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основу фантастичних «Пригод барона 
Мюнхаузена» покладено оповъдання справжньо- 
го барона Мюнхаузена, який жив у X V I I I  ст. 
в Шмеччиш. Вт був вшсъковим, якийсъ час слу
жив у Росй I воював з турками. Повернувшись 
до свого мае тку в Нгмеччит, Мюнхаузен незаба- 
ром уславився там як дотепний оповьдач, вигад- 
ник найнеймовгртших пригод. Невъдомо, чи вт 
сам записав свог розповьдъ, чи зробив це хтосъ 
шший, але 1781 року деякъ з них було надрукова- 
но. 1785 року тмецъкий писъменник Е.Распе 
опрацював щ оповгдання I видав гх. Згодом до них 
додали фантастичт оповгдання тших пись- 
меннитв, але автором книжки вважаютъЕ. Рас- 
пе. У  цьому творг вгдбилися характерт риси 
тмецьких баротв I помъщитв: невггластво, 
самовпевнетстъ, пиха г хвалькуватгстъ. Коли 
книжка стала вгдомою, то Ьменем Мюнхаузена 
почали називати людей, що люблять брехати 
г приписуютъ собг всякг неймовьрш подвиги.



НАЙПРАВДИВ1ША ЛЮДИНА НА ЗЕМЛ1

Маленький д1док 13 довгим носом сидить быгя камша 
й розказуе про сво1 пригоди.

Його слуха41 СМ1ЮТБСЯ просто Йому В 041:

— Ох 1 Мюнхаузен! Оце барон!
Але в1н навггь не дивиться на них.
Вш  соб1 спокшно веде далк як його проковтнула велетен- 

ська рибина, як у нього в1д1рвалася голова.
Одного разу якийсь проЪкджий слухав-слухав те все 1 рап- 

том не стершв:
— Усе це вигадки! Шчого того не було, що ти розказуеш!
Дд.док насупився 1 поважно в1дпов1в:
— Т1 графи, барони, княз1 й султани, яких я мав честь 

називати сво ти  друзями, завжди казали, що я найправ- 
дивнпа людина на земль

Ус1 зареготалися ще дужче.
— Мюнхаузен — правдива людина! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 

Ха-ха-ха!
А  Мюнхаузен, 1 оком не моргнувши, правив далк про те, 

як на голов1 в оленя виросло розтш не дерево.
— Дерево?.. На голов1 в оленя?!
— Так. Вишня. I на в и ш т  ягоди. Т а т  соковитз., со

лодки..
Ус1 Ц1 оповщання надрукован1 тут, в оцш книжщ. Про

читайте IX 1 скажете сам1, чи була коли в СВ1Т1 людина, 
правдив1ша за барона Мюнхаузена.







КШЬ НА ДЗВ1НИЦ1

(~1 вшхав до Росп верхи на к о т . Було це взимку. Йшов 
У 1- сны1.

Кшь шдбився 1 став спотикатися. М ет  дуже схотыюся 
спати. Я ледве з с1дла не падав вд.д утоми. Та даремно 
я шукав, де переночувати: дорогою не трапилося м е т  жод- 
ного села. Що тут робити?

Довелося ночувати серед поля.
Навкруги Н1 дерева, ш  кущика. Тшьки маленький стовп- 

чик стирчав 3-П1Д сшгу.
До цього стовпчика я сяк-так прив’язав свого змерзлого 

коня, а сам уклався тут-таки, на с т г у , й заснув.
Спав я довго, а коли прокинувся, то побачив, що лежу не 

в пол1, а в сел1, або краще сказати, в якомусь м1стечку: зв1- 
дус1ль мене оточують будинки.

Що таке? Де це я опинився? Як могли щ  будинки вроди- 
тися тут за одну т ч ?

I  Де Д1ВСЯ М1Й К1НЬ?
Довго я не розум1в, що сталося. Коли чую знайоме 1ржан- 

ня. Це 1рже мш кшь.



Але де ж вш?
1рж аННЯ ЧуТИ ЗВ1ДКИСЬ 1згори.
Я тдвож у голову-- 1 що ж?
Мш кш ь висить на вершку дзвшищ. Вш  прив’язаний 

просто до хреста.
Я ВМИТЬ збаГН уВ, у  Ч1М р1ч.
Учора ввечер1 все це м1стечко, з ус1ма людьми й будин

ками, було геть-чисто заметене сшгом, з-шд нього стирчав 
т1льки вершечок хреста.

Я не знав, що то хрест, м е т  здалося, що то — невеличкий 
стовпчик, 1 я прив’язав до нього свого змореного коня! 
А  вноч1, поки я спав, почалася велика вщлига, сшт розта- 
нув, 1 я незчувся, як опустився на землю.

Але сердешний мш кш ь так 1 лишився там, угор1, 
на дзвшищ. Прив’язаний до хреста, вш не м1г спуститися 
на землю.

Що робити?
Не довго вагаючись, хапаю тстолет, як сл1д прищ- 
лююся 1 влучаю просто у вуздечку, бо з мене завж- 

ди був добрий стр1лець.
Вуздечка — навшл.

К1нь швидко спускаеться до мене.
Я на нього — 1 вихором уперед.



ВОВК, ЗАПРЯЖЕНИЙ У САНИ

С Т Г взручно взимку верхи на кош, куди краще 1хати сань- 
ми. Я купив соб1 добряч1 сани 1 швидко подався м ’я-

КИМ СН1ГОМ.
Надвеч1р у1'хав у л1с. Я був уже задр1мав, коли це почув 

тривожне 1ржання. Я озирнувся 1 при СВ1ТЛ1 М1СЯЦЯ побачив 
страшного вовка, який, роззявивши зубату пащу, бд.г за моь 
ми саньми.

Нади на порятунок не було.
Я л1г на дно саней 1 вд.д страху заплющив оч1.
Шнь мш гнав як шалений. Клацання вовчих зуб1в лунало 

в мене над самим вухом.
Але, на щастя, вовк не звернув на мене шяко1 уваги.
Вш перескочив через сани — просто у мене над головою — 

1 накину вся на мого бддолашного коня.
В одну мить задня частина мого коня щезла в неситш вов- 

Ч1Й паЩ1.
Передня частина з болю й ж аху все бдтла вперед.
Вовк в’1дався в мого коня все глибше й глибше.
Коли я прийшов до тями, то вхопив бат1г 1, не гаючи й хви- 

лини, заходився шмагати ним ненажерливого зв1ра.

слл, О-Л. * ' ‘



Вш  завив 1 рвонувся вперед.
Передня частина коня, яко! ще не з’1в вовк, випала 

3 упряЖ1 В СН1Г, 1 ВОВК ОПИНИВСЯ На ЙОГО М1СЦ1 — в голоблях 
1 К Ш С ЬК Ш  збру!!

Я шмагав 1 шмагав його що було си ли.
Вш  летав уперед, тягнучи за собою мо1 сани.
Ми мчали так швидко, що вже за двьтри години в’ 1хали 

чвалом у Петербург".
Здивоваш петербуржщ юрбами б1гли дивитись на героя, 

що зам1сть коня запргг у сани страшного вовка.



1СКРИ 3 ОЧЕЙ

Петербурз1 м е т  велося добре.
Я часто ходив на полювання, 1 тепер залюбки згадую 

Т1 весел1 часи, коли 31 мною мало не щодня траплялося 
СТ1ЛЬКИ дивовижних пригод.

Одна пригода була дуже кумедна.
П ч у т1м, що з вшна мое! сп альт було видно великий 

став, де водилося дуже багато усяко! дичини.
Якось уранщ, шдшшовши до вшна, я вглед1в на ставу 

диких качок.
Миттю вхопив я рушницю 1 стр1мголов Виб1Г 13 будинку.
Але зопалу, збшаючи по сх1дцях, я вдарився головою 

об двер1, та так, що з очей м е т  посипалися 1скри.
Це не спинило мене.
Я поб1г даль
Ось, нарештд., й ставок.
Цшюся в найситтш у качку, хочу вистрелити — 1, на пре

великий жаль, пом1чаю, що в рушнищ нема кременя. А  без 
кременя неможливо стршяти.

Поб1гти додому по крем1нь?
Але ж качки можуть полейти.
Я сумно опустив рушницю, проклинаючи свою долю, 

аж раптом м е т  блиснула щаслива думка.
Що сили мав ударив я себе кулаком у праве око. 1з ока, 

звичайно, так 1 сипонули 1скри, 1 порох одразу спалахнув.
Так! Порох спалахнув, рушниця вистрелила, 1 я одним 

постршом убив десять чудових качок.
Раджу й вам: щоразу, як надумаете розвести вогонь, 

добувайте д.скри 31 свого правого ока.
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ДИВОВИЖНЕ ПОАЮВАННЯ

СТу Т1м, 31 мною бували й кумедшнп випадки.
Якось я пробув на полюванш цышй день 1 надвеч1р 

натрапив у глухому Л1С1 на чимале озеро, яке аж кинпло 
дикими качками.

Зроду-звшу не бачив я тако! сили качок!
На жаль, у мене не лишилося жодно! куль
А  я саме того вечора чекав у гост1 велику компанйо прия- 

тел1в, 1 меш хотдлося почастувати 1х дичиною. Я взагал1 
людина гостинна й щедра. М01 общи 1 вечер1 славилися 
на весь Петербург". Як меш вертатися додому без качок?

Довго я стояв вагаючись 1 раитом згадав собь що в мене 
в мисливськш торб1 лишився шматочок сала.

Ура! Це сало буде чудовою принадою! Д1стаю його з торби, 
швидко прив’язую до довгого тонкого мотузка 1 кидаю 
У воду.

Качки, побачивши ласеньке, враз тдпливають до сала.
Одна з них пожадливо його ковтае.
Але сало слизьке 1, швидко пройшовши кр1зь качку, ви- 

скакуе в не! позаду!
Отож качка опиняеться в мене на мотузочку.
Тод1 до сала шдпливае друга качка, 1 з нею д1еться 

те саме.



Качка за качкою ковтають сало 1 нанизуються на мш 
мотузок, немов на нитку. Не минае й десяти хвилин, а вже 
вс1 як е качки нанизат на нього, мов намисто.

Можете соб1 уявити, як весело було мен1 дивитися на таку 
багату здобич! Меш лишилось тшьки витягти нанизаних 
качок 1 в1днести до свого кухаря на кухню.

Ото буде бенкет для мо1'х друзгв!
Але нести цышй табун качок виявилося не так-то легко.
Я ступив кшька кроюв 1 страх утомився. Коли — уяв1ть 

С0б1 М1Й подив! — качки ЗНЯЛИСЯ В ПОВ1Тр1 Й П1ДНЯЛИ мене 
до хмар.

1нший на моему м1сщ розгубився б, але я людина хоробра 
й винахщлива.

Я зробив кермо 31 свого сюртука 1, правуючи качками, 
швидко полейв до дому.

Але як спуститися донизу?
Та прост1с1нько! Моя км1тлив1сть стала й тут меш в при- 

год1. Я скрутив гальком качкам голови, 1 ми почали повшь- 
но спускатись на землю.

Я потрапив якраз у димар свое! власно! кухш ! Бачи- 
ли б ви, як здивувався мш кухар, коли я постав перед ним 
у печП

На щастя, вш ще не встиг у нш розпалити.
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КУР1ПКИ НА ШОМПОЛ1

01 км1тлив1сть — велика штука! Якось мет трапилося 
 ̂ ОДНИМ ПОСТР1ЛОМ пщстрелити С1МОХ КурШОК. Шсля 

цього навйъ вороги мо1 мусили визнати, що я — стрыгець 
над ус1ма стрдльцями в свгп, що такого стршьця, як Мюн
хаузен, ще школ и не бувало.

Сталося це так.
Я повертався з полювання, вистрЬшвши ус1 сво! кул1. 

Нараз у мене з -тд  шг випурхнуло с1м курток. Зв1сно, 
я не м1г дати вислизнути отакш чудовш дичиш.

Я зарядив свою рушницю — чим би ви думали? — шомпо
лом! Еге ж, звичайтсшьким шомполом, себто зал1зною 
круглою паличкою, якою прочищають рушницю!

ПОТ1М Я Ш.дб1Г ДО КУР1ПОК, СПОЛОХаВ IX  1 вистрелив.
Кур1ПКИ ЗНЯЛИСЬ одна ПО ОДН1Й, 1 М1Й шомпол пронизав 

одразу ВС1Х С1МОХ. Ус1 С1М курш ок упали ДО М01Х шг!
Я шдняв IX 1 здивовано побачив, що вони смаж ет!
Зрештою, шакше й бути не могло: адже мш шомпол дуже 

нагр1вся в1д постр1лу, 1 куршки, нанизавшися на нього, 
не могли не засмажитись.

Я С1в на траву 1 тут-таки усмак пообгдав.



АИСИЦЯ НА ГОЛЦ1

( О реЧ1, КМ1ТЛИВ1СТЬ — НаЙГОЛОВН1Ше В ЖИТТ1, 1 не було 
в СВ1Т1 людини, км1тлив1Ш01 В1д барона Мюнхаузена.

Одного разу в росшському др1мучому лип меш трапилась 
чорнобура лисиця.

Шкура ще1 лисищ була така гарна, що меш стало шкода 
псувати и кулею чи шротом.

Не гаючи й хвилини, я вийняв кулю з рушнищ 1, заря
дивши и довгою шевською гол кою, вистрелив у цю лисицю, 
а що лисиця стояла т д  деревом, голка мщно пришпилила 
и хв1ст до стовбура.

Я неквапом пщйшов до лисищ 1 почав стьобати и нагаем.
Вона так очманша з болю, що — пов1рите? — вискочила 

13 свое! шкури 1 втекла вщ мене гол1С1нька. А  шкура д1ста- 
лась мен1 щла, не попсована н1 кулею, Н1 шротом.
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САША СВИНЯ

(Т Л  уже багато усяких дивних пригод траплялося 31 мною!
Пробираюсь я одного разу кр1зь гущину др1мучого 

л1су й бачу: б1жить дике порося, зовс1м ще невеличке, а за 
поросям — превелика свиня.

Я вистрелив, але, на жаль, схибив.
Куля моя пролетша якраз м1ж поросям 1 свинею.
Порося завищало 1 шаснуло в л1с, а свиня стала на м1сщ 

як укопана.
Я здивувався: чому й вона не тшае вщ мене? Але, П1Д1- 

йшовши ближче, зрозум1в, у чому р1ч. Свиня була слша 
1 не бачила дороги. Вона могла гуляти лкюм, лише тримаю- 
чись за хвостик свого поросяти. Моя куля впдДрвала цей 
хвостик. Порося втекло, а свиня сама, без нього, не знала, 
куди ш  1ти. Безпорадно стояла вона з кшчиком поросячого 
хвоста в зубах. Тут мен1 наб1гла блискуча думка. Я  схопив 
цей хвостик 1 пов1в свиню до себе на кухню. Б1долашна сл1- 
па слухняно плентала за мною, думаючи, що и, як завжди, 
веде порося!

Так, я мушу повторити ще раз: км1тлив1сть — велика 
штука!
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ЯК Я СП1ЙМАВ КАБАНА

(Т )  друге меш трапився в Л1С1 дикий кабан.
Л )  Упоратися з ним було далеко важче. У  мене навггь 

рушнищ не було з собою.
Я кинувся тшати, але вш помчав за мною 1 неодмшно 

пронизав би був мене сво1ми шлами, якби я не сховався 
за першим-лшшим дубом.

Кабан з розгону налет1в на дуб, 1 його шла так глибоко 
загналися в стовбур, що вш не м1г витягти IX зв1дти.

— Ага, попався, голубчику! — сказав я, виходячи 
з-за дуба. — Стривай, тепер ти вщ мене не втечеш!

I, взявши камшь, я почав ще глибше забивати в дерево 
гостр1 шла, щоб кабан не визволився, а пойм зв’язав його 
доброю в1рьовкою 1, завдавши на в1з, урочисто пов1з до себе 
додому.

Ото дивувались шпи мисливщ! Вони не могли соб1 
й подумати, що лютого зв1ра можна спшмати живцем, 
не витративши жодного набою.
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НЕЗВИЧАЙНИЙ ОАЕНЬ

{Т )  т1м, 31 мною траплялись дива ще й не такь 1ду якось
я  Л1СОМ 1 л а с у ю  СОЛОДКИМИ СОКОВИТИМИ ВИШ НЯМИ, ЯК1

купив по дороз1.
I враз просто перед1 мною — олень! Стрункий, гарний, 

з величезними гшлястими рогами!
А  в мене, як на те, жодно! кул1!
Олень стоить 1 спокшшсшько на мене дивиться, неначе 

знае, що в мене рушниця не заряджена.
На щастя, у мене лишилося ще юлька ягщ, 1 я зарядив 

рушницю заметь кул1 к1сточкою з ви ш т. Так, так, не см1- 
йтеся, звичайною к1сточкою з вишш.

Гримнув постр1л, але олень т1льки труснув головою. Шс- 
точка влучила йому в лоб 1 не завдала н1яко1 шкоди. За одну 
мить в1н зник у Л1СОВ1Й гущ авит.

Я дуже шкодував, що випустив 31 сво1х рук такого чудо- 
вого зв1ра.

Через р1к я знову полював у тому ж  Л1С1. Звичайно, на той 
час я зовс1м забув 1стор1ю з вишневою шсточкою.

Як же я здивувався, коли з л1сово1 гущавини просто 
на мене вискочив розкшгаий олень, у якого м1ж рогами



росла висока галляста вишня! А х, пов1рте, це було дуже 
гарно: стрункий олень, 1 на голов1 у нього струнке дерево! 
Я в1дразу ж подумав, що дерево це виросло з Т1€1 маленько! 
к1сточки, яка торш послужила мен1 за кулю. Цього разу 
меш не бракувало набо'1в. Я  прищлився, вистрелив — 
1 олень мертвий упав на землю. Отож я з одного постр1лу 
вддразу д1став 1 печеню, 1 компот з вишень, бо дерево було 
вкрите великими, сшлими вишнями.

Мушу признатись, що смачншшх вишень я не куштував 
за все свое життя.

ВОВК НАВИВОР1Т

ГТ Ге знаю чому, але 31 мною часто траплялося, що най- 
лютнних 1 найнебезпечн1ших зв1р1в я зустр1чав у таку 

хвилину, коли був неозброений 1 безпорадний.
1ду якось л1сом, а назустр1ч мен1 — вовчище. Роззявив 

пащу 1 просто на мене.
Що робити? Тшати? Але вовк уже накинувся на мене, 

звалив 1 ось-ось перегризе меш горлянку. 1нший на моему 
м1сщ розгубився б, але ви знаете барона Мюнхаузена!
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Я р1шучий, км1тливий 1 хоробрий. Не гаючи й хвилини, 
я застромив кулака вовков1 в пащу 1, щоб вш не одкусив 
меш руки, засував й дедал1 глибше. Вовк люто дивився 
на мене. Оч1 йому горыги з лють Але я не знав, що коли 
витягну руку, вш роз1рве мене на шматочки, 1 тому без- 
страшно засував и дал1 й дал1. I раптом м е т  блиснула 
чудова думка: я захопив його нутронц, добре шарпанув — 
1 вивернув вовка, як рукавицю навиворд.т!

Певно, що шсля тако!' операцп вш мертвий упав до М01Х шг.
Я пошив з його шкури прекрасну теплу куртку 1, коли 

ви меш не вгрите, охоче и вам покажу.

СКАЖЕНА ШУБА

( Ту моему житт1, зрештою, бували випадки 1 страшн1ш1, 
ш ж  зустр1ч 13 вовками.

Одного разу погнався за мною скажений собака.
Я чимдуж подався вщ нього навтши.
Але на плечах у мене була важка шуба, яка заважала меш

61ГТИ.
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Я скинув и на б1гу, вскочив у будинок 1 причинив за собою 
дверь Шуба так 1 лишилася на вулищ.

Скажений пес кинувся на не!' 1 почав люто и кусати. 
Мш слуга ВИСКОЧИВ 3 будинку, СХОПИВ шубу 1 ПОВ1СИВ И  у Т1Й 

шаф1, де вис1в мш од яг.
Другого дня рано-вранщ забггае в мою спальню 1 переля- 

кано гукае:
— Вставайте, вставайте! Ваша шуба сказилася!
Я з1рвався з л1жка, в1дчиняю шафу — 1 що я бачу?! Весь 

мш одяг подертий на клапт1!
Слуга казав правду: моя бщолашна шуба сказилася, 

бо вчора и покусав скажений пес.
Шуба люто накинулась на мш новий мундир, 1 вщ нього 

т1льки клаптики полет1ли.
Я схопив шстолет 1 вистрелив.
Скажена шуба вмить угамувалася. Тод1 я наказав сво!м 

слугам зв’язати I I 1 повгсити в окремш шафь
В1дтод1 вона н1кого не кусала, 1 я одягався в не! без тяк о - 

го страху.

ВОСЬМИНОГИЙ ЗАСЦЬ

ивовижних пригод трапилося 31 мною в Роси таки 
чимало.

Якось я гнався за незвичайним зайцем.
Заець був навдивовижу прудкий. Знай скаче вперед — 

хоч би тоб1 раз прис1в спочити.
Два дш я ганявся за ним, не злазячи з с1дла, 1 ш як не м1г 

наздогнати.
Третьего дня меш таки пощастило тдстрелити цього 

клятого зайця.
Тшьки-но в1н упав на траву, я скочив з коня 1 почав роз- 

глядати здобич.
Уяв1ть соб1 мое здивування, коли я побачив, що у цього 

зайця, кр1м його звичайних н1г, були ще й запасш. У  нього 
було чотири ноги на живот11 чотири на спи т!
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Атож, на СПИН1 В НЬОГО були ЧУДОВ1, М1ЦН1 ноги! Коли ниж- 
Н1 ноги в нього стомлювались, вш перевертався на спину, 
гол1черева, 1 дал1 б1г на запасних ногах.

Не диво, що я, мов очманший, три доби ганявся за ним!

ЧАР1ВНА КУРТКА

олись, доганяючи восьминогого зайця, моя в1рна соба
ка так стомилася в1д триденно!' гонитви, що впала 

на землю 1 за годину померла.
Я мало не заплакав з жалю 1, щоб зберегти пам’ять про 

свою улюбленицю, наказав пошити соб1 з п шкури мислив- 
ську куртку.

В1дтод1 меш вже не потр1бш ш рушниця, ш собаки.
Щоразу, коли я буваю в Л1С1, моя куртка так 1 тягне мене 

туди, де сховався вовк чи заець.



Коли я наближаюся до дичини на в1дстань постршу, в1д 
куртки одриваеться 1"удзик 1, мов куля, летить просто у зв1- 
ра. Зв1р падае на мнзщ, вбитий дивовижним г'удзиком.

Ця куртка й зараз на меш.
Ви, здаеться, меш не вгрите, ви посм1хаетесь? Але погля- 

ньте-но сюди, 1 ви переконаетесь, що я кажу вам чист1сшь- 
ку правду: х1ба ви не бачите на власш оч1, що тепер на мош 
куртщ залишилося тд.льки два ^удзики? Коли я знов 1тиму 
на полювання, я пришию до не! дюжин зо три.

Ото заздритимуть меш шпп мисливщ!

3 здаеться, ще шчого не розповщав вам про сво1х 
коней?

Тим часом у мене й з ними траплялося чимало дивовиж- 
них пригод.

Було це в Литв1. Я  гостював у приятеля, який страх любив 
коней.

I ось, коли в1н показував гостям свого найкращого коня, 
яким найдужче пишався, кш ь з1рвався з вуздечки, збив
з шг чотирьох конюхш 1 помчав двором, як нав1жении.

Ус1 з переляку розб1глися.
Не знайшлося жодного смшивця, що зважився б шдсту- 

пити до розлючено! тварини.
Тшьки я не розгубився, бо, надллений великою хоробргс-

тю, змалку вм1ю загнуздувати наидик1ших коней.
Я миттю скочив конев1 на спину 1 враз приборкав його. 
В1дчувши мою М1цну руку, В1Н одразу скорився мен1 , наче 

мала дитина.
3 тргумфом об’гхав я увесь дв1р, 1 раптом меш закорйло

показати свою вправшсть дамам, що сид1ли за чаиним сто
лом.

мго тто ^обити?

а
у!1/1 у

КШЬ НА СТОА1
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Дуже просто! Я  спрямував коня до вшна 1, як вихор, вле- 
Т1В до 1дальш.

Ж ш ки спершу дуже полякались. Але я змусив коня 
вискочити на чайний ст1л 1 так спритно прогарцював серед 
чарок 1 чашок, що не розбив аш чарочки, а т  найменшого 
блюдця.

Це дуже сподобалося дамам; вони почали см1ятися 1 плес- 
кати в долон!, а мш приятель, зачарований моею нечува-



ною спритшстю, просив мене взяти цього чудового коня 
в подарунок.

Я дуже зрад1в такому подарунков!, бо збирався на вшну 
1 давно шдшукував соб1 скакуна.

За годину я вже мчав на новому кош в напрям1 Туреччи- 
ни, де саме точилися ж орстот 601.

{

пюконя
^Т> боях я, зв1Сно, вщзначався одчайдушною хоробр1стю 

1 попереду вс1х нал1тав на ворога.
Якось п1сля гарячо! битви з турками захопили ми ворожу 

фортецю. Я  перший удерся в не! 1, прогнавши з фортещ 
вс1х турк1в, п1д’1хав до колодязя — напорти розпаленого 
коня. Кшь пив 1 Н1як не М1г напитися. Минуло кш ька годин, 
а в1н не вщриваеться в1д колодязя. Що за знак? Я був зди- 
вований. Але раптом позад мене почувся дивний плюскгг.

Я оглянувся 1 В1д подиву трохи не впав з с1дла.
Виявилось, що вся задня половина мого коня була геть 

в1др1зана 1 вода, яку в1н пив, впльно виливалася позаду, 
не затримуючись у нього в животь В1д цього за моею 
спиною стояло широке озеро. Я  був приголомшений. 
Що за дивина?



Аж  ось П1д’1хав до мене один 13 солдайв, 1 загадка враз 
розкрилася.

Коли я помчав за ворогами 1 вдерся у браму ворожо! фор
тещ, турки саме в ту мить зачинили браму 1 вщтягли зад ню 
половину мого коня. Шби розрубали його навшл! Ця задня 
половина якийсь час гарцювала пщ зачиненою брамою, 
брикаючись 1 розганяючи туршв ударами копит, а пойм 
поб1гла на сусщнш луг.

— Вона там пасеться й зараз! — пов1домив мен1 солдат.
— Пасеться? Не може бути!
— Подив1ться самь
Я помчав на передшй половит коня до лугу. Там я справ- 

Д1 побачив задню половину коня. Вона мирно паслася 
на зеленому мор1жку.

Я мерщш послав по вшськового л1каря, 1 в1н, не довго 
думаючи, зшив обидв1 половини лавровими прутиками, 
бо ниток у нього напохват1 не було.

Обидв1 половини чудово зрослися, а лавров1 прутики пус
тили кор1ння в тд.ло мого коня, 1 через м1сяць у мене над с1д- 
лом заплелася альтанка з лаврового гшля.

Сидячи в Ц1Й затишнш альтанц1, я вчинив 
не один дивовижний подвиг.



ВЕРХИ НА ЯДР1

( Т> т1м, у вшну меш довелося !здити верхи не лише 
Л )  на конях, але й на гарматних ядрах.

Було це так.
Ми облягали якесь турецьке м1сто, 1 треба було нашому 

командиров! довщатись, чи багато у тому М1СТ1 гармат.
Але в усш нашш армп не знайшлося смЪшвця, який 

погодився б крадькома пройти у ворожий таб1р.
Найсмшивхшим, звгсно, виявився я.
Я став б1ля велетенсько! гармати, що обстршювала туре

цьке м1сто 1, коли з гармати вилет1ло ядро, я скочив на нього 
верхи 1 хвацько помчав у перед. Ус1 в один голос вигук- 
нули:

— Слава, слава, слава, бароне Мюнхаузен!
Спершу я летав залюбки, але коли вдалит замршо воро- 

же м1сто, мене обсЬга тривож т думки!

29



«Гм! — сказав я собь — Улетгги-то ти, напевне, влетиш, 
але чи пощастить тоб1 зв1дти вибратися? Вороги не будуть 
панькатися з тобою, вони схоплять тебе, як шпигуна, 1 пов1- 
сять на найближчш шибенищ. Ш, любий Мюнхаузене, тре
ба тоб1 повертатися, поки не тзно!

У  цю мить повз мене пролетало зустр1чне ядро, що його 
пустили турки в наш таб1р.

Не довго думавши, я перес1в на нього 1, мов шде шчого, 
полет1в назад. Зв1сно, п1д час польоту я ретельно перел1чив 
ус1 турецьк1 гармати 1 прив1з своему командиров! щонай- 
докладн!Ш1 в1домост1 про ворожу артилерпо.



ЗА ВОАОССЯ
Сг

(Т у  загшп шд час щ е! вшни 31 мною було чимало при- 
2^  год.

Якось, рятуючись В1Д турк1в, спробував я перескочити 
болото верхи на к о т . Але кш ь не доскочив до берега, 1 ми 
з розгону шубовснули у р1дке багно. Шубовснули 1 почали 
тонути. Порятунку не було.

Болото страх як швидко засмоктувало нас усе глибше 
й глибше. Ось уже весь тулуб мого коня сховався у смердю- 
чому б агт , ось уже й моя голова почала трнати в болото, 
1 зв1дти стирчить лише кгска мое! перуки.

Що робити?
Ми неминуче загинули б, якби не дивовижна сила мо!х 

рук. Я неймов1рний силач. Вхопивши себе за цю к1ску, 
я щосили смикнув догори 1 без велико! натуги витяг з боло
та й себе, й свого коня, якого мщно стиснув ногами, мов 
лещатами.

Еге ж, я п1дняв у пов1тря 1 себе, й свого коня, 1 якщо 
ви гадаете, що це легко, спробуйте зробити це сам1.

БДЖОАИНИЙ ПАСТУХ ТА ВЕДМЕД1

П  Г 1 сила, Н1 хоробр1сть не врятували мене в1д лихо! на- 
пасть.

Якось п1сля бою турки оточили мене 1, хоч я бився, як тигр, 
а все ж потрапив до них у полон.

Вони зв’язали мене 1 продали в рабство.
Для мене почалися чорш дн1. Правда, роботу мен1 давали 

неважку, але дуже нудну й надокучливу: мене призначили 
пасти бдж1л. Щоранку я мусив виганяти султанових бдж1л 
на мор1жок 1 пасти IX цший день, а ввечер1 знов заганяти 
у вулики.

Спочатку все було добре, але якось, перел1чивши сво1х 
бдж1л, я пом1тив, що одн1е1 не вистачае.
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Я пппов шукати и 1 незабаром побачив, що на не! напали 
два величезш ведмед1, яш., певно, хотали роз1рвати и нав- 
п1л 1 поласувати и солодким медом. У  мене не було з собою 
н1яко1 збро1 — лише маленька ср1бна сокирка.

Я  розмахнувся 1 шпурнув цю сокирку в жад1бних ЗВ1р1В, 
щоб злякати IX 1 визволити бщо лашну бдж1лку. Ведмед1 
кинулись т1кати, 1 бдж1лку було врятовано. Але, на жаль, 
я дуже вже розмахнувся своею могутньою рукою 1 кинув 
сокирку так, що вона залетала на М1сяць. Атож, на Мншць. 
Ви хитаете головою й см1етесь, а меш тод1 було не до 
СМ1Ху.

Я замислився.
Що ж його робити? Де взяти таку довгу драбину, щоб 

д1статися аж на Мгсяць?



ПЕРША ПОДОРОЖ НА М1СЯЦБ

^Т^ажуть, що на городах у Туреччиш е так1 овоч1, що рос- 
туть дуже швидко 1 часом виростають аж до неба.

Це турецыа боби. Не гаючись аш хвилини, я посадив 
у землю один такий 616,1 вш одразу ж  почав рости.

— Ура! — крикнув я 1 пол1з по стеблиш вгору.
За годину я опинився на М1еящ.
Нелегко меш було знайти на М1сящ ср1бну свою сокирку. 

Мнзяць ср1бний 1 сокирка ср1бна — ср1бла на ср1бл1 не вид
но. Але кшець кшцем я таки знайшов свою сокирку на куш  
гнило! соломи.

Я рад1сно запхнув и за пояс 1 хот1в був спуститися 
на Землю.

Та ба: сонце вису шило мою бобову стеблину, 1 вона геть 
розсипалася! Побачивши це, я ледь не заплакав з горя!

Що робити? Що робити? Невже я ншоли не повернуся 
на Землю? Невже я отак 1 вш звшую на цьому осоружному 
М1сящ? О ш! Шзащо! Я п1дб1г до соломи й заходився сукати 
з не! мотузок. Мотузок вийшов недовгий, але тшьки й лиха! 
Я почав спускатися по ньому. Од шею рукою я з’1жджав 
по мотузку, а в другш тримав сокирку.

Та ОСЬ мотузок СКШ ЧИВСЯ, 1 Я ПОВИС у ПОВ1ТР1, ПОМ1Ж небом
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1 землею. Це було страшно, але я не розгубився. Не довго 
думаючи, Я СХОПИВ сокирку 1, М1ЦН0 взявшись за нижнш 
кшець мотузка, в1друбав його верхнш кшець 1 прив’язав 
до нижнього. Це дало м е т  змогу спуститися нижче 
до Земль

Та все ж до Земл1 було далеко. Не раз доводилось м е т  
одрубувати верхню половину мотузка 1 прив’язувати п до 
нижньо*1. Нарешт1 я спустився так низько, що м1г розгледь 
ти М1ськ1 будинки й палаци. До Земл1 залишалось яких
ТрИ -ЧО ТИ рИ  МИЛ1.

I раптом — о жах! — мотузок урвався. Я гримнувся 
на землю так, що пробив яму завглибшки щонайменше
3 П1ВМИЛ1.

Оговтавшись, я довго не знав, як м е т  видертися з Т1С1 
глибоко! ями. Щ лийденьяне1в, не пив, а все думав та думав. 
I таки додумався: викопав тгтям и  схщ щ  1 по цих схщцях 
вил1з на поверхню Земль 

О, Мюнхаузен н1де не пропаде!

*л- •



ПОКАРАНА ЖАДШН1СТБ

(Т Л  осв1д, здобутий такою тяжкою працею, вш робить 
Л У  людину розумнппою!

Шсля подорож1 на М1сяць я винайшов зручншшй спос1б 
рятувати сво1х бдж1лок в1д ведмед1в.

Увечер1 я змастив медом голоблю на воз11 заховався непо- 
далш. Як т1льки смеркло, до воза тдкрався величезний 
ведмщь 1 почав жад1бно злизувати мед з голобль Ненажера 
так допався до цих ласонцв, що й не пом1тив, як го л об ля 
увшшла йому в горлянку, а пот1м у  шлунок 1 нарешт1 вил1з- 
ла у нього ззаду.

Цього т1льки я й чекав.
Я пщб1г до воза й забив у голоблю позаду ведмедя товстий 

1 довгий цвях. Тепер уже йому не сприснути Н1 туди, Н1 сюди. 
Так я й залишив його до ранку. Уранщ почув про цю вит1в- 
ку сам турецький султан 1 прийшов подивитись на ведмедя, 
отак хитромудро спшманого. Вш  довго дивився на нього 
1 реготався аж падав.

КОШ П1Д ПАХВАМИ, 
КАРЕТА НА ПЛЕЧАХ

^72т1м, турки незабаром пустили мене на волю 1 разом 
Л У  з шшими полоненими вирядили назад до Петербурга.

Але я вир1шив втхати  з Росп, С1в у карету й подався 
на батыавщину. Зима того року була дуже холодна. Нав1ть 
сонце застудилося, вщморозило щоки, 1 його напав нежить. 
А коли сонце застуджене, в1д нього зам1сть тепла йде холод. 
Можете соб1 уявити як я промерз у свош каретИ

Дорога була вузька, обаб1ч тяглися паркани. Я наказав 
своему В13НИК0В1 просурмити в Р1ЖОК, щоб зустр1чн1 екша- 
Ж1 шдождали, поки ми прощемо, бо на такш вузьк1й дороз1 
ми б не розминулися.

В1зник виконав мш наказ. В1н узяв ргжок 1 почав дмуха-
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ти. Дмухав, дмухав, дмухав, але з р1жка не виле-пло й зву
ку! А  тим часом назустр1ч нам 1хав великий екшаж.

Шчого не вд1еш, вил1заю я з карети 1 випрягаю сво1х 
коней. Пот1м зав даю карету соб1 на плеч1 — а карета добре 
навантажена! — 1 одним махом перескакую через паркан. 
Другий стрибок — 1 я переношу карету знову на дорогу, але 
вже позаду екшажа.

Це було нелегко нав1ть м е т , а ви знаете, який з мене 
силач.

Трохи В1дпочивши, я повертаюся до сво1х коней, беру 
IX соб1 попдд пахви 1 такими ж двома стрибками переношу 
назад до карети. Шд час цих стрибк1в один кшь почав неса- 
мовито брикатися.

Це було не дуже зручно. Але я засунув його задш ноги 
в кишеню свого сюртука, 1 йому хоч-не-хоч довелося прис- 
миршти.

Пот1м я запрзт коней у карету 1 спокшно доххав до най- 
ближчого готелю. Приемно було зд.грд.тися п1сля такого 
лютого морозу 1 в1дпочити П1сля важко1 роботи!

В1ДТАА1 ЗВУКИ

/Гш В1зник почепив р1жок неподал1к в1д печ1, а сам 
У  VI- п1Д1Йшов до мене, 1 ми стали мирно гомотти.

I раптом р1жок заграв:
— Тру-ту-ту! Тра-та-та! Ра-ра-ра!
Ми дуже здивувалися, але те!' ж мит1 я збагнув, чому 

на мороз1 з цього р1жка год1 було видобути й звуку, а в тешп 
в1н заграв сам.

На мороз1 звуки замерзли у р1жку, а тепер, в1д1гр1вшись 
бшя печ1, вщтали 1 почали сам1 вил1тати з р1жка. Ми з в1з- 
ником увесь вечгр тшшлись щею чар1вною музикою.



гЧастина друга





БУРЯ

С1 /е  подумайте, будь ласка, що я мандрував лише л1сами 
^ Х т а  полями. Ш, доводилося не раз перепливати моря 
й океани, 1 там зазнав я пригод, яких не зазнав шхто
1НШИЙ.

Пливли ми якось до 1ндп на великому корабль Погода 
була чудова. Але коли ми стояли на якор1 бд.ля якогось ост
рова, знялась велика буря. Вона була тако! сили, що вирва- 
ла на остров1 шлька тисяч (авжеж, шлька тисяч!) дерев 
1 понесла IX п отд хмари.

Велетенсьш дерева кожне сотш пуд1в вагою, летши так 
високо, що знизу видавалися п1р’шками. А  т1льки-но буря 
вщухла, кожне дерево упало знов на свое мгсце 1 зразу пус
тило коршня, отже, на остров1 не лишилося н1яких слццв 
урагану. Чудернацьк1 дерева, еге ж?

Проте о дне дерево так 1 не вернул ося на свое м1сце.
Р1ч у т1м, що коли воно злетшо в пов1тря, на його В1тах 

сид1в один бддний селянин з дружиною. Чого вони там 
були? Дуже просто: хотши нарвати ог1рк1в, бо в тих краях 
опрки ростуть на деревах.



М ешканщ острова люблять ойрки понад усе в св1та1 таль
ки ог1рки й 1дять. Це в них едина 1жа.

Бщолашним селянам, яких шдхопила буря, мимовол1 
довелося зробити мандр1вку п о т д  хмарами. Коли буря 
вщ ухла, дерево почало спускатися на землю. Селянин 
1 селянка були, як на лихо, дуже гладш, вони перехилили 
його набш своею вагою, 1 дерево впало не туди, де росло, 
а осторонь, та ще й налетало на тамтешнього короля 1, на щас- 
тя, роздушило його, як комашку.

—  На щастя? —  спитаете ви. —  Чому ж на щастя?
Тому що цей король був жорстокий 1 люто мордував ус1х

мешканщв острова.
Остров’яни були дуже рад1, що 1хнш кат загинув, 1 запро- 

понували корону меш:
—  Будь ласка, добрий Мюнхаузене, будь нашим королем. 

Зроби нам ласку, царюй над нами. Ти такий мудрий 1 см1-
ливий.

Але я ргшуче вщмовився, бо не люблю ог1рк1в.



М1Ж КРОКОДИЛОМ I ЛЕВОМ

( Т у *  ОЛИ буря минулася, М И П 1ДН Я ЛИ  яю р 1 ТИ Ж Н 1В за два 
-/у^щасливо прибули на остр1в Цейлон.

Старший син цейлонського губернатора запросив мене 
шти з ним на полювання.

Я залюбки погодився. Ми подалися до найближчого л1с- 
ка. Спека стояла страшенна, 1 я муш у признатися, що 
з незвички скоро втомився.

А  син губернатора, дужий юнак, почувався в таку спеко- 
ту пречудово. Вш  жив на Цейлош змалечку.

Цейлонське сонце було йому звичне, й вш бадьоро кроку- 
вав по розпечених ш сках.

Я вщстав од нього 1 незабаром заблукав у  гущ иш  незнайо- 
мого л1су. 1ду й чую шерхгг. Оглядаюся: перед1 мною здоро- 
венний лев —  роззявив пащу 1 хоче мене розшматувати. 
Що тут робитимеш? Рушниця моя була заряджена др1бним 
шротом, яким не вб’еш 1 курш ки. Я вистрелив, але шргг 
лише роздрочив хижого звгра, 1 вш  став ще лютнпий.

Ж ахнувшись, я кинувся тш ати, хоч 1 знав, що це дарма, 
що чудовисько одним стрибком наздожене мене й розшма- 
туе. Але куди я б1ж у? Попереду в мене роззявив пащеку 
величезний крокодил, ладний проковтнути мене вмить.

Що робити? Що робити?
Позаду —  лев, попереду —  крокодил, л1воруч —  озеро, 

праворуч —  болото, що аж кишить отруйними зм1ями.
В1д смертельного ж аху впав я на траву 1, заплющивши 

оч1, приготувався до неминучо! загибель I раптом у мене 
над головою шби щось пролетал о 1 впало. Я розплющив оч1
1 побачив дивне видовище, яке дуже мене вт1шило: виявля- 
еться, лев, кинувшись на мене в ту мить, коли я падав 
на землю, перелетав через мене 1 вскочив просто в пащеку
КрОКО Д И Л ОВ1.

Голова одного страховиська застрягла в горлянщ друго
го, 1 обое як могли силкувались вирватись одне вщ одного. 
Я схопився, вихопив мисливського ножа 1 одним махом вщ- 
тяв голову левов!. До ш г меш впало мертве тало.
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Пот1м, не гаючи часу, я вхопив рушницю 1 прикладом 
заходився вбивати Левину голову ще глибше в пащу кроко
дилов!, аж поки той кш ець кшцем задихнувся.

Губернаторгв син, що саме повернувся, прив1тав мене 
з перемогою над двома лкювими велетнями.
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ЗУСТР1Ч 3 КИТОМ

( ТУ и можете зрозумгги, що т е л я  цього на Цей л о т  м е т  
ЛУ  не дуже сподобалося.

Я с1в на в 1й с ь к о в и й  корабель 1 виру шив до Америки, 
де немае т  крокодшпв, т  левгв.

Ми пливли десять дшв без пригод, але раптом недалечко 
вщ Америки нас с тт к а л о  лихо: ми наскочили на шдводну 
скелю.

Удар був такий мщний, що матроса, який сид1в на гцоглд., 
вщкинуло в море на три миль

На щастя, падаючи у  воду, вш встиг ухопитись за дзьоб 
червоно1 чапл1, яка прол1тала повз нього, 1 чапля допомага- 
ла йому протриматися на поверхш моря, аж поки ми пд.д1б- 
рали його.

Ми наскочили на скелю так зненацька, що я не м1г устоя- 
ти на ногах: мене шдкинуло вгору, 1 я вдарився головою 
об стелю свое! каюти.

Вщ цього голова моя т р н у л а  м е т  в шлунок, 1 лише 
за кш ька м1сящв м е т  пощастило сяк-так витягти и звщти 
за чуприну.

Скеля, на яку ми наскочили, виявилась т я к о ю  не ске- 
лею. Це був велетень-кит, що мирно др1мав на водь

Наскочивши на нього, ми розбудили його, 1 вш  так роз- 
лютився, що вхопив наш корабель зубами за як1р 1 цший 
день, з ранку до ночь тягав нас по всьому океань На щастя,



якгрний ланцюг кшець кшцем перервався, 1 ми звшьни- 
лись В1д кита.

Дорогою з Америки назад ми знову зустр1лися з цим 
китом. Вш  був мертвий 1 лежав на вод1, розпластавши свою 
туш у на т в м и л 1. Год1 було й думати, щоб витягти такого 
велетня на корабель. Тому ми в1др1зали в1д кита лише голо
ву. I як же ми зрадЬга, коли, витягши и на палубу, знайш- 
ли в папц чудовиська 1 наш як1р, 1 сорок метр1в корабельно
го ланцюга, що весь умд.стився в одному дупл1 викришеного 
китового зуба!

Та не довго тривала наша раднзть. Де не взялась у  нашому 
корабл1 велика д1рка. Вода так 1 гунула в трюм.

Корабель почав тонути.
Ус1 розгубились, закричали, заплакали, але я миттю 

зм1ркував, що робити. Нав1ть не скидаючи шташв, я с1в 
просто в д1рку 1 заткнув и  своею задньою частиною.

Текти перестало.
Корабель було врятовано.



У РИБ’ЯЧОМУ ЧЕРЕВ1

С [ Г ерез тиждень ми прибули до Ггали.
Т .  Був сонячний, ясний день, 1 я гашов на берег Серед- 

земного моря купатися. Вода була тепла. Я чудовий пла- 
вець 1 заплив далеко в1д берега.

Коли бачу —  просто на мене пливе величезна рибина, 
широко роззявивши пащу!

Що робити? Дременути в1д не! неможливо, а тому 
я з1бгався клубком 1 кинувся в и роззявлену пащу, щоб 
чимшвидше проскочити повз гострг зуби 1 зразу опинитися 
в шлунку.

Не кожному б сяйнула отака дотепна хитр1еть, але я вза- 
гал1 людина дотепна 1, як ви знаете, дуже винах1длива.

У  шлунку в рибини було дуже темно, але затишно 1 тепло.
Я почав ходити в цш  штьм1, прогулюватися туди-сюди 

1 незабаром пом1тив, що це дуже не подобаеться рибиш. 
Тод1 я почав навмисно тупати ногами, стрибати й танцюва- 
ти, як шалений, щоб добряче попомучити п.

Рибина заволала з болю 1 висунула з води свш  величезний 
писок.
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НеВДОВ31 11 П0М1ТИЛИ 3 1ТаЛ1ЙСЬКОГО корабля, що пропли- 
вав поблизу.

Оцього я й хот1в! Моряки вбили и гарпуном, а пойм витяг- 
ли до себе на палубу 1 почали радитися, як 1м найкраще роз- 
рубати незвичайну здобич.

Я сид1в усередит 1, правду сказати, тремт1в з переляку. 
Я боявся, щоб Ц1 люди не розрубали й мене вкуш з рибиною. 

Це було б жахливо!
А ле, на щастя, 1 х т  сокири не зачепили мене.
Т1льки-но блиснуло перше свггло, я почав голосно крича- 

ТИ ЧИСТ1С1НЬКОЮ 1ТаЛ1ЙСЬКОЮ мовою (о, я знаю 1тал1йську 
чудово!), що я радий бачити цих добрих людей, як1 визво- 
лили мене з мое! задушливо! темнищ.

Почувши людський голос 13 риб’ячого черева, матроси 
ПОН1М1ЛИ з ж аху.
Вони ще дужче здивувалися, коли з риб’ячо! папц вискочив 
Я  1 прив1тав 1 х  люб’язним уклоном.



МО! ЧУДОВ1 СЛУГИ

л1д зазначити, що корабель, який мене вря- 
тував, плив до столищ Туреччини.

1талшщ, серед яких я тепер опинився, вщра- 
зу побачили, що я людина неабияка, 1 запросили 
мене залишитись на кораблг разом з ними. Я пого- 
дився, 1 через тиждень ми причалили до турецького 
берега.

Турецький султан, д1знавшись, що я прибув, звичайно, 
запросив мене общати. Вш  зустр1в мене на пороз1 свого 
палацу 1 сказав:

—  Я щасливий, що можу вггати вас у  свош старовиннш 
столищ, мш любий Мюнхаузене! Спод1ваюся, що ви при 
доброму здоров’1? Я  знаю вс1 вапп в е л и т  подвиги, 1 меш 
хотыгось би доручити вам одну важ ку справу, з якою не впо- 
раеться т х т о ,  кр1м вас, бо ви найрозум тш а 1 найспритт- 
ша людина на земль Чи не змогли б ви не гаючись вш хати 
до Сгипту?

—  Залюбки! —  вщказав я. —  Я так люблю мандрувати, 
що ладен хоч зараз на край свггу.

Султанов! моя в1дпов1дь дуже сподобалася, 1 вш дав меш 
доручення, яке на вши в1чш мае залишитись таемницею 
для вс1х, 1 тому я не можу розпов1сти, про що саме йшлося. 
Так, так, султан дов1рив меш велику таемницю, бо вш знав, 
що я —  найпевшша людина в усьому СВ1Т1. Я вклонився 

1 негайно рушив у дорогу. Тш ьки я в1д’1хав вщ турецько!' 
столищ, як мен1 назустр1ч трапився маленький 

чолов1чок, що незвичайно швидко 61г. 
До К0ЖН01 його ноги було прив’язано 

по важ кш  гирд., 1 все-таки вш  лет1в, 
як стрша.

—  Куди ти? —  спитав я його. —  
I навйцо ти поприв’язував 

до НД.Г гир1? Адж е вони зава- 
жають б1гти!

—  Три хвилини тому 
був я у  В1ДН1, —  вщ ка

зав, не спиняючись,



чолов1чок, —  а зараз щ у до Константино
поля пошукати соб1 яко'1сь роботи. А  гир1 
причепив до ш г, щоб не б1гти занадто швид- 
ко, бо квапитись меш нема куди.

Дуж е сподобався м е т  цей незвичайний 
скороход, 1 я взяв його до себе на службу. 

Вш  охоче т ш о в  за мною.
Другого Д Н Я  М И ПОМ1ТИЛИ при СаМ 1СШ ЬК1Й  

дороз1 чоловш а, що лежав приклавши вухо 
до земл1.

—  Що ти тут робиш? —  спитав я його.
—  Слухаю, як у  пол1 росте трава! —  в1дпов1в вш.
—  I чуеш?
—  Щ е й як! Меш це задграшки!
—  Коли так, щи до мене на службу, приятелю! Тво! чутк1 

вуха можуть прислужитися меш в дорозь
Вш  погодився, 1 ми рушили дал1.
Невдовз1 я побачив мисливця з рушницею в руках.
—  Послу хай, —  звернувся я до нього, —  в кого це ти стрь 

ляеш? Шде не видно ш  звгра, ш  птищ.
—  На даху дзвш ищ  у  Берл1н1 сид1в горобець, 1 я в лучив 

йому просто в око.
Ви знаете, як я люблю полювання. Я обняв стршьця-мо- 

лодця 1 запросив його до себе на службу. Вш радо рушив 
за мною.

Минувши чимало краш  1 м1ст, ми п1д’1хали до великого 
л1су. Дивимося —  край дороги стоггь велетенський на зр1ст 
чолов1к, 1 в руках у нього шнур, який вш накинув петлею 
на весь л1с.

—  Що це ти тягнеш? —  спитав я його.
—  Та бач, дров треба нарубати, а сокира в мене дома 

лишилася, —  сказав вш. —  Отож я хочу обштися якось без 
сокири.

Вш  смикнув за шнур, 1 величезш дуби, немов билиночки, 
шдскочили догори й попадали на землю.

Я, зв1сно, не пошкодував грошей 1 мерщ1й узяв цього 
силача до себе на службу.
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Коли ми пршхали до вгипту, знялася така страшенна 
буря, що вс1 напп карети й к о т  перекидом полетали 
по дорозь

В д а л и т  ми побачили с1м вггр я тв , що махали крилами, 
як несамовита. А  на у зп р ’1 лежав чоловш 1 затуляв свою 
л1ву шздрю пальцем. Побачивши нас, вш  чемно мене привс
тав, 1 за мить буря вщ ухла.

—  Що ти тут робиш? —  спитав я.
—  Кручу вггряки своему господарев1, —  одказав вш. —  

А  щоб вони не поламалися, я дму не дуже: лише з одше!
Н 13Д Р1.

«Цей чолов’яга стане меш в пригод1», —  подумав я 1 при
просив його 1хати 31 мною.



КИТАЙСЬКЕ ВИНО

0гипт1 я швидко виконав ус1 султанов! доручення. 
Л У  Моя спритн1сть допомогла мен1 й цього разу. Через 

тиждень я з своими слугами повернувся до турецько1 сто
лищ.

Султан зрад1в, що я повернувся, 1 дуже хвалив мене за мо! 
у с т х и  в 6 гипт1.

—  Ви р озум тп п  за вс1х мо!х мш1стр1в, любий Мюнхаузе- 
не! —  сказав вш, м1цно тиснучи мен1 руку. —  Приходьте 
до мене сьогодш об1дати!

Об1д був дуже смачний —  та ба! —  на стол1 не було вина, 
бо туркам за 1хшми законами заборонено пити вино. Мен1 
стало невесело, 1 султан, щоб утпнити мене, пов1в мене 
по 061Д1 до свого кабш ету, в1д1мкнув потайну шафу й д1став 
пляшечку.

—  Такого чудового вина ви не куш тували зроду, мш 
любий Мюнхаузене! —  сказав вш, наливаючи меш повну 
склянку.
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Вино й справД1 було добряче. Але я, ковтнувши трохи, 
сказав, що в Кита! у  китайського богдихана Ф у  Чана вино 
ще й краще.

—  Мш любий Мюнхаузене! —  вигукнув султан. —  Я  звик 
в1рити кожному вашому слову, бо ви найправдивнпа люди
на на земл1, але присягаюсь, що оце ви кажете неправду: 
кращого вина не бувае!

—  А  я вам доведу, що бувае!
—  Мюнхаузене, ви верзете дурнищ!
—  Ш , я каж у щиру правду 1 общяю р1вно за годину при

везти вам 13 богдиханового льоху такого вина, проти якого 
ваше вино —  кисла юшка!

—  Мюнхаузене, отямтеся! Я завжди мав вас за найправ- 
див1шу людину на земл1, а це бачу, що ви несусв1тний бре
хун.

—  Коли на те т ш л о , я хочу, щоб ви пересв1дчилися нега- 
йно, правду я каж у чи т .

—  Згода! —  в1дпов1в султан. —  Якщ о до четверто! години 
ви не привезете меш з Китаю пляш ку найкращого в СВ1Т1 
вина, я звелю вддрубати вам голову.

—  Чудово! —  вигукнув я. —  Я приймаю вапп умови. 
Але якщо до четверто! години це вино буде у  вас на столд., 
ви в1ддасте меш стшьки золота з свое! комори, скш ьки пщ- 
несе одна людина.

Султан погодився. Я написав китайському богдиханов1 
листа 1 попросив його подарувати меш пляш ку того самого 
вина, яким вш частував мене три роки тому.

«Якщо ви в1дмовите меш в моему проханш, —  писав я, —  
ваш друг Мюнхаузен загине вдд руки ката».

Коли я ск1нчив писати, було вже п ’ять хвилин на чет- 
верту.

Я гукнув свого скорохода 1 послав його до китай - 
сько! столищ. Вш  одв’язав гир1, що висЬга в ньо
го на ногах, узяв листа 1 миттю зник з очей.

Я повернувся до султанового кабш ету.
Чекаючи скорохода, ми випили до 
почату пляшку.
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Вибило чверть на четверту, пойм  т в  
на четверту, п с т м  три чверт1 на четверту, 
а мого скорохода не було.

М е т  зашкребло на дупл, надто коли 
я помггив у султанових руках дзвшочок, 
в який вш мав подзвонити й покликати 
ката.
—  Дозвольте меш вийти в сад подихати свь 

жим пов1трям! —  сказав я султановь
—  Будь ласка! —  вд.дпов1в султан, якнайлюб’язш-

ше всм1хаючись. А ле, виходячи в сад, я пом1тив, 
що за мною назирщ йдуть як1сь люди, не в1дступаючи в1д 
мене й на крок.

Це були султанов! кати, л а д т  щомит1 накинутися на мене 
1 зрубати мою б1дну голову.

У  розпач1 я глянув на годинник. За п’ять хвилин четвер- 
та. Невже м е т  лишилося жити т1льки п ’ять хвилин?
О, це занадто жахливо! Я покликав свого слугу —  того само
го, що слухав, як росте в пол1 трава, —  1 спитав його, чи не 
чуе вд.н —  не тупотить мш скороход. Вш  приклав вухо 
до земл11 сказав м е т , на мое безгол1в’я, що ледащо скоро
ход заснув!

—  Заснув?!
—  Атож , заснув. Я чую, як вш хропе десь далеко-далеко.
У  мене вд.д ж аху шдламались ноги. Щ е хвилина —  1 я заги-

ну безславною смертю.
Я гукнув другого слугу, того самого, що щлився у гороб- 

ця, й вш умить вил13 на найвищу вежу 1, ставши навшпинь- 
ки, почав зорити вдалину.

—  Ну що, бачиш поганця? —  спитав я, задихаючись в1д
ЛЮТ1.

—  Бачу, бачу! Розлггся на моргжку п1д дубом неподалш 
в1д Пекш а 1 хропе... А  поруч нього пляшка... Ну постривай, 
я тебе розбуджу!

Вш  вистрелив у вершечок того дуба, пд.д яким спав скоро
ход.

Жолудд., листя й г1лля посипалися на сонька 1 збудили 
його.
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Скороход тдхоп и вся, протер 0411 кинувся б1гти, як тороп- 
лений.

До четверто! години лишалося всього швхвилини, коли 
вш ускочив до палацу з пляшкою китайського вина.

Можете соб1 уявити, як я зрад1в!
Скуштувавши вина, султан у  захвата вигукнув:
—  Любий Мюнхаузене, дозвольте меш сховати цю пля- 

шечку десь дал1 в1д вас. Я хочу випити и сам. Я й не думав, 
що на св1Т1 бувае таке солодке 1 смачне вино.

Вш  замкнув пляш ку в шаф1, а ключ1 в1д не! поклав соб1 
до к и ш е т  1 наказав мерщш покликати скарбника.

—  Я дозволяю своему другов1 Мюнхаузену взяти з мо!х 
комор стальки золота, скдлъки здужае шднести одна люди
на, —  сказав султан.

Скарбник низько вклонився султанов! й пов1в мене в пала- 
цове шдземелля, ущерть повне коштовностей.

Я покликав свого силача. Вш  узяв соб1 на плеч1 все золо
то, що було в коморах у  султана, 1 ми поб1гли до моря. 
Там я найняв величезний корабель 1 з горою навантажив 
його золотом.

Шднявши в1трила, ми заквапилися вийти в море, поки 
султан не схаменувся й не в1дняв у  мене сво1х скарбгв.



ГОНИТВА

С Т Г а жаль, сталося те, чого я так боявся. 
ш/и  Т1льки-но ми в1дпливли В1д берега, скарбник поб1г 
до свого владаря 1 сказав йому, що я геть-чисто пограбував 
його комори. Султан страшенно розлютився 1 послав за мною 
навздогш увесь свш вшськовий флот.

Побачивши силу-силенну бойових корабл1в, я, признаю- 
ся, не на жарт злякався.

«Ну, Мюнхаузене, —  сказав я собд., —  оце вже тоб1 край. 
Тепер уж е тоб1 нема рятунку. Уся твоя спритшсть тобд 
не зарадить».

Я вддчув, що моя голова, щойно укрш ивш ися на плечах, 
знову шби В1ДД1Л Я еТЬС Я  В1Д тулуба.

Раптом до мене пццйшов мш слуга, той, що мав могутш
Н 13Д Р 1.

—  Не бштеся, вони нас не доженуть! —  сказав вш см1ю- 
чись, поб1г на корму 1, наставивши одну н1здрю на турець-
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кий флот, а другу на нанп в1трила, т д н я в  такий страшний 
в1тер, що весь турецький флот за одну хвилину в1длет1в 
назад у гавань.

А  наш корабель, що його тд ган я в  мш могутнш слуга, 
швидко помчав уперед 1 через день прибув до 1талп.

ВАУЧНИИ ПОСТР1А

1талп я зажив багайем, але спокшне, мирне життя 
було меш не до серця.

Я П О рИ В аВ С Я  ДО НОВИХ П рИ ГО Д 1 ПО ДВИ Г1В.
Тому я дуже зрад1в, коли почув, що недалеко в1д 1тали 

спалахнула нова вшна: англш щ  воювали з пшанцями.
Не гаючи й хвилини, скочив я на коня 1 помчав на поле 

битви.
1спанщ саме об лягали англш ську фортецю Гибралтар; 

я мерщш пробрався до обложених.
Генерал, який командував фортецею, був мш добрий при

ятель. Вш  зустрдв мене з розкритими обшмами 1 заходився 
показувати меш сво1 нов1 укрш лення, бо вш  знав, що 
я можу дати йому розумну й корисну пораду.

Стоячи на мур1 Пбралтара, я бачив кр1зь тд зо р н у  трубу, 
що кшанщ наводять жерло свое! гармати якраз на те м1сце, 
де ми обидва стояли.

Не гаючи й хвилини, я наказав, щоб на це саме м1сце по
ставили величезну гармату.

—  Навгщо? —  спитав генерал.
—  Ось побачиш! —  вщказав я.
Як тыгьки гармату шдкотили до мене, я нащ-

лив и жерло в сам1сшьке жерло ворожо! гарма
ти 1, коли 1спанський гармаш шдн1с до свое'! 
гармати г 'т т , я голосно скомандував:

—  Вогонь!
0бидв1 гармати гримнули заразом.
Сталося те, чого я споддвався: у  тш  точ-
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щ , яку я соб1 нам1тив, двое ядер —  наше 1 вороже —  стукну- 
лися так, що страх, 1 вороже ядро полетало назад.

Уявггь соб1: воно полетало назад до 1спанщв.
Воно вццрвало голову ншанському гармашев1 1 нпстнад- 

цятьом 1спанським солдатам.
Воно збило щогли у  трьох корабл1в, що стояли в 1спансь- 

кш  г а в а т , 1 помчало просто в Африку.
Пролетавши ще двдста чотирнадцять миль, воно впало 

на покрдвлю вбого! 1спанськ01 халупи, де жила якась бабу
ся. Бабуся лежала горшиць 1 спала з роззявленим ротом. 
Ядро пробило покрдвлю, влучило бабус1 просто в рот, виби- 
ЛО 1Й останн1 зуби 1 застрягло в горлянщ —  Н1 туди, 
Н1 сюди!

До халупи вбдт бабусин чоловш, людина гаряча 1 км1т- 
лива.

В1Н засунув руку 1Й у горлянку 1 спробував ВИТЯГТИ ЗВ1ДТИ  

ядро, але воно й не зворухнулося.
Тод1 В1Н П1ДН1С ш  до носа добрячу пучку тютюну; вона 

чхнула, та так гарненько, що ядро вилетшо вшном надв1р!
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Он ск1льки лиха нако1ло кшанцям 1хне ж таки ядро, яке 
я послав 1м назад.

Та й наше ядро було 1м не на радд.сть: воно в лучило в 1хнш 
вшськовий корабель 1 пустило його на дно, а на корабл1 
було ДВ1СТ1 1спанських матрос1в!

Отже, англшщ  виграли цю вш ну головним чином завдя-
К И  М 01Й  ВИН аХ1ДЛИ ВОСТ1.

—  Спасиб1 тоб1, любий Мюнхаузене, —  сказав мш друг 
генерал, мщно стискаючи м е т  руки. —  Якби не ти, ми про
пали б. Нашою блискучою перемогою ми завдячуемо лише 
тобь

—  Др1бниц1, др1бнищ! —  сказав я. —  Я завжди радий слу- 
Ж И ТИ  СВ01М приятелям.

Щоб вщдячити за мою послугу, англ1йський генерал хот1в 
надати мен1 чин полковника, але я, бувши людиною дуже 
скромною, в1дмовився В 1д  тако! ВИСОКО! чест!.



ОДИН СУПРОТИ ТИСЯЧ1

(~1 так 1 сказав генералов!:
Л  —  Не треба меш ш  ордешв, аш  чин1в! Я допомагаю 
вам по-дружньому, безкорисливо. Просто я люблю англш- 
щ в.

—  Спасиб1 тоб1, друже Мюнхаузен! —  сказав генерал, 
ще раз потискаючи меш руки. —  Допомагай нам, будь лас
ка, й надал1.

—  Залюбки, —  в1дпов1в я 1 поплескав старого по плечу. —  
Я радий служити британському народов!.

Незабаром меш знову випала нагода допомогти мош  дру- 
зям англшцям.

Я перевдягнувся дспанським священиком 1, коли настала 
н1ч, прокрався у  ворожий табдр.

1спанщ спали як уби т1,1 н1хто не побачив мене. Я тихень
ко взявся до роботи: п1шов туди, де стояли 1хш страшш гар- 
мати, 1 швиденько-швиденько почав кидати щ  гармати 
в море одну за одною —  геть дал1 в1д берега.

Це було не так-то легко, бо вс1х гармат було понад триста.

58



Упоравшись 13 гарматами, я постягав насеред табору вс1 
дерев’яш  тачки, брички, вози, гарби, яш  тш ьки в табор1 
знайшлися, скидав 1х на одну купу й шдпалив.

Вони спалахнули, як порох. Почалася страшенна пожежа.
1спанщ прокинулися 1 з вщчаю заб1гали по табору.
1м з переляку здалося, що вноч1 у 1хньому табор1 побувало 

С1М ЧИ  В1С1М англшських ПО ЛК1В.

Вони не могли й подумати, що цей розгром вчинила одна 
людина.

1спанський головнокомандуючий в1д ж аху кинувся 
тшати 1, не спиняючись, б1г два тижн1, аж поки доб1г до 
Мадрида.

Усе його в1Йсько чкурнуло за ним, не см1ючи нав1ть озир- 
нутися назад.

Таким чином, завдяки мош хороброст1, англш щ  остаточ- 
но зломил и ворога.

—  Що б ми робили без Мюнхаузена? —  казали вони 1, тис- 
нучи меш руки, називали мене рят1вником англ1йсько1 
армп.

Англш щ  були так1 вдячн1 мен1 за надану допомогу, 
що запросили мене до Лондона погостювати.

Я охоче поселився в Англп, 1 гадки не маючи про те, як1 
пригоди чекають на мене в щй краш ь



АЮДИНА-ЯДРО

Л пригоди були ж ахливь
Гуляючи якось околицями Лондона, я дуже втомився 

1 меш схот1лося прилягти спочити. День був лд.тнд.й, сонце 
пекло немилосердно, я мр1яв про холодок де-небудь шд роз- 
логим деревом. Але дерева поблизу не було, 1 я, шукаючи 
прохолодного куточка, вл1з у  жерло старо! гармати 1 зараз же 
З а С Н у В  М 1ЦНИМ  сном.

А  треба вам сказати, що саме того дня англшщ  святкува- 
ли мою перемогу над д.спанською арм1ею 1 на радощах били 
з ус1х гармат.

До гармати, в якш  я спав, тд ш ш о в  гармаш 1 вистрелив.



Я вилетав з гармати, як добряче ядро, 1, переле
тавши на ТОЙ б1К Р1ЧКИ, потрапив у  ДВ1Р якогось 
селянина.

На щастя, у  двор1 було складене м ’яке сшо. Я вв1- 
гнався в нього головою —  якраз у  середину великого 
стогу.

Це врятувало меш життя, але, звичайно, я знепри
ТОМН1В.

Непритомний пролежав я три м1сящ .
Восени сшо подорожчало, 1 господ ар забажав продати 

його. Наймити обступили мш стаг 1 заходились ворушити 
його вилами.

Вдд 1хн1х гучних голос1в я опритомшв. Сяк-так видер- 
шись на вершок стогу, я з1рвався вниз 1, впавши господаре- 
В1 просто на голову, ненароком скрутив йому в ’язи, вщ чого 
вш одразу й переставився. А  втам, ш хто дуже й не плакав 
за ним. Вш  був безсовнший скнара 1 не платив сво1'м найми
там грошей.

До того ж  вш був жад1бний гендляр: продавав свое сшо 
лише тод1, коли на нього була найвища щна.

СЕРЕД Б1АИХ ВЕДМЕДЮ

{ Ц / о! друз1 були щаслив1, що я зостався живий. Взагал1, 
- / г /. у  мене було багато друз1в, 1 вс1 вони т ж н о  любили 
мене. Можете соб1 уявити, як вони зраддли, коли д1зналися, 
що я не вбитий. Вони давно вважали мене мертвим.

Найдужче рад1в славетний мандр1вник Ф 1ппс, який саме 
в цей час збирався рушати в експедицпо до Ш вшчного 
полюса.

—  Любий Мюнхаузене, я в захвата, що можу вас обня- 
ти! —  вигукнув Фш пс, т1льки-но я став на пороз1 його каб1- 
нету. —  Ви повинн1 негайно 1хати 31 мною як мш найближ- 
чий друг! Я знаю, що без ваш их мудрих порад меш там 
не пощастить!
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Я, зв1сно, одразу погодився, 1 через м1сяць ми вже були 
неподалд.к в1д полюса.

Одного разу, стоячи на палубг, я пом1тив у д а л и т  високу 
крижану гору, на якш  борюкалися двое б1лих ведмед1в.

Я вхопив рушницю 1 скочив з корабля просто на плавучу 
крижину.

Важко було м е т  дертися по гладеньких, як дзеркало, 
крижаних стр1мчаках та скелях, щохвилини скочуючись 
донизу 1 ризикуючи провалитися в безодню, але, незважаю- 
чи на перешкоди, я д1стався вершини гори 1 шдшшов май- 
же впритул до ведмед1в.

I раптом  31 м ною  ск ош ося  ли хо: збираю чись вистрелити, 
я п оск ов зн ув ся  н а  л ь оду  1 впав, при ч ом у  вдарився головою  
об Л1Д 1 Т1€1 Ж МИТ1 ЗНепрИТОМН1В.

Коли через швгодини св1дом1сть повернулася до мене, 
я ледве не закричав вщ ж аху: величезний бЪшй ведм1дь 
нас1в на мене 1, роззявивши пащу, збирався повечеряти 
мною.
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Рушниця моя лежала далеко на сш гу.
А  вт1м, рушниця була тут ш  до чого, бо ведмщь ус1ею сво

ею вагою нал1г меш на спину 1 не давав поворухнутися.
На превелику силу я вийняв з к и ш е т  свш  маленький 

складаний ножик 1, не довго думаючи, в1др1зав ведмедев1 
три пальщ на л1вш ноз1.

Вш  зарев1в 1 на мить випустив мене 31 сво1х страшних обь
ЙМ 1В.

Скориставшися з цього, я 13 звичайною для мене хороб- 
р1стю П1дб1г до рушнищ 1 вистрелив у  лютого зв1ра. Зв1р так 
1 впав у  СН1Г.

Але на цьому не скшчились мо! бщи: пострш розбудив 
ю лька тисяч ведмед1в, що спали на льоду недалеко вщ 
мене.

Ви т1льки уяв1ть соб1: кш ька тисяч ведмед1в! Вони вс1ею 
юрмою посунули на мене. Що я мав робити? Ще хвилина —  
1 мене розшматують лют1 хиж аки. I раптом меш спала блис- 
куча думка. Я схопив н1ж , тдбдт до вбитого ведмедя, здер 
13 нього ш куру 1 натяг и  на себе. Еге ж , я натяг на себе вед- 
межу шкуру! Ведмед1 обступили мене. Я був певний, що вони 
витягнуть мене з мое! ш кури 1 роздеруть на шматки. 
Але вони обнюхували мене 1, подумавши, що я ведм1дь, 
мирно В1ДХОДИЛИ один за одним.

Скоро я навчився рикати по-ведмежому 1 ссав лапу досто- 
ту як ведм1дь.

Зв1р1 поставилися до мене дуже дов1рливо, 1 я вир1шив



Один л1кар розказував меш, що рана в потилицю призво- 
дить до миттево1 смертд.. Я пщшшов до найближчого ведме
дя 1 загнав йому свш  ш ж  просто в потилицю. Я не сумював- 
ся: якщо зв1р уцЪпе, вш негайно роздере мене. На щастя, 
моя спроба вдалася. Ведмщь упав мертвий, не встигнувши 
нав1ть заревти.

Тод1 я вир1шив таким же чином спекатися й решти ведме- 
д1в. Це меш було не так-то й важко зробити. Хоч вони бачи- 
ли, як падали 1 х т  товарипп, але оскдльки мали мене за вед
медя, то й не могли здогадатися, що 1х убиваю я.

За якусь там годину я забив кш ька тисяч ведмед1в.
Зд1Йснивши цей подвиг, я повернувся на корабель до сво

го приятеля Ф ш пса 1 розпов1в йому все.
В1н дав мен1 сотню дебелих матросгв, 1 я повдв IX на кри- 

жину. Вони оббыгували убитих ведмед1в 1 перетягли ведме- 
Ж1 туш1 на корабель.

Туш  було так багато, що корабель не м1г рушити дал1. 
Нам довелося повернутися додому, дарма що ми не доехали 
до м1сця свого призначення.

Ось чому каштан Фшпс так 1 не вщкрив Швшчного полюса.



ДРУГА ПОДОРОЖ НА МГСЯЦЬ

( Т> щтак, повернувшись до Англи, я дав соб1 слово ншоли 
1 3  61л ыпе не подорожувати, але не минуло й тижня, 

як меш довелося знову вирушити в дорогу.
П ч  у й м , що один мш родич, людина немолода й багата, 

забрав соб1 чомусь у  голову, т б и  на свд.т1 е кра'ша, в якш  
живуть велетш.

В1н просив мене будь-що знайти для нього цю краш у 
1 як винагороду обьцяв залишити мен1 великий спадок. 
Дуже вже хотЪгось йому подивитися на велетшв!

Я погодився, спорядив корабель, \ ми вирушили в Шв- 
денний океан.

По Д0р031 МИ Не ЗуСТр1ЛИ Н1ЯК01 дивини, кр1м кдлькох 
летючих ж1нок, що пурхали в пов1тр1, як метелики. Погода 
була чудова.

Але на с1мнадцятий день знялася велика буря.
Вд.тер був такий мщний, що пщкинув наш корабель над 

водою 1 п о т е  його, як пуш инку, в пов1трд.! Все вище, 1 вище, 
1 вище! ПИсть т и ж т в  шугали ми над найвищими хмарами.
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Н а р е н т  побачили круглий блискучий остр1в.
Це, звичайно, був М1сяць.
Ми знайшли зручну гавань 1 вийшли на мгсячний берег. 

Внизу, далеко-далеко, ми побачили ш ш у планету —  з мес
тами, л1сами, горами й ршами. Ми здогадалися, що то Зем
ля, яку ми покинули.

На М1сящ нас оточили як1сь превелиш чудовиська, 
що сид1ли верхи на триголових орлах. Щ  птахи у мешкан
щ в М1сяця за коней.

Саме тод1 м1сячний цар в1в вш ну з гмператором Сонця. 
Вш  одразу ж запропонував м е т  стати на чол1 його армп
• •••• • и  и  • •1 повести п  в бш, але я, звичаино, рипуче вщмовився.

На М1сящ все набагато бшыпе, н1ж на Земл1. Мухи там 
завб1лыпки з овець, кожне яблуко не менше, н1ж кавун.

З ам еть збро1 у  мешканщв М1сяця редька. Вона замшяе 
1м списи, а коли немае редьки, вони воюють голуб’ячими 
яйцями. Зам1сть щит1в у  них гриби-мухомори.

Бачив я там к1лькох мешканщв одше*! далеко*! з1рки.
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Вони пртж дж али  на М1сяць торгувати. 1хш  обличчя були 
схож1 на собач1 писки, а 1хш оч1 си дЪ т або на кш чику носа, 
або внизу т д  тздрям и . У  них не було т  повш, Н1 вш,
1, лягаючи спати, вони затуляли оч1 язиком.

Гаяти час на 1жу м1сячним мешканцям ншоли не доводи
ться. Л1воруч на живот1 е в них особлив1 дверцята: вони в1д- 
чиняють IX 1 кладуть туди 1жу. Пот1м зачиняють дверцята 
до наступного об1ду, а вш у  них бувае раз на м1сяць. Вони 
об1дають лише дванадцять раз1в на рш!

Це дуже зручно, але навряд чи з е м т  ненажери й ласуни 
згодилися б общати так рщко.

М1СЯЧН1 мешканщ виростають просто на деревах. Щ  дере
ва дуже гарнд., у них яскраво-червоне г1лля. На Г1ЛЛ1 рос- 
туть величезт гор1хи з незвичайно мдцною шкаралущею.

Коли гор1хи достигнуть, IX обережно зшмають з дерев 
1 складають у льох.

Як т1льки царев1 М1сяця треба нових людей, вш  наказуе 
кинути Ц1 гор1хи в окрш. Через годину гор1хи лускаються,
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1 3  Н И Х  вискакую ть ГОТОВ1-ГОТОВ1СШ ЬК1 М1СЯЧН1 

люди. Цим людям не треба вчитися. Вони зразу 
народжуються дороелими 1 вже знають свое ремес
ло. 3  одного гор1ха вискакуе сажотрус, з другого —  
шарманщик, з третього —  морозивник, з четверто

го —  солдат, з п ’ятого —  кухар, з шостого —  кра- 
вець.
I кожний одразу ж береться до свого д1ла: сажотрус 

л1зе на дах, шарманщик грае, морозивник вигукуе:
«Гаряче морозиво!» (бо на М1сящ  л1д гарячшшй в1д вог- 

ню), кухар б1жить на кухню , а солдат стрыше у ворога. 
Постар1вши, М1сячн1 люди не вмирають, а тануть у  пов1тр1, 
як дим або пара.

На кожнш  рущ  у них один-одшсшький палець, але пра- 
цюють вони так спритно, як ми п ’яйрнею .

Голову свою вони носять п1д пахвою 1, вирушаючи ман- 
друвати, залишають й  вдома, щоб вона не зшсувалася 
в дороз1.

Вони можуть радитися 31 своею головою, навшъ коли 
перебувають далеко вщ не!! Це дуже зручно.

Якщ о цар забажае д1знатися, що думае про нього його 
народ, в1н залишаеться вдома 1 лежить на диваш., а його 
голова непомггно проникае в чужд дом1вки 1 пщслуховуе вс1 
розмови.

Виноград на Мнзящ н1чим не в1др1зняеться вщ нашого.
Для мене немае т я т с ш ь к о г о  сумн1ву, що град, який 

падае 1нколи на Землю, 1 е отой м1сячний виноград, здрва- 
ний бурею на м1сячних полях.

Якщ о ви хочете покуш тувати м1сячного вина, збердть 
кш ька градин 1 дайте 1м гарненько розтанути.

М1сячним мешканцям жив1т править за чемодан. Вони 
можуть зачиняти 1 В1дчиняти його, коли 1м заманеться, 
1 к ласти в нього усе що завгодно. У  них немае Н1 шлунка, 
Н1 печшки, Н1 серця, отож усередиш вони геть порожш.

Оч1 сво1 вони можуть виймати 1 вставляти. Тримаючи 
око в рущ , вони бачать ним так добре, наче воно в них 
у  голов!. Якщ о око зш суеться чи загубиться, вони
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йдуть на базар 1 купують соб1 нове. Тому на Мд.сящ дуже 
багато людей, як1 торгують очима. Там раз по раз ч и та ет  
на вивкжах: «Дешево продаються очь Великий вибдр оран- 
жевих, червоних, лшових 1 с и т х » .

Щ ороку в м1сячних мешканщв нова мода на кол1р очей.
Того року, що я був на Мд.сящ, в мод1 були з е л е т  й жовт1

041.
Але чому ви см1етесь? Невже ви гадаете, що я каж у вам 

неправду? Ш , кожне мое слово —  чист1сш ька правда, а якщо 
ви не в1рите м е т , нуте сам1 на М1сяць. Там ви побачите, що 
я тч о го  не вигадую 1 розказую вам саму лише правду.



СИРНИЙ ОСТР1В

Н \
е моя в Т1м вина, що 31 мною трапляються так1 дива, 
яких не трап ля лося ш  з ким.

Це тому, що я люблю мандрувати 1 завжди шукаю при- 
год, а ви сидите вдома 1 шчого не бачите, х1ба що чотири 
ст1ни свое!' юмнати. Якось, скаж 1мо, я вирушив у  далеке 
плавания на великому голландському корабль Раптом у в1д- 
критому океаш на нас налетав ураган, який умить позривав 
у  нас ус1 в1трила 1 поламав ус1 щогли.

Одна щогла впала на компас 1 розбила його вщент.
Ус1м в1домо, як важко керувати кораблем без компаса. 

Ми збивалися з дороги 1 не знали, куди ми пливемо.
Три М1сящ нас кидало по хвилях океану то в той, то в той 

бш, а потам занесло хтозна й куди, 1 ось одного чудового 
ранку ми пом1тили незвичайну перемшу в усьому. Море 
з зеленого зробилося бше. Вггерець приносив якдсь шжн1, 
люб1 пахощ ь Нам стало дуже приемно й весело.

Невдовз1 ми побачили пристань, 1 через годину ввшш- 
ли у  простору гавань. Замдсть води в шй було молоко!



Ми швиденько висадилися на берег 1 почали жаддбно пити 
з молочного моря.

Пом1ж нас був один матрос, який не переносив запаху 
сиру. Коли йому показували сир, його починало нудити. 
I ось як тальки ми вийшли на берег, йому одразу стало по
гано.

—  Заберггь у  мене з-шд н1г оцей сир! —  кричав вш . —  
Я не хочу, я не можу ходити по сиров1!

Я нахилився до земл11 все зрозум1в.
Остр1в, до якого пристав наш корабель, було зроблено 

з чудового голландського сиру.
Так, так, не смштеся, я каж у вам найщирдшу правду: 

зам1сть глини у  нас шд ногами був сир.
Не диво, що мешканщ цього острова споживали самий 

т1льки сир! Але сиру цього не меншало, бо за шч його вирос- 
тало Р1ВНО СТ1ЛЬКИ, СК1ЛЬКИ з’щалося протягом дня.

Весь остр1в був у  виноградниках, але виноград там незви- 
чайний: стиснеш його в кулащ  —  з нього зам1сть соку тече 
молоко.

Мешканщ острова —  висок1, г а р т  люди. У  кожного з них 
по три ноги. Завдяки трьом ногам вони вдльшсшько три- 
маються на поверхш молочного моря.



Х л1б тут росте печений, просто вже готовий, тож меш- 
канцям острова не доводиться Н1 с1яти, Н1 орати. Я бачив 
багато дерев, що рясшли солодкими медяниками.

Прогулюючись Сирним островом, МИ В1Дкрили С1М Р1ЧОК, 
ЩО текли МОЛОКОМ, 1 ДВ1 Р1ЧКИ, що текли густим 1 смачним 
пивом.

Сказати правду, щ  пивш рдчки сподобалися мен1 дужче,
Н1Ж МОЛОЧН1.

Взагал1, гуляючи островом, ми бачили багато див.
Найдужче вразили нас пташиш гшзда. Вони були пре- 

здоровенн1. Одно орлине гшздо, прим1ром, було вище в1д 
найвищого будинку. Воно все було звите з велетенських 
дубових стовбурдв. У  ньому ми знайшли п ’ять сотень яець, 
кожне завбшыпки з добрячу д1жку.

Ми розбили одне яйце, 1 з нього вшпзло пташеня, раз1в 
у  двадцять бшыпе в1д нашого дорослого орла.

Пташеня запищало. До нього на допомогу прилетала орли- 
ця. Вона вхопила нашого каш тана, шдняла його до най- 
ближчо1 хмари 1 звщти кинула в море.

На щастя, вш був дуже добрий плавець 1 за к1лька годин 
д1стався до Сирного острова уплав.



В одному Л1С1 я був свщком кари.
Остров’яни пов1сили на деревг трьох чолов1к 1в 

догори ногами.
Небораки стогнали 1 плакали. Я спитав, за що IX так 

тяжко карають. Меш вд.дпов1ли, що вони —  мандрдвники, 
як1 щойно повернулися з далеко'! подорож1 й нахабно бре- 
шуть про СВ01 пригоди.

Я похвалив остров’ян за таку мудру кару брехунам, бо 
я просто не зношу брехш 1 сам завжди розпов1даю найщирь 
шу правду.

Та ви, певно, й сам1 помггили, що в ус1х мо1'х опов1даннях 
немае й слова брехш, 1 я щасливий, що вс1 близьк1 мен1 
люди завжди мали мене за найправдив1шу людину.

Повернувшись на корабель, ми одразу ж  шдняли як1р 
1 в1дпливли В1д чудесного острова.

Ус1 дерева, що росли на берез1, т б и  за чиш ось знаком, 
ДВ1Ч1 вклонилися нам у пояс 1 знову випростались, т б и  
й не вони.

Зворушений 1хньою незвичайною люб’язш стю, я зняв 
капелюх 1 послав 1м прощальний привгт.
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КОРАБА1, ПОГЛИНУТ1 РИБИНОЮ

/"нас не було компаса, тому ми довго блукали по незна- 
У йомих морях.
Наш корабель раз по раз оточували страшш акули, кити 

й шш1 морськ1 чудовиська.
А ж  ось ми натрапили на рибину, таку величезну, що, сто

ячи быш п голови, ми не могли побачити и хвоста.
Коли рибин1 схот1лося пити, вона роззявила пащу, 1 вода 

ршою попливла ш  у  горлянку, тягнучи за собою наш кора
бель. Можете соб1 уявити, яку тривогу ми пережили! Нав1ть 
я, на що вже в1дчайдух, а й то затремт1в од страху.

Але в черев1 у  рибини виявилось тихо, т б и  в гавань 
Усе воно було вщерть набите кораблями, що IX давно вже 

поглинуло жад1бне чудовисько. О, коли б ви знали, як там 
було темно! А дж е ми не бачили ш  сонця, ш  з1рок,
Н1 М 1СЯЦЯ.
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Рибина пила воду ДВ1Ч1 на день, 1 щоразу, коли вода вли- 
валася ш  у горлянку, наш корабель здшмало на високих 
хвилях. 1ншим часом у черев1 в рибини було сухо.

Д1ждавшись, поки вода спала, ми з каштаном зшшли 
з корабля погуляти. Тут ми зустрдли м о р я тв з усього свггу: 
швед1в, англшщв, португальцев... У  риб’ячому черев1 IX було 
десять тисяч. Багато хто з них жив там уже кш ька роюв. 
Я запропонував з1братися разом 1 обм1ркувати план зв1ль- 
нення з ще! задушливо! тюрми. Мене обрали головою, але 
саме в ту хвилину, коли я вддкрив збори, клята рибина поча
ла знов пити, 1 ми вс1 порозбдгалися по СВ01Х кораблях.

Другого дня ми знову згбралися, 1 я подав пропозищю: 
зв’язати дв1 найвипц щогли 1, як тшьки рибина роззявить 
рота, поставити IX сторчма, щоб вона не могла стулити 
щелепи.

Тод1 вона так 1 зостанеться з роззявленою пащею, 1 ми в1ль- 
но випливемо з и черева.
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Мою пропозищю було прийнято одноголосно.
Дв1ст1 найдужчих матрос1в поставили в рот1 чудовиська 

сторчма дв1 величезш щогли, 1 воно не могло стулити рота. 
Корабл1 весело випливли з черева у  в1дкрите море. Вияви- 
лося, що в черев1 цього велета було с1мдесят п’ять кораблдв. 
Можете соб1 уявити, який завбшыпки був тулуб!

Щ огли ми, зв1сно, так 1 залишили в роззявленш папц 
рибини, щоб вона бшьше ншого не здужала проковтнути.

Визволившись 13 полону, ми, звичайно, захотши знати, 
де перебуваемо. Виявилося —  у Каспш ському мор1. Це дуже 
здивувало нас ус1х, тому що Каспш ське море закрите: воно 
не сполучаеться ш  з якими шшими морями.

Але триногий учений, якого я прихопив на Сирному ост
ров!, пояснив мен1, що рибина запливла в Каспшське море 
через якийсь шдземний канал.

Ми п оп рям увал и  до  бер ега , 1 я м ер щ ш  подався на сухо- 
Д1Л, заяви вш и  СВ01М суп утн и к ом , ЩО б1ЛЫПе Н1КОЛИ не П01ДУ, 
щ о з м ен е доси ть  1 того к лоп оту , як ого  я набрався за  щ  роки, 

а тепер я х о ч у  вщ почити.



СУТИЧКА 3 ВЕДМЕДЕМ

П_Гу  от, т1льки-но я вил13 13 човна, як на мене накинувся 
- / X  величезний ведмщь. Це був страховинний зв1р не- 
звичайних розм1р1в.

Вш  розшматував би мене вмить, але я схопив його за перед- 
Н1 НОГИ 1 так М1ЦНО СТИС IX , що ведмщь зарев1в з болю.

Я знав, що як Т1льки я його пущ у, В1Н умить роздере мене, 
1 тому тримав ЙОГО три ДН1 Й три НОЧ1, аж ПО КИ В1Н помер 
з голоду. Так, вш помер з голоду, бо ведмед1 утамовують 
св1й голод лише тим, що смокчуть сво1 лапи. А  цей ведмщь 
н1як не м1г посмоктати сво'1х лап 1 тому загинув голодною 
смертю.

Вщтод! жоден ведмщь не наважуеться напасти на мене.
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