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Подорож у Росію  
та Санкт-Петербург

Посеред зими я покинув свій дім, щоб здійс-
нити подорож до Росії. Я цілком слушно 

вважав, що мороз та сніг допоможуть вельмиша-
новним 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 шля-
хи, що ведуть до храму чеснот. 

У подорож я вирушив верхи, бо це найзручні-
ший спосіб для мандрівок, якщо, звичайно, верш-
ник та кінь почуваються якнайкраще. У такий 
спосіб зводиться нанівець мати аffaire d’honneur3   
з яким-небудь напрочуд люб’язним німецьким пошт- 
майстром 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 по-
году, в таких суворих кліматичних умовах старий бі-
долаха, 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.).
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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 го-
лос, 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 гостря-
ка, що стирчав зі снігу. Щоб убезпечитися в разі 
усіляких неприємних несподіванок, узяв мої пісто-
лі 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, прокинув-
шись, виявив, що лежу якраз серед села на церковно-
му подвір’ї! Однак ніде не міг уздріти свого коня. Та 
ось чую звідкілясь понаді мною іржання. Коли ж під-
вів голову та подивився в тому напрямку, то виявило-
ся, 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 за-
мела хуртовина. А потім, коли погода різко змінила-
ся та потепліло, я м’яко опускався разом зі снігом все 
нижче і нижче, аж поки той зовсім не розтанув.  
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Друга морська пригода 
1766 року я вирушив з Портсмута до Північної 

Америки на англійському військовому кораблі пер-
шого рангу, озброєному сотнею гармат та вкомп-
лектованому командою з тисячі чотирьохсот осіб. 
Користуючись нагодою, міг би розповісти товари-
ству про пригоди, що трапилися зі мною в Англії, 
однак прибережу цю оповідь до кращих часів. Хоча 
один епізод, який видається мені надзвичайно ці-
кавим, усе ж дозволю собі згадати. 

Я мав утіху побачити короля, котрий з великою 
помпою їхав у своїй кареті до парламенту. Кучер з 
надзвичайно респектабельною бородою, на котрій 
виднівся акуратно вистрижений англійський герб, 
поважно сидів на передку і мистецьки та чітко ви-
ляскував батогом  «Ґе-орґ Рекс»1. 

Стосовно нашої морської подорожі, то під час 
неї нічого особливого не відбулося, аж поки ми не 
опинилися приблизно за три сотні миль від ріки 
святого Лаврентія. 

У цьому місці наш корабель зі страшною силою 
налетів на якусь перешкоду, котра видалася нам 
підводною скелею. Водночас, коли виміряли гли-
бину лотом2,  то виявилося, що під днищем п’ятсот 
футів, причому лот так і не дістався ґрунту. 

1 Король Ґеорґ (лат.).
2 Прилад для вимірювання глибини моря, річки тощо з борту судна.
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Жив-був собі... Мюнхгавзен
Післямова

Жив-був собі Карл Фрідріх Ієронім барон1 фон 
Мюнхгавзен. Народився він 11 травня 1720 року  
в Боденвердері; помер 22 лютого 1797-го  в цьому 
ж містечку. 

І це той самий знамени-
тий барон фон Мюнхгав-
зен. Хоча, якщо бути точ-
ним: 1781 року вийшли з 
друку «Неправдиві історії 
Карла Фрідріха Ієроніма 
барона фон Мюнхгавзена». 
Автор не вказаний, тому 
книгу приписують людині, 
чиє ім’я значиться в назві 
видання. Тобто мається на 

увазі, що барон розповідав ці історії, а хтось із його 
товариства записав оповідь. Однак що насправді 
розповідав Карл Фрідріх Ієронім, котрий, між ін-
шим, був страшенно незадоволений прізвиськом 
«барон побрехеньок», що прилипло до нього після 
публікацій, ніхто вже сказати не може. 

Першого автора цих неймовірних історій знають 
майже всі. Це Рудольф Еріх Распе, котрий видав 
«Неправдиві історії…» англійською в Лондоні. Ця 
книжка трапилася на очі Ґотфріду Авґусту Бюрґе-

1  Дворянський титул, нижчий за графський.
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ру. Той не міг утриматися від спокуси і наново пе-
реклав її німецькою, на свій лад обробивши. Чому 
наново? Распе був родом з Німеччини й оповіді ба-
рона Мюнхгавзена, кажуть, чув власними вухами, 
бо належав до товариства вельможі. Певні обста-
вини змусили Распе покинути Німеччину й емігру-
вати 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-мі-
ністр 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 Мюнхгав-
зена 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 зба-
гачення... Погодьтеся, такі байки продовжують опо-
відати й сьогодні, проте цілком офіційно та з набага-
то більшою вигодою для себе. 
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Але не будемо відходити від теми. Отож Ґотфрід 
Авґуст Бьорґер розширив перекази Распе, зберіг-
ши поділ оповідок на пригоди на суші та пригоди 
на морі. Крім того, він написав розповідь у стилі 
«Мандрів Гуллівера» — сатирично-фантастично-
го 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 ви-
данням, залишається і до сьогодні найбільш відо-
мою. Її було перекладено багатьма мовами та чи-
мало 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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