
Паверце мне, сур’ёзныя геры!
Разумны можа дурэць без меры*.



ПРАДМОВА ДА БЕЛАРУСКАГА ПЕРАКЛАДУ

Калі барон Мюнхгаўзэн выправіўся ў сваё
знакамітае падарожжа ў Санкт-Пецярбург,
каб паступіць там на ваенную службу, ён
праехаў праз некалькі губерняў на захадзе і
поўначы Расійскай імперыі. У адным з
эстляндскіх мястэчак ён спыніўся на заезным
двары, каб пераначаваць. Мароз стаяў люты, а
таму не дзіва, што барон, пакінуўшы ў
Польшчы свой футравы плашч і не
прыдбаўшы па дарозе нічога вартага наўзамен,
зусім задубеў. Але з’еўшы вялікую місу
мульгікапсаду*, ён адтаў, разамлеў, а
некалькі келіхаў гарачага хыыгвейну*
развязалі яму язык. Спачатку нешматлікія
пастаяльцы і сам гаспадар з цікаўнасцю
пазіралі на фарсістага sakslane1, які размахваў
рукамі, выпінаў грудзі і час ад часу ўрачыста
ўзвышаў голас. Але ж яны былі людзі
простыя, нямецкай не ведалі і,
падмацаваўшыся, разышліся па пакоях.
Гаспадар таксама пайшоў спаць, даручыўшы
прыслужніцы ўсяляк дагаджаць экзатычнаму
госцю, які заліваў у сябе віно, як у бяздонны
мех, і не забыць узяць з яго плату.
Мюнхгаўзэн, здавалася, не заўважаў
знікнення публікі і працягваў расказваць свае



найпраўдзівейшыя гісторыі: пра гурковыя
дрэвы, пра льва і кракадзіла, якія праглынулі
адзін аднаго, пра старажытную прашчу…
Асабліва барон разышоўся на падводным
падарожжы свайго бацькі з Англіі ў
Галандыю.

— Krebse2! Во такія! — барон як мага шырэй
разводзіў рукі, але па вачах мілавіднай
прыслужніцы бачыў, што яна не разумее, таму
зноў і зноў паўтараў, — Krebse! Во!

Невядома, ці ацаніла маладая дзяўчына
памеры пабачаных бацькам падарожніка
«крэбсаў»: амараў, ракаў, вустрыц з
грабеньчыкам і без яго ды іншых жыхароў
марскіх глыбінь. Раніцой барон паехаў далей
— па прыгоды, перамогі і ўсясветную славу.
Прыслужніца ж засталася там, дзе і была: пры
мокрых сталах, падарожных гандлярах і
незабыўных успамінах. Гэта была б звычайная
гісторыя, пра якую вы, паважаны чытач,
ніколі не даведаліся б, калі б дзяўчына не
назвала свайго першынца Крэбсам, а ягоны
прапра… праўнук не пераклаў кнігу. Тую
самую, што вы цяпер трымаеце ў руках.

Некаторым чытачам, атручаным утульным
скептыцызмам, нават такія звычайныя
гісторыі могуць падацца нечым неверагодным,
прыцягнутым за вушы. Мы можам адно



пашкадаваць тых, што не заўважаюць
фантастычнасці навакольнага свету, ды
параіць вярнуць на паліцу гэтую кнігу, бо ўсё,
што вы прачытаеце далей, будзе яшчэ больш
дзіўным і, тым не менш, у такой жа ступені
праўдзівым.

Ігар Крэбс, перакладчык

1 Немец (эст.).

2 Ракі (ням.).



ПРАДМОВА АНГЕЛЬСКАГА ВЫДАЎЦА

Барон фон Мюнхгаўзэн, дзякуючы якому
з’явілася большасць гэтых апавяданняў,
належыць да аднаго з першых шляхетных
родаў Германіі, што падарыў некалькім
правінцыям гэтай імперыі вельмі годных і
знакамітых дзеячаў*. Ён сапраўдны чалавек
гонару і мае вельмі своеасаблівае пачуццё
гумару. Ведаючы, як цяжка ўбіць здаровы
сэнс у некаторыя авечыя галовы і, наадварот,
як лёгка які-небудзь крыклівы нахабнік у
спрэчцы аглушае і збівае з панталыку ўсю
грамаду, барон ніколі і нікому не будзе
пярэчыць. Для пачатку ён умела перавядзе
гутарку на нейтральныя тэмы, а потым
раскажа якую-небудзь гісторыйку са сваіх
падарожжаў, ваенных паходаў ці забаўных
прыгодаў ва ўласцівай яму аднаму манеры,
якая дазволіць яму найлепшым чынам
выкрыць і вывесці з ціхай завадзі ды на
чыстую ваду таго, хто авалодаў мастацтвам
хлусні, або, кажучы больш далікатна,
мастацтвам пускаць туману ў вочы.

Не так даўно некаторыя з ягоных гісторый
былі сабраныя і прадстаўленыя публіцы, каб
навучыць яе прыёмам, якімі можна пры
нагодзе скарыстацца, натрапіўшы на яўных



самахвалаў. А прыстойная нагода заўсёды
знойдзецца — варта камусьці на поўным
сур’ёзе пачаць пад маскай праўды вярзці
лухту і, забыўшы пра ўласны гонар, ашукваць
тых, хто мае няшчасце быць ягонымі
слухачамі.

Хуткасць, з якой разышліся першыя чатыры
выданні гэтага зборнічка (яго трэба было б
назваць «Пакаранне хлусні»), пераканаўча
давяла, што публіка правільна зразумела
маральны сэнс твора. Пятае выданне
ўтрымлівае значныя дапаўненні*, якія, мы
спадзяемся, не пададуцца нявартымі дрэва, да
якога яны прышчэпленыя.



ПРАДМОВА ДА НЯМЕЦКАГА ПЕРАКЛАДУ

Напраўду вельмі дзіўна бачыць
ніжэйпрыведзеныя гісторыі, якія нарадзіліся
на нямецкай зямлі і ў розных варыянтах
абышлі свой край, урэшце сабранымі і
надрукаванымі — але за мяжой. Можа,
Германія ў чарговы раз несправядлівая да
ўласных заслуг? Можа, ангельцы лепш
разумеюць гумар, яго каштоўнасць і тое, як
шмат гонару ён робіць таму, хто ім валодае?
Адным словам, мы палічылі неабходным
прывезці з чужыны ўласны прадукт, не
зважаючы гэтым разам на спекуляцыі нашых
пісьменнікаў, што прытаіліся ў засадзе.

Зрэшты, гэты невялікі зборнік займеў поспех
у абедзвюх краінах. Ангельскі арыгінал
вытрымаў пяць выданняў, з’явілася патрэба і
ў новай публікацыі нямецкага перакладу, які
ўтрымлівае таксама дапаўненні з новага
ангельскага выдання. Мы не палічылі
абавязковым баязліва прытрымлівацца
кожнага слова і адмаўляцца ад уставак, якія
часам напрошваліся самі, толькі з той
прычыны, што іх не было ў арыгінале.
Карацей кажучы, пры другім выданні, як і
пры першым, мы разглядалі гэты невялікі
твор як маёмасць, якая нам належыць, а не



давераная на захаванне, і таму дазволілі сабе
распараджацца ёй, як нам захочацца.

Безумоўна, такая кніжачка — не systema,
не tractatus, не commentarius,
не synopsis ці compendium*, і ў яе стварэнні не
ўдзельнічалі ні нашыя паважаныя акадэміі, ні
якія-колечы навуковыя таварыствы. Тым не
менш, яна шмат для каго можа быць
жыватворнай і карыснай. Ангельскі выдавец
піша пра магчымае практычнае выкарыстанне
гэтых апавяданняў, зазначаючы, што такой,
відавочна, і была задума першастваральніка.
А адзін ангельскі рэцэнзент* зборнічка нават
спадзяецца, што кніжачка прывядзе да зменаў
у складзе думак некаторых парламенцкіх
крыкуноў. Калі ж яна ўсяго толькі выкліча
бяскрыўдны смех, аўтару прадмовы, на нашае
меркаванне, няма патрэбы выступацьin
pontificalibus3, у мантыі, каўняры і парыку,
каб належным чынам яе адрэкамендаваць. Бо
якой бы яна ні здавалася малой і легкадумнай,
яна можа аказацца каштоўнейшай за
шматлікія тоўстыя і салідныя тамы, якія не
могуць выклікаць ні смеху, ні слёз і ў якіх не
знойдзецца нічога такога, чаго б ужо не было ў
сотнях іншых такіх жа тоўстых і салідных
тамоў. Таму тут будзе вельмі дарэчы ўрывак з
прадмовы да «Жабамышыі» старога добрага



ды як след забытага Роленгагена*. У злёгку
мадэрнізаваным выглядзе ён будзе гучаць так:

Мудрэц заскарузлы з сівой барадой,
Які нас катуе вучонай нудой,
Якому нават і ў жарт не пярэч,
Няхай адсюль вымятаецца прэч!
Хаця і нам заракацца грэх:
Калі сівізну мы займеем і плех,
Калі ў нас аднойчы ссінеюць насы,
Як толькі надыдуць такія часы —
Паслухаць зануду мы будзем гатовы.
Ды вермут стары не заўсёды здаровы,
Віно ж маладое парадуе рот
І не стары, а сяголетні мёд.
Нам перамены ўсцешваюць душы,
А аднастайнасць лезе праз вушы.
Не дасць старому новае згнісці,
Ад зменаў нязменна чакайма карысці.
Хай нехта бурчыць, што марнуем мы час,
Ды гумар і смех умацоўваюць нас.
Жарт не сапсуць аніякім ныццём,
Таму, імем Госпада, зараз пачнём.

3 У святарскім убранні (лац.).



БАРОНА ФОН МЮНХГАЎЗЭНА ЎЛАСНАЕ

АПАВЯДАННЕ



Падарожжа ў Расію і Санкт-
Пецярбург

Я пачаў сваё падарожжа ў Расію ў сярэдзіне
зімы*, цалкам справядліва вырашыўшы, што
мароз і снег палепшаць дарогі праз поўнач
Германіі, Польшчу, Курляндыю і
Ліфляндыю*, нават не запатрабаваўшы
асаблівых выдаткаў ад высокашаноўных
клапатлівых мясцовых уладаў. Бо, паводле
апісанняў падарожнікаў, гэтыя дарогі ледзьве
не горшыя за сцежкі, якія вядуць да храма
Дабрадзейнасці. Я выправіўся ў дарогу на
кані, бо гэта найзручнейшы спосаб
падарожнічаць, калі, канечне, з канём і
вершнікам усё ў парадку. У такім выпадку не
рызыкуеш ублытацца ў affaire d’honneur4 з
якім-небудзь «ветлівым»* нямецкім
паштмайстрам, а сасмаглы фурман не будзе
спыняцца разам з табой ля кожнага шынка.
Апрануўся я даволі лёгка і чым далей
прасоўваўся на паўночны ўсход, тым
няўтульней сябе адчуваў.

А таму ўявіце сабе стан старэчы, які ляжаў
на нейкім бязлюдным выгане ў Польшчы і
якога наскрозь працінаў норд-ост, а яму амаль
не было чым прыкрыць галізну.



Я ад усёй душы пашкадаваў небараку, і хаця
ў мяне самога душа ажно заходзілася ад
холаду, накінуў на яго свой дарожны плашч*.
Раптам з нябёсаў пачуўся голас, які пахваліў
мяне гэтакімі надзвычайнымі словамі: «Ліха
мяне бяры, сыне мой, гэта не павінна застацца
без узнагароды!»

Я зусім не здзівіўся, рушыў далей і ехаў да
таго часу, пакуль мяне не заспелі ноч і цемра.
Паблізу не было чуваць дый відаць ніякай
вёскі. Усю зямлю пакрыў снег, і было так
цёмна, што хоць пальцам у вока.

Стомлены яздой, я злез з каня і прывязаў яго
да нечага накшталт завостранай жардзіны,
якая тырчала з-пад снегу. Дзеля бяспекі я
дастаў свае пісталеты, лёг непадалёк на снег і
пайшоў у такія сапуны, што не расплюшчыў
вачэй, пакуль зусім не развіднела. Як жа я
здзівіўся, калі высветлілася, што я ляжу ў
нейкай вёсцы пасярод царкоўнага двара!
Спачатку я нідзе не мог знайсці свайго каня,
але неўзабаве пачуў аднекуль зверху ржанне.
Падняўшы вочы ўгару, я ўбачыў, што ён
прывязаны да царкоўнага флюгера, і адразу
скеміў, як так здарылася. Рэч у тым, што
ўначы вёску цалкам занесла снегам. Але
надвор’е раптам перамянілася, снег пачаў
раставаць, і я мала-памалу, вельмі мякка,



апускаўся ўва сне ніжэй і ніжэй. А тое, што я
палічыў абрубкам дрэўца, аказалася ці то
царкоўным крыжам, ці то флюгерам.

Нядоўга думаючы, я схапіў адзін з
пісталетаў, стрэліў у аброць і, гэтак вярнуўшы
сабе каня, працягнуў падарожжа.

Усё было цудоўна, пакуль я не дабраўся да
Расіі, дзе ўзімку верхам звычайна не ездзяць.
Я ўзяў сабе за правіла трымацца мясцовых
звычаяў, таму знайшоў невялікія аднаконныя
сані і весела памчаў у Санкт-Пецярбург. Я
дакладна не ведаю, дзе гэта здарылася, у
Эстляндыі ці Інгерманляндыі*, але, наколькі
памятаю, я апынуўся пасярод жудаснага лесу,
дзе запрыкмеціў вялізнага ваўка, якога
неадольным зімовым голадам, як ветрам,
несла за мной. Хутка ён нагнаў сані, і я ўжо
ніяк не мог ад яго ўцячы. Я мімаволі
паваліўся ніцма і дазволіў каню дзеля нашай
узаемнай карысці дзейнічаць самастойна.
Амаль у той жа момант адбылося тое, пра што
я падумаў, але на што не наважваўся ні
спадзявацца, ні разлічваць. Воўк зусім не
зацікавіўся маёй сціплай асобай, а,
пераскочыўшы цераз мяне, разарваў і адразу
праглынуў усю заднюю частку беднага каня,
які ад страху і болю пабег яшчэ хутчэй.
Незаўважаны і ацалелы, я крадком падняў


