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ПОДОРОЖ УЧЕНОГО ДОКТОРА 
ЛЕОНАРДО І ЙОГО МАЙБУТНЬОЇ 

КОХАНКИ ПРЕКРАСНОЇ АЛЬЧЕСТИ
У СЛОБОЖАНСЬКУ ШВАЙЦАРІЮ

Сoelum, non animum mutant qui trans mare currunt.
…Оnly dull, thick-headed, loquacious idiots. Th us, 

landscape cannot be adequately treated in the literature in 
the usual descriptive way. But if some writer should by 
chance come across the idea of shifting the reciprocal roles 
of the landscape and the acting persons, it would be quite 
a diff erent thing. Th e persons, treated as mere eardboard 
puppets, as moving decorations can nevertheless impart 
proper movement to a description of a landscape (because 
of the natural tendency of the reader to follow their ways, 
as if they were real living people) and so a “Landscape-
novel” could be made quite readable. But such a thing has 
still never been deliberately attempted.

(From an unpublished essay on “Landscape in the Lit-
terature” by the Author. Quoted for the use of critics only.)
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ПРОЛОГ

I

ПОДОРОЖ! ПУТЕШЕСТВИЕ! ПОДОРОЖ! ПУТЕШЕСТВИЕ! 
WANDERUNG! TRAVEL! VIAJE!WANDERUNG! TRAVEL! VIAJE!

— Навіть той камінь, порепаний і соннивий, що ле-
жить між двома старими дубами при прикрім березі 
лісового Дінця, на котрім каменю подорожують дуже 
активні рудуваті мураші — і він подорожує.

Людина ж — не камінь. Людина хоче подорожувати 
хоча б навколо своєї власної кватирі, а тим паче в дале-
кі краї.

“Той, хто сьогодні, негайно, в цю мить не їде в Індію 
— той позбавлений елементарнісінької людської ціка-
вості!” — так сказав один товариш, коли в нього спита-
ли, чому він проживає весь свій вік лише в своїй кімна-
ті. І сказавши це, він, не встаючи з ліжка, витяг зі стосу 
книжок повний каталог нарізних рушниць, як магазин-
них, так і автоматичних, фірми Віблі Скот і попрохав 
більше йому не заважати.

Розповідають також, що компанія веселих молодих 
людей, февдалів і буржуа, подорожувала була по тери-
торії бувшої Російської імперії з метою: з’ясу вати точ-
но й детально, яка закуска найкраща до горілки. У кож-
ному пункті їхньої подорожі молоді февдали і буржуа 
випивали, закушували місцевим способом, а бувши 
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рознесені по своїх номерах лакеями, другого ранку 
акуратно записували свої враження від закуски і на-
скільки вона полегшувала саму справу випивання. На 
жаль, революція не дала їм змоги надрукувати свої ви-
сновки, і люди не знати муть повік, яка закуска до го-
рілки найкраща, чи рибець озівський, чи оселедець 
каспійський, чи пельмені сибірські. І ледве чи можна 
думати, що неестетна і утилітаристична радянська вла-
да дасть гроші на цю науково-дослідчу роботу.

А втім, буває й тепер, що, повернувшися з-за кордо-
ну, люди вміють розповісти тільки про те, як у німець-
ких готелях улаштовані ванни, який обід можна знайти 
в Парижі, як одягаються халуї в Лондоні і як кусаються 
клопи в готелях Еспанії. Вони сполучалися з европей-
ським пролетаріатом в тілі проституток і стимулювали 
пролетарський рух, даючи шоферові дві марки на чай, 
щоб швидше їхав. Вони повернулися на радянську 
батьківщину в європейських штанях, з кишенями, на-
пханими гігієнічними резиновими препаратами.

Що ж, і це подорож. Тільки я взявся б улаштувати 
морську подорож для такого громадянина куди де-
шевше.

Я напоїв би його горілкою і дав би йому на закуску 
по одній оливі на кожну шклянку. Далі я зняв би з ньо-
го європейські штани і посадовив би його задом у діж-
ку з солоною водою. Потім, ритмічно похиту ючи його 
в діжці, я ждав би, поки він почне подорожувати по 
морю в шторм на десять балів. Його власні вигуки зву-
чали б як нецензурна команда капітана, і він незабаром 
дістався б у відомий латвійський порт, що фігурує в 
стародавніх анекдотах на цю тему. Чи не так, друже Ро-
дольфо?
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Так казав подорожній Дон Хозе Перейра до свого 
друга, ірландського сетера Родольфо, ідучи з ним удвох 
у степах. Родольфо, що досі трохи неуважно слухав 
дов геньку промову свого старшого приятеля (бо сте-
пом маяли запахові портрети багатьох зайців, серед 
них раптом випливав образ дрохви, яскраво намальо-
ваний у три запахи, конкретний і рельєфний як мецо-
тинто1, і не було квадрату, де не були б умонтовані ніж-
ні мініатюри незчисленних перепелів). Родольфо не-
хіть одірвався від кінематографічного екрану запахів і 
офіціально, але досить люб’язно замахав хвостом. Та 
побачивши, що Хозе не здіймав з плеча свого зауера, 
він дійняв, що промова Хозе була суто філософічного 
характеру і що вернісаж запахів ще не дійшов до його 
свідомості. Це не здивувало Родольфо — він-бо давно 
знав, що Дон Хозе Перейра, його старший приятель, 
був сліпий на запахи до такої міри, що жахливий, гні-
тючий, отруйний хімічний сморід, яким тхнули його 
дами, не заваджав Дону Хозе сидіти з ними в одній 
кімнаті, цілувати їм руки, його не боліла від тих пахо-
щів голова, а подекуди, пізно вночі випроводивши таку 
даму, він довго ще шмигав носом і на лиці його засти-
гав блаженний вираз насолоди.

Так приблизно думав Родольфо, знов поринаючи в 
райдужні фарби запахів, а Дон Хозе Перейра, задово-
лений з того, що Родольфо його вислухав і з ним пого-
дився, казав далі:

— Ми з тобою, рудий друже Родольфо, відбуваємо 
тепер подорож повільну, але по вінця повну запахів, 

1 Мецо-тинто — малюнок, віддрукований за допомогою 
гравірувальної форми на металі. (Тут і далі прим. ред.)
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образів і вражень (“Для кого повну, а для кого й ні”, — 
скептично подумав Родольфо, почувши останні слова). 
Ти мусиш погодитися з тим, що чим повільніша подо-
рож, тим більше в ній деталів, а чим вона швидша, тим 
менше деталів і навпаки, виростають узагальнення, 
плани, абстракції, філософеми.

Найшвидшу подорож, по найпростішій лінії, ро-
бить той імшавий камінь, що лежить при прикрім бе-
резі Дінця попід двома віковічними дубами. Земля ве-
зе його навколо сонця між планети і вкупі з сонцем і 
планетами він суне чортзна-куди, але дуже далеко і 
швидко. Улоговина, в якій він лежить, це його м’яка ка-
біна, і його камінна душа мислить гігантськими аб-
страктними астрономічними філософемами.

Тепер згадай, як ми з тобою летіли аеропланом з 
Берліну в Москву, скеровуючи путь свою на оці степи. 
Планет не було видко, а сонце стояло як міліціонер се-
ред голубого плеса напровесні, щоб дядьки не ловили 
коропів під час нересту. Сонце стояло посеред голубо-
го плеса, і ми бачили землю.

Земля була немов рельєфна географічна мапа. Це 
була не тепла родюча земля, а якийсь адміністратив-
ний погляд на район з геологічної, топографічної, еко-
номічної та агрикультурної точки зору. Річки акуратно 
впливали в ріки, поля ділилися за шестипільним прин-
ципом, лісові масиви розіклалися, як їм належалось у 
відповідних місцях, і люди неухильно населяли землю 
в такім-то числі на квадратовий кілометр.

Коли ж ми сіли в потяг, що мав уже куди повільніше 
тягти нас з Москви до Херсону, земля встала руба обі-
руч нас двома натуралістичними лаштунками. З гори-
зонтальної вона зробилася сторчова, з географічної 
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мапи вона стала театральною декорацією. Вона дурила 
нас блискучою рінню1, камінцями удовж рейок, вона 
одсувала завісу сосон з-перед маленького затишного 
озірця, вона виводила на кін коня, і кінь іржав у луках, 
вона влаштовувала масові сцени перекупок і молоч-
ниць на станціях — гомоніли голоси й дзвеніли дина-
рії, падаючи за молоко на платформу. Але потяг рушав, 
і знову тяглись непорушні декорації краєвидів — вер-
тикальні плани землі.

Ще повільніша і ще барвистіша стала наша подо-
рож, коли я сів на велосипеда з клунком за спиною, а 
ти, рудий друже Родольфо, волів бігти за мною. З про-
стої путь наша зробилась крива і примхлива, ніякі рей-
ки не стримували легких коліс, і земля лягла в двох 
площинах — у сторчовій і поземній. Ховрашки танцю-
вали край дороги, ринаючи в нори, пахнув чебрець, 
скарабей поважно переповзав колію, і я, скерувавши 
на нього колесо, смачно роздушив його жуківське жит-
тя, цвірінькали горобці і, мов жменя пшона, розбриз-
кувались перед велосипедом. І здіймався кур: шина 
шляхом сичала, ключі, немов металеве джерело, дзюр-
котіли в сакві, полинина вплутувалася вмежи шпиці і 
деренчала, регіструючи обернення колеса.

А тепер ми покинули велосипеда в хуторі й покину-
ли шлях. Ми сунемось зовсім поволі, зникли всі пляни 
і зосталося саме тілесне, тілисте життя. Уже не колеса, 
а самі мої ноги топчуть пил і траву, і зір мій, і слух, і 
нюх до того повні живим життям, що годі мені його 
перелічити. Ми поледве-ледве сунемо степами.

1 Рінь — грубий пісок, гравій, галька і т. ін.


