх швидко
знайдуть. Для того, щоб суспільство поставило мене в один
пантеон поруч із Гітлером, Путіним та іншими психами —
гадаю, більше, ніж достатньо. А потім уже... так Інґмаре,
вибач, можна до тебе нам усім на аквавіт напроситися?
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— У мене є вибір? Звичайно! — із завзяттям відповів
той. — У мене є класна рибацька хатинка на березі. Там,
точно, нас ніхто не знайде.
— Добре. Я тоді піду сьогодні знову до лікарні, щоб
ви спокійно спали, знаючи, що я під охороною. А завтра
беремо жовту пресу і показуємо їм знахідку століття. Упс,
забув ще одну річ, Брайане, за тобою завтра явно буде полювати преса, допитуватися в чип-експерта про висновки... Я думав таку легенду...
— Не треба, — цього разу Брайан перебив Алекса, — залиш це на мої плечі. Я знаю, що за мною завтра полюватимуть. І в мене є кілька ідей.

25
30 жовтня 2091. Терійокі.

Наступний день, як і сподівався Алекс, зробив сенсацію для світу мас-медіа. Чипи, підкладені Брайаном у Терійокі, виявилися вищої проби — ніхто навіть
не запідозрив фальшивку. За переданими координатами від Алекса, чипи в Ризі та Києві знайшли за півгодини. Брайан, як і обіцяв, теж приготувався до цієї
сенсації — він прекрасно усвідомлював, що йому, як
розробнику чипів, доведеться давати інтерв’ю. Слава
Богу, не штучному інтелекту, тобто Уряду, а звичайним
людям — себто журналістам. До речі, Уряд вже теж проаналізував всі останні події та, мабуть, вивів позитивний для себе результат, оскільки пріоритет за декілька днів понизився з початкового А-3 до нормального.
«Напевно, усі подальші сюрпризи, які нам готуватиме
Алекс, будуть сюрпризами лише для людей, — подумав
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Алекс, — а Інтелекту вже все зрозуміло. Інакше б він,
точно, спокійно не сидів».
Так і вийшло — Брайану довелося давати прес-конференцію. І найважчим тут було — нести із самим серйозним виглядом обличчя ту нісенітницю, яку він підготував, та не зареготати. Брайан відчував себе якимось
міністром або останніх днів Третього Рейху, або останніх
днів Росії, коли ті, знаючи, що імперії руйнуються на очах,
із бравим виглядом доповідали про здобутки уряду або
про нові види озброєння, які ось-ось-ось вийдуть з конвеєра та знищать усіх ворогів. Брайан десь з півгодини
розповідав, наскільки зомбована Вата і наскільки вони
усі рвуться в Цивілізацію. Хоча тут і була частина правди: протягом вже півтора століття — з часу закінчення
Другої світової — Європа та Америка для країн Африки
або соцтабору уявлялися якимось раєм. Немовбито тут
мешканці не сильно напружуються на роботі, але мають
мільйонні рахунки в банках, власні будинки, шикарні машини і т. д. Чому в голови людей недорозвинених країн
вбивалася саме така громадська думка: всі в Цивілізації
чи тодішніх капіталістичних країнах — поголовно багатії, і що це багатство їм ледь не з неба впало, — Брайану
було незрозуміло. Так, на відміну від диктатури та Вати,
і тодішній капіталістичний світ, і сьогоднішня Цивілізація зробили багато, щоб більшість людей жили добре.
Але для цього в обох суспільствах треба було гарувати,
працювати, як віл.
Проте, на цьому ідіотському світогляді африканських
країн та Вати, що європейці гребуть гроші лопатою,
Брайан і побудував свої докази того, як Терорист № 1,
себто Алекс, збирався знищити весь світ. І як героїчні дії Брайана завадили цьому та врятували людство
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за секунду до катастрофи. Одним словом, нехай
за прес-конференцією Брайана хтось напише суперпупер-сценарій для крутого бойовика. А сценарій, з тих
слів, які лилися з Брайанових вуст до мікрофонів, був
простим. Злий геній Алекс знайшов можливість витягувати чипи з трупів. А потім знайшов можливість їх відновлювати, залишаючи той негатив, який існує в чипах
померлих. А потім організував Церкву Останньої Московської Віри — звичайно на території Вати — та читав
їм проповіді. Основний мотив проповіді — європейцям
знов не вистачає населення, і вони готові знов прийняти багато людей з Вати і виплачувати їм соціальну допомогу, забезпечувати квартирами, їжею... щоб вони
тільки народжували дітей, як на конвеєрі. Так Європа
з Америкою вже робили на наприкінці ХХ та початку
ХХІ століття, щоправда, тоді ледь не згубили себе і свою
культуру. Вата, щиро віруючи в соціал, вшиває в себе
чипи і масово біжить у Цивілізацію. І тут наступає час
істини. Їх тут ніхто не чекає. І соціалка теж не чекає.
Але головне — їх не чекають цивілізаціяни. І що робити
з цим нашестям, ніхто не знає. Поки суспільство консолідується та готує третю реконкісту, Вата, ошаліла
від негостинності — адже їй не дали обіцяну соціалку, —
починає трощити все навкруги.
Брайан закінчив свій голлівудський сценарій. Журналісти швидко розійшлися. Зараз вони були зайняті
іншою темою — представництва розповідали в деталях, як вони знайшли схованки, і Брайана залишили
на самоті. Він тяжко опустився на стілець у залі та охопив голову руками. На чолі виступив піт. Брайан знесилено, ледь не стогнучи, видохнув. Сил йти далі і щось
продовжувати — не було. І причина була простою: йому
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повірили! Й Алексу повірили! Всю нісенітницю, що вони
удвох несли, — все з’їли? Невже справді Індекс Мака —
такий же, як і раніше? Під час виступу його затролили
лише його команда, а згодом Ева, Чон та Інґмар та жінка з дітьми. Алекс, звичайно, теж наприкінці потролив,
написавши: «Ти — бог-левел, іди в кінематограф :)».
І лише декілька сотень його студентів, не соромлячись,
кололи його чип. Лише декілька сотень намагалися
крикнути йому: «Що ти верзеш?!» А інші? Через його
лекції пройшло більше десятка тисяч слухачів! Вони всі
впустили цей бруд до себе в мозок? Брайан від злості
подумав, що треба викинути чип до біса на смітник. Це,
звичайно, в побутових умовах зробити неможливо, таке
роблять лише в лікарні. Але Уряд зафіксував цей сплеск
негативу. Чип несподівано почав м’яко вібрувати. Брайан здивувався — як це? Я його хочу на смітник викинути.
В таких випадках Уряд має зараз мені порекомендувати
терапію з глибинної психології — щонайменше, а тут —
м’яка вібрація. Це ж... це ж рідкісний випадок!
Так, це був рідкісний випадок, коли штучний інтелект напряму зв’язувався з людиною. Він завжди працював за принципом господа Бога з усіх релігій — тобто
займався стратегією розвитку Всесвіту, а на конкретну людину йому було наплювати. І тут він зв’язується
з конкретною людиною — Брайаном! Контакт був короткий. Лише чотири слова від Уряду: «Все йде вірним
шляхом». Кінець зв’язку.
Чип заспокоївся. Брайанів мозок, однак, досі ще
ніяк не міг охолонути. Відповідь від Уряду означала,
що Індекс Мака закладений природою. Тобто Всесвітом. І по-іншому людство просто не зможе розвиватися.
І цей... як його... Макеревідж..., мабуть, був непоганою
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людиною, раз йому Всесвіт надав таку честь — озвучити цю прописну істину людству. Звичайно, тоді, коли
він її озвучував, на неї майже ніхто не звернув уваги
(20 %, мабуть!), а Вата, точно, ще й кепкувала — мовляв,
інтелігент який розумний знайшовся! Він, здається,
був музикантом... треба буде послухати, що він співавписав: честь стати корисним для людства просто так
не дають. Її вибороти треба. Цікаво, чи був би він задоволений, знаючи, що його прописну істину зрозуміють
лише 20 %? Ні, мабуть, має бути задоволений... років
через 150. Коли ми цю істину практично застосуємо... ,
може, нам справді треба підвищити поріг встановлення
чипа, а всіх інших — до Вати?
Але все одно, мозок не заспокоювався: «Чи не метнутися зараз знову до Берліна... у те кафе... за шнапсом?
Мені однозначно треба хильнути. А може, й напитися
на самоті...». За цими думками Брайана застигла вібрація чипа. На зв’язку були усі четверо, Алекс теж. Слово
взяв Інґмар:
— Спеціальна авторитетна комісія на чолі із Чоном
і у складі того ж Чона, офіційно постановила: наші душі,
як жертви останніх робочих днів, потребують глибокої
психотерапії балтійськими лісами та шведським аквавітом. Терапія буде проходити у найпродвинутішій лікарні
Святого Інґмара у місті Юста. Не забудьте взяти туди ж
і Вашого прес-секретаря і покірного слугу — Вашого святого Інґмара, який і збудував цю прекрасну лікарню.
— Чуєш ти, благовісник недоканонізований, я щойно
хотів до Берліна від вас утекти та там напитися, — зловтішився Брайан, — так що, дякую за пропозицію. Врештірешт аквавіт не гірший за шнапс. Тоді до завтра.
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31 жовтня 2091. Юста.

«Лікарня Святого Інґмара», як Інґмар колись жартома охрестив це місце, був звичайним прибережним будиночком, збудованим з дерева, пофарбованого в темночервоний чи, радше, у світло-буряковий колір. І форма
будинка, і колір були типовими для цих місць — таких
рибацьких збудувань по всій Швеції налічувалося сотні
тисяч, і головною їх рисою була саме типовість. Споконвіку ці будинки слугували або тимчасовим притулком,
якщо рибалку раптом накрила негода, або — коли закінчувалася рибацька навігація — там зберігалися взимку
ті рибацькі снасті та приладдя, які просто неба не покладеш. Але, мабуть, головною рисою цих будинків було те,
що туди можна було завжди втекти з дому, щоб побути
наодинці, або, навпаки, — запросити ще декілька подібних «утікачів» та влаштувати сабантуй.
Проте, на відміну від більшості рибацьких хатинок,
Інґмар цілеспрямовано залишив свою без змін усередині. Тому хатинку можна було показувати як музей — показувати дітям, як жив звичайний шведський ﬁskaren75
зразка ХІХ століття. З електроніки тут був лише обігрівач та декілька ламп. Інґмар відмовився навіть від холодильника — алкоголь він охолоджував у струмочку, який
дзюрчав одразу біля хатки та, за словами Інґмара, відчував настрій господаря краще, ніж сучасні побутові охолоджувачі: коли треба, струмок охолоджував напої сильно та швидко, а коли треба — м’яко.
Брайан завжди кепкував із Інґмарової вигадки
про «штучний інтелект» струмка. Навіть іноді нарочито
75

Рибалка (швед).
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голосно розмовляв зі струмком на наукові теми, за що
регулярно отримував на горіхи від Інґмара. Проте Брайан був абсолютно згоден із Інґмаром, що в хатинці,
нашпигованій сучасною електронікою: голографічними екранами, міні-кав’ярнями, роботами-прибиральниками, — вживати алкоголь, знімати стрес та спустошувати свою голову від дурних думок буде набагато
важче. Та й вода зі струмка — не оброблена нічим, свіжа
джерельна вода — була напрочуд смачною. Щоправда,
пити її можна було лише біля хатинки. Перелита у будьяку тару, рідина скисала буквально за декілька годин.
Наприкінці ХХІ століття напитися напряму зі струмка або річки вдавалося дуже рідко: навіть у країнах Ц
ивілізації ще не змогли сповна відновити водойми,
які наші ж предки впродовж всього життя людства,
а особливо у ХІХ – початку ХХІ століття цілеспрямовано засмічували.
Інґмар перемістився до хатки трохи раніше, і коли
всі інші підтягнулися, там вже було натоплено. На столі заварювався чай, а в струмку охолоджувався аквавіт.
Інших запасів їжі або алкоголю в Інґмара не було, хоча
він був на 200 % упевнений, що ці посиденьки одним
днем не закінчаться — Алексова історія обіцяла бути довгою та ненудною. Проте, на відміну від старих часів, зараз
телепорти все доставлять вмить. У тому числі і його колег — все одно ночувати всі будуть у готелях Юсти. Навіть
Брайан, у якого в останні роки виникало бажання втекти
від світу, усамітнитися тут, на березі Балтийського моря
та порибалити на самоті (тому він «орендував» Інґмарову
хату, оскільки в його Австралії нічого подібного не було),
навіть він не погоджувався ночувати у цій хатинці, яка
не мала зручностей. Інґмар же — чи то в силу характеру
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чи то через ще молодий вік: всього лиш п’ятдесят років —
міг приїхати сюди максимум на годину, випити на березі
пляшку пива та бігти далі.
Близько одинадцятої мали підтягнутися всі інші. В хатинці Інґмара було лише дві кімнати, одна з яких слугувала більше за комору. У другій можна було сидіти, хоча
вона й не була просторою — споконвіку шведські рибалки будували їх за принципом «максимального мінімуму». Тобто, з одного боку, будівля мала вмістити в себе
максимум рибацького начиння, з другого, якщо там перебувають люди, то обігріти будинок треба було максимально швидко та з мінімальними ресурсами, тобто мінімальною кількістю дров.
У другій кімнаті стояв досить великий стіл, навколо нього — стільці, а вздовж стін рядами один напроти
одного стояло шість глибоких зручних крісел — на той
випадок, якщо хтось не захоче сидіти за столом. І стіл,
і стільці швидко розбиралися, тому можна було їх винести в комору і залишити, якщо компанія захоче продовжувати розмову лише за аквавітом, сидячи у кріслах.
Проте зі столом та стільцями, які стояли посередині,
місця в кімнаті більше не було. Вірніше, по кімнаті можна було безпроблемно пересуватися, але здійснити сюди
телепортацію — навряд чи. Принаймні сканер телепорту,
точно, заблокує посадку прямо у кімнаті навіть для однієї
людини, не кажучи вже про більшу кількість. Тому Інґмар порадив своїм колегам телепортуватися на майданчик біля моря, який знаходився у метрах 30 від хатинки.
Першим у хату зайшов Брайан, за ним Чон. Ева ще
була на майданчику, оскільки вона збиралася супроводжувати Алекса. Як би вправно Алекс не володів білим ціпком, нова місцевість для будь-якого сліпця —
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це важке завдання. До того ж, позавчора Алекс був
зі звичайним ціпком — без сенсорів та «штучного ока»,
яке, будучи інтегрованим із чипом, могло «розповідати»
сліпцеві ситуацію навколо не гірше за природнє око, яке
Природа через нервові кінцівки багато мільйонів років
тому інтегрувала із мозком. Сьогодні йому, нарешті, надали сенсорну палицю у лікарні. Але щоб із нею «зростися», має пройти не один тиждень. Тому Ева по-старому буде підтримувати Алекса, доки вони крокуватимуть
з майданчика до хати.
Алекса телепорт доставив останнім: він провів цю ніч
знов у берлінській лікарні, під охороною психологів. Все
задля того, щоб інші могли спокійно спати, знаючи, що
його не накриє голковий шок та він несвідомо не вистрибне з вікна. Проте коли він з’явився на майданчику, з хати
висунувся Інґмар та крикнув, щоб ті не йшли всередину:
— Сьогодні напрочуд класна погода, тому пропоную
попити чай просто неба, прямо тут, на майданчику!
Зараз усе організую!
Інґмар викотив візок із термосом на середину майданчика і почав розливати чай. Крім чаю, на столі нічого
не було — хіба що декілька шматків колотого цукру —
проте його так ніхто й не взяв.
Компанія стоячи пила чай, насолоджуючись плескотом хвиль, які лагідно накочувалися на берег. При цьому
на самому березі панував повний штиль — навколишній
ліс стояв у величній тиші. Лише деінде можна було чути
поодинокі зойки птахів, які чи ще не полетіли в теплі
краї, чи збиралися зимувати тут. Проте ні зойки птахів,
ані плескіт хвиль анітрохи не дратували слух, усе було
ідеальним — як уміє будувати лише Природа, якщо її
люди не роздратують. Небо було затягнуте суцільною
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сірою пеленою, яку можна побачити тут саме в другій половині осені, але на дощ не було навіть натяку. Та й саме
море, напрочуд, легко дмухало лагідним теплим бризом.
Першим порушив тишу Алекс:
— Не знаю як ви, а мені завжди подобалися ці балтійські ліси — чи то тут, чи взагалі в Померанії76, чи в Балтиці, чи під Виборгом. Вони якісь особливі, взагалі на інші
ліси не схожі — і шумлять по-іншому, і пахнуть… Шкода,
що досі їх не відновили до кінця в районі колишнього
Санкт-Петербургу. Але, сподіваюся, наступне покоління
вже побачить їх красу... Боже, як можна було бути такими варварами та бездумно різати свої ж ліси — аби заробити пару євро на випивку77?
— А чого лише одну сторону в цьому конфлікті тавруєш? — відказав йому Інґмар. — Мої предки не набагато
кращі за твоїх варварів. А може, й навіть гірше. Знаєш
чому? Твої варвари часто різали ліси, а виручку пропивали, навіть не думаючи, що вони коять. Стандартна
поведінка Вати — повна відсутність мозку. А мої предки цим користувалися — вони купували деревину, прекрасно знаючи, що вона браконьєрська. Меблі робили
з неї у промислових масштабах. Так що мої діди прибуток отримали, і його точно так, як і варвари, пробухали.
76

Скоріш за все, під висловом «взагалі в Померанії» слід розуміти «Єврорегіон
Померанію», яка охоплює колишню пруську провінцію Померанію, поділену
між Німеччиною (Vorpommen) та Польщею (Województwo zachodniopomorskiez
województwem pomorskim) та частину південної Швеції.
77
Алекс посилається на експорт лісу — явище, яке виникло в середині 1990х
років на територіях колишнього СРСР. Користуючись тим, що в Європі на той
момент кожне зрублене дерево контролювалося (через наміри збереження лісів)
і деревина, відповідно, коштувала дорожче браконьєрської деревини — в Росії,
Україні та Білорусі ліси нещадно та неконтрольовано вирізали та відправляли
необробленими на експорт. Така сама проблема існувала й в Новому Світі —
Амазонські ліси.
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Не обов’язково спиртом пробухали. Там на початку
ХХІ століття айфони якісь були, сваровські якісь, луївітони — і ще багато понтового непотребу. А їхній онук —
тобто я — має тепер додатковий податок — на відновлення карельських, карпатських та амазонських лісів. І хто
більшою сволотою у цьому процесі був — Вата чи європейці — це ще питання. Я так іноді дивлюся на події
початку ХХІ століття і не розумію, чому ці голкодавці
лише війну з корупцією зачепили. Я б усіх винищувачів нашої планети з наснагою осліпив би! І тих, хто ліси
рубав, і тих, хто з заводів відходи у річки скидав! Щоб
ходили, падлюки, наосліп по тому смітнику, який самі
собі створили! Ой! — раптом схаменувся він. — Соррі,
Алексе! Я... я нічого такого не хотів сказати!
— Розслабся, — відповів йому з посмішкою Алекс, —
ти все вірно кажеш. І про предків, і головне про жертв
Голки. Вони справді падлюки! Геть усі! Правда, є одне
цікаве виключення, що стоїть перед вами. І саме за цим
ми з вами сьогодні зібралися. Я чай свій вже допив. Хотілося б уже сісти якнайзручніше. Ви як?
Як виявилося, за діалогами всі вже чай подопивали,
тому всі гуртом попрямували до рибацької хати. Ева знов
запропонувала Алексові себе, як поводир. Поки Ева допомагала йому дійти до хати, інші швидко розібрали стіл
у кімнаті ти винесли його разом зі стільцями до комори.
Також вони трохи посунули крісла, зробивши з них щось
на кшталт кола — так співрозмовники бачитимуть один
одного. Кожне крісло на кожному бильці мало спеціальне поглиблення під склянки. В одне бильце Інґмар швидко поставив по порожній чарці, але за пляшкою не побіг.
Вирішив, бігтиме лише тоді, коли йому накажуть, аби
напій, який вже мав охолонути у струмку, не нагрівся
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в теплій кімнаті. Друге бильце «обслуговував» Чон —
він поставив туди по склянці та наливав воду, аби можна
було запити аквавіт. Це була фішка Інґмара у цій хаті —
крісла були старі та неінтегровані. Тобто людина тут мала
пити не стільки, скільки дозволить їй чип, а скільки їй
самій захочеться. Звичайно, якщо такі вливання будуть
систематичними та кількісними, то чип — точно — накапає Уряду про таку поведінку. Але іноді можна трохи
неконтрольовано побавитися. І навіть, якщо хтось із компанії перебавиться, то нічого страшного не трапиться.
Усі розсілися по кріслах. Алекс, без усіляких прелюдій,
почав.

27
— Ви мою біографію вивчали. Через що я пройшов,
ви прекрасно знаєте. Але найстрашніше — це було не моє
здоров’я. Хоча й від нього небагато радощів було. Мало
того, що я і в нормальному стані не міг керувати своїм
тілом — через ДЦП, — так ще й ці постійні епілептичні
атаки. Я досі не розумію, як я собі язика навпіл не розкусив — він у мене укушений-перекушений. Доходило навіть до якоїсь параної — пам’ятаєте, у нашому дитинстві
ескалатори були — у Ваті вони ще є... ну, якщо ностальгія
замучить? Так ось, я боявся на них ставати — був острах,
що мене зараз накриє, я полечу вниз по сходах і когось невинного ще, не дай Боже, розчавлю. Чи просто понівечу.
Але знову, проблеми зі здоров’ям — то фігня. Найстрашніше було ходити із кармою сина сволоти. Добре, я дитя
Цивілізації, у мене інші цінності, але... Ну навіть у Ваті,
яка нормальна людина може сприйняти те, що робив мій
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батько? Скажіть, як можна перевозити танки і кричати
на весь світ, що ми перевозимо гречку? Там же на Донбасі люди слідкували за кожним метром переміщення цих
гуманітарних конвоїв! Бо вони від голоду пухли — вони
цієї гречки як манни небесної чекали. А тут, на тобі —
танк! І не дай Боже станеш перечити, зараз тебе цим танком і переїдемо, а то розвелося тут розумних. Справжній
солдат так себе не поведе. Справжній солдат буде битися до останньої краплі крови, буде рубати по ворогах направо і наліво. Та він поважатиме своїх ворогів. І мирне
населення буде захищати, а не знущатися. Але давайте
по правді — мій батько ніколи солдатом не був. Його,
крім грошей та коштовного віскі, нічого не цікавило. Так
ось: скільки б я не аналізував його передсмертний файл,
у мене склалося враження, що людина так і не зрозуміла, що це за Голка така була. Чесно, я більш ніж упевнений — він кинувся під потяг не від того, що він сволота.
Не від того, що він обдурив людей на Донбасі, коли привіз
танки замість гречки. Не від того, що він врешті-решт мою
мати зґвалтував. А від того, що разом із його зором зникло і бабло. Адже джерел надходження, більше не буде!
А як без бабла кутити? Я впевнений, із грошима він би
і сліпий кутив — тільки сильніше на повіях відривався би.
Я колись спілкувався з дітьми тих людей, які стали жертвами Голки. Так от, кожен своїм дітям залишив настанову, щоб вони не повторювали подібного, та жили як нормальні люди. Розумієте? Так, я розумію, що мій батько це
виняток навіть серед жертв Голки. Там просто мінусовий
IQ, і йому хоч руки після очей відріж, все одно не зрозуміє
страждань інших. І у мене ось це відчуття безглузде, що
Голка насправді дуже мало або слабенько тоді погуляла.
Знаю, що це неправда, Голка не чіпає низький IQ. Але...
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Алекс зробив невеличку паузу та продовжив:
— Але повернемось до мене. Цю психологічну травму
мені, слава Богу, телепорти вилікували. Я чесно, прямо як
у Фауста, кричав: «Спинися, мить! Бо ти прекрасна», —
коли ми перший телепорт запустили, навіть у тесті! Це
було справді прекрасно! А потім Цивілізація ще й спромоглася мене фізично вилікувати. Ви навіть уявити собі
не можете це відчуття — відчуття нарешті здорового тіла!
І ось я, такий молодий — лише за п’ятдесят — і красивий,
зіткнувся з іншою проблемою: а куди розвиватися далі?
Від дітей я відмовився один раз і навічно: знаючи про свій
букет хвороб, передати їм щось від себе... це ж як треба ненавидіти своє дитя... До того ж, самі знаєте, мене у церкві
виховували. Тому я, на відміну від більшості людей Цивілізації, вірю в щось. Не перебивайте. Мені теж подобається
наше сучасне релігійне гасло, яке ми в Екзюпері поцупили. Так, землю нам позичили наші діти78. Окей. Але я ще
і в карму від предків вірю. І в реінкарнацію. І в те, що душа
кудись далі потрапить. Хоча... і карма, і реінкарнація з нашою релігією співпадає. Хто зна, може я в минулому житті
якраз і був товаришем по чарці батька та колегою по гумконвоях... А потім хтось, в кого я гроші вибивав чи цупив,
узяв мене та й прокляв. Може, відібрав у якогось донбаського діда усі його запаси самогонки, ще пригрозивши, що
хату йому спалю... Ось він мене і прокляв, мабуть. Самогон
став різко отруйним чи я його спожив у кількості, несумісній зі здоровим глуздом... І отруївся. На смерть! І хто буде
такому бидлу позичати Землю? Епілептик-децепешник,
у кого я реінкарнувався! А помститися своєму батькові,
який раптом реінкарнується у МОЮ дитину, та яка успад78

Повністю фраза А.СентЕкзюпері звучить так: «Земля не дісталася нам від
наших предків — нам її позичили наші діти».
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кує МОЇ хвороби — це низько, як на мене. І я вирішив
зайнятися чимось корисним. Вірніше, як ви самі знаєте,
нічого корисного у вас не вийде, якщо вам ця активність
не до вподоби. Спочатку у мене виникло бажання копнути глибше по жертвах Голки та проаналізувати, чи справді всі жертви зрозуміли «за що». І коли я почав копати,
я натрапив на цікавіші речі.
Алекс знову зупинився. Це й не дивно, бо промовляти
великі масиви інформації, та й ще так, щоб кожне слово було зрозумілим аудиторії, не так і легко. Буквально
декілька секунд Алекс переводив подих, обдумуючи, що
казати далі, і згодом розпочав:
— Одного дня я прийшов до свого Отця. Маю на увазі
Отця Йоана, який під час Голки служив у Руській церкві
в Берліні, і який мене ж тоді, після суїциду матері, всиновив та, можна сказати, виховав. Бо невідомо, що зі мною
було би, живи я в сирітському притулку. На жаль, як я
трохи почав працювати, забув я про нього. А зараз каюсь.
Хоча... там інші причини були — мені насправді хотілося
втекти від нього — цього, як я його називав — «монстра
з монастиря». Бо Отець той занадто фанатичним церковником був. Здається, таких тоді в російській церкві
на конвеєрі лише й виробляли. Агресивний — всі інші
релігії, крім російської православної, — анафемував.
Від прихожан вимагав ледь не голодувати на суху в піст.
Якщо хтось дітям, не дай Боже, щеплення робив — кричав, що то від диявола. А Голку Диявола тоді ледь не своїм
особистим ворогом зробив. Навіть коли його шеф — той,
що тоді в Москві сидів, забув уже, як його звали... Його
теж Голка зачепила — він втопився у власному басейні
у себе в маєтку... А потім журналісти по його маєтку ходили й дивувалися, звідки в служителя Бога такий палац
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та стільки непотрібного золота. Називали навіть це понтово-палацове «мистецтво» поміж собою — «раб-божийстайл». Навіть тоді мій Отець нічому не повірив. Сказав,
що це його американці з держдепу осліпили, а потім
втопили, а золото підкинули. Хоча там, якщо пам’ятаєте, золота було — на бюджети пари Штатів вистачило б.
Шкода, пограбували геть усе! Ну, а що з Вати взяти?!
І раптом, він мене через багато років знайшов і попросив терміново приїхати — помирав. А поруч нікого не було.
Прихід свій він сам же і знищив — хто ж буде до ідіота ходити, якщо тут Цивілізація розвивається? Так і помирав
на самоті в Seniorenheim79. Так ось, він через чипи мене
розшукав і сповідатися вирішив. Бо більше нікому було.
Плюс, він узагалі німецькою не володів. Досі не уявляю,
як його взагалі до Вати тоді не депортували...
Години три сповідався. Але багато чого цікавого розповів. В основному про те, як свої помилки переосмислював.
Він, виявляється, навіть мене приютив зі злості. Вірив, що
Голка — це «проект держдепу». Отже вирішив, що накачає мене правильними проповідями, і я помщуся клятим
американцям за Русь розбиту, чи щось таке. Я йому тоді,
на сповіді, заперечив: «У Біблії ж, яку ти, — кажу, — дистриб’ютував, трохи протилежна інструкція користувача:
вбивство людини гіркіше Богові, ніж знищення всього
людства80». Він посміхнувся, сказав, що, по-перше, я помиляюсь, бо так Коран каже. Біблія каже простіше: «Не убий».
До речі, Брайане, я ледь штани не намочив — так реготав,
коли ти таку ж ідею продавав журналістам, про Церкву
останньої московської віри. Ти щось курив перед цим?
79

Seniorenheim (нім.) — притулок для літніх людей.
Дослівно ця фраза в Корані (АнНасаївід Бурайди) звучить так: «Вбивство
віруючого болючіше Аллахові, ніж зникнення всього всесвіту».
80
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— Я не курю, — відповів Брайан. — А ідея звідки? Та все
наше людство, вірніше, його історія, — це безмежне джерело ідіотизму. Он, церква протягом всієї історії махала
то хрестом, то півмісяцем та відправляла солдат на чужі
землі, кажучи при цьому, немовбито саме так Біблія або
Коран каже. Мені навіть іноді здається, що християнська церква сама ж і вигадала ту муть — про того гімнаста
на хресті, аби створити прецедент для Хрестових походів
та подальшого знищення євреїв81.
Алекс посміхнувся кінчиками губ, почувши про гімнаста, та відповів:
— Слушна думка. Тільки це все думки. А ось мене реально хотіли використати. В принципі, чувак розраховував,
раз я хворий, то адекватно мислити не зможу, і в мене
можна залити будь-який бруд. Благо, школа не дала цьому статися. Тоді вже, слава Богу, наша шкільна система
перестала просто й бездумно впресовувати знання в дітей, а почала вчити дітей думати, аналізувати. А то, якби
я у старій системі вчився — як у ХХ — початку ХХІ століття, то ви б, точно, отримали терориста-православа. Хоча...
може б, і ні. Ви ніколи не задумувалися, що після Голки
терористичні акти в Цивілізації зникли? Я колись задумався. Повивчав матеріали. Так ось, головна причина
занепаду тероризму була навіть не в дебаранізації та депортації, як усі гадають. Навпаки, коли нові уряди почали всіх хіджабних безробітних до Вати депортувати, то —
згадайте — там такі настрої були... Яке ви маєте право?
Ми тут три покоління на соціалі сидимо, якого біса ми
81

Офіційною причиною Хрестових походів завжди була теза, що фізичне місце,
де розіп’яли християнського Христа та відповідно його хрест, знаходиться під
владою ісламістів. Також, до ХХ століття всередині християнського суспільства
панувала думка, що в смерті Христа винні саме євреї (цар Ірод), а ніяк не
Римська імперія.
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тепер маємо скинути хіджаб, вивчити вашу срану німецьку та — найстрашніше — йти працювати? В такому стані
та враховуючи кількість «ображених», достатньо легко
комусь надіслати у дурну голову меседж: — піди вбий
якомога більше невірного німецького народу заради
Ібрагіма та Мохаммеда82. І начхати, що ні перший, ні другий подібних ідей ніколи не продавали, але хто ж буде
читати першоджерела? Проте — на такому благодатному ґрунті — жодного теракту. І знаєте, чому? Та тому, що
після Голки з її двадцятьма тисячами жертв, ніхто не хотів соромитися. Ну, в‘їде воно в натовп на вантажівці, ну,
передавить декілька людей. А потім, у раю, дванадцять
незайманих, виділених за коранівською квотою, будуть
не приголублювати його, а тупо з нього кепкувати.
Алекс витер кілька крапель поту з чола — незважаючи
на осінь надворі, у хатинці було тепло — та продовжив:
— У будь-якому випадку, в Отця мого нічого не вийшло, і перед смертю він за свої плани переді мною вибачався. Сказав, що багато що переосмислив за ці роки.
Подякував Богу, що його прихід став занепадати. Досить
швидко написав заяву на звільнення, чи як там по-церковному — відрікся від церкви — та поставив собі чип.
Щоправда, він не просто заяву на звільнення написав,
він розпродав все церковне начиння по приватних колекціях, а потім всю виручку перевів кудись у дитячий
притулок на Ваті. Так що перед вами стоїть людина,
батько якої проклятий українським народом, а Отець —
залишками російської православної церкви. Згодом,
другою анафемою я пишаюся!
82
Ібрагім — персонаж Корану. У Біблії та Торі, цього ж самого персонажа звуть
Авраам. До цього персонажу всі три книги — Біблія, Коран та Тора — мали
однаковий сюжет. Потім сюжети почали розділятися. Мохаммед — основний
пророк Корану.
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Із часом Отець мій дійшов прописних істин, які
ми з вами добре знаємо. І те, що Голка Диявола мала позитивний для людства ефект, і те, що людство має вмикати мозок. Останнім часом він сказав, що знайшов себе.
Він цілеспрямовано влаштувався садівником одразу в декілька дитсадочків та початкових шкіл. Оскільки жив
один, то в принципі, додому він приходив лише на сон.
А весь інший час — і вихідні теж — проводив на цих роботах. Він сказав, що там і отримав найкращу нагороду
за своє життя. Каже, ти «ореш» декілька днів, майже без
відпочинку, створюєш садовий шедевр... А на наступний
день його бачать діти. І ці палаючі дитячі очі, які не можуть прийти до тями від краси... Відчуття кайфу, який
ти отримуєш, бачачи ці іскристі очі... Це просто неможливо передати!
Мені, після того, як він сповідався та відійшов, одна
з лікарок показала відео з його роботи. Виявляється, її
донька колись навчалася в школі, де він працював. То,
я вам скажу, це справді вражає. Не скільки самі клумби,
а те, як він збирав біля себе дітей і розповідав про всі квіти, що там росли. Враховуючи, з яким неймовірним захопленням він ці екскурсії проводив, то діти цим легко
заражалися. А дитина, яка доторкнулася до прекрасного,
ще й з такою подачею матеріалу, бидлом уже — точно —
не виросте.
У мене залишилося трохи гірке відчуття від його сповіді, бо він дуже проклинав свою роботу у лавах ФСБ, ну,
тобто РПЦ. І мені лише за місяць по його смерті прийшла
в голову думка, що під кінець життя він робив ті ж самі
проповіді, яким його вчили в його духовних семінаріях,
та які він відточував на своїх прихожанах. І те, що я побачив на відео, вражає. Бо всі його «садові» проповіді явно
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відлунювалися у дітях, а не проходили повз. Чи зміг би
він досягти такого результату без своєї церковної кар’єри?
Навряд. Так що, й ФСБ, саме того не знаючи, допомагає
розвиватися Цивілізації далі. Тому, як Ізраїль має дякувати Гітлеру, так і ми — у Цивілізації — маємо трохи
подякувати Путіну за той безлад, що він укоїв. Шкода,
Отець помер без цих знань. Але, мабуть і це на краще.
Коли він перестав дихати, у нього, звичайно, витягнули чип. Я запропонував допомогу — я ж таки в Уряді працюю, — тим паче, сьогодні неділя, а на завтра у мене було
завдання на роботу в Блоці № 1-7. Там, до речі, й репозиторій померлих чипів знаходиться. То ж окрім його чипа,
я отримав до десятка інших, свіжопомерлих. По дорозі
до дому взяв чвертку Азбаху83, щоб, за старим російським
звичаєм, пом’янути небіжчика.
І ось, чи то після Азбаху, чи просто так, у мене виникло бажання роздивитися мертві чипи. І ви думаєте,
я в цю ніч зробив якесь мегавідкриття? Помиляєтесь!
Саме в цю ніч я нічого цікавого не знайшов. Окей, чипи,
окей від небіжчиків. Я погрався трохи з ними: спробував
до свого чипа підносити, спробував під’єднати їх до свого
комп’ютера... жодного результату. Контакту немає.
— Так і має бути, — погодився з ним Брайан, — чип
активується не електричною енергією або якимось квантовим полем, а людською Совістю — там джерело енергії.
— Як кажуть німці — Jein84, — сказав Алекс, — але це
я зрозумів пізніше. Я погрався із чипами ще трохи —
врешті-решт, не в кожного є можливість повивчати свої
83

Asbach — німецьке бренді.
Німецький сленг, створений з двох слів Ja — «так» та Nein — «ні». Означає «і так,
і ні».
84
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частини тіла, навіть на муляжах інших. Але мої ігри особливо мені нового нічого не принесли. Окрім, звичайно,
дитячого інтересу: це справді цікаво — роздивлятися таку
маленьку штуку, яка проста до геніальності і так змінила
світ. Брайане — я не розумію, чому тобі пам’ятники по
Цивілізації досі не стоять?
— Ти ж сам знаєш відповідь на це питання, — відповів
за Брайана Чон.
Так, відповідь знали всі. На відміну від Вати, в Цивілізації було не тільки заборонено ставити прижиттєві
пам’ятники, так ще й після смерті мало пройти щонайменше 50 років, аби людство могло оцінити твій внесок
у розвиток і поставити тобі пам’ятник. Так що Брайанові
скульптурні витвори світили ще не скоро.
— Я же жартую, — одразу виправився Алекс. —
Але жарти геть. У ту ніч конструкція чипа мене дуже вразила. Саме простотою. Але наступного дня мені вже було
не до жартів. Я, як і обіцяв, поїхав на роботу у відомий вам
Блок № 1-7. Ну, й репозиторій відвідати там же. Мертві
чипи були у мене в кишені. І ось коли я телепортувався
всередину серверного блоку, мій чип став незрозуміло
вібрувати. Якось скажено, мені здалося, що я відчув і вібрацію з інших — мертвих — чипів, але 100-відсотково
гарантувати тоді не міг. Я так і не зрозумів, що відбувається. Початково, в сенсі — від учора — в мене був план
одразу викинути чипи в електронний приймач репозиторію, а потім іти на завдання. Але після таких диких
танців мого чипу я вирішив їх притримати. Коли зайшов
у Блок № 5 — саме він відповідає за зв’язок Уряду із телепортами — мій чип заспокоївся та дав виконати мою
роботу. Так що кілька годин у мене було так би мовити
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для передиху. Але щойно я закінчив справи та підвівся
на вихід — мені ж потрібно було викинути чипи, а не носити же трупаків у себе в кишені — як мій чип знову почав танцювати. І лише тоді, коли я пообіцяв своїй Совісті
не викидати мертвих, а замислитися над причинами цих
танців, чип заспокоївся. Я зробив декілька кіл навколо
будівлі та знайшов дві точки, де чипи знову активізувалися. Точки були з протилежних боків будівлі. Що це могло
означати — звичайно, жодної гадки, але те, що я тепер
нормально не зможу спати, допоки не вивчу цей феномен, мені було зрозуміло. Слава Богу, що точки я відчував, знаходячись поза серверним блоком, а не всередині.
Бо кожен вхід у серверний блок, точно, буде фіксуватися,
і згодом з мене обов’язково спитають, що я так часто роблю там. Іззовні ж ніхто не знатиме, що я тут вештаюсь.
А головне — чип на мої роздуми реагував спокійно. Тобто
моя Совість була згодна з моїми думками і, значить, чип
на мою поведінку Урядові не скаржитиметься.
Я нарізав ще пару кіл біля комплексу — точки не мінялися: одне й те саме місце. Тоді я вирішив туди ж завтра
зайти і ще раз перевірити. Проте переді мною стояло ще
одне завдання — чипи ж частково зроблені з біоматеріалу. За кілька днів вони почнуть розкладатися, і від мене
смердітиме так, що люди розбігатимуться. Якщо я, звичайно, продовжитиму носити чипи в кишені. А я саме
так і збирався. Рішення прийшло ввечері швидко: я зробив так, як наші предки робили запаси на зиму — узяв їх
та засолив, як тараньку.
Цього тижня я навіть збився з лічби, скільки разів
я мотав кола біля серверного блоку. Я прилітав туди декілька разів на день — робив це цілеспрямовано. І вранці,
і вдень, і ввечері, навіть вночі. І в будні, і в вихідні. Точки
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були на тому ж місці. І чипи все так само незрозуміло
танцювали, проходячи повз ці точки. Єдине, я відчув, що
танці стають все слабкішими з плином часу. Мабуть, все
ж таки на точках танцювали усі чипи — і мертві, і мій, живий. І мабуть сіль — не найкращий консервант для чипів.
Але найстрашніше за цей тиждень — те, що мені почали снитися такі сни, від яких хотілося повіситися.
Один суцільний негатив. Під кінець тижня я подумав,
що в мене їде дах. Чип запросив Уряд дати мені термінову відпустку... Я поїхав спочатку до Гданська, там у мене
є точка біля моря — у балтійському лісі, де можна сидіти,
дивитися за обрій... І провів там кілька днів. Стало легше.
Але не зовсім. Тому я вирішив спробувати ще старий —
ватний — спосіб оздоровлення. Я поїхав на перехідні території — саме в Україну — та знайшов там церкву. Так,
ми в Цивілізації вважаємо, що чипи краще справляються з духовним очищенням людини, тому в нас церков
і нема. Це — абсолютна правда, бо в чипа немає завдання
зрубити з прихожан бабла та в патріархат виручку передати. І тут настає самий цимес — Брайане, спеціально для тебе! І у Ваті, і на перехідних територіях я бував
часто, майже завжди із чипом. Майже завжди заходив
до церков — але виключно як до пам’яток архітектури.
А цього разу — неймовірно! Виявляється, що маючи чип
у собі, і шукаючи церкву як церкву, а не як пам’ятку Юнеско, людина легко розрізнить, яка споруда під хрестом
чи півмісяцем є пунктом продажу воскових свічок та іншої фігні з націнкою, а в якому місті тобі насправді щиро
хочуть допомогти. Звичайно, я пішов у другий варіант.
Хоча я — чипована людина з Цивілізації, мені потрібно не стільки допомогти, скільки налаштувати себе
на діалог із власною Совістю. Прямий діалог. Щоб не чип
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на тобі танцював, а щоб можна було словами із Совістю
перекинутися. Причому саме з нею, а не зі штучним інтелектом. Так ось, якщо оця церква чи мечеть добра,
а менеджер, тобто отець чи імам, адекватний, то там це
вийде. Може, не одразу, але вийде. У мене на третій день
пазли у картинку зібралися. І ось, що мені Совість наговорила... А тепер, як у казках, — хочете вірте, хочете ні:
на цих точках, де мертві чипи танцювали, можна влаштувати Голку Диявола.

28
Алекс на секунду зробив паузу і сказав далі:
— Фух, у горлі пересохло. А у вас, гадаю, мозок кипить
від історії — так? Пропоную зробити справді паузу, охолодити мозок аквавітом.
— Я миттю, — зреагував Інґмар, — тільки без мене
не продовжуйте.
Та кинувся з хати до струмка, щоб принести пляшку.
Повернувшись, швиденько розлив рідину по чарках
і так же швидко побіг назад — покласти напівпорожню
пляшку назад у проточну воду. Коли Алекс почув, що
Інґмар вже сідає в крісло, то промовив:
— Буквально пару хвилин, я трохи насолоджусь аквавітом. А то з того дня, як поминав свого отця, якось часу
на алкоголь майже не було. А це — більше півроку. Та й цікаво, чи смачніший алкоголь, якщо його всліпу пити.
На пару хвилин у хаті нависла тиша. Інші теж тягнули
аквавіт, бо мозок, як казав Алекс, справді жадав охолодження. І лише чипи вели себе спокійно. А це значило, що
сказане Алексом — правда. Лише хвилин за п'ятнадцять
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Алекс спустошив чарку — пив він довго, смакуючи ледь
не кожну краплину. Потім здивовано підняв голову
з пов’язкою та спитав:
— Я не зрозумів, у вас тут що, система зламалася? Чип
каже, добавка треба, а її не доставляють.
Усі зареготали. Ева крізь сміхову істерику пояснила Алексові, що в «лікарні Святого Інґмара» працює
інша система, яка зветься «Інґмар — версія мінус сто»:
він сам бігає по пляшку до струмка і вручну розливає.
За поясненням Еви й не помітили, що Інґмар уже повернувся, а коли Ева закінчила, він вже наповнював
Алексову чарку, кажучи при цьому із найсерйознішою
інтонацією в голосі:
— Наша система просить вибачення за збій у доставці алкоголю до вашої чарки. Прошу передати цей матеріал на ватне телебачення із коментарем: «Цивілізація
занепала».
Алекс трохи посміявся, а згодом відповів:
— Ти з такими жартами обережніше. Ватне ТБ використовує будь-який фейк, і Цивілізація загинається
в них в ефірі ледь не кожного дня. Але дякую за ручний
налив. Якщо чесно, так, щоб мені саме людина наливала — вручну — я лише у перехідних країнах пив. Іноді
тут, у Цивілізації не вистачає якихось простих речей. Як
то кави вручну, чи церкви звичайної, чи щоб тобі з руки
чарку налили. Але, благо, є Вата для цього. Добре, чарка
повна, я готовий продовжувати.
Алекс ще трохи сьорбнув, як завжди, пару крапель
від чарки та продовжив:
— Це була перша ніч, коли негатив більше не приходив у мої сни. Але натомість я отримав складніший сон —
мені наснилися діти, яких я бачив на відео, очі яких
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неймовірно іскряться. Прокинувшись, я зрозумів, що
тупо заздрю своєму Отцеві — він чогось досяг у своєму
житті! Розумієте? Він зустрівся із власниками планети,
тобто дітьми, та передав їм частинку Прекрасного! Коли
в тих закінчиться контракт на винайм планети, я впевнений, вони майбутнім власникам теж щось передадуть,
як орендну плату. І я зрозумів, що телепорти — це класно, але я маю щось ЗРОБИТИ. План, ЩО САМЕ робити,
Совість мені вже підказала — Голку Диявола. Чесно кажучи, я спочатку дуже скептично ставився до цієї інформації. Були навіть моменти, коли мені здавалося, що ця
інформація — просто результат мого недосипу. Але цей
скепсис умить вивітрювався геть кожен раз, коли я підходив до Блоку — чипи точно так само танцювали на тих же
самих точках. Причому наступного тижня у мене в кишені були вже нові чипи. Я заскочив у хоспіс — треба було
закрити пару формальностей по родичу — узяв ще чипів, які накопичилися за тиждень. Заодно зустрів ту саму
лікарку і домовився, що вона перекине відео з моїм
Отцем, дітьми та квітами. А головне — попросив проглянути екстракти життєпису Отця. А тишком — скачав ще
екстракти тих, хто помер позаминулого тижня, тобто —
чиї чипи я носив у перший раз. Коли ж я читав їх вдома,
ледь не звалився зі стільця. Знаєте, чому? Бо усі негативні події з їхніх екстрактів я вже бачив у своїх снах! Я пошкодував, що не скачав екстракти свіжих небіжчиків, а то
знав би сюжети своїх снів заздалегідь. Ось так я і збагнув:
після смерті Совість із досвідом і позитивом прямує собі
кудись далі, а негатив залишається на чипі, а, може, також і в самому тілі. Брайане, я так розумію, ти те ж саме
побачив, потім якось розкажеш, як ти до цього дійшов.
Але не зараз, аби не збивати мою розповідь.
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Алекс ще раз зупинився лише для того, щоб Брайан
зміг коротко погодитися з його останньою реплікою.
Впродовж цієї невеличкої паузи Алекс спочатку випив
води, потім знову пригубив аквавіту. Інші ж мовчали,
навмисно не ставлячи запитання. Хоча їх уже до Алекса
накопилося більш ніж достатньо, досвід підказував, що
треба дочекатися кінця розповіді. І більша частина запитань, якщо не всі, відпаде або розв’яжеться сама собою.
— Отже, — продовжив Алекс, — я мав дві математичні
ввідні. З одного боку — повне розуміння того, що мертві чипи мають негатив на собі, з другого, — нав’язливу
ідею, що на урядовому блоці можливо запустити Голку
Диявола. Щоб повністю переконатися в першому, я ще
раз відвідав хоспіс наступного дня. Правда, перед цим
знову марив суїцидальними снами. У хоспісі наговорив
дурниць, що я, мовляв, загубив екстракт із життя мого
Отця. Мене пустили в серверну, і я тихо скачав собі весь
минулий тиждень. Вдома перевірив — так, частину вже
бачив сьогодні. Що ж, — сказав я собі, — спробуємо пройти сьогодні вночі через те відчуття, коли ти — типу —
на прем’єрі фільму, але сюжет тобі вже повністю відомий. Вночі так і трапилося — сни були суцільним жахом,
як завжди, але мене вони вже не зачіпали, бо і сюжет,
і розв’язку я знав. Треба, мабуть, було перед сном взяти
попкорну у постіль та гризти його, як у кінозалі.
Наступного тижня я, як і завжди, намотував кола
біля Блоку — уже з новими чипами. Точки знаходилися на тому самому місці. Я запустив пару фотодронів
над собою, аби зробити найточнішу геолокацію цих
точок, а потім убив кілька тижнів, намагаючись дослідити ці точки, цей Блок — його геолокацію, його історію. Ці тижні пройшли даремно. Ви потім побачите —
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ані точки, ані сам Блок жодного стосунку до Голки
Диявола не мають.
А далі настав тупик. Я б’юся над цією загадкою вже три
тижні, і жодного зрушення! Спочатку мене просто осяяло
цими точками та ідеєю про Голку — так? Я швидко дотелепенькав про негатив у мертвих чипах... А потім — повний ступор. І з іншого боку — вже ледь не параноїдальне
бажання якнайшвидше викликати Голку — бажання, яке
прогресувало в мені день у день. І я став лякатися, що,
якщо так і далі піде, то я маю всі шанси закінчити своє
життя у психіатричній лікарні.
Слава Богу, прийшов на допомогу чип. Як завжди,
він закинув аргументовану заявку на позапланову відпустку. Мене відпустили з роботи. І я поїхав за стандартним маршрутом — спочатку гданський ліс на березі моря,
потім — Україна. Щоправда, в Україні вирішив податися
подалі від міст — в якісь віддалені села. Це в нас, у Цивілізації, немає зараз різниці, де людина живе. В принципі, з телепортами й самі поняття «місто, містечко,
село» зникли — всі в однакових умовах. А там різниця
ще залишилася. І дуже велика. Там у селах люди якісь...
щиріші, відкритіші. І я помандрував по селах. Зупинився десь у глибокому селі, якийсь Гуштин. Бачте, церква
моєму чипу одразу сподобалася, навіть якось... я б сказав... дуже одразу. Пішов до неї. Довго там сидів, мабуть,
півдня. В голову нічого не приходило, а йти далі просто
не хотілось. Та й якось тут справді затишно було — село
маленьке, робочій день... у церкві нікого. Навіть служителя не було. Так, хтось зайшов, помолився, і далі собі
попрямував. Але після опівдня, нарешті, й служитель
з’явився. Розговорилися ми з ним. Виявилося, що у нього
день починається на цвинтарі, бо дуже багато помирає
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людей — більше, ніж народжується. І в них же, в перехідних країнах, ще й життя коротке — 70–80 років. І все.
Це ми тут у Цивілізації на 120 уже замахуємося. Поговорили ми з ним спочатку за життя в країні — вони
це, чомусь, «політикою» називають. Україна, як тоді —
у 2014-му — почала воювати, так і закінчити не може.
Тільки до Голки їх Росія щемила — вони з нею воювали,
а потім останні 70 років б’ються з Ватою — всі ці роки
Вата намагається якось на Україну полізти, бо у самій
Ваті все вже давним-давно зруйновано, спаплюжено,
з’їдено. А людей у Ваті багато, їсти хочеться — то вони
сюди пруться, тут же хоч якась економіка є. Доводиться
постійно стримувати. На моє питання, чому так — адже
навкруги Вати повно інших країн — і перехідних, і навіть
крутіших за перехідні — он Карелія по Ладозьке озеро
вже майже інтегрована у Цивілізацію Європи... Там же
поїсти більше, ніж тут, у вас в Україні. А він мені слушну
думку відказав — Вата лізе лише туди, де їй подібні є.
Це як вірус. Гнойова муха ніколи не буде їсти фуагру. Їй
гній потрібен. А вірус не зачепиться за здорову людину.
Тому, доки Вата існуватиме всередині України, доти триватимуть оці навали Вати ззовні. А Вата викорінюється
лише освітою — не папірцями та сертифікатами, а невпинними освітою та працею. Наполегливою працею
впродовж життя. Священник бідкався, що ніяк український народ до цієї простої істини про працю доперти
не хоче. Всі хочуть миру, багатства та здоров’я за один
день. Він казав, що коли проповіді читає, то народ чує
в Біблії лише те, що Христос клацнув пальцями, і клац —
якась безкоштовна служба доставки привезла випивку
та закуску на весь пікнік. А те, що Христос цілими днями
бігав по містах та хворих зцілював, це вони пропускають
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повз вуха. Так і владу собі обирають — хто більше яскравих обіцянок нароздає, того й обирають. А потім обурюються, кричать, де обіцяний безкоштовний пікнік і стандарти, як у вашій Цивілізації?
Коротше, кльовий служитель мені попався. Знаєте...
він начебто й не продвинутий, такий як ми із вами, але настільки мудрі речі казав. Ми з ним години чотири проговорили. А під кінець він мені сказав: «Я відчуваю, що
неспроста ти тут. За великою справою прийшов ти сюди.
Але... адреса не та. Хто ми такі? Ми — просто церква. Так,
намагаємося проповіді читати та людей вчити... але основний наш бізнес — за гроші кадилом помахати, на похоронах пару шаманських обрядів виконати, аби глядач
не нудьгував. Та на Великдень натовп окропити — немовбито від тих пари крапель води з відра у людини доля
на краще зміниться. Одним словом, не допоможе тобі
церква. А знаєш чому? Бо церква всім каже, що Бог —
на небі. А його там немає. І не було ніколи. І не буде. Бо
Бог — це ти сам. Це як у комп’ютерній грі: або ти активуєш режим Бога та граєш на його стороні, або ти активуєш
режим Диявола і граєш за нього, або ти активуєш режим
Вати. І живеш як Вата. До речі, третій режим — найлегше активувати. Тому й більшість за Вату й грає впродовж
життя. Неважливо, де вони живуть, у вас чи у нас».
Отець дав мені переварити сказане. Хоча, самі погодьтеся, коли мерчендайзер релігії тобі прямо говорить, що
він продає туфту, виникає когнітивний дисонанс. Після
невеличкої паузи, коли я нарешті зміг знову нормально дихати, він сказав: «Є в селі відьма. Назва, звичайно,
від людей. Наші люди можуть наректи зека чи клоуна президентом, тирана — отцем народів, а цілительку — відьмою. Правда, відьма вона до того моменту, поки когось
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не паралізує. Тоді ця людина забуває про відьму та повзе
саме до неї. А вона допомагає. Тобі вона, правда, не допоможе — то, за чим ти женешся, ти маєш зробити сам.
Як я тобі казав — Бог сидить усередині кожної людини.
Хіба може цілителька допомогти Богові? Але мудрості
від неї тобі не завадить. І не додумайся їй гроші сувати!
Це сюди можна — ми все одно в Хедофіс85 все передаємо».

29
— Уже було надвечір’я, коли я постукався в хату Відьми. Типу, я мав йти за мудрістю, хоча після розмови
в церкві, куди ще більше мудрості? Ані хвіртка, ані двері
не були зачинені. Двері просто відчинилися від мого стуку, тому я без запрошення зайшов.
Відьма — а це була жінка з такими глибокими зморшками, що визначити її вік було просто неможливо —
сиділа в напівтемряві за столом. Я намагався привітатися, але вона знаком наказала мені замовчати. А потім
довго-довго та пильно немиготливими очима на мене
дивилася.
Врешті сказала: «Сьогодні ми з тобою не розмовлятимемо. Поїдеш додому, відчепиш від себе цю залізяку.
А тоді приїжджай». Потім написала щось на шматку паперу й передала мені: «Тут попросишся заночувати, бо
вже пізно. Звідси ти зараз все одно не виберешся. Скажеш, що я послала. І дізнаєшся, що їм потрібно. Це плата
буде тобі за послуги».
Я вийшов. Чип поводився спокійно, тобто мабуть так
і треба. Хоча, коли на мене ця жінка дивилася, чип так
85
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слабенько вібрував, як він вібрує, коли ми зі штучним
інтелектом інтегруємося, і той нас сканує. Один в один.
Але щойно я вийшов з хати, чип заспокоївся. Я швидко
знайшов адресу та натиснув кнопку дзвінка біля хвіртки.
Хвіртку мені відкрила жінка, і навіть у темряві я зміг роздивитися, що обличчя в неї заплакане. Я коротко представився, вона повела мене до хати. У хаті було зовсім
бідно, і жінка, замість привітання одразу сказала: «Просимо, в нас не сильно розгуляєшся, в нас усі гроші на інсулін йдуть». Мене це здивувало. З дитинства я пам‘ятав,
що інсулін — це від діабету, але ж це — неіснуюча хвороба, як і віспа, чума, СНІД... На жаль, лише в Цивілізації.
Тут же люди досі б‘ються із цими проблемами.
У кімнаті лежав підліток років 11–12 із жовтим обличчям. Мати пояснила: «Я даю не рекомендовану лікарями дозу, а мінімальну. Бо на рекомендовану в нас просто
фінансів не вистачить і… і він помре...».
Хотілося спитати: а який сенс тоді ось так утримувати життя, якщо рано чи пізно це станеться. А потім згадав себе. Якби мене тоді після суїциду матері не витягли, чи я б з вами розмовляв? Мабуть, ні. А сьогоднішні
жертви, по яких Голка зараз пройшлася, продовжували
би далі витирати об людство ноги. І, врешті-решт, цілителька мене саме сюди послала. І я з Цивілізації — тобто,
як тут вірять місцеві, — ношу за собою рюкзак, набитий
грошима. Я дістав пачку грошей. Судячи з вигляду жінки, я дістав Кох-і-нор86. Я сказав: «Порахуйте і скажіть,
на який це період вистачить». Жінка довго перераховувала самі банкноти. Руки в неї тремтіли — видно було, що
такі великі суми їй ще ніколи не доводилося бачити. Хоча
для нас ця сума — так, один день кудись на екскурсію
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На сьогодні — найбільший та найдорожчий дорогоцінний камінь у світі.
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телепортуватися та там потусити. Жінка відповіла: «Точно
до року... або більше.... Господи, спасибі вам велике».
І миттю побігла доколювати ліки. Я їй тільки встиг крикнути, аби вона на загралася із кількістю. Наскільки я знаю,
різке збільшення дози теж може наробити зла. Вона тільки відмахнулася. Коли вона закінчила, я їй відповів:
— Не мені дякуйте, — кажу, — цілительці. Це вона
до вас послала.
— Так вона ж відьма! — Проте я на її «аксіому» ніяк
не відреагував, а продовжував далі:
— «Відьма» — це та, яка в скрутний для вас момент
пригнала до вас мішок з грошима. А до «відьми» мене
послав священник ваш. Хоча, наскільки я знаю, їм їхні
посадові інструкції такі речі прямо забороняють. Вас
не бентежить нічого в цій ситуації?
Жінка на мене дивилася та кліпала очима. Але з боку
я спіймав пронизливий погляд її сина. Повернувся — так.
Його погляд, на відміну від матері, був наповнений змістом. І я продовжив:
— Наскільки я розумію, ця цілителька — сильна тітка.
Так? До неї люди не тільки з вашого села ходять. І грошей вона не бере, на відміну від хілерів87. А тобі... ні, невірно — вам обом вона чомусь допомогти не може. Чи це
ВИ не хочете собі допомогти, а волієте безперервно купувати хімію?
Я аж підсвідомо схопив шприц з інсуліном та підняв
його над головою, аби вони краще цю хімію розгледіли.
— Коротше, — кинув я, уже втомлено переводячи погляд на підлітка, — сподіваюся, на нормальних дозах тобі
скоро краще стане. Як стане, підеш до неї. Сам. Без матері.
87

Хілери — філіпінські цілителі. Хтось вважає їх цілителями, проте частина
людства небезпідставно вважає це великим обманом.
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І спробуєш послухати, що тобі говорять. Ось із таким самим поглядом, як ти на мене зараз дивишся. І спробуєш
зрозуміти, що тобі говорять. Бо ці твої штрихалки тобі
нічого не дадуть. Ще два питання — продовжив я, адресуючи питання вже до жінки, — у вас магазин відкритий
і чи знає продавець, що вашому синові можна?
Із жінкою в магазин мені йти не хотілося. Чомусь
у Ваті дуже багато таких людей: вони уявляють себе експертами в усіх галузях — медицині, управлінні державою, системах електрифікації — в усьому. Коли такі люди
з тобою говорять, ти відчуваєш себе повним невігласом.
Але не через те, що тебе аргументовано переконують у вірності певних теорій, а тому що: «Я це (наприклад, точну
собівартість кіловата на атомній станції) точно знаю, бо
мені так сусідка казала». І такі аргументи навіть нічим
крити. При цьому ці люди самі живуть у злиднях (туалет,
в кінці ХХІ століття — у дворі), але готові на словах взяти
на себе управління державою і будувати телепорти.
Отже, мені дали напрямок на магазин. По дорозі
я розмірковував над своєю поведінкою. Чесно кажучи,
все життя я був нерішучим. А тут — розібрався в ситуації
на раз-два. І був стовідсотково упевнений, що розібрався
я правильно. Хтозна, може цей парубок виросте (про те,
що він викарабкається, у мене сумнівів чомусь не було),
і ще раз Голку запустить.
Я переночував і наступного ранку рвонув на найближчий прикордонний пункт між Цивілізацією та Перехідними територіями. Я хотів якомога швидше позбавитися
від чипу і поїхати знову сюди.
Вже за два дні я був знов у відьмачій хаті. Сама цілителька аж ніяк не змінилася: і погляд, і посадка, і навіть
одежа були ті ж самі — здається вона не вставала після
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мого від‘їзду. Вона знову не дала мені привітатися,
а просто просвердлила мене своїми немиготливими очима. Довго мене роздивлялася — разів у п’ять довше, ніж
минулого разу. А потім сказала:
— Пекельну справу ти задумав. Болючу. Криваву.
Але наміри в тебе чисті. І тобі по силах її здійснити. Як?
Просто. Просиш у Матінки-природи, щоб вона допомогла — вона сама все зробить. Але знай: меч, який опуститься на ворогів твоїх, опуститься й на тебе. Біль, який
роздиратиме ворогів твоїх, так само й тебе роздиратиме.
Темрява, яка огорне убивць, огорне й тебе. Переможці, які
плюватимуть на повержених, плюватимуть і на тебе. Ти
готовий на це? Як будеш готовий, то Матінка-природа —
на твоєму боці. Як ти не готовий — то повертайся до своїх
маршруток! Прощавай!
І поглядом випхала мене з хати.

30
Алекс відкинувся на кріслі, переводячи подих. Потім рухом пальця натякнув, що його чарка порожня, але вимагає
наповнення. Чарку йому наповнили. За Алексовою склянкою з водою невпинно слідкував Чон та постійно її доливав майже по вінця. Бо до цього моменту Алекс говорив
багато, і стільки ж пив води. Алекс знову взяв пару хвилин
тайм-ауту, аби поласувати аквавіт. Потім попросив долити йому чарку по вінця — мабуть, тепер вже буде говорити,
запиваючи не водою, а саме оковитою, — та продовжив:
— Чесно кажучи, оцей невеличкий юридичний коментар про спільну відповідальність мене спочатку загнав
у ступор. І перші дні мозок казав — до біса той проект.
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Чим мої «маршрутки» гірше? Хоча, аж так низько мою —
до речі, улюблену — роботу ще ніколи не опускали. Все ж
таки, людей і товари дешево й безпечно телепортують...
всі задоволені, я з роботою... Але через тиждень збагнув,
що я просто не зможу собі це пробачити, якщо відмовлюся. І, скоріш за все, усе закінчиться або психлікарнею,
або я накладу на себе руки. Врешті-решт, наприкінці
2020-х німці боролися за моє життя. Шансів, як ви розумієте, було небагато. Але ж витягли! Явно неймовірними
зусиллями, але витягли. І для чого? Щоб я молодшим
техніком сидів на роботі з понеділка по четвер? І зараз,
ця божевільна ідея приходить саме до мене. Із 10 мільярдів населення — саме до мене. Хоча... може, вона й до інших приходила, а ті злякалися. Не знаю. І не буду засуджувати. Мені й до Голки було часто страшно, знаючи,
що на мене чекає. Коли мене атакували… я нікому цього
болю не побажаю. Тому й нікого не хочу судити.
Одним словом, в один прекрасний момент я вирішив —
я берусь за цей проект. Врешті-решт, якщо у мене вже
з’явилися думки про суїцид, то яка різниця — записуватися на евтаназію сліпим чи зрячим? Хоча... це тоді я такий
героїчний був. Коли в мене очі зникли, біль був таким, що
я прокляв своє ж рішення. І Голку прокляв. І все навколо
прокляв. Але гіршим було навіть не те. А саме ця новина,
що я єдина жертва. Повірте, голковий біль, у порівнянні
з цим відчуттям спустошення, — ніщо. Але, слава Богу, моя
«самотність» тривала недовго. І — чесно — коли Інґмар
почав матюкатися російською і натякати, що я не один —
ви просто не уявляєте, яке це було полегшення!
Отже, я вирішив. Залишилася справа за малим —
трохи повчитися жити без очей і знайти кнопку «Старт»
у Голки.
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Зі сліпим тренуванням якось було легко. Спочатку
я подивився відео людей, які ходять із сенсорними ціпками. Класна штука, я скажу, хоча сам цей гаджет лише
сьогодні отримав, ще не випробував. Але хто мені в Цивілізації — зрячому — продасть цю штуку? Тому я вирішив повчитися сам — купив у Ваті на блошиному ринку
старий зразок, без сенсорів, та почав сам тренуватися.
Якщо себе вмотивувати, то це нескладно. А мотивувати
себе — теж легко. Кожен раз, коли я надягав на своє обличчя пов’язку, я уявляв свого батька, який везе на Донбас танк у «Камазі». І уявляв обличчя якоїсь бабусі, яка
на той «Камаз» чекає, бо там гречка. Бо так по телевізору
сам Путін казав. А тут у бабусі міняється вираз обличчя
з надії — на зневіру, а батько ще й самовдоволено дає їй
чоботом під зад і каже: «Пашла нах..., хахлятіна!».
Або уявляв якусь родину. Дитина — років п’яти-шести
сидить біля ілюмінатора за відкидним столиком, над розмальовкою. На розмальовці — пальми, безмежне море,
екзотичні для дитини слони, мавпи... І батько розповідає
їй, що вже наступного дня ця картинка стане реальністю. Трохи потерпіти — бо політ довгий, більше 12 годин.
А потім виспишся, і мерщій на море, де можна досхочу
купатися... А на дев’ять кілометрів нижче від розмальовки якась падла, якій Бог дав зір, слух і достатньо здорове
тіло, натискає на гачок і спрямовує свою ракету в літак.
Розмальовка зграбно, немовби птах, летить дев’ять кілометрів униз. Дитячі рученята, які розкидані за кілометр
одна від одної, за декілька днів офіційні особи збирають
у чорні поліетиленові мішки. А сліди кольорових олівців,
якими дитина надавала краси папузі на пальмі, змиває
донецьким степовим дощем. А падла, яка щойно це зробила, кричить «Ура!» та мріє про подальший військово 182 
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кар’єрний ріст. Увечері бере пляшку, знімає шльондру
з найближчого села, та й живе собі далі.
Уявили таку картинку? Мотивує? Я з такими картинками досить швидко навчився пересуватися наосліп. Ну, як
«досить швидко»... Півроку пройшло. Точки навколо серверного Блоку я теж вивчив. І зрозумів, чому Голку можна запустити саме тут. Коли зрозумів, одразу ще раз узяв
відпустку — із цим у мене проблем не було, бо я жив один,
тому за останні роки понабирав невикористаних відпусток
навіть забагато. Так що Уряд мене часто і сам виганяв.
Тому мої часті відпустки ні в кого підозри не викликали.
Цього разу я поїхав на Київ, перевірити теорію з точками, а заодно і схованки з мертвими чипами позакладати. Сканери на кордоні, як я вже говорив, мертві чипи
не відчувають, Совість у мене чиста, тому нашу митницю
я пройшов спокійно. На той момент у мене вже багата
колекція назбиралася. Хоча... толку від старих чипів небагато, я вам скажу. Так, біоматеріали ще сіль може якось
зберегти... а ось негативна енергія з часом кудись зникає.
Але, благо, в моїй колекції були й свіжі чипи, тому
точки в Києві я знайшов швидко. Походивши по Києву,
взявши пару екскурсій, посидівши в бібліотеках... так,
там і таке існує — паперові книжки, — я зрозумів усе. Залишалося лише далі себе тренувати і чекати, коли мені
надішлють кнопку «Старт».
— До речі, — Алекс якось швидко переключився
на іншу тему, — я давно за новинами не слідкував. Я так
розумію, Голка ще гуляє?
— Так, — підтвердив йому Інґмар. — Здається, їй кінцякраю не буде. Найсмішніше — на кожну сотню жертв
Голки припадає до тисячі зрячих, які їдуть з глузду.
Чекають, що саме до них завтра Голка добереться.
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— Ну, в кого Совість чиста, ті нікуди від глузду
не поїдуть. Але цікаво! На таку поведінку Голки навряд
чи хтось міг чекати. А скільки в нас прямих жертв, є статистика? — спитав він, одночасно стукнувши нігтем по
чарці, оскільки вона знову спорожніла.
— З півтисячі вже набігло. Сьогодні, правда, не перевіряв. Тебе чітка цифра цікавить?
— Ні, розслабся. Лише порядок був цікавий. Але —
сперечаюсь на пиво — цифра сягне, ну... трохи більше тисячі. Чому у мене такі макроекономічні очікування, поясню трохи пізніше. А ось чого я не в змозі пояснити — як
довго вона буде збирати цю тисячу. Я, чесно, не розумію,
чому вона не одразу спрацювала. Гаразд, залишаємо цю
загадку для наступних поколінь.
Алекс, ковтнув води, поставив склянку назад у бильце
крісла. І шокував усіх присутніх:
— І ви гадаєте, я знайшов цю кляту кнопку «Старт»?
Авжеж! В той день у мене був рутинний моніторинг
у Блоці — мені треба було перевірити показники з нашого тестового телепорта на Терійокі. А далі ви самі все
бачили. Голка була сюрпризом і для мене, і навіть для
Уряду. Тобто мій чип Урядові нічого не розповів до атаки. Уявляєте, якій конспіратор, блін? Але чим той день
відрізнявся від іншого, я не знаю. Мабуть, це був перший день, коли я прийшов до Блоку без мертвих чипів. Але у мене була звичайна робота, і я не збирався
тестувати точки. Це так. Припущення. Чому мене накрило так, без попередження, чому саме в цей день —
не знаю. І найогидніше: так мені цю кнопку «Старт» ніхто й не показав. Адже ж деструктивні явно мали до неї
прямий доступ — так? Вони ж сказали, коли, у скільки Голка вистрілить, ще й презентацію організували.
 184 

Голка Диявола

І де ж справедливість у цьому світі? Але, добре, — враховуючи скільки сволоти позбулося оченят за цей тиждень... правда таки святкує маленьку перемогу.
А тепер — найцікавіше. Або — найнудніше. Теорія,
звідки єсмь пішло чудо-юдо, Голочка Караюча.

31
Алекс попросив поставити стіл назад до кімнати,
оскільки він збирався на столі ще й показувати якісь
зображення. Коли стіл поставили, він звернувся до усіх:
— Протягом цих 70 років усі аналізували жертв
Голки, намагалися знайти бодай одного терориста,
але ніхто, ніхто не задався питанням: звідки ця сила
прийшла. Всі шукали людей, хтось навіть шукав якихось неіснуючих істот: там, чарівників, інопланетян,
некорумпованих депутатів, — кого завгодно. Думаючи,
що людина чи група людей знайшла чи винайшла чарівну паличку, яка може одночасно осліпити 20 тисяч
жертв у різних частинах світу. Так же? Але чарівних палок не існує. І людина фізично може осліпити за раз
лише одну людину. І то — ножем чи багнетом, а не силою думки. Але навіть, щоб осліпити одну людину, потрібна енергія. В даному випадку, осліплювач має принаймні добре поїсти, аби комусь ножем очі виколоти.
Людина навіть не може літати, допоки вона не знайде
джерело енергії на кшталт керосину чи нейтронного
дроблення для телепортації. Розумієте, до чого я? Для
цього теракту була потрібна енергія. ЕНЕРГІЯ! І вони
знайшли її джерело тоді у 2024-му. А враховуючи, те, що
весь цивілізований світ називає ці терористичні атаки
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ПОЗИТИВНИМ явищем, то якою має бути енергія
для Голки? Правильно. Навпаки. Тобто, негативною.
І я знайшов це джерело тут, у Берліні.
Але спочатку — Київ. Хто б нас зараз побачив, зареготався б. Сліпець зібрав гурт слухачів та щось їм показує —
як вам? — посміхнувся Алекс та кинув на стіл проекцію
карти міста. — Перед вами Київ — місце проведення конференції 2024. До речі, я навмисне зробив проекції карт
і Києва, і Берліну зразка 2024-го, оскільки сьогодні вже
немає тих будівель або музеїв. Отже, місцем генерації
Голки є будівля, де голограма розповідала про свої сірі
голографічні будні, — Київський інститут міжнародних
відносин. Значення тут має, звичайно, не назва, а розташування. Беремо карту і малюємо лінію. Спочатку з’єднаємо цей Інститут із Лук’янівською в’язницею. А тепер
продовжуємо цю ж лінію від Інституту в північно-західному напрямку — десь до вулиці Олени Теліги. І ось ці
кінцівки лінії і є нашими полюсами для генерації енергії.
А поблизу Інституту, чи в самому Інституті чиясь Совість
пропустила через себе ці полюси й організувала атаку!
— Прошу, Алексе, ми тебе взагалі не розуміємо, —
упрошував Інґмар. — Я ще можу зрозуміти в’язницю —
там злочинці сидять, вони погані, але до чого тут вулиця?
Чи цей... ця Олена Теліга — що вона такого накоїла?
— Та нічого ви не розумієте! Геть — нічого! — Алекс
зупинився, щоб охолонути, та продовжив. — Коли я мав
на увазі «негативну енергію», то це не негативні персонажі, а радше — навпаки. Позитивні люди, проти яких
інші вчинили зло. І в них залишилася негативна енергія!
Питання не в злочинцях і не в Олені Телізі. Хоча, Олена, думаю, теж трохи згенерувала злої енергії для Голки.
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І саме там, де її вулиця і проходить. А причина лежить
в історії. Історії цих полюсів. Ева, твої предки же з тих
країв, ти же вчила історію Києва. Тобі ці полюси щось
кажуть?
Ева стояла бліда, охопивши голову руками.
— Зачекай, не квапся... , — сказала вона, дивлячись
на карту. — Я розумію, ти знаєш відповідь, але... але можна мені спробувати самій її знайти? Зачекай... вибач...
я не знаю, хто така ця Теліга, але ця мапа, ця лінія...
Це ж Бабин Яр!
— Бінго! — вигукнув Алекс — Саме те! Скільки там розстріляли людей? Лише за офіційними даними — сто тисяч людей? Невинних! Гадаю, явно за 90 відсотків кричали «за що?» перед смертю!
— Сто тисяч людей? Розстріляли? За скільки років? —
спитав збентежено Брайан.
— O, далека Австралія на нашому дворі, — посміхнулася Ева, — не за років, а за тижнів. І, за різними джерелами, не сто, а сто п’ятдесят. Добре, вся цифра це
за два роки, але основна частина — саме за пару тижнів.
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І головне, як Алекс каже, більшість людей — це невинні. Тобто ті, хто кричали «за що?». Соррі, тепер
згадала, хто така Олена Теліга. В принципі, ви чули
про Януша Корчака — пам’ятаєте, польський вчитель?
Йому пропонували піти геть з табору, а він принципово
пішов зі своїм класом у газову камеру. Олена Теліга —
це поетеса, її схопили фашисти за участь у визвольному русі Бандери, запропонували здати декілька членів
ОУН-УПА і відпустити. Але вона не погодилася. Була
замордована — там, у Яру.
— Так, десь так, — погодився Алекс. — Добре, так, а по
другому полюсу здогадалася?
— Думаю, так, — відповіла Ева. — Катівня НКВС? Замордовані невинні жертви за звинуваченням «public
enemy»?
— Саме так! Тільки це не просто невинні жертви! Це...
— Стривайте, — це вже Брайан не витримав і благав, —
ми вже повністю загубилися. Що за тавро таке? «Public
enemy»? Що за нісенітниця, і за це мордували?
— Ще й як! І роздавали це тавро направо і наліво, —
із сумом в голосі відповів Алекс. — В оригіналі «voroh
narodu», краще б переклали як «folk’s enemy». Один
в один ідея, як у Середньовіччі полювання на відьом.
Побачив хлопець дівчину, а та йому не дала. Все — заява до церкви, що вона відьма, дівчину — на вогнище.
Історія повторюється і в 1930-х. Побили глек із сусідами,
на вас подали в НКВС, і вас не стало. — Алекс зупинився, переводячи подих. — Так ось. Це не просто невинні
жертви. Дивіться — одне місто. І в дуже короткий проміжок часу панує одна диктатура, а потім приходить інша.
Спочатку було НКВС, потім Київ раптово захоплюють
німці і влаштовують свої катування. Тобто і тим кияни
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не вгодили, і тим. Саме ці два полюси і слугували джерелом енергії. Бо в обох цих системах були й адепти, які
щиро вірили, що євреї, наприклад, це зло. А були — більшість була — людей, які ці ідеї не розділяли, але працювали в розстрільних або катувальних загонах. Бо це —
гроші й державна посада на додачу! А замордовані
не могли зрозуміти, чому так. І ось цю накоплену злу
енергію з обох боків терористи і знайшли.
А тепер подивіться уважно на мапу Берліна. Блок Уряду № 1–7 знаходиться на розі Фріеденштрасе та КарлМаркс-Алеє. Якщо ви знаєте історію Берліна, тут колись
знаходився музей комп’ютерних ігор. Потім експонатів
накопичилося стільки, що музей довелося перенести в колишній аеропорт Брандербург-Шонефельд, а натомість
якраз почали встановлювати Блоки № 1–7 для інтеграції з телепортами. А тепер ідемо далі в історію, тепер вже
в ХХ століття. Ось цей Computerspielemuseum — по центру карти. Якщо дивитися на захід, то по прямій пару кілометрів — в’язниця Штазі на Генслерштрасе, зараз музей, а справа — теж по цій самій прямій — Ротебург.
Якщо ви проведете пряму лінію від Ротебурга до в’язниці Штазі, то колишні компьютерні іграшки, або наші
сьогоднішні серверні блоки, будуть саме на та цій лінії.
Ось, дивіться:
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Усі продовжували дивитися на карту та на задану
Алексом лінію, все одно до кінця не усвідомлюючи, куди
ведуть кінцівки лінії?
Алекс перервав мовчання:
— Що таке Штазі з Ротебургом, ви знаєте?
— Ну, про Штазі ми, звичайно, чули, але неглибоко.
— Це німецький варіант НКВС, тими ж росіянами й
створений. Коли росіяни окупували Східну Німеччину
після Другої світової, вони одразу створили спецслужбу.
Пік популярності Штазі прийшовся десь на 1960-ті роки.
Це коли Західна Німеччина стала економічно розвиватися, а окупована Росією Східна ніяк не могла піднятися. Бо «руський мір» спочатку її пограбував до нестями.
Так ось, коли самі німці стали бачити різницю, то навіть
телевізійна пропаганда перестала працювати — східні
німці табунами, якщо можна так виразитися, перебігали
до Західного Берліну і просили там притулку. Тоді росіянам довелося стулити пельку в телебаченні, бо їхню нісенітницю про «загниваючий захід та квітучий комунізм»
уже ніхто не слухав. Натомість вони за тиждень звели стіну навколо Західного Берліну — щоб перестали втікати.
І ось тоді у Штазі почалася «зіркова година»: вони тільки
тим і займалися, що виловлювали «ненадійних» елементів та катували їх у себе.
— Так, читали, там стільки історій, як народ намагався
перелізти через цю стіну, — завжди тільки в одному напрямку чомусь... — не припиняючи відсьорбувати аквавіт, прокоментував Брайан.
— А який сенс із Західного Берліна в болото лізти? Тим
паче, берлінські західняки могли і так безперешкодно
Східний Берлін відвідувати, за якимись дешевшими послугами. А східнякам — зась, бо втечуть, на фіг, за кращим
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життям. Найцікавіше — будь-якій диктатурі кінець приходить вмить. Стіна рухнула за декілька днів.
— Окей, це один полюс — як Лук’янівська в’язниця
в Києві, — Брайан уже тримав у своїй руці склянку з водою. — А другий?
— Ротебург, — ще раз повторив Алекс назву пункту, —
його розбомбили в останні дні Другої світової. А з 1933-го
до кінця війни — це було гестапо. Із самого початку.
Причому, на відміну від сучаснішого та найвідомішого
офісу гестапо — на Нідеркірхенштрасе, тут не було звукоізоляції. Певно, для реклами. Тобто всі навколишні
мешканці добре чули, що там коїться. І тут катували саме
тих, хто відкрито виступав проти Гітлера, розуміючи,
куди він заведе Німеччину. Розумієте тепер, звідки Голка
взяла сили на мене? Знову, перетинаються дві диктатури в одному місті. Але тут жертв набагато менше, ніж
у Києві, тобто тут енергії поменше. Тому я і вважаю, що
жертв Голки наклацає трохи більше тисячі.
— Так. Все просто. Але в цьому й сіль. До простих речей
люди йдуть віками. Скажи, Алексе, а як саме ти до цього прийшов? Окей, точки тобі допомогли знайти мертві
чипи. Але провести лінії — не декілька кілометрів від
точок..., — Брайан уже тримав обидві склянки в руках:
по ньому було видно, що алкоголь досі не впорався
із завданням заспокоїти мозок — занадто шокуючою
була інформація від Алекса.
— Не знаю. Просто стукнуло в голову, і все. Тобі ж
стукнуло в голову Совість із мозком інтегрувати? Так —
і мені. Я часто бував у Києві, спочатку намагався помандрувати Росією, але казав уже, що не зміг на деградацію
дивитися. Там навіть із маєтку Толстого в Ясній Поляні
наркопритон зробили. А Україна — перехідна країна,
 191 

Павло Татаржинський

плюс, як я казав, там на російській у старих серверах багато матеріалів залишилося. Так ось... я колись взяв дві
приватні екскурсії. Один українець водив мене по місцях НКВС. А потім один єврей водив мене по місцях німецьких катувань. І це були одні... ОДНІ й ті самі місця...
розумієте? Вони накладалися одне на одне! НКВСівці
Бабин Яр ще до німців облюбували — туди трупи лягали, як у тетрісі — зручно. А німці свою першу катівню
саме в Лук’янівській в’язниці організували. Думаю, якщо
глибше Берлін копнути, то й там буде все перетинатися.
Гадаю, в Ліхтенбергу88 гестапівці теж лютували. А те, що
в будівлі Ротебургу російські солдати на правах переможця не одне берлінське дівча зґвалтували... в цьому
на 200 відсотків упевнений.
— Звучить просто неймовірно, — відповів Інґмар, —
але обнадійливо. Бо якщо копнути історію людства,
то таких місць, де перетинаються диктатури, релігійна
або ідеологічна нетерпимість — безліч. Як я розумію,
це не обов’язково мають бути нацисти проти комуністів.
Якщо взяти місця протистоянь гугенотів та католиків,
то можна і там викликати Голку. Або найсмачніше для
мене родовище було би в Руанді. Там за рік геноциду між
хуту та тутсі89 близько 800 тисяч загинуло — так що ваш
Бабин Яр, це так — легка прогулянка. Як би це жорстоко не звучало. Уявляєте, скільки там можна взяти злої
енергії? Колишні нафтові магнати просто перекручуються в труні від заздрощів.
88

Район Берліна, де знаходилася в’язниця Штазі.
Хуту та тутсі — етноси в Руанді. У 1994 році радикальними угрупованнями
хуту було здійсненно масове винищення етносів тутсі, тва та помірних хуту.
За приблизними даними, за три місяці геноциду було вирізано від 500 тис до
мільйона людей. ООН надав геноциду офіційне назву «Геноцид проти тутсі»,
оскільки вони становили найбільшу частку жертв.
89
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— Інґмаре, ти знову за своє? Припини знущатися над
усім і уся, — зупинила його Ева.
— Але Інґмар правий, — перебив її Алекс, — у людства
стільки невинних жертв... І Бабин Яр не такий й великий могильник. І якщо хтось знайде такі могильники,
то з Голки Диявола можна буде такий феєрверк зробити,
що 2024-й рік здаватиметься дитячою забавкою. Якщо
людство не перестане займатися свинством по відношенню до самого себе, то ХТОСЬ ці могильники, точно, знайде.
І, повірте, я дуже радий, що мені випала така честь —
знайти свій невеличкий могильник у Берліні. Проте два
запитання без відповіді мене бентежать...
— Чому не одночасна атака? — перепитала Ева.
— Так, але це другорядне, — відповів Алекс.
— Ставлю пляшку пива, що я знаю, яке першорядне
питання! — крикнув Брайан. — Алексе, не обурюйся, Ева
часто з твоєї постаті дуже зле іронізувала — сам знаєш,
як українці або народжені в Німеччині європейці другого
покоління ставляться до росіян...
— Після того, що росіяни накоїли, причина зрозуміла, — погодився Алекс
— Так ось, — продовжив Брайан, — вона мені пару днів
тому співала про тебе іронічну пісню. Соррі, Еве, викрию
тебе. І спробую проспівати її зі своїм акцентом. Думаю,
ти маєш її зрозуміти.
Ой Морозе, Морозенку, славний ти козаче.
За тобою, Морозенку, вся Вкраїна плаче.

Так ось — твоє питання: хто був Морозенком, або Алексом Фростом тоді, у 2024-му.
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Алекс посміхнувся краєм губ:
— Вгадав. Але я дуже сумніваюся, що ми сімдесят років потому маємо хоч якісь примарні шанси знайти його.
Двадцять тисяч... це — голка у стозі сіна. І немає значення, що це — Голка Диявола. Все одно, у стозі сіна її навряд чи знайти...
— А чому б не проаналізувати всіх жертв, кого накрило біля Інституту, або навіть по лінії — не думаю, що там
буде їх багато? — запропонував Інґмар.
— Навряд, — відрубала Ева. — Пам’ятаєш, у першій
атаці голограма наголошувала, що декогось Голка може
наздогнати пізніше. Я б розглядала два варіанти. Перше — ця людина була в Інституті. Голка додала її в папку
«Обране» під час атаки. Як він/вона вийшов з Інституту,
Голка поміняла статус із «заплановано» на «виконано».
— Так, а чому одразу в Інституті на накрила? — спитав
Чон, — нам би легше було шукати....
— Не можна було, — відповіла Ева, — пам’ятаєте правило деструктивних, яке вони декілька разів декламували? «Голка не має зашкодити невинним людям. Тому
якщо осліплення певної особи може комусь нашкодити,
наприклад, якщо жертва Голки за кермом, то осліплення
відтерміновується». А тепер уявляємо ситуацію — в залі
повно людей. Виступає якась незрозуміла Голограма.
Розказує страшилки про осліплення, протиракетні подушки і так далі. До цього вони заблокували всю залізницю. Ти уявляєш, який в залі був градус напруги? Хоч
усі й намагалися його не показувати? Та будь-яка іскра
могла б тут таке накоїти! А тепер уявляємо собі — всередині натовпу одному виколюють очі. Алексе, пробач,
але всі пам’ятають, що з тобою відбувалося одразу після атаки, коли ти катався по підлозі серверної. Ти був
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один, але навіть лікаря-професіонала відправив у ступор.
А тепер уявіть, що таке виюче перекотиполе могло накоїти в набитій вщент залі. Та усі запанікували би, спробували вибігти з приміщення, почалася би паніка. І точно,
були би ще жертви, яких тупо розчавлять у натовпі.
— Окей, переконала, — погодився Чон. — Наскільки
я пам’ятаю, в залу пускали за списками, можна перевірити їх та порівняти із жертвами. Раптом хтось і попадеться. Добре, а друге твоє припущення?
— Друге — людина могла знаходитися не в Інституті,
а чітко на лінії між Лук’янівкою та Бабиним Яром. І Голка могла накрити цю людину одразу. Але таке знайти,
мені здається, просто нереально.
— І не треба! — втрутився Алекс. — Ця людина не шукала слави. Розумієте? Вона пішла на ці тортури, але намагалася себе не викривати. Хоча їй, повірте, було набагато
складніше, ніж мені...
— Це чому ж?
— По-перше, у мене буде ціпок із сенсором. З ним набагато легше. А по-друге, я — з Цивілізації. Так, усі знають,
що я за тварюка! Але в нас — цивілізоване суспільство, ніхто на мене не плює. І я навіть буду проситися до Брайана
на роботу — далі мертві чипи вивчати. А в тому суспільстві зразка 2024-го... Я можу лише уявити, скільки суспільство виплюнуло жовчі на жертв Голки. І на цю людину — теж. Як в Ісуса Христа — так? Він прийшов рятувати
людство, а його натомість прибили цвяхами до дошок.
А найстрашніше — біля хреста стояла юрба і плювалася
в нього. Бо так пропаганда юрбі казала — Ірод-ньюз:90
90
Біблейский іудейський цар Ірод, який брав участь у процессі над Іісусом.
Незважаючи на офіційну посаду «Цар Іудейський», повністю підпорядковувася
Риму та його церкві, виконуючи саме їх політику.

 195 

Павло Татаржинський

цей Христос — піндос, держдеп і взагалі поганий хлопець. Так і цьому незнайомцеві у 2024-му дісталося.
Він зупинив війну, а замість подяки отримує порцію жовчі в обличчя. І найпаскудніше в цьому — це незрозумілий
гнів Вати. Серед жертв було багато депутатів, чиновників
різних мастей. Люди! Ви ж їх самі обрали колись, чого
ви тепер на них плюєтеся? Ви на себе маєте плювати! Хто
вам забороняв вмикати мозок, коли ви цю сволоту обирали? Але чорт із ними. Нам Вату все одно важко буде
зрозуміти. Ми звикли до того, що ми освічені, і очікуємо,
що навколо нас теж освічені люди. Але реальність навколо нас — це індекс Мака. Проте, у мене насправді до вас
інший меседж. Дивіться — ця людина до та після 2024-го
року НЕ шукала собі слави. І я не хочу. Будь ласка, не викривайте мене!
— Але ж ти з якоюсь метою нам себе викрив...
— Так. Бо ми вже як-не-як є частиною штучного інтелекту. І Совісті наші інтегровані у Вісь Цивілізації. Проте
штучний інтелект теж не може впоратися з новою атакою
Голки. Пам’ятаєте, який пріоритет поставив Уряд, коли
мене Голка накрила? А-3? Три кроки до апокаліпсису?
Пам’ятаєте, що мертві чипи несуть у собі негатив? А це
у недобрих руках може стати небезпечним. Пам’ятаєте,
врешті-решт, що більшість людей — це ідіоти? Навіть тут,
у Цивілізації? Брайане, скажи чесно, на тебе хоч хтось
плювався, коли ти свій наркоманський голлівудський
сценарій народу пропонував?
— Було до сотні студентів. На жаль. Лише до сотні.
— Хапай їх, з них — точно — можна зробити людей, які
будуть далі керувати Цивілізацією. Давайте подивимося
правді в очі — наш час минає. Нам усім під або за сімдесят. Еві під сотню. Інґмарові 50, але Інґмаре, у тебе ба 196 
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гато варіантів замін, коли твої друзі полишать справи?
Ви зробили нереальний крок вперед. Але багато цивілізацій до нас занепадали саме тому, що люди, досягши
певного статку, казали собі — а навіщо рухатися далі?
Давайте насолоджуватися життям. І розвиток зупиняється. І це — перший крок до занепаду. І перший крок
до Вати. Ми в такому вигляді хочемо повернути Землю
з оренди — нашим дітям? Гадаю, ні. Зараз є шикарний
шанс — після моєї атаки Голки людство знов зарухалося.
І на Ваті, і в Цивілізації почали думати. Треба зараз хапати наших цивілізаціян за роги, терміново збільшувати мозкове навантаження на них, щоб вони далі вчилися
думати. Бо гасло терористів — «Включіть мозок» — ніхто не відміняв. Я думаю, із завтрашнього дня треба буде
співпрацювати з Урядом, проаналізувати зміни поведінки в наших людей — із чипами. Та знайти, чим їх вмотивувати на подальші знання. А зараз, гадаю, час скласти
стіл та насолодитися вечором — бажано, на морі. У мене,
на жаль, більше інформації для вас нема, — останні
речення Алекс промовляв із помітною втомою.

32
Захід сонця був таким же м’яким, як і весь день. Уся
компанія стояла, підставляючи обличчя під лагідні промені сонця, яке щойно почало заходити за море. Інґмар замовив доставку канапок із калаварі91, бо майже
весь день ніхто нічого не їв, та ще пляшку доброго віскі.
Він викотив візка з канапками на середину майданчика,
потім роздав нові чарки кожному та плеснув туди віскі.
91

Шведська рибна паста.
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— А ви знаєте, що до мене щойно дійшло? — спитала Ева, вглядаючись у блідо-червоний диск сонця, що
все глибше і глибше занурювався у воду. — Чи співпадіння, чи ні..., але тебе Голка накрила в той же день, як
і в 2024-му — 23 жовтня. Хоча я, особисто, все ж таки схилялася б до версії, що це співпадіння.
— Я розумію, — відгукнувся Інґмар, — що ми за час нашої подальшої спільної праці нагенеруємо купу версій.
У мене ось з‘явилася, наприклад, думка: може, в першій
атаці теж був батько й син, і хтось із них і став Алексом
Фростом. І взагалі, в нас тепер роботи — непочатий край.
Треба хоча б захистити мертві чипи від злих рук. А то,
уявляєте, хтось склонує весь негатив із трупів, але цього
разу зі злими намірами! Так можна і А-0, тобто Апокаліпсис отримати... Але... давайте це робити не сьогодні.
Як казали древні: буде день та буде їжа.
Усі мовчали, насолоджуючись штилем та віскі.
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Післямова від автора
Мені б хотілося присвятити цю книжку воїнам АТО.
Бо Вас, атовців, зрадив власний ваш народ — своєю тупістю зрадив. Ви бороните Україну, ви віддаєте життя
за Свободу. А деякі гадають, що ви там просто ходите
із автоматами на передовій, напрацьовуєте стаж для підвищеної пенсії та виборюєте знижки на послуги каналізації з водоканалом...
Але, повірте, темрява не може бути вічною. Колись...
може й нескоро, але — точно — колись... ви: і мертві,
і живі, будучі прописаними чи в Україні, чи десь на легких затишних хмарках в елітних районах на небесах, —
зможете сказати собі та своїм нащадкам: «Ми недаремно
йшли через цей біль та зневіру»...
Бо ви — Воїни! Ви — Неоспівані герої! І хай на вас
і плюватиме натовп. Але, якщо ви пройдете через це, то
ваші діти — ваші справжні діти — отримають найвищу
нагороду — Мозок. І вони, повірте, щиро подякують вам
за вашу жертву.
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You‘re born into this world
To you believe in mankind‘s destiny
…
All you need lies in your faith
And until your dying breath
You are lost and lonely.
…
The unsung hero stands alone
Waiting for the day to die
Warrior
Save a life, save a soul, ﬁght for freedom
Warrior
Here you stand with no fear
...
I know we‘ll never ﬁnd some peace
As long as there are burning ﬁres
Only chaos everywhere
Why don‘t we stick to our heart‘s desires?

Michael Schenker Fest «Warrior», 2018.
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Ти прийшов у цей світ, щоби вірити в кращу долю людства.
І все, що тобі потрібно, знаходиться саме у твоїй вірі,
Але до останнього свого подиху ти — усіма покинутий та самотній.
…
Неоспіваний герой, що стоїть одиноко, чекаючи на смерть.
Воїне,
Рятуй нам життя, рятуй нам душу, борись за свободу.
Воїне,
Ти стоїш тут без краплі остраху.
Ти ніколи не заспокоїшся, допоки світ охоплений полум’ям
Та лише хаос навкруги...
Чому ж ми так і не навчилися слухатися свого серця?

Michael Schenker Fest «Warrior», 2018 92.

92

Пісня «Воїн» гурту Michael Schenker Fest, 2018.
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