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П

осеред зими я покинув свій дім, щоб здійснити подорож до Росії. Я цілком слушно
вважав, що мороз та сніг допоможуть вельмишановним урядам цих країн, через які проїжджав, у їх
щоденній турботі про своїх громадян, бо без додаткових витрат значно покращать стан доріг у північних регіонах Німеччини, Польщі, Курляндії1 та
Ліфляндії2, котрі, за описами всіх мандрівників,
перебувають у ще жалюгіднішому стані, аніж шляхи, що ведуть до храму чеснот.
У подорож я вирушив верхи, бо це найзручніший спосіб для мандрівок, якщо, звичайно, вершник та кінь почуваються якнайкраще. У такий
спосіб зводиться нанівець мати аffaire d’honneur3
з яким-небудь напрочуд люб’язним німецьким поштмайстром або ж плентатися ледь не в кожну корчму
з її вічно спраглим поштарем. Я вдягнувся досить
легко, про що почав жалкувати, коли чимраз далі
й далі рухався в напрямку північного сходу.
Ви собі лише уявіть, як почувався в таку погану погоду, в таких суворих кліматичних умовах старий бідолаха, що напівнагим безпомічно лежав та трусився
на пустинному сільському майдані десь у Польщі.
1

Історична область на заході Латвії.

2

Назва Латвії у складі Російської імперії до жовтневого перевороту 1917 р.

3

Дуель (франц.).

3
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Мені від усього серця стало шкода сердегу. І хоча
в самого зуб на зуб не попадав, усе ж накинув на
нього свого плаща. Раптом з небес пролунав голос, який вихваляв цей вияв любові до ближнього:
«Нехай мене, мій сину, дідько вхопить, але доброта
твоя не залишиться без винагороди».
Я поклався на божественну волю та й поїхав далі,
аж поки не споночіло. Ніде — ані блисне: ні села, ні
постоялого двору, нікогісінько не чувати і нічого не
видно. Усе було вкрите снігом, тож не знав куди їхати
і куди йти.
Утомлений від поїздки верхи, я нарешті зліз
з коня і прив’язав його до якогось дерев’яного гостряка, що стирчав зі снігу. Щоб убезпечитися в разі
усіляких неприємних несподіванок, узяв мої пістолі і, тримаючи їх під рукою, влігся у сніг неподалік.
Я заснув так солодко й міцно, що не розплющив
очей, поки не настав ясний день.
Яким же було моє здивування, коли, прокинувшись, виявив, що лежу якраз серед села на церковному подвір’ї! Однак ніде не міг уздріти свого коня. Та
ось чую звідкілясь понаді мною іржання. Коли ж підвів голову та подивився в тому напрямку, то виявилося, що мій кінь теліпається прив’язаним на флюгері
у вигляді півня на одній із церковних веж. Я відразу
зрозумів, що тут трапилося. Уночі село повністю замела хуртовина. А потім, коли погода різко змінилася та потепліло, я м’яко опускався разом зі снігом все
нижче і нижче, аж поки той зовсім не розтанув.

4

нявся так високо, що був уже вище Місяця, а після шістнадцяти годин льоту підібрався і до Сонця,
та так близько, що аж брови собі опалив. Отже, я
поклав оббіловану тушу на таке місце у візкові, де
сонце гріло найсильніше, або, іншими словами, де
балон не кидав тіні. У такий спосіб десь через хвилин сорок п’ять вівця була повністю підсмажена.
Увесь час я харчувався однією цією печенею.
Чоловік перестав оповідати, і здавалося, що він
заглибився у споглядання довколишнього пейзажу. Мої слова про те, що споруда перед нами є
сералем володаря Константинополя, справили на
француза величезне враження, оскільки він вважав, що перебуває в зовсім іншому місці.
— Причина мого такого довгого польоту в тому, —
спромігся врешті пояснити наш прибулець, — що
обірвалася мотузка, прив’язана до одного з клапанів
повітряної кулі, завданням котрого було випускати
теплий газ із балона. Якби у кулю не вистрелили
і не пошкодили її, то вона, подібно до Магомета, носилася б у повітрі аж до судного дня.
Кошик, у якому француз літав, він великодушно
подарував нашому боцманові.
А от від повітряної кулі залишилися самі шматочки: від мого пострілу та падіння її рознесло на друзки.

66

П’ята морська пригода
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скільки, панове, часу в нас більше ніж достатньо, маємо ж цілу нерозпочату пляшечку, то
хочу вам розповісти про надзвичайно дивовижну
оказію, яка трапилася за кілька місяців до мого останнього повернення в Європу.
Султан, котрому мене представили римський,
російський, а також і французький імператорські
посли, доручив вашому покірному слузі залагодити у Великому Каїрі надважливу справу, сутність
якої назавжди має залишатися таємницею.
З країни я вирушив у подорож з великою помпезністю, тобто з чималою кількістю почту. По дорозі трапилася нагода збільшити кількість люду,
що мене супроводжував, на п’ять осіб, проте з вельми корисними здібностями.
Отже, коли ми віддалилися від Константинополя лише на якихось кілька миль, то зауважили маленького миршавого чоловічка, котрий мчав полем з великою швидкістю, а на кожній нозі у нього
висіло по п’ятдесят фунтів свинцю. Здивований побаченим, я гукнув до нього:
— Агов, друже, куди поспішаєш і навіщо такий
тягар на ногах носиш?!
— Я саме з Відня, — відповів бігун. — Там служив
у вельми приємних панів, а сьогодні покинув службу.
Прямую до Константинополя, а потім поверну назад. А свинцю на ноги понавішував, бо квапитися
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нікуди, отож таким чином хочу трохи повільніше
йти. Мій вчитель у таких випадках завжди казав:
«Moderata durant»1.
Мені сподобався цей Асахаїл2, тож запитав, чи
не бажає піти до мене на службу. Незнайомець погодився.
Ми продовжили нашу мандрівку різними країнами та ще розмаїтішими місцинами. Коли це
бачу: неподалік дороги на гарненькому моріжку
лежить якийсь чолов’яга і не ворухнеться, немов
спить. Але він, виявляється, не спав — чоловік приклав вухо до землі та уважно наслухав щось у ній,
так ніби хотів почути, про що перемовляються між
собою в пеклі чорти.
— Агов, друже, що ти там слухаєш?
— Та то я так, знічев’я. Слухаю, як росте трава.
— І що, справді чуєш?
— Так, до найменших дрібниць.
— То йди до мене на службу, хто його знає, деколи
треба і послухати за чимсь добряче.
Чоловік підхопився зі свого лужка та й рушив
услід за нами. Пройшовши не так далеко, ми побачили на пагорбі мисливця, котрий, націлившись,
стріляв у білий світ як у копійку.
— Дай Боже щастя, стрільче-мисливче, а в що це
ти стріляєш? Я ніякої звірини довкола не бачу.
— Ет, та я оце новеньку кухенройтерівську рушницю3 випробовую. Ось там, ген-ген на шпилі кате1

Помірність надійніша (латин.).

2

Небіж царя Давида (Старий Завіт), був знаний своєю швидкою ходою.

3

Кухенройтер або Кухенрейтер – відома в усій Європі родина зброярів з Реґенсбурґа.
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дрального собору в Страсбурзі, горобець сидів, от у
нього я і влучив.
Той, хто знає, який я пристрасний стрілець та мисливець, не буде дивуватися, що я аж обняв такого
віртуоза. А те, що не пожалів грошей і відразу запросив до себе на службу, це ж само собою зрозуміло.
Ось так і далі тривала наша мандрівка горами
і долами, містами і країнами, й довелося нам проїжджати мимо Ліванських гір. Там коло великих
кедрових заростей стояв такий собі осадкуватий
чолов’яга і тягнув за шнур, що обмотував увесь ліс.
— Друже, а що це ти тягнеш?
— Та от послали мене за дровами, а сокиру вдома забув. Ось і даю собі раду, як можу.
З цими словами він шарпнув за мотузку та й легко
вирвав з коренем лісу десь на квадратну милю, ніби
то була тростина. Мої наступні дії можна з легкістю
передбачити. Ну, звичайно, не міг же я не взяти із
собою такого здорованя! Він неодмінно мав стати на
службу, навіть якщо б це коштувало всієї моєї посольської платні.
Отож, коли я продовжив мандрівку і вже ступив
на єгипетську землю, то нараз почався такий буревій, що мене охопила боязнь бути підхопленим
вітром разом з усім своїм почтом та кіньми. По лівий бік від нашого шляху стояло в ряд сім вітряків.
Так-от, їхні лопаті так шалено закрутилися, ніби
веретено в руках найвправнішої ткалі. А недалеко
від того місця, праворуч дороги, стояв здоровило,
за комплекцією як сер Джон Фальстаф, затуляючи
вказівним пальцем праву ніздрю. Щойно здоро-
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Той не міг утриматися від спокуси і наново переклав її німецькою, на свій лад обробивши. Чому наново? Распе був родом з Німеччини й оповіді барона Мюнхгавзена, кажуть, чув власними вухами, бо
належав до товариства вельможі. Певні обставини
змусили Распе покинути Німеччину й емігрувати
до Англії. Там він, як уже було сказано вище, і видав свої «Неправдиві історії…»
Але повернімося до барона Мюнхгавзена та
Ґотфріда Авґуста Бьорґера. «Барон побрехеньок»
належить до роду Мюнхгавзенів. У той час, коли
жив барон, його знали не так уже й багато людей. На ту пору відомим був Мюнхгавзен інший:
прем’єр-міністр курфюрства Брауншвайґ — Люнебурґ Герлах Адольф фон Мюнхгавзен. Ну а наш —
Карл Фрідріх — направду служив у російській армії
і брав участь у російсько-турецьких війнах. Деякі
з описаних ним історій мають дійсне історичне
підґрунтя. Тобто з уст барона реальна історія подається з точки зору його бачення. Однак, даруйте
мені, подібна «здатність» властива не тільки йому.
Звичайно, барона Мюнхгавзена можна назвати
брехуном, проте не забуваймо, що свої історії він
розповідав у веселому товаристві і, так би мовити,
«на вимогу». Іншими словами, барон змальовував
словами те, що від нього хотіли почути: оповідки
про надзвичайну силу, розум, швидке збагачення... Погодьтеся, такі байки продовжують оповідати й сьогодні, проте цілком офіційно та з набагато
більшою вигодою для себе.

Але не будемо відходити від теми. Отож Ґотфрід
Авґуст Бьорґер розширив перекази Распе, зберігши поділ оповідок на пригоди на суші та пригоди
на морі. Крім того, він написав розповідь у стилі
«Мандрів Гуллівера» — сатирично-фантастичного роману ірландського письменника Дж. Свіфта.
Хоча переробок «Неправдивих історій…» ще було
й було, проте версія Бьорґера, яка три роки після
цього з’явилася доповненим та розширеним виданням, залишається і до сьогодні найбільш відомою. Її було перекладено багатьма мовами та чимало разів ілюстровано. Даний твір став настільки
популярним, що Бьорґера довший час уважали
його автором.
Ми ж мали на меті згадані тексти відтворити
українською мовою якомога ближче до оригіналу
і в повному обсязі.
Роман Матієв
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