
Кніга першая.
ПРЫБЫЦЦЁ МАРСІЯНАЎ

І. НАПЯРЭДАДНІ ВАЙНЫ

У апошнія гады дзевятнаццатага стагоддзя
ніхто не паверыў бы, што за ўсімі падзеямі на
Зямлі пільна і ўважліва сочаць істоты больш
развітыя, чым чалавек, хоць яны такія ж
смертныя, як і ён; што ў той час, як людзі
займаліся сваімі справамі, іх даследавалі і
вывучалі, мабыць, гэтак жа поўна і ўсебакова, як
чалавек пад мікраскопам вывучае эфемерныя
стварэнні, якія кішаць і размнажаюцца ў кроплі
вады. З бясконцай самазадаволенасцю мітусіліся
людзі на ўсім зямным шары, занятыя сваімі
дробязнымі справамі, упэўненыя ў сваёй уладзе
над матэрыяй. Магчыма, інфузорыя пад
мікраскопам паводзіць сябе гэтаксама. Ніхто
нават не здагадваўся, што больш старыя кропкі
сусвету — крыніца небяспекі для роду
людскога; нават думка пра якое-небудзь жыццё
на іх здавалася неверагоднай і крамольнай.
Міжвольна ўспамінаюцца тагачасныя
агульнапрынятыя погляды. Дапускалася
найбольш рэальнае: на Марсе жывуць іншыя
людзі, магчыма, менш развітыя, чым мы, але, ва
ўсякім выпадку, яны гатовы па-сяброўску



сустрэць нас як найбольш цывілізаваных
гасцей, якія нясуць асвету. Між тым праз
бездань прасторы на Зямлю прагна і зайздросна
глядзелі істоты з высокаразвітым, халодным і
абыякавым інтэлектам; яны пераўзыходзілі нас
настолькі, наколькі мы пераўзыходзім
вымерлых жывёлаў, і выпрацоўвалі дакладныя,
варожыя для нас планы. Пачатак дваццатых
гадоў разбурыў нашы ілюзіі.

Планета Марс — наўрад ці трэба
напамінаць чытачу — верціцца вакол Сонца ў
сярэднім на адлегласці 140 мільёнаў міляў і
атрымлівае ад яго ўдвая менш цяпла і святла,
чым мы. Калі верыць гіпотэзе пра туманнасць,
то Марс старэйшы за Зямлю; жыццё на яго
паверхні павінна было паявіцца задоўга да таго,
як Зямля перастала быць расплаўленай. Маса
яго ў сем разоў меншая за зямную, таму ён
павінен значна хутчэй астыць да тэмпературы,
пры якой магло зарадзіцца жыццё. На Марсе
ёсць паветра, вада і ўсё неабходнае для
падтрымання жыцця.

Але чалавек настолькі славалюбівы і так
аслеплены сваёй фанабэрыстасцю, што ніхто з
пісьменнікаў да самага канца дзевятнаццатага
стагоддзя нават не выказваў і думкі пра тое, што
на гэтай планеце могуць жыць разумныя
істоты, якія, магчыма, нават апярэдзілі ў сваім
развіцці людзей. А так як Марс старэйшы за
Зямлю, мае паверхню, роўную чацвёртай



частцы зямной, і далей размешчаны ад Сонца,
то ніхто і не падумаў, што жыццё на Марсе не
толькі пачалося раней, але ўжо набліжаецца да
канца.

Непазбежнае ахаладжэнне, якое калі-
небудзь ахопіць і нашу планету, у нашага
суседа, несумненна, адбылося ўжо даўно. Хоць
мы амаль нічога не ведаем аб умовах жыцця на
Марсе, нам усё ж вядома, што нават у яго
экватарыяльным поясе сярэднедзённая
тэмпература не вышэйшая, чым у нас самай
халоднай зімой. Яго атмасфера намнога больш
разрэджаная, чым зямная, а акіяны
паменшыліся і займаюць толькі трэць яго
паверхні; з прычыны павольнага кругазвароту
пораў году каля яго полюсаў згрувашчваюцца
велізарныя ледзяныя масы і затым, адтайваючы,
перыядычна затапляюць яго ўмераныя паясы.
Апошняя стадыя апусташэння планеты, для нас
яшчэ бясконца далёкая, стала надзённай
праблемай насельнікаў Марса. Неадкладная
патрэба прымушала іх розум працаваць больш
напружана, іх тэхніка ўдасканальвалася,
чарсцвелі сэрцы. І, гледзячы ў сусветную
прастору, узброеныя такімі інструментамі і
ведамі, пра якія мы толькі можам марыць, яны
бачылі непадалёк ад сябе, на адлегласці якіх-
небудзь 35 міляў у напрамку да Сонца,
ранішнюю зорку надзеі — нашу цёплую
планету, зялёную ад расліннасці і шэрую ад



вады, з туманнай атмасферай, якая красамоўна
сведчыць аб урадлівасці, з мігаючымі праз
воблачную павалоку шырокімі прасторамі
населеных мацерыкоў і цеснымі, запоўненымі
флатыліямі суднаў, марамі.

Мы, людзі, істоты, насельнікі Зямлі,
павінны былі здавацца ім такімі ж нікчэмнымі і
прымітыўнымі, як нам — малпы і лемуры.
Розумам чалавек спасцігае: жыццё — гэта
няспынная барацьба за існаванне, і на Марсе,
відаць, думаюць гэтаксама. Іх жыццё пачало
ўжо астываць, а на Зямлі — усё яшчэ кіпіць, але
гэта жыццё нейкіх ніжэйшых стварэнняў.
Заваяваць новы свет, бліжэй да Сонца, — вось іх
адзінае выратаванне ад пагібелі, якая
насоўваецца няўхільна.

Перш чым судзіць іх вельмі строга, мы
павінны ўспомніць, як няшчадна знішчалі людзі
не толькі жывёлін, але і да сябе падобных
прадстаўнікоў ніжэйшых рас. Жыхары Тасманіі,
напрыклад, былі забітыя да апошняга за
пяцьдзесят гадоў крывавай вайны, распачатай
імігрантамі з Эўропы. Хіба мы самі ўжо такія
прыхільнікі міласэрнасці, што можам абурацца
марсіянамі, якія дзейнічалі ў тым жа духу?

Марсіяне, відавочна, разлічылі свой спуск з
неверагоднай дакладнасцю — іх матэматычныя
пазнанні, мяркуючы па ўсім, значна
пераўзыходзяць нашыя — і выканалі свае
задумкі выключна ўзгоднена. Калі б нашы



прыборы былі больш дасканалыя, то мы маглі б
заўважыць небяспечную навалу яшчэ задоўга да
канца дзевятнаццатага стагоддзя. Такія
вучоныя, як Скіяпарэлі, назіралі за чырвонай
планетай (цікава, між іншым, што на працягу
многіх вякоў Марс лічыўся зоркай вайны), але
ім не ўдавалася выясніць прычыну
перыядычнага паяўлення на ёй плямаў, якія
яны добра заносілі на карты. А ўсе гэтыя гады
марсіяне, відаць, рыхтаваліся.

У час супрацьстаяння, у 1894 годзе, на
асветленай частцы планеты было відаць моцнае
святло, заўважанае спачатку абсерваторыяй у
Ліке, затым Ператэнам у Ніцы і іншымі
назіральнікамі. Англійскія чытачы ўпершыню
даведаліся пра гэта з часопіса «Нэйчар» ад 2
жніўня. Думаю, што гэта з'ява азначала адліўку
ў глыбокай шахце гіганцкай пушкі, з якой
марсіяне абстрэльвалі Зямлю. Дзіўныя
відовішчы, да гэтага часу, між іншым, не
растлумачаныя, наглядаліся бліз месца ўспышкі
ў час двух апошніх супрацьстаянняў.

Бура ўзнялася над намі шэсць гадоў назад.
Калі Марс наблізіўся да супрацьстаяння, Лавель
з Явы паведаміў астраномам па тэлефоне аб
каласальным выбуху расплаўленага газу на
планеце. Гэта адбылося дванаццатага жніўня
апоўначы, калі з тэрміновай дапамогай
спектраскопа ён убачыў расплаўленую масу
газаў, галоўным чынам вадароду, якая са



страшэннай хуткасцю рухалася да Зямлі. Гэты
агнявы паток стаў нябачным каля чвэрці
першай гадзіны. Лавель параўнаў яго з
каласальнай успышкай полымя, якое раптоўна
вырвалася з планеты, як зброены снарад.

Параўнанне аказалася вельмі дакладным.
Але ў газетах на наступны дзень не было
ніякага паведамлення аб гэтым, калі не лічыць
маленькай заметкі «Дэйлі тэлеграф»; і свет жыў
і не ведаў самай сур'ёзнай з усіх небяспек, якія
калі-небудзь пагражалі чалавецтву. І я, магчыма,
нічога не даведаўся б аб вывяржэнні, калі б не
сустрэўся ў Отэршоў з вядомым астраномам
Оджылві. Ён быў крайне ўсхваляны
паведамленнем і запрасіў мяне гэтай ноччу
паназіраць за чырвонай планетай.

Нягледзячы на ўсе наступныя бурныя
падзеі, я вельмі ясна помню нашу начную
пільнасць: чорная, нямая абсерваторыя,
завешаны ў вугле ліхтар, што слаба асвятляе
падлогу, мернае ціканне гадзіннікавага
механізма ў тэлескопе, невялікая падоўжаная
адтуліна ў столі, адкуль зіяла бездань, усеяная
зорным пылам.

Амаль нябачны Оджылві бясшумна рухаўся
каля прыбора. У тэлескопе відзён быў цёмна-
сіні круг і плаваючая ў ім маленькая круглая
планета. Яна здавалася такой нязначнай,
бліскучай, з ледзь улоўнымі папярочнымі
палосамі, са злёгку няправільнай акружнасцю.



Яна была маленькая, як шпількавая галоўка, і
вылучала цёплае серабрыстае святло. Яна
быццам дрыжала, але на самай справе гэта
вібраваў тэлескоп пад дзеяннем гадзіннікавага
механізма, які трымаў планету ў полі зроку.

У час назірання зорачка то памяншалася, то
павялічвалася, то набліжалася, то аддалялася,
але гэта толькі здавалася — ад стомленасці
вачэй. Нас аддзялялі ад яе 40 мільёнаў міляў,
больш чым 40 мільёнаў міляў пустаты. Нямногія
могуць уявіць сабе ўсю неабдымнасць той
бездані, у якой плаваюць пылінкі
матэрыяльнага сусвету.

Блізка каля планеты, я помню, былі відаць
тры маленькія светлыя кропкі, тры
тэлескапічныя зоркі, бясконца аддаленыя, а
вакол — непамерная цемра пустой прасторы.
Вы ведаеце, як выглядае гэта бездань марознай
ноччу. У тэлескопе яна здаецца яшчэ больш
глыбокай. І нябачнае для мяне, з прычыны
аддаленасці і малой велічыні, няўхільна і хутка
імкнучыся да мяне праз усю гэту невераемную
прастору, з кожнай хвілінай прыбліжаючыся на
многія тысячы міляў, імчалася тое, што марсіяне
паслалі нам, тое, што павінна было прынесці
барацьбу, бедствы і гібель на Зямлю. Я і не
здагадваўся аб гэтым, назіраючы за планетаю;
ніхто на Зямлі не падазраваў пра гэты метка
пушчаны кідальны снарад.

Гэтай ноччу зноў наглядаўся ўзрыў на



Марсе. Я сам бачыў яго. Паявіўся чырванаваты
бляск і ледзь прыкметнае ўздуцце з краю ў тое
самае імгненне, калі хранометр паказваў
поўнач. Я паведаміў пра гэта Оджылві, і ён
змяніў мяне. Ноч была гарачая, і мне захацелася
піць; вобмацкам, нялоўка ступаючы ў цемнаце,
я рушыў да століка, на якім стаяў сіфон, як
раптам Оджылві ўскрыкнуў, убачыўшы
вогненны паток газу, што нёсся на вас.

Гэтай ноччу новы небяспечны снарад быў
выпушчаны з Марса на Зямлю — роўна праз
суткі пасля першага, з дакладнасцю да адной
секунды. Помню, як я сядзеў на стале ў цемнаце;
чырвоныя і зялёныя плямы плылі ў мяне перад
вачыма. Я шукаў агню, каб закурыць. Я зусім не
надаваў значэння гэтай імгненнай успышцы і
не задумваўся над тым, што можа быць пасля яе.
Оджылві назіраў да гадзіны ночы; у гадзіну ён
закончыў работу; мы запалілі ліхтар і
накіраваліся к яму дамоў. Захінутыя цемрай,
ляжалі Отэршоў і Чэртсі, дзе мірна спалі сотні
жыхароў.

Оджылві гэтай ноччу выказваў розныя
згадкі наконт умоў жыцця на Марсе і высмейваў
вульгарную гіпотэзу аб тым, што яго насельнікі
падаюць нам сігналы. Ён меркаваў, што на
планету пасыпаўся цэлы град метэарытаў або
што там адбываецца агромністае вулканічнае
вывяржэнне. Ён даказваў мне, наколькі
малаверагодна, каб эвалюцыя арганізмаў



праходзіла аднолькава на дзвюх, хай сабе і
блізкіх планетах.

— Адзін шанс супраць мільёна за тое, што
на Марсе ёсць жыццё, — сказаў ён.

Кожны раз апоўначы сотні назіральнікаў
бачылі полымя, у гэту і наступныя дзесяць
начэй — па адной успышцы. Чаму выбухі
скончыліся пасля дзесятай ночы, гэтага ніхто не
спрабаваў растлумачыць. Магчыма, газ ад
выстралаў прычыняў якія-небудзь нязручнасці
марсіянам. Густыя клубы дыму ці пылу,
убачаныя ў самым моцным тэлескопе ў
выглядзе маленькіх шэрых з адлівам плямаў
мігацелі ў чыстай атмасферы планеты і
зацямнялі яе знаёмыя абрысы.

Нарэшце нават газеты загаварылі пра гэтыя
відовішчы, там-сям сталі паяўляцца заметкі пра
вулканы на Марсе. Помніцца, гумарыстычны
часопіс «Панч» вельмі дасціпна выкарыстаў гэта
для палітычнай карыкатуры. Паміж іншым
нябачныя марсіянскія снарады ляцелі да Зямлі
праз бездань пустой прасторы з хуткасцю
некалькіх міляў у секунду, набліжаючыся з
кожным днём, з кожнай гадзінай. Мне здаецца
цяпер дзікім, як гэта людзі маглі займацца
сваімі дробязнымі справамі, калі над імі ўжо
навісла згуба. Я помню, як радаваўся Маркхем,
атрымаўшы новы фотаграфічны здымак
планеты для ілюстраванага часопіса,
рэдагуемага тады ім. Людзі цяперашняга,



больш позняга часу з цяжкасцю ўяўляюць сабе
разнастайнасць і прадпрымальнасць часопісаў у
дзевятнаццатым веку. Я таксама тады з вялікім
жаданнем вучыўся ездзіць на веласіпедзе і
чытаў кіпу часопісаў, у якіх абмяркоўвалася
далейшае развіццё маральнасці ў сувязі з
прагрэсам цывілізацыі.

Аднойчы вечарам (першы снарад
знаходзіўся тады за 10 мільёнаў міляў ад нас) я
выйшаў разам з жонкай на прагулку. Неба было
зорнае, і я растлумачыў ёй знакі Задыяка і
паказаў на Марс, на яркі пункт святла каля
зеніту, куды было скіравана столькі тэлескопаў.
Вечар быў цёплы. Кампанія экскурсантаў з
Чэртсі ці Айлварта, вяртаючыся дамоў,
прайшла міма нас з песнямі і музыкай. У
верхніх вокнах дамоў свяціліся агні, людзі
клаліся спаць. Здалёку, з чыгуначнай станцыі
даносіўся грукат манеўровых цягнікоў;
прыглушаны адлегласцю, гучаў ён амаль
меладычна. Жонка звярнула маю ўвагу на
чырвоныя і жоўтыя сігнальныя агні, што гарэлі
на фоне начнога неба. Усё здавалася такім
спакойным і лагодным.

ІІ. ПАДАЮЧАЯ ЗОРКА

Затым надышла ноч першай знічкі. Яе
ўбачылі на досвітку; яна праносілася над



Вінчэстэрам, на ўсход, вельмі высока,
выкрэсліваючы вогненную лінію. Сотні людзей
бачылі яе і ўспрынялі за звычайную
дагараючую зорку. Як апісвае Элбін, яна
пакідала за сабою зеленаватую паласу, якая
гарэла некалькі секундаў. Дэнінг, наш
найвялікшы аўтарытэт па метэарытах,
сцвярджаў, што яна была бачнай ужо на
адлегласці дзевяноста ці ста міляў. Яму
падалося, што зорка ўпала на Зямлю прыкладна
за сто міляў на ўсход ад таго месца, дзе ён
знаходзіўся.

Тады я быў дома і пісаў у сваім кабінеце; і
хоць маё акно выходзіла на Отэршоў і штора
была падцягнута (я любіў глядзець у начное
неба), я нічога не заўважыў. Аднак гэты
метэарыт, самы незвычайны з усіх, што калі-
небудзь падалі на Зямлю з сусветнай прасторы,
павінен быў упасці, калі я сядзеў за сталом, і я
мог бы яго ўбачыць, калі б паглядзеў у неба.
Некаторыя з тых, хто бачыў яго палёт, кажуць,
што ён ляцеў са свістам, але сам я гэтага не чуў.
Многія жыхары Беркшыра, Сэрэя і Мідлсэкса
бачылі яго падзенне і амаль не думалі, што ўпаў
новы метэарыт. Гэтай ноччу, мабыць, ніхто не
пацікавіўся масай, якая ўпала.

Бедалага Оджылві, які назіраў за
метэарытамі, быў перакананы, што ён упаў дзе-
небудзь на пустцы паміж Хорсэлам, Отэршоў і
Ўокінгам, прачнуўся рана і адправіўся на



пошукі. Ужо развіднела, калі ён знайшоў
метэарыт непадалёк ад пясчанага кар'ера. Ён
убачыў гіганцкую яму ад падзення метэарыта,
кучы пяску і жвіру, што грувасціліся сярод
верасу і былі відаць за паўтары мілі. Верас
загарэўся і тлеў; празрысты блакітны дымок
клубіўся на фоне ранішняга неба.

Нябеснае цела рухнула ў пясок, сярод
раскіданых трэсак раструшчанай ім пры
падзенні хвоі. Вонкавая частка была падобна на
агромністы абгарэлы цыліндр; яго абрысы былі
нябачныя з-за тоўстага слою цёмнага нагару.
Цыліндр быў каля трыццаці ярдаў у дыяметры.
Оджылві наблізіўся да гэтай касы, здзіўлены яе
аб'ёмам і асабліва формай, бо звычайна
метэарыты бываюць больш або менш
шарападобныя. Але цыліндр быў так моцна
распалены ад палёту ў паветры, што да яго
нельга было блізка падысці. Лёгкі шум унутры
цыліндра Оджылві ўспрымаў як вынік
нераўнамернага ахалоджвання яго паверхні.
Тады ён не мог і падумаць, што цыліндр можа
быць пусты.

Оджылві стаяў на ўскрайку ямы, здзіўлены
незвычайнай формай і колерам цыліндра,
спакваля здагадваючыся аб яго прызначэнні.
Раніца была нязвыкла ціхая; сонца, якое толькі
што асвяціла сасновы лес каля Ўэйбрыджа, ужо
прыгравала. Оджылві гаварыў, што ён не чуў
птушынага спеву той раніцай, не было ніякага



ветрыку і толькі з пакрытага нагарам цыліндра
даносіліся якіясьці гукі. Пустка была бязлюдная.

Раптам ён са здзіўленнем заўважыў, што
слой нагару на цыліндры пачаў адвальвацца з
верхняга яго краю. Кусочкі шлаку падалі на
пясок, нібы камякі снегу ці кроплі дажджу.
Нечакана адваліўся і з шумам упаў вялікі кусок;
Оджылві непрытворна спалохаўся.

Нічога не падазраваючы, ён спусціўся ў яму
і, нягледзячы на моцную гарачыню, наблізіўся
ўшчыльную да цыліндра, каб лепш разгледзець
яго. Астраном усё яшчэ думаў, што незвычайнае
відовішча выклікана ахаладжэннем цела, але
гэтаму пярэчыў той факт, што нагар падаў
толькі з краю цыліндра.

І вось Оджылві заўважыў, што круглы верх
цыліндра паволі круціцца. Гэтае ледзь
прыкметнае вярчэнне ён заўважыў таму, што
чорная пляма, якая пяць хвілін назад была
насупраць яго, знаходзілася цяпер у другім
пункце акружнасці. І ўсё ж ён не да канца
разумеў, што гэта значыць, пакуль не пачуў
глухі скрыгатлівы гук і не ўбачыў, што чорная
пляма выдавалася наперад амаль на дзюйм.
Урэшце ён здагадаўся ў чым справа. Цыліндр
быў штучны, пусты, са здымной накрыўкай.
Унутры цыліндра хтосьці адкручваў яе.

— Божа мой! — усклікнуў Оджылві. — Там
унутры чалавек. Гэтыя людзі ледзь не згарэлі.
Яны спрабуюць выбрацца!



Ён імгненна звязаў з'яўленне цыліндра з
выбухам на Марсе.

Думка пра істоту ў цыліндры так моцна
скаланула, што ён забыўся пра гарачыню і
падышоў да цыліндра яшчэ бліжэй, каб
памагчы адкруціць накрыўку. На шчасце,
нясцерпная гарачыня своечасова стрымала яго, і
ён не апёкся. З хвіліну пастаяў у нерашучасці,
пасля вылез з ямы і з усіх ног пусціўся ў бок
Уокінга. Было ўжо а шостай гадзіне. Вучоны
сустрэў фурмана і хацеў яму растлумачыць тое,
што здарылася, але словы не вязаліся паміж
сабою, да таго ж ён меў такі дзікі выгляд — у
яме згубіў капялюш, — што той як ні ў чым не
бывала праехаў міма. Гэтак жа няўдачліва ён
звярнуўся да карчмара, які толькі што адчыніў
дзверы карчмы каля Хорселскага маста. Той
падумаў, што гэта вар'ят-самавольнік і
паспрабаваў быў зацягнуць яго ў распівачную.
Гэта крыху працверазіла Оджылві, і, убачыўшы
Гендэрсана, лонданскага журналіста, які
капаўся ў сваім садку, ён аклікнуў яго цераз
плот, стараючыся гаварыць як мага выразна.

— Гендэрсан, — пачаў Оджылві, — мінулай
ноччу вы бачылі падаючую зорку?

— Ну? Яна на Хорселскай пустцы.
— Божа мой! — усклікнуў Гендэрсан. —

Метэарыт! Гэта цікава.
— Але гэта не просты метэарыт. Гэта

цыліндр, штучны цыліндр. І ў ім штосьці ёсць.



Гендэрсан разагнуў плечы, не выпускаючы
з рук рыдлёўкі.

— Што-што? — перапытаў ён, будучы
глухаваты на адно вуха.

Оджылві расказаў усё, што бачыў.
Гендэрсан нейкую хвіліну думаў, разважаў.
Потым кінуў рыдлёўку, схапіў пінжак і выйшаў
на дарогу. Абодва спехам накіраваліся да
метэарыта. Цыліндр ляжаў гэтак сама, як і
раней. Гукаў знутры чуваць не было, а між
накрыўкай і корпусам яго блішчала тонкая
металічная нарэзка. Паветра то вырывалася, то
з рэзкім свістам уцягвалася ў сярэдзіну.

Яны пачалі прыслухоўвацца, пастукалі
палкай па слоі нагару і, не атрымаўшы адказу,
вырашылі, што чалавек ці людзі, якія
знаходзяцца ўнутры, або страцілі прытомнасць,
або памерлі.

Зразумела, удвух яны нічога не маглі
зрабіць. Выкрыкнуўшы некалькі
падбадзёрлівых слоў і паабяцаўшы вярнуцца,
яны паспяшаліся ў горад па дапамогу.
Усхваляваныя і збянтэжаныя, запэцканыя
пяском, яны беглі ў яркім сонечным святле па
вузкай вуліцы ў той ранні час, калі лавачнікі
здымаюць аканіцы вітрынаў, а абывацелі
расчыняюць вокны сваіх спальняў. Гендэрсан
перш за ўсё адправіўся на чыгуначную
станцыю, каб па тэлеграфе перадаць навіну ў
Лондан. Газеты ўжо падрыхтавалі чытачоў да



таго, каб пачуць гэту сенсацыйную навіну.
А восьмай гадзіне натоўп хлопчыкаў і

разявакаў рушыў на пустку, каб паглядзець на
«мерцвякоў з Марса». Такой была першая версія
гэтай падзеі. Я ўпершыню пачуў пра гэта ад
свайго газетчыка каля чвэрці дзевятай,
выйшаўшы купіць нумар «Дэйлі кронікл».
Вядома, я быў крайне здзіўлены і неадкладна
пайшоў цераз Отэршоў-брыдж да пясчанага
кар'ера.

ІІІ. НА ХОРСЕЛСКАЙ ПУСТЦЫ

Каля вялізнай ямы, дзе ляжаў цыліндр, я
заспеў чалавек з дваццаць. Я ўжо гаварыў, які
выгляд меў гэты каласальны, зарыты ў зямлю
снарад. Дзёран і жвір вакол яго абгарэлі, як ад
нечаканага выбуху. Відаць, полымя ўспыхнула
ад удару цыліндра. Гендэрсана і Оджылві там
не было. Магчыма, яны вырашылі, што пакуль
нічога рабіць нельга, і пайшлі снедаць да
Гендэрсана.

На краі ямы, стрыгучы нагамі, сядзелі
чацвёра ці пяцёра хлапчукоў, яны балаваліся
(пакуль я іх не спыніў), кідаючы каменьчыкамі ў
жудасную махіну. Затым, паслухаўшы мяне, яны
пачалі гуляць у квача, бегаючы вакол дарослых.

Сярод прысутных былі два веласіпедысты,
садоўнік-падзёншчык, якога я тады-сяды



наймаў, дзяўчына з дзіцём на руках, мяснік Грэг
са сваім сынам, некалькі гулякаў і хлопчыкаў,
што прыслугоўвалі ў гульні ў гольф і звычайна
сноўдалі каля станцыі. Гаворка была скупою. У
той час у Англіі нямногія з простых людзей мелі
ўяўленне пра астраномію. Большасць
назіральнікаў спакойна глядзела на плоскую
накрыўку цыліндра, якая знаходзілася ў тым жа
становішчы, у якім яе пакінулі Оджылві і
Гендэрсан. Я думаю, што ўсе былі
расчараваныя, убачыўшы замест абгарэлых
целаў нерухомую грамадзіну цыліндра; многія
адпраўляліся дамоў, замест іх прыходзілі іншыя.
Я спусціўся ў яму, і мне падалося, што я адчуваю
слабае ваганне пад нагамі. Накрыўка была
нерухомая.

Толькі падышоўшы зусім блізка да
цыліндра, я ўбачыў яго незвычайны выгляд. На
першы погляд цыліндр здаваўся не больш
дзіўным, чым перакулены экіпаж ці дрэва, якое
ўпала на дарогу. Менш таго, — ён быў падобны
на ржавы газавы рэзервуар, заглыблены ў
зямлю. Толькі дасведчаны чалавек мог
заўважыць, што шэры нагар на цыліндры быў
простым вокісам, што жаўтавата-белы метал, які
пабліскваў пад накрыўкай, меў незвычайнае
адценне. Слова «пазазямны» большасці людзей
было незразумелае.

Я ўжо не сумняваўся, што цыліндр упаў з
Марса, але не верылася, што ў ім знаходзілася



якая-небудзь жывая істота. Я меркаваў, што
развінчванне адбываецца аўтаматычна.
Нягледзячы на словы Оджылві, я быў упэўнены,
што на Марсе жывуць людзі. Мая фантазія
нарастала: магчыма, унутры знаходзіцца які-
небудзь манускрыпт; а ці зможам яго
перакласці, ці знойдзем там манеты, розныя
рэчы? Аднак цыліндр быў занадта вялікі для
гэтага. Карцела паглядзець, што там унутры.
Каля адзінаццаці, бачачы, што нічога асаблівага
не адбываецца, я вярнуўся дамоў у Мэйбэры.
Але ўжо не мог займацца сваімі абстрактнымі
даследаваннямі.

Апоўдні пустка была непазнавальная. Ранні
выпуск вячэрніх газет узбударажыў увесь
Лондан:

ПАСЛАННЕ З МАРСА
НЕБЫВАЛАЯ ПАДЗЕЯ ВА ЎОКІНГУ, —

інфармавалі загалоўкі буйным шрыфтам.
Акрамя таго, тэлеграма Оджылві
Астранамічнаму таварыству перапалохала ўсе
брытанскія абсерваторыі.

На дарозе ля пясчанай ямы стаялі
паўдзюжыны брычак са станцыі, фаэтон з
Чобхема, чыясьці карэта, безліч веласіпедыстаў.
Нягледзячы на гарачы дзень, шмат народу
прыйшло з Уокінга і Чэртсі, так што сабраўся
даволі вялікі натоўп, было нават некалькі



разадзетых дам.
Стаяла ўдушлівая спякота; на небе ні

хмурынкі, ні малейшага ветрыку, і цень можна
было знайсці толькі пад некаторымі соснамі.
Верас ужо не гарэў, але раўніна ледзь не да
самага Отэршоў пачарнела і дымілася.
Прадпрымальны гаспадар бакалейнай лаўкі на
Чобхемскай дарозе прыслаў свайго сына з
ручной цялежкай, нагружанай зялёнымі
яблыкамі і бутэлькамі з імбірным ліманадам.

Ступіўшы на край ямы, я ўбачыў у ёй групу
людзей: Гендэрсана, Оджылві і высокага
сівавалосага джэнтльмена (як я пасля даведаўся,
гэта быў Стэнт, каралеўскі астраном); некалькі
рабочых, узброеных рыдлёўкамі і кіркамі,
стаялі тут жа. Стэнт выразна і гучна даваў
указанні. Ён узабраўся на накрыўку цыліндра,
якая, мабыць, ужо астыла. Твар пачарнеў,
градам каціўся пот па лобе і шчоках: Стэнт яўна
быў чымсьці раздражнёны.

Большая частка цыліндра была адкопана,
хоць ніжні канец усё яшчэ быў у зямлі. У
натоўпе вакол ямы Оджылві ўбачыў мяне,
паклікаў і папрасіў схадзіць да лорда Хілтана,
гаспадара гэтага ўчастка.

Ён гаварыў, што працаваць
перашкаджаюць хлапчукі і натоўп, які ўсе
большаў і большаў. Трэба адгарадзіцца ад
людзей і адвесці іх крыху далей. Ён сказаў мне,
што з цыліндра даносіцца слабы шум і што



рабочыя не змаглі адкруціць накрыўку, бо не
было за што ўхапіцца. Шум, які даносіўся
адтуль, прыглушваўся, магчыма, вельмі
тоўстымі сценкамі цыліндра.

Я быў гатовы ахвотна выканаць яго
просьбу, спадзеючыся такім чынам апынуцца ў
ліку прывілеяваных гледачоў пры чаканым
ускрыцці цыліндра. Лорда Хілтана я не заспеў
дома, але даведаўся, што яго чакаюць з Лондана
шасцігадзінным цягніком: так як было толькі
чвэрць шостай, я зайшоў дамоў выпіць шклянку
гарбаты, а пасля адправіўся на станцыю, каб
перахапіць Хілтана на дарозе.

IV. ЦЫЛІНДР АДКРЫВАЕЦЦА

Калі я вярнуўся на пустку, сонца ўжо
садзілася. Пастаянна прыбывалі людзі з Уокінга,
дамоў вярталіся толькі двое-трое. Натоўп вакол
ямы ўсё павялічваўся, чарнеючы на лімонна-
жоўтым фоне неба; сабралася за сто чалавек.
Штосьці крычалі; каля ямы адбывалася нейкая
таўкатня. Мяне ахапіла трывожнае
прадчуванне. Наблізіўшыся, я пачуў голас
Стэнта:

— Адыдзіце! Адыдзіце!
Прабег якісьці хлапчук.
— Яно рухаецца, — паведаміў ён мне, — усё

круціцца ды круціцца. Мне гэта не падабаецца.



Я лепш пайду дадому.
Я наблізіўся. Натоўп быў густы — чалавек

дзвесце-трыста; усе штурхаліся, наступалі адзін
аднаму на ногі. Разадзетыя дамы былі вельмі
цікаўныя.

— Ён упаў у яму! — крыкнуў хтосьці.
— Назад, назад! — чуліся галасы.
Натоўп крыху адхлынуў, і я прабраўся

наперад. Усе былі моцна ўсхваляваны. З ямы
даносіўся якісьці дзіўны глухі шум.

— Супакойце ж у рэшце рэшт гэтых
ідыётаў! — крыкнуў Оджылві. — Мы ж не
ведаем, што ў гэтай штуцы праклятай!

Я ўбачыў маладога чалавека, здаецца,
прыказчыка з Уокінга, які ўзабраўся на
цыліндр, спрабуючы вылезці з ямы, куды яго
спіхнуў натоўп.

Верхняя частка цыліндра адкручвалася
знутры. Было відаць каля двух футаў вінтавой
бліскучай нарэзкі. Нехта, спатыкнуўшыся,
адштурхнуў мяне, я пахіснуўся, і мяне ледзь не
скінулі на накрыўку, якая круцілася. Я
павярнуўся, і, пакуль глядзеў у другі бок, вінт
тым часам, выкруціўся ўвесь — і накрыўка
цыліндра са звонам упала на жвір. Я штурхнуў
локцем некага ззаду мяне і зноў павярнуўся да
цыліндра. Круглая пустая адтуліна здавалася
абсалютна чорнаю. Вечаровае сонца біла мне
прама ў вочы.

Усе, відаць, чакалі, што з адтуліны


