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ERSTES ABENTEUER
Einleitung

Peregrinus befand sich in einer dunklen Kammer, die 
neben dem Prunkzimmer belegen, wo ihm der Heilige Christ 
einbeschert zu werden pflegte. Dort schlich er bald leise auf 
und ab, lauschte auch wohl ein wenig an der Türe, bald setz-
te er sich still hin in den Winkel und zog mit geschlossenen 
Augen die mystischen Düfte des Marzipans, der Pfefferkuchen 
ein, die aus dem Zimmer strömten. Dann durchbebten ihn 
süße heimliche Schauer, wenn, indem er schnell wieder die 
Augen öffnete, ihn die hellen Lichtstrahlen blendeten, die, 
durch die Ritzen der Türe hineinfallend, an der Wand hin 
und her hüpften.

Endlich erklang das silberne Glöcklein, die Türe des Zim-
mers wurde geöffnet, und hinein stürzte Peregrinus in ein gan-
zes Feuermeer von bunt flackernden Weihnachtslichtern. — 
Ganz erstarrt blieb Peregrinus vor dem Tische stehen, auf 
dem die schönsten Gaben in gar hübscher zierlicher Ordnung 
aufgestellt waren, nur ein lautes Ach! drängte sich aus sei-
ner Brust hervor. Noch nie hatte der Weihnachtsbaum sol-
che reiche Früchte getragen, denn alles Zuckerwerk, wie es 
nur Namen haben mag, und dazwischen manche goldne Nuß, 
mancher goldne Apfel aus den Gärten der Hesperiden hing an 
den Ästen, die sich beugten unter der süßen Last. Der Vorrat 
von dem auserlesensten Spielzeug, schönem bleiernen Militär, 
ebensolcher Jägerei, aufgeschlagenen Bilderbüchern usw. ist 
gar nicht zu beschreiben. Noch wagte er es nicht, irgend etwas 
von dem ihm bescherten Reichtum zu berühren, er konnte 
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ПРИГОДА ПЕРША
Вступ

Перегрінус очікував Святвечора в темній кімнат
ці, що прилягала до парадної зали, де для нього завжди 
готували різдвяні подарунки. Він то нечутно ходив з кут-
ка в куток, то на мить спинявся біля дверей, прислухаю-
чись, що за ними робиться, то тихо сідав у кутку і, заплю-
щивши очі, вбирав у себе дивовижні запахи марципанів 
і тістечок, які пробивалися з зали. Коли ж він знов швид-
ко розплющував очі, його засліплювали яскраві промені 
світла, що стрибали по стіні, просочуючись крізь шпарку 
в дверях, і по тілу його перебігало дивне, солодке трем-
тіння.

Нарешті задзвонив срібний дзвоник, двері до зали 
розчинилися, і Перегрінус кинувся в ціле море мерехт-
ливого світла від барвистих різдвяних свічок. Наче 
вкопаний, зупинився він перед столом, на якому гар-
но, рівненько були розкладені найчудесніші подарунки, 
і тільки гучне «Ооо!» вихопилося з його грудей. Ніколи 
ще різдвяна ялинка не родила так рясно: геть усякі, які 
лише бувають на світі, ласощі, і серед них золоті горіхи 
та золоті яблука з саду Гесперид, висіли на її вітах, що 
аж гнулися під тим солодким тягарем. Годі описати всі 
виставлені там найцікавіші іграшки, чудесне олов’яне 
військо, такі ж самі лови, розгорнуті книжки з малюн-
ками тощо. Він ще не зважувався навіть доторкнутися 
до котрогось із подарованих скарбів і тільки намагався 
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sich nur mühen, sein Staunen zu besiegen, den Gedanken 
des Glücks zu erfassen, daß das alles nun wirklich sein sei.

«O meine lieben Eltern! — o meine gute Aline!» So rief 
Peregrinus im Gefühl des höchsten Entzückens. «Nun», er-
widerte Aline, «hab ich’s so recht gemacht, Peregrinchen? — 
Freuest du dich auch recht von Herzen, mein Kind? — Willst 
du nicht all die schöne Ware näher betrachten, willst du nicht 
das neue Reitpferd, den hübschen Fuchs hier, versuchen?» 
«Ein herrliches Pferd», sprach Peregrinus, das aufgezäumte 
Steckenpferd mit Freudentränen in den Augen betrachtend, 
«ein herrliches Pferd, echt arabische Race.» Er bestieg denn 
auch sogleich das edle stolze Roß; mochte Peregrinus aber 
sonst auch ein vortrefflicher Reuter sein, er mußte es dies-
mal in irgend etwas verfehlt haben, denn der wilde Pontifex 
(so war das Pferd geheißen) bäumte sich schnaubend und 
warf ihn ab, daß er kläglich die Beine in die Höhe streckte. 
Noch ehe indessen die zum Tode erschrockene Aline ihm zu 
Hülfe springen konnte, hatte Peregrinus sich schon empor-
gerafft und den Zügel des Pferdes ergriffen, das eben, hinten 
ausschlagend, durchgehen wollte. Aufs neue schwang sich 
Peregrinus nun auf und brachte, alle Reiterkünste aufbie-
tend und mit Kraft und Geschick anwendend, den wilden 
Hengst so zur Vernunft, daß er zitterte, keuchte, stöhnte, 
in Peregrinus seinen mächtigen Zwangherrn erkannte. — 
Aline führte, als Peregrinus abgesessen, den Gebeugten in 
den Stall.

Die etwas stürmische Reiterei, die im Zimmer, vielleicht 
im ganzen Hause einen unbilligen Lärm verursacht, war nun 
vorüber, und Peregrinus setzte sich an den Tisch, um ruhig 
die andern glänzenden Gaben in näheren Augenschein zu 
nehmen. Mit Wohlbehagen verzehrte Peregrinus einigen 
Marzipan, indem er diese, jene Gliederpuppe ihre Künste ma-
chen ließ, in dieses, jenes Bilderbuch kuckte, dann Heerschau 
hielt über seine Armee, die er sehr zweckmäßig uniformiert 
und mit Recht deshalb unüberwindlich fand, weil kein ein-
ziger Soldat einen Magen im Leibe, zuletzt aber fortschritt 
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стримати свій захват, призвичаїтись до радісної думки, 
що все це справді належить йому.

— О мої любі тату й мамо! О моя добра Аліно! — у ве-
личезному захваті вигукнув Перегрінус.

— Ну як, добре я все влаштувала, Перегрінчику? — мо-
вила Аліна. — Правда ж, ти радий, хлопчику мій? Може, хо-
чеш ближче оглянути всі ці чудові речі, випробувати сво-
го нового коника? Глянь, який гарний, рудий, як вогонь!

— Чудовий кінь, — погодився Перегрінус, оглядаю-
чи загнузданого дерев’яного коника, і з радості в нього 
аж сльози виступили на очах. — Чистокровної арабської 
породи.

І він негайно ж скочив на свого породистого, гор-
дого ко ня. Та хоч Перегрінус був і дуже добрий їздець, 
цього разу він якось сплохував: баский Понтіфакс (так 
звався кінь) захропів, став дибки, і вершник полетів 
додолу сторч головою. Але не встигла ще перелякана 
до смерті Аліна кинутись на допомогу Перегрінусові, 
як той уже схопився на ноги і піймав за повід коня, що, 
брикаючи задніми ногами, хотів утекти. Перегрінус 
знов скочив у сідло і, докладаючи всіх зусиль, засто-
совуючи все своє вміння і вправність, зумів так при-
боркати дикого жеребця, що той застогнав, захрипів, 
затремтів усім тілом і ви знав у ньому свого могутнього 
володаря. Коли Перегрінус зліз нарешті з сідла, Аліна 
відвела упокореного коня до стайні.

Хвацька їзда, від якої ходором ходила кімната, а може, 
й цілий будинок, скінчилась, і Перегрінус сів до столу, 
щоб спокійно оглянути решту чудових подарунків. Ласу-
ючи марципанами, він водночас змушував то ту, то іншу 
фігуру показувати своє мистецтво, зазирав у книжки, 
потім зробив огляд своєму війську і дійшов до виснов-
ку, що воно дуже до цільно обмундироване і поза всяким 
сумнівом непереможне, бо в жодного солдата не було 
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zum Jagdwesen. Mit Verdruß gewahrte er jetzt, daß nur 
eine Hasen und Fuchsjagd vorhanden, die Hirschjagd so-
wie die wilde Schweinsjagd aber durchaus fehlte. Auch diese 
Jagd mußte ja da sein, keiner konnte das besser wissen als 
Peregrinus, der alles selbst mit unsäglicher Mühe und Sorgfalt 
eingekauft. 

Sehr irren würde jeder, welcher glauben sollte, daß 
Peregrinus Tyß ein Kind sei, dem die gütige Mutter oder sonst 
ein ihm zugewandtes weibliches Wesen, romantischerweise 
Aline geheißen, den Heiligen Christ beschert. Nichts weniger 
als das! 

Herr Peregrinus Tyß hatte sechsunddreißig Jahre erreicht 
und daher beinahe die besten. Sechs Jahre früher hieß es von 
ihm, er sei ein recht hübscher Mensch, jetzt nannte man ihn 
mit Recht einen Mann von feinem Ansehen, immer, damals 
und jetzt wurde aber von allen getadelt, daß Peregrinus zu 
sehr sich zurückziehe, daß er das Leben nicht kenne und daß 
er offenbar an einem krankhaften Trübsinn leide. Väter, deren 
Töchter eben mannbar, meinten, daß der gute Tyß, um sich 
von seinem Trübsinn zu hellen, nichts Besseres tun könne als 
heiraten, er habe ja freie Wahl und einen Korb nicht so leicht 
zu fürchten. Der Väter Meinung war wenigstens hinsichts des 
letztem Punkts insofern richtig, als Herr Peregrinus Tyß au-
ßerdem, daß er, wie gesagt, ein Mann von feinem Ansehen 
war, ein sehr beträchtliches Vermögen besaß, das ihm sein 
Vater, Herr Balthasar Tyß, ein sehr angesehener Kaufherr, 
hinterlassen. 

Zu nichts weniger schien aber Herr Peregrinus Tyß aufge-
legt als zum Heiraten. Denn außerdem, daß er überhaupt im 
allgemeinen menschenscheu war, so bewies er insbesondere 
eine seltsame ldiosynkrasie gegen das weibliche Geschlecht. 
Die Nähe eines Frauenzimmers trieb ihm Schweißtropfen auf 
die Stirne, und wurde er vollends von einem jungen genug-
sam hübschen Mädchen angeredet, so geriet er in eine Angst, 
die ihm die Zunge band und ein krampfhaftes Zittern durch 
alle Glieder verursachte. Eben daher mocht’ es auch kommen, 
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шлунка. Нарешті він перейшов до ловів і з прикрістю пе-
ресвідчився, що серед подарунків є тільки лови на зайців 
і на лисиць, а ловів на оленів і на диких свиней немає. 
А мали ж бути, Перегрінус знав це краще, ніж будьхто, 
бо сам і купував усі ті подарунки, надзвичайно пильно 
й старанно їх добираючи...

Дуже б помилився той, хто уявив би собі, що Перегрі-
нус Тис — хлопчак, якому добра мати чи якась інша при-
хильна до нього істота жіночої статі, що має романтичне 
ім’я Аліни, приготувала різдвяні подарунки. Де там!

Пан Перегрінус Тис досяг тридцяти шести років, тоб-
то чи не найкращого віку в житті. Шість років тому його 
вважали красенем, а тепер, і цілком справедливо, — при-
ємним на вигляд чоловіком; але завжди, і тоді й тепер, 
усі ганили його за те, що він надто замикається в собі, не 
знає життя і, мабуть, піддався якійсь хворобливій мелан-
холії. Батьки, які мали дочок на порі, вважали, що шанов-
ному Тисові, щоб вилікуватись від меланхолії, найкраще 
було б одружитися; у нього ж і вибір великий, і навряд 
чи якась дівчина йому від мовить. Думка цих добродіїв, 
особливо щодо згоди дівчат вийти за нього заміж, була 
цілком слушною, бо пан Перегрінус Тис, крім того, що, як 
уже сказано, був приємним на ви гляд чоловіком, мав ще 
й добрий статок, успадкований від батька, пана Бальта-
зара Тиса, дуже заможного купця. 

Та пан Перегрінус Тис ні до чого, здавалося, не відчу-
вав такої нехіті, як до одруження. Бо, крім того, що він 
взагалі був відлюдькуватий, особливо дивну ідіосинкра-
зію виявляв він до жіноцтва. Коли поблизу опинялася 
якась жінка, на лобі в Перегрінуса виступали краплі поту, 
а якщо вже до нього озивалася молода, та ще й гарна ді-
вчина, він так лякався, що язик йому прилипав до під-
небіння, а все тіло судомно тремтіло. Може, саме тому 
його стара служниця була така неймовірно бридка, що 
багато хто з мешканців околиці, де жив пан Перегрінус 


