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ПЕРЕДМОВА

Пригоди барона Мюнхгавзена Т8КІ неи~о
вірні, такий комічний бувае стан діевих осіб
його

оnовідань,

~ертвий

лоба дивиться.
ження,

що,

як-то

квжу-сь,

зарегоче, а не то що той,

навіть

хто

з-під

Отже, зазначене вище

безnеречно,

треба

внести

до

заува
тексту

віршу rуvористfв.прикладаючи той текст до
славнозвісних та
товому

вельм.и

поnулярних

м.аштабі» оповідань барона

св

сві

.Мюнхгав

зена, що, до речи, справді жив років півтора

ста-двісті том.у

(1720-1797

р.р.) і справді м.ав

реnутацію дотепного співбесідника та оповідача
ненмовірних пригод.

Історія літератури оповідае, що

цей барон,

що прим.ушуе см.іятися і людей похм.урих, на

родився в 1іім.еччині, служив при російському
царськом. у дворі, був у лоходах

та

боях, м.ае

навіть нагороди за хоробрість.
Крі~\ походів, бував
дворних

балах,

Мюнхгавзен

полюваннях

та

і

на

при

про гу 11.янках,

був надзвичайно дотепний і за це

дістав

м.а

буть чи не більше нагород, ніж .за

походи та

бої. Але ці нагороди не затримали

.Мюнхгав

зена в Росії.

Він повернувся

на

батьківщину

і оселився у свое~у м.аетку. Там. він і розпо
відав

про

снігів та

свої

неймовірні

ведм.едів,

в

пригоди

турецькому

в

країні

полоні

та

про інші свої подорожі, оповідав так сам.о, як
славнозвісний криловський •якийсь-то дворя
нин, а М.ОЖе ЩО і КНЯЗЬ»

Сусіди

.Мюнхгавзена

як

життерадісНІ,

як

і

мізантропи, охоче приїздили до нього послухати

про

надзвичайні

добре

вм.ів

ро:ж;JЗували

подорожі

барона,

що

так

оповідати про свої пригоди. Вони
про них своїм.

родичам. та

зна

йом.и~.

~ їхніх

вустах

ці

пригоди робилися ще не

ймовірніші, бо переказувачі nрикрашували їх.
робили
свої

зм.іни, або, як кажуть тепер, вносили

корективи

та додатки. Те

сам.е

зробив

і той, хто вnерше зібрав та видав оnовідання
про nригоди Мюнхгавзена-Rаsре, який
видав їх

1785

р.

в jАнглії окремою книгою.

Цій книзі він дав назву: «Оnовідання барона
Мюнхгавзена про його дивовижні nодорожі та
військові пригоди в Росії».

Rвspe

не вдоволь

нився з тих оповідань, що їх він чув (і то чув
не безпосередньо від барона); він додав до них

дещо з мандрівок Гулівера та іншіх літератур
них джерел, а також дещо з народніх оповідань.

Дальші
Вергер,

видавці, особливо нt.>~\ецькі, а над то

а

потім.

він

же

таки

разом.

з

Міт

тельбергом., видаючи оповідання про подорожі
та пригоди барона Мюнхгавзена, робили в них
різні

зм.іни

шого

англійського тексту. Авторство барона

та

знову

дещо

додали

до

пер

Мюнхrавзена стали вважати за су м.нівне; nо
ступово воно зводилося на нівець. Оповідання
про пригоди Мюихгавзена здобули собі іншого
автора, що

його )м.'я-нім.ецький народ, який

вимагав веселих гумористичних та сатиричних

оnовідань

про nригоди.

Він, цей колективний

автор, зробив з Мюнхrавзена велИку людину
свого

часу.

Але

чи

іІ

сnравді був барон

Мюнхгав3ен

лише оповідачем про неймовірні подіі7 Чи м.:ш
він за мету лишенасмішити слухачів чи читачів7
SІкби ми сказали так, це було б неnравильно.

V

барона

не

лнше

сміх, а

й

сатира.

З

ціеї

сатири може скористатися кожний, хто захоче

nри

нагоді nриборкати

nлюеться брехнею,
«nрикриваючись
зовсі,-,

речі,

машкарою

серйо~1но

собі

надто

істини,

розповідати

самим

що сл ухають

тих, хто

захо

приборкати тоді, як вони,

навстид

та

Їх• (:і nерелмови

глійського видання, що

вийшл-о

про

на

почнуть
безглу:1ді

лихо

тнм,

до другого шt
того

ж таки

11Н5 року).

Raspe

в

цьо"') ж

правдоnодіvніше

таки вида 1m і :щявляt:, що

було б

дати

книжці

на~н~v.

звязану не з оповідашtями про пригоди, а з тоrо

..... ет ою,

що їі має.

ця

книжка. ••Кінцева

їі л\оральна•. То,-\у ій більше личила б

t•\e 1 а
ІtазІІСS:

•:'v\есник яt uрехию>•. Така на~1ва відновідала

fi

А\' хові народньо.'\ у, бо народ ие лише сміеть
сsІ :1 дотепного сліrщя та комічиого спшу діt:

ВІІХ

ocifl оrювідань, кін ви,-нlпtе іі скорніоІІІІ>

на адрес\

•брех\'ttів, що ошукукнь чесних .\tо

леіі•.

Отже, друга стороІш

'\едttлі

rІриІ·од

біЩ\JІІсt

:\\юнхгавзена-сатирп, що робить КІІІІІ'

t.\иt.

шою. иіж tюна відра~ІУ :Ідаt-;ться.

• ІІрІt годи
речно,

не

КІІИПJ

для

іІарон а f\\юttxгatвetШ» -l!.e, (!е:~· •е

лише

дитяча

дорослих

кtІИПІ, d

читачі!'.,

літерrн урою. ії .".іr.не"

\.

що

И

ІІщ~·щ.,tонс:

цікавлятьсh

cvcmльtiOt•\ v щ-юцесі.

ЗМІСТ КНИЖКИ
СrорІик•

ПеРШ И іі 11 е Ч ір. DOPOH

Мюнхrовзен

ОПОІІіАОf:, АК

він

O.t.ИorO розу і3 СІІОЇ.о\ КОНе.о\ у бОГИЮКУ ІІПОІІ, О ПОn.о\

3 иеі СО.о\ Себе, РІІЗО.о\ З КОНеМ, 30 ІІОЛОССА ІІИТАГНуІІ;
ІІК він, 3омість рушничного кре.о\еню, свого алоеного

ОКО ВЖИВ; АК Він ШО.о\ПОЛО.о\ Сі.о\ куріПОК ІІіАРІІЗУ ПіА
СТJ)С:ЛИІІ; як він чорного лиса з iioro шубки вибив і,
норешn, АК АИКИіі кобон СІІОЇМИ КЛИКОМИ МОЛ ОА У АСРе
ІІИну носкрі:sь пробив

. . . • . . . • . . . . . . . .
11 еч ір. Мюнхrовзеи черешневою кісточкою

Ар у г и іі

піАСТJ)елюе олени. Літонии в повітрі з триноАцятьо.о\о
КІІЧКО.о\И,

ІІОІІИЗОІІИМИ

МJОttхговзеи

30

ОАІІ8

не. влучив

ОАІІОЮ

Анкого

110

НИТОЧКу.

кобоrщя, оле

ВСАе

.t.ОАО.ІІІ.У сліпу пораску льоху; розривое ІІеАМеАА нІІАІІое
uомо рушиичнн.о\И кремениJІt.и іі зустрічое

11

r\оршові

генерІІЛо СкробуАонського, що словитьси своею срі6-

иою лоткою но голові.

Вижлиця Пікос стоїть

цілих

чотириццить Аень но ОАному місці. Історія з <>Аним
заііце.м., що мов aiciJІt. лапок

. . . . • . . • . . . . .

11

Тр е т і і в е ч і р. Цілковито по.Uбність АВОХ братів-близнюкіа; Чарівно американсько помцо АЛИ волосся
Четвер ти Іі

лака

в

11 еч

ір. Мюнхгаазеи встро""'ие

nощеку

вовкові.

Скажений

. . .

свого

23

ку

площ і живи"

облуплениІі ЛИС. ІИзА АО Петербургуно СОКАХ, ЗОПРАаеиих вовком

n . 11 т и іі.

• . • . • • . . • . • • • . • . . . . .

JO

8 е ч і р. Мюнхговзеноаі переАОІОТЬ КОМОНА УВІІННА

ІІЦ rусар-и. зи-еиита історія з Мюнхговзеновим
боіІови.м.

коие.м., якого но

вііі.ні

розрубано

нцвое,

·ІІЛе 3ШІІТО :snoay Аокупи лавровими літорослиJІt.и. Про
PY'tY, ІІІtа ПЇСЛІІ ГІІРІІЧОЇ сутички робить ще іІ АІІЛі
фехтувальні рухи. Мюнхгоа:sен
АО турків

I[J 11 СТ 11 іі

1\

потРапляе в ttево.>.ю

. . . . • . . . • . . . . . • . • • • • . . •

35

еЧ j р. 1'\ЮtІХГОR:<еІt, ІІК суЛТІІtІЇІІ ІІІІСІЧІtИІ<. JII-

Jii.lt.!.8t: на місяця срібну сокиру, вилазить t14 ttьo: о по

стt:блу квttсолі і на короткій ."\оту.tці ::J січки :.,_,ft.шть
.J:~t)B на з~м.лю. 1\еАМіАь вл~І.Jуt:ться на лише;\t, rо.о.н~

JАІ \ЬІІrtНІЯ МtоtІХПІR:\еІІа J
РtІСіІ. IIO~\t\111" J

ІН).\011)' і інн <' нof'\1'J1°"i .!.."

коляскою у f\1ІВОЗі.

ЗІ"УІНt. Щ•) IIU.><1-

"'~f'3DЛИ JІJ nоштnрському РІЖКУ
С ь о Jo\ 11 І і

в е ч і Р.

І"ІJІІШ\а

в

11с гроні

І (еі1лоtІі.

KJ)LII\O.\HЛa

h

Д~що

ОСЬ .V" 11 іі

щ.>о

аш·лійськоІ о

•

•

ВеЧ j р,

•

короля.

РятуtІРJ<
.

•

4:

особистого

ОА

ПРИАf'Н,Р'!!ОІ о

Ж а-.:."·"'""

nазурІв

C(if'r.:.n

"-f"ІН't н

,;1"'1

І)'(І!!і

.

f\\IOІt\llH\.JCIІ

ОАНіАУС

...;СТ;-;;;,

~.ін"''":

t:.\ени. І·оль<l>Шl ~uм та

Hv1 '-' ІНІ.рсн! рИ;':и. \ ':.=:;;_·; ;_. !-:.С.:
заокн " морськіМ ПРнІ·олt. ЛtttЩf()Г 1 якіо v іН)ііfіїК
нь' 1_.." у китово!"\.у :1у6і. llepe·6yl\dllt1~ 1\ чеrн:А.і p;-t(!~~

Д r- R • s! т 11 іі t\ еч ір.' С~рл~'ІІІ~ 1\ПDІІІІЯ МюІІхІ аи:н~на в ту
Р('ІІькоІ о

11:1•'

cyЛTllllll.

f\\юttxrnи:Jeн

Ct\oto .~lltt.\niккy ttn

султанові

onoRiAtt.«.

1 nрма1ному нaUot. Mroнxп:sв

н~·ttn rнн.::илаю1 n тypetttJKІtM амf)асnАором. АО Квіру, а

ІІ•' ~\•Фо.Jі

він

6r-pc Ао ее()(" ttn служ.бу Іt''ЯТh АУЖе

НІІІІШ"Х осіб: скорохо,1а.

слvхnя, сщJаиноІ о

стрілnця,

.\\ЖІІМІ і лмухаііла.

6'•

.Д r ся т н й и еч іР. ІІебе:.иІсчна Щ1оt·уляІtка

ttll •ю»tti річкою

і Іі.,,),'І\. МІОІtХІав:JСІІ жии.с цілі тижні cn.\\И.\\It лише мш·
.А.а.\SІ,\\.11;

fi'€TbC\ol о() :snKЛliA із султnttом, 1\111 ра~ ~ta·
:1 ним і всю с .... dрбницrо суАтаttову. І\tІЯТ 1·w
С\ .\ 1·nttoІH': Н Аарем.на 1101 оtІЯ :нt .М.юнхІ·ав:Jено."-\ . . .
О ли 1111.1 ця т 11 іі 11" чі\!. 1\іА r\apoooa Мюоо\І·ІІ"~"ІІІІІ·рnбу
tІНh \'B~Ch iiot·o ТуреЦЬІ'.Иіі \.KDJJ(') lІЖ АО СЛlІ.fНІО
"\ІЦ. а

'JГ,

Я\ІСІІОІ к (')ібліНсt)кіН історіі ЛntнtАовоІ нрnщі. що 11~10

"-"~~Ісь йон• бttтnко fІ,\ІІОМУ

r\~t·eм.oІ·oni оfіНіко очеіі

•шбни. Шкилка І:JАІІ f\epxtt ІІlІІ (')еt·ем.отІ 'lf.'P~:J

1'>1.\

Доверу

.\~ІІ.Щ>ІТЬ

ло

і

Кале.

МюІІХІ"ІІRзеоо

ШіСТЬ І"ІІР.\\ІІТ у Море

і

скиАаt:

1\.аІtал
тrшс1а

ІІІІЛИТЬ лафСТК.

'>сн..,ня послуt·а пращі ЛІІІІИАоRоЇ. Мюнхгавзеиа
\:l'r: інн о сну RІ1стрелюtотh

niA-

:t гарм.атн<н·о А У Ла в J(.<І

нвщо ci11n, ~\~ nін нроКНАttетnся

tІж

нісля трьох ·"і-

("і\і"

ltQ

А в а и а А цяти И вечір. МюнхІІІRЗ"""~'" ·""".ІРікка" ІІІ~<
ttiчtte ЛьоАове м.оре. МrоІІхІ·аr.:,ен nбиnat: тиr.sІІІ у 6і.'.ІІ \
в.еАМ.еАіВ. Сла.nниі1 М.ИСЛИRСЬКН~t снt1nка 1\ИІІІОХУ(·: Жt1~\ІІ'(
JtYJ)ЇПUK у

череві

DКУЛІІ.

J~e.\ІtKll

М.UPCbKl1

HІІTRO;Jll

KOI\Tlle цілиИ кuрt~бе,\ь. ІІІаслиRИЙ ПоР\>ІТУНок :1 ч~Рt~ч!1.
noтиoptt. llpo відземtІИЙ м.орськttИ шлях у КnсІШІ·
сьІ'.ом.у морі. Мю•tхІ·в.nз~ІІ ~\ЇІ\ІІО пітаеться з Re".!.·"-~.i.~."-

311 руки. !'JіА'ізА МюихІ авзена АО Іlерсії . .
RC чі р. 1\ерські гірські розбіііники :>НІІ·
щують ARi сотні Мюнхгавзе:нових ві.Істуtшикіо. lІн.
rі.Ане nолюsання ШІ кон.~И і блиску ч8 зустріч у ІІ~Р·
СЬКОГО ШІІХІІ . .
. . . . . . . . .
tj ОТ И р Н,ІІ А 11 ЯТИ іі R еЧ іР. МІОНХІ"ІІІ'З~ІІ АІІЄ ВКІІЗіВКІt.
ІІК треба витирати місяця. щоСS Ritt був чис-rіш1ні,
оАержуе 11 нвt·ороАУ За це ,nрекрасну білу коuІt.\У,
яку він no свойому nовороті лодому nрим.ушуе: пі.1.час

ІОІ

Три и 11.1 цяти іі

11.\

rаttяння за заИцем. скакати крізь n~р~ЇЖА"ІКУ кар~тУ
ОАному знаИоfІ\ому,

що

ніби-то

тuму браR участь у nохоронах

n•ятtttiAЦ'ftть

А ІІІ': убІІВЧ>tЙ АОКа3 СВОеЇ ЖИТ1 є во і СНІІГИ

п· tl тн а А цяти и

8 еч ір,

ЧудоАійна

3eЛbKtl:. М.юнхгавзен ОАВЇАУЕ
іімає батько 13улкан
В.ИКИА.DЮТЬ

і

ВЇН

та

АеЯКИЙ

ро,..і!'!о

бороІtn) JV\юttXІ аt\я":tІ

І ?0

. . .

М.ИСЛ.ИНСЬКtІ.

Ktl'ot.i-

Етну, Ае йuru гар1ю вр;:·

пані
ЧlІС

)\.,нера. Мюннаs.'"""

nepe(')yt\tJt,

'1АКІ):.том.у ocтpnni в ПіиденtІому мопі

llll

ІІІt':

ін"':

І ;~н

ПЕРШИЙ ВЕЧІР
барон Мюнхгавзен оповіАає. як він одного разу із своїм. конеJІІt
у трясовину впав, а потім. з неї сам. себе. разом. з конем., за
воАосся витягнув; як він зам.ість рушничного крем.еню, свого
власного ока вжив; як він шом.полом. сім. куріпок віАразу піА
стрелив; як він лиса з його шубки вибив і як дикий кабан
с1юїм.и іклам.и м.олоАе дерево наскрізь проколов.

- Любі м.ої пш юве,
друзі й товариші м.ис
ливці1-Отак
завжди
любив починати
барон Мюнхгав
зен,

11отираючи

собі, за старою
ЗВИЧКОЮ, ДОЛОНІ.

Потім.
у

віи

брав

руки

келех<:І,

тр охи

старо

с впського

нu

вигляд, ншювне

ного у любленим.
його трунком.-сІІравжнім. і не дуже стnрю•\
равеtпальським. виtюм.. Зазирнувши в жон
тозеленкувати~і 11лин і покуштувавши йо1·о,
він i:-s зідхшшям. ставив келеха 11еред со
бою,
ПОВОДИВ ЛОІІИТЛИВИМ.
ПОГЛЯЛОМ
Нд-

1

3КРУГИ себе Й ІІЇСЛЯ ЦЬОГО ВІВ З YCMIIJJKOIO
далі:- Отож я j\\УШУ знову розновідати
вам з минул01·о! Еге ж! Тоді я був струн
кий, молодий юнак, був сповнений рішучо ...
сти й сили, що так і лилась чере~ вінця!
Ось вам. на дока~і того хоч один тільки
приклад.

Одного погожого вечора, тільки що сон ...
це

схилялось

довгою

до

заходу,

1 скаженою

як

гонитвою,

я,

змучеt1ий

повертався

додо.м.у і майже сонний сидів охляп на сво

ему славн?.М.У коні. Та ще, мабуть, і t~e зва::
жав

як слІд на дорогу 1 нрокииувся ВІд мое1
зttду.м.и чи нівсг1у лише тоді, коли мій Аякс
:3упинився враз перед широченьким бапш
сти.м. рівчаком.. s:I нілвів очі і нобачив, що
дорога тут кінчалася, але ж 110 то~і бік
багнюки вона йшла далі. JУ\иттю ІІригадав

я собі, як кільt<а

тиж11ів

то.м.у меІіі докла

дали, що підчас хмаролому знесло містка,
що сполучав обидві воловини доро1·и. ЛУ
же пожалкував я, що ще й досі tie дав
розпорядження йо1·о відновити, мавши на

мір особисто оглянути снрш~у на місні. Те
пер якра:3 .м.ав я J-tш-оду це :srюбити.

.~ені було лістатися до
може шукати
якоїсь іІішої дороги? ІlьоІ·о я ніколи не
роблю! Недовго розду,\\уючи, дав я коневі
кілька потрібних хльостків і стипtув остро
П1ми. Славний Аякс нілвівся на :шдttі tюt·и

-

«А втім, як

ло.~у? І~ертатись назад? Чи

і в ту ж мить .м.и sже віп1ли в повітрі. Ту1~

у мозок мені стрілила думка, що Аякс од
пообідньої праці-аджеж ми вполювали й
спійlt\али двадцять п•ять чи тридцять зай
ців (я під кінець уже й не рахував Їх)-так
calt\o надміру стоlt\лений і змучений, то ж

ледве чи

зможе

без розгону.

вш

так

Швиденько

далеко

нлигнути

обернув я в по

вітрі коня назад, і ми вернулися знову на
те саме місце, з якого lt\OЯ конячка була
нлигнула.

Гаразд,

мое

панство!

Я по тріпав

ско

тину по шиї, а потіlt\ од•їхав трохи далі,
щоб дати коневі місце розігнатися, й киз

нувся знов на рівчак. Одночасно nідбадьо
рив я коня язиком і острогами, і Аякс
плиrнув.

Ширину ба~нюки я зважив був щось на
двадцять

ІФОКІВ,

але

коли

nересвІд чи вся,

що вона мала ще з півдесятка кроків біль
ше, то вдруге натиснув острогами. Аякс
зробив ще одне зусилля, сіпнув і полетів
далі вnеред. Та ба! Ми все ж не досяг ли
протилежного берега, і отож як кінь, як і
вершник, уnали в м•якенький

намул

кала

бані. Глейка маса, що в неї ми безnорадно
вгрузали, досягала мені вже nоверх клубів і
тільки ще верхня частина мого тулуба та
шия й голова коня бу ли вільні.
Отут-то воно, дорогі мої друзі, багато
важила негайна допомога.

Я цупко, мов обценьками, обхопив шля

хетну тварину обома гомілками, взяв віль
ною правою рукою себе самого за чуба і
щасливо витяг сам себе, разом з конем,
вгору. А далі ми nідтюnцем легенько про
довжували свою дорогу .додому. Отже

те

пер ви вже, мабуть, не будете сумніватися
в тодішній моїй сnритності й силі!
- А собаки і здобич, пане бароне7нагадали слухачі.
- Я одіслав їх звичайним шляхом до
дому, як

тільки

ми

до nалацу дорогу. І

завернули

коли ми

на

ближчу

через годину

прибули, стремінний видав нам дійсно два
дцять дев•ять зайців,-виходить, моя лічба

правильна, хоч би він навпь одного зайця
приховав для себе.
Взагалі, м.ое nанство, як талант і ге
ніяльність коменданта обложеної фортеці
блискуче виявля~ться аж тоді, ко~и ворог
захоnив

уже

всІ

наперед

висунутІ

редути

і стоїть безпосередньо nеред головним. ва
лом, ота~\ і справжній мисливець знаходить
лише

тодІ

нагоду

наявно довести

свою ви

нахідливість і дотепність, користатися з не
звичайних засобів, коли він на nолюванні
опиниться без звичайного стрілецького зна
ряддя,

наприклад,

коли

в

нього

пороху

ще

доволі, але оливо, ку лі й дріб він до решти
вже

вистр1ляв, як це не раз

зо мною самим

підчас дуже видатного полювання трапля
лося.

Те, що я вам. зараз хочу розповісти, сто
сується

до

цього

дуже

мало,

але

воно

свідчить, як можна самому собі пособити.
Одного ранку побачив я крізь вікно моеї
спальні, що чималенький став недалеко від
мого замку

був

цілком.

nокритий

диким.и

качками.

Ви зрозумієте, що я на

превеликих ра

дощах зовсім. не мав коли закінчити як слід
свій вранішній туалет, а як-найшвидче схо
пивши рушницю й найважливіше стрілецьке
знаряддя, стрімголов подався сходами вниз;
при

цьому

обличчям. на

я

з

необачности

напоровся

тумбочку еходіР і так дуже,

що мені аж іскри nосипалися з очей. Та це
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"\ене тоді ані на хвилинку не м.ог ло затри

мати. Нестримно побіг я вперед і, нареніті,

прикритий кущами й очеретом., підкрався
аж на самісінький берег ставу. Коли я тут
хотів прикласти вже до плеча рушницю,
враз помітив, що від сильного у.дару, який
я щойно переніс, із гніздечка рушниці ви
скоч_ив . кремінь: Що почати? Так стояв я
ТУТ

І

М.ІГ

ВИСТРІЛИТИ,-адже Ж У зам.ку

руш

НИЦі бракувало крем.еняІ
Зразу ж вирішив я використати щойно
зроблений над м.оім. оком. дослід.
Я одчинив покриш~у па~івки, приклав
рушницю до щоки, нацІлився 1 що-сили вда
рив сам. себе ку лаком. в око. Чого я спо
дівався й чого· чекав, те й сталося-од
сильного

удару

з

ока

знову

посипалося

чим.ало іскор; вони й запалили порох на
nалівці; пролунав постріл і, як здобич, м.ав
я заразом. п•ять

пар

качок, четверо

диких

гусей і пару лисок.
Так, так! Присутність духа- це душа
:шам.енитих діл; вона дае на війні, як і на

морі, як і на полюванні несподівані успіхи.
А то якось вийшов я спробувати свою

рушницю і вже вистріляв був увесь свій
невеличкий запас дробу, коли собака, гар
цюючи полем., сполохав раптом. ціл v згршо

диких курей. Я бачив, як вони знову г;осі
лали недалечко, і м.ені закортіло здобути

собі кілька з цих куріпок на вечерю. Та
nорохівниця була порожня. Що ж тепер?
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Тут, м.ої панове, стрелила м.еНІ в г.олову
блискуча АУ.М.Ка. ШвиАенько набив я руш
tІИцю

порохом.,

а

на

паклю

поклав

шом.

І юла, трохи загостривши його АРУГИЙ кі
нець, як олівця. «А ну, шукай, Фінес, шу
кай!» Так минула Аобра хвилина. Собака
кинувся. Ку ріпки біг ли переА ним. картоплин
ням. аж на кінець ниви. Тут собака став.
«Тихше, Фінес, тихше!» ШвиАким. кроком.
nіАбіг я бл'ижче з готовою АО вистрілу руш
ницею в руці,-отут-то воно й ... фуррррр! ..
і ціла х.м.ара куріпок знялася вгору. При
клавши ШВИАКО рушницю, я націлився і
пах!-.м.ій
шом.пол
.
.
. пронизав віАразу цілих
СІМ.
на

штук

куршок

1 впав з ни.м.и

неАалечко

зем.лю.

Я піАНЯВ його й поніс усіх сім., так як
вони ОАНа біля ОАНОЇ на списові стирчали,
АОАОМ.у.

Як бачите, треба тільки вм.іти даватl-t
собі раАу.
5езперечно,м.оїпанове,Арузій товариші
мисливцІ,

не

завжАи

можна

вживати шом

пола. Треба брати сам.е те, що .м.аеш niA
рукою. Прим.іро.м., ОАНОГО разу йшов я в
ЛіфляtІАіЇ лісом., перевісивши рушницю че
рез плече, з великим. бретналем. у руці, що

його

я

.м.ав

забити

в

сторожці.

Аж

ось

просто на мене, зовсім. мене tte помічаючи.

біжить прекрасний лис. було б АУЖС шко.:.
АЗ пробивати його коштовне хутро tюстрі
лом. кулею. Пшt Микита
зунинився шл
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кремезним дубом, повернув голову вбік і
почав вітрити. Вмить промайну ла мені в го
лові щаслива думка. Я став так само за
стовбур дерева, витягнув кулю з дула руш

ниці і замість кулі набив ії бретналем. По
тім приклав до плеча і дуже добре наці...
лився; гримнув вистріл, і, як я й хотів, мій
лиско лишився непошкоджений, але не міг
рушитися з місця, бо я міцно прибив його
хвоста

.Тоді

до д~рева

.

я спокійно підійшов _до нього, добув

свого мисливського _н~жа, рІзонув ним лиса
навхрест по

писковІ

1 сво1м

канчуком

так

гарненько вибив лиса з його прекрасної
шубки, що він, наче в самій сорочечці, дре
менув геть від мене.
Коли він у такому вигляді з'явився десь
у лисячій корчмі, той ого товариші не тро
хи, мабуть,. здивувалися. Од сміху забув я
навіть послати йому кульку навздогін. Чи
відросла йому шубка знову, чи, може, він
без неї загинув ясної, морозної погоди, а
його м'ясом рідні його брати поласували
хто зна!
Ви сміетесь! Але ж подумайте тільки,
який то був щасливий випадок, що в мене
під рукою знайшовся якраз отой бретналь!
Кілька днів по тому вертався я з полю
вання без жодної амуніції і з ви стреляною
рушницею. Аж ось просто на мене зне
нацька кинувся лютий дикий кабан. Ну, ко
жен знае,
яка
неприемна
може
бути
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така зустріч! То ж ніхто, гадаю, не візьlt\е
lt\eнi 'за зле, що я поспішив пошукати собі
безпечности на найближчоlt\у дереві. Ue
була ще досить lt\Олода березка, що ледве
lt\OГ ла lt\eнe вдержати. Кабан розігнався на
деревину, ал~ прибіг трохи запізно. Тіль~и
ЩО

Я

ВСТИГ

ПІДТЯГНУТИ

АОГОРИ

НОГИ,

ЯК

ВІН

з. усіеі сили заїхав своЇ!t\и іклаlt\и в стов
бур дерева і так дуже, що вістря іклів
пробило стовбура наскрізь, і вони виг ля
нули з другого боку на цілого цаля. Не
довго lt\іркувавши, сповз я з дерева на
::selt\лю, підняв камінця з ку лак завбільшки
і склепав НИ!t\ кінчики іклів докупи. А тоді
спокійнісінько
пішов AOAO!t\y і другого
.
.
. ран-

КУ

вернуВСЯ З

ЛЮАЬlt\И,

З

ВОЗО!t\

І СВІЖО

на-

бИТОЮ рушницею.
Звичайно, я недовго розпитував, як не

щасний приклепаний кабанчик перебув ніч,
а всадив йolt\y крізь його розбишацьке око
КУЛЬКУ

В lt\OЗOK.

Що це

з того, що

за

хлоп ак

інспектор

був,

lt\ожете суди ти

lt\аетків

звелів lt\eнi

переказати, буціlt\ те звірятковажило 30 пу
дів. Ue трохи забагато для одного кабана!
Може ви, lt\OЇ панове, будете дивува
тися, як це lt\eнi вдалося лосклепувати до

купи кабанячі ікла, lt\OB залізні цвяхи; то ж
хочу вже зараз зазначити, що це м.ожtш
бу ло зробити лише після того, як я своею
каlt\енюкою так довго клепав

вістря кликів, АОКИ крихка
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з усіх

зубна

боків

кість не

стала зовсім гаряча й м'яка, так що дава
ла себе легко згинати і, в справжньому
розумінні слова, склепувати.
А тепер, панове, на сьогодні хай буде
доволі! На другий вечір обіцяю вам кілька
особливо знаменних мисливських історій.

ДРУГИЙ ВЕЧІР
Мюнхгав:5ен nіАстрелює черешневою кісточкою оленя. Літання
1'1 nоІ'Іітрі з тринццятьма качками, нанизаними ОАНа АО ОАНОЇ
на ниточку. Мюнхгавзен не влучив Аикоrо кабанця, але веАе
АОАОМУ сліпу nоросну льоху, розриває І'ІеАМеАЯ АІ'Іома рушнич
ними кременями И зустрічає 1'1 Р,аршаві генерала СкробуАан
ськоrо, що славився своею срібtюю латкою на голові. Пікас,
вижлиця, стоіть чотирнццять Аень на тому самому місці.

Історія .з зайцем, що мав вісім лаnок.

- Ви, мої панове, безперечно, вже чу
вали про патрона мисливців-святого Гу
бертуса,а так сам.о й про славного оленя
із святим. хрестом. м.іж рогами, який йом. у
одного разу в лісі зустрівся. Uьо:му святому
я що-року в день святого Губертуса, 3 ли
стопада,
свою

приносив

жертву, а

у

веселО:М-У

оленя

щось

товарист~и

ІЗ тисячу разш

бачив я не лише намальованого по церквах,

а й вишитоrо між зорями Губертових лица
рів, так що я на честь і сумління бравого
мисливця,

не

м.ожу

вам

чи дійсно раніш такі

правду

сказати,

хрестаті .олені води

лись, ЧИ, МОЖе, ще Й ДО СЬОГОДНІШНЬОГО ДНЯ
водяться.

Але послухайте, яка історія трапилась
мені самому з іншим чудесним. оленем..
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0,\ІІОГО ра:3у я вистреляв бу~ увесь свІи
l:iHIIILI\L1,

ТУТ

SIK

ВИСТУПИВ

МеНІ

НаЗуСТРІЧ

що-наіікращий олень і так на мене дивився
сtюкіі1tю, начеб-то знав, що моя дробівниця
1юрожня. «А, 11очекай-но, ти свое діста
неш!»-подум.ав я, і набив мерщій рушницю
rюрохом,

а

новерх

нього

пригорошию

че

рсншевих кісточок, бо я щойно з'Їв був
кілька фунтів черешень. Мій олень приди
І\Лявся

до мене з досить глузливою посмІш

кою і-бух!-всадив я йому увесь набій
11 рост.о rн~серед чо~а між рогами. Тут хит
нув. ВІН
м.еНІ,

1\.ІЛЬКа

~~ЗІВ

ГОЛ~>ВОЮ!

J юказав СВІИ задОК І

ПОКЛОНИВСЯ

ПОВІЛЬНОЮ ХО.ДОЮ

110дався глибше в ліс. Шкода! Який жаль,
що в мене не було під рукою здоровоrо
.'>.РОб,~! Дома мене ще здорово висміяли,
і коли .\\и їли черешні, якийсь глумливець
ІІазбирав мені чима~о кісточок на наступне
ІІОЛЮВаlіНЯ

На

ОЛеНІВ.

З того _:асу н<;й жарт притупився і став
вульгарнии, але РІК чи два по тому полювал.и

ми в тій самій мисливській окрузі. Тут над
біг незвичайно кремезний олень просто на
.'\еІtе, а в нього між рогами росла щось

t-ta десять футів висока черешня. Caz.\o со
бою,

що

я

зараз

же

приrадав

собі

свій

колишні~і постріл черешневими кісточк~"-1И.
Цей славний парубійка був, очевидячки, вже
моею

давно

набутою

власністю.

Тому

я

миттю послд:в йому кульку в саму серелинку
чола, а

як

ВІН

упав додолу,
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то

мав

я

зарев

і печеню і компот, бо деревце рясніло як
найсмачнішими дозрілими черешнями.
В житті трапляеться всяко. Що ви ска
жете,

наприклад,

про

такий

знаменитий

випадок?
s:Ік відомо, на сало ловлять мишей. А я
одного

разу

ка ч о к,

а

зловив

трапилося

салом
це

т р ин ад ця т ь

ось як.

ОАного разу, піАчас готування до ловів,
спостеріг я, що шнурок, на якому висіла моя
порохівниця, дуже вже потоншав і був май
же перетертий. Коли я його перевішував,
то ще подумав: «Треба дивуватись, як довго
річ іще трималасьt» І дійсно, надвечір ішов
я повз

мале

польове озерце, на якому дуже

далеко ОАНа від одної плавало собі з деся
ток качок, так що більш ніж одну одним
пострілом не мав я змоги дістати. А я був
би дуже радий мати іх усіх, бо на АРУГИЙ
день запросив до себе в гості маленьке
товариство. Ви теж були при тому, пане
головний лісничий! Я до своеі порохівниці
і справді її не було. Коли я пролазив сос
нову шкілку, шнурок, мабуть, десь зачепився
й розірвався, а я ото й не помітив.
взагалі, був для мене якийсь нещас
ливий день. Вже на самому світанку пере ...
бігла мені Ао рогу ота стара відьма, рудо
волоса Катерина, і мені за цілісінький день

Ue,

не довелося навіть і разу вистрелити.

Кепсько! І зараз мав я змогу зробити
лише ОАин-однісінький постріл з рушниці!

IS

А пороху чортма! Та що ж, кінець-кінцем,
мені з одної качки?
В цьому скрутному стані замислився и
над шматком

сала,

що

залишився

в

мене

в кешені від узятого з собою запасу харчів.
Досить довгу шворочку од собаки я розплів
і здовжив її що-найменше вчетверо, потім
прив'язав до неї шматок сала, заховався
в черетнику (ситнику) tta березі й закинув
принаду. З задоволенням дивився я, як Ііай

ближча качечка припливла і проковтнула
прикріплений до мотузки шматок сала, щоб
швидко потім той гладкий шматочок не
перетравлений
викинути
другим боком.
Після цього його проковтнула друга каЧІ\іІ
і так далі, і незабаро~\, тому що з кож~юю
з них було те ж саме, всі триttаЛІ\ЯТь качок
були вже нанизані на шнурок .
. Дуже ~адо~олений :3 такого
юлька

разІВ

шдперезавея

уеІІіхv,

шнуркО!>\

::tсшими на ньо1·о Іпицями

н

:~ нани

і 3Їбравси

в до

рогу додШ•\у. Іти, проте, ставало мені .\С
далі важче. Аж ось несноліваtю почув я,
ЯК

МеНе

ЩОСЬ

ІІІДІ\ОСИТЬ

ВИСОКО

В

IIOBITfHI.

ОО Ж ІІОМіркуйте собі, ВСі Ще ЦЇЛКО,\\
качки,
чали

~чун~вши

ТРІПОТІТИ

ВІд

пер.шо~о

острt1Х

riOl!'>l,

\',

ІЮ

КРИЛаМИ І еШЛЬtІИМИ С\1.\сР•'\И

ІІіднеели мене в Іювітри. С11очатку трох~:
нриголомшений ціею иесноліванкою, и tннил
ко опанував себе, і фалдами ево1·о кафл:ша
скерував пташиний літ в бік моеї ло,\\і~'>КИ
Небавом опинився и нроето 11ад ли,v;tІико,"'
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мого будиш'\.у. Не розгубившись, я швидко
скручував голови качок одну по одній і
спускавсь де-далі нижче і прибув, нарешті,
щасливо, хоч, без сумніву, й не цілком звичайним шляхом, й: че.
рез горно на нришчок,
"'·-.
І. ~~ "

;-d

tJa велике здивуванн~

.. ·~f;~~ :~;11t_'-!j'f'~~&"
кухаря, що саме тодІ ~, ··;.·fi.;·.'1' .. !_ . л *""'-fkZ..
заходився розкладати ~ ~-~~~{~ ,/- ·\~~,~~~

вогонь, щоб о тотуват~ \~?~~~~tQ~}~~;...,

вечерю.

Мш

ВІрнии

супутник сьогодні~нього . ~~ол'?.ваиня, п!кас,•• МІИ наиулюблен1-

'.

-:·:,>?'~~

..... · :_.· 1._ ~-~-~

.•:;;::;.~ :-..,

. ..-~~:_;

...:.\-~'=·:;\~."(~., ~-

~;- ·~ft'&r·: ~:-......

1.::~·

, ..., ... а-.•.

-.

f·'

·· ...• ~.;~, .- \\~ -~-:"·:. . '··.
ючи головою, бачив, як · . ·.[:. · ... ~-:...44··.>:~
і-і ого пан вибрав собі .· :-~ ·· f ·--~\!!~·
~У~>·
такий незвичайний~;,·.;,; ..·\', ; .,.. '·ІЛ:~:"
шлях додому, і зволив,::·~~~~}.:~--.
·. :..<\:~·-,,~:;(ї'Е:·,.
~.;,t• .; ;... ~
..'-:; > -~"!· f: \ ......
гавканням та шкря-··.·:-:.·:~·....:..·,с. ~'Z'(i~··.· ..
,." с.
~нняu
"-'И ~----~---_
· -_.;.~·
~ . :. · · ··::-:
-~~~.q.J'
о
,.. п·І·А хатнІ· ,..
,; '. -~-.'. . _·:,;,.,.1'
;' ..•· ..
дверима нагадати про · ·~-~·--·-~~~-'::.;~:.і·_ <';себе. Так, так, дороге
" .· :~j-7,~,:~.,\f··.~· :
ІllИИ вижлець, помаху-

.

1. . . . . . .

мое пm-tство, на сало

.\овлять

не

лише

\f{.:;,i;t···~:~·(::·

м.и-

ІІІей, а й качок! Звичайна річ, що на всі такі
сврави треба мати щастя. А щастя й випа

док виправляють часто иавіть наші огріхи.
Наприклад, одного разу бачу я в лісовій

гущавюtі, ЯІ< дикий веприк і порасна льохо
біжать одне за одним до мене. Я м.иттю
наготовив рушницю й націлявся то в маТІр,
/Б

то

в

н

синка,

не

знаючи,

котрого

з

них

покласти своїм пострілом. Нарешті, я ви
палив-кабанчик потупотів собі далі, а
льоха стала, наче до місця прикипіла. Це
треба було зблизька дослідити! Передо мною
стояла стара льоха і бу ла сліпа! В зубах
і-і стирчав кінчик велрикового хвоста, і саме
в цього то_ненького хвостика і влуч.ила моя
кулька,

шсля

чого

веприк

почимчикував

далі, а сліпа мати, nозбавлена свого про
відника, лишилася стояти на місці. Я, само

собою •. ВЗЯВ у руку чей ОГРИЗОК l<ВОС!ИКа
та

ПОВІВ на

НЬОМУ

СЛІПУНЮ

АО МО<::І ДОМІВКИ,

де гукнув на свою жінку, щоб nодивилася,
яка гарна дичина забіг ла до неї в кухню.
Навряд, щоб ви мали коли нагоду nовто
рити таку штучку!

Ще важче буде для вас вжити іншого
способу, яким врятувався я од ведмедя,
що зустрів його в одному польському лісі,
коли разом із денним світ лом вийшов у мене
і ввесь запас пороху. Потвора йшла на
мене, розтепірчивши лапи й роззявивши
пельку, і в той час, як я обмірковував, чи
вона розчавить

ме11е

в

своїх

обіймах,

чи

відірве мені голову, перешукав я всі свої
кешсні за порохом та дробом. Та знайшов

я тільки два кремінці, що я їх від того ви
падку, коли одного разу мені кам.інь з курка
вискочив, завжди беру з собою на лови.

Ведмідь що-хвилини наближався, і коли
я вже відчув на собі його гарячий подих,
/б

то що-сили кинув йому в роззявлену пельку

одного кременя. Ue, звичайно, не сподоба
лося панові 5урмилі, і з дуже незадоволе
ним бурчанням зробив він поворот наліво.
Ue сталося так швидко, що я не встиг
навіть вкинути йом у в пельку й другого
камінця. Навпаки, він показав мені дуже
привабливо свій зад. Я підняв другого кре
мінця і вкинув його в задній отвір; обидва
кремінці зустрілися в нутрі ведмедя, вда
рились один об один, так що викресали
вогонь, і мій ведмедисько з сильним трі ..
скотом розірвався. Я глибоко зідхнув, по
збувшись турботи, і твердо вирішив надалі,
якщо J:<Олись знову при~уду до Польщі, де
ведмедІ

так

часто

зустрІчаються,

як у

нас

по весні хрущі, ніколи не виходити вже без

інших засобів оборони!
Тоді

в

Варшаві

я

ще

познайомився

з

одним старим ген~ралом, якого ім•я ви вже,
певне, не раз чували. Називався він Скро
бу данський і під час одної війни з турками
позбувся через відломок картечі шматк.t~
своеї мізкової коробки; але ж від того часу
носив він замість цього срібну бляшку на
черепі, прилаштовану так, що її можна було
за допомогою смикалки (шарніру) відсову
вати. Ми зустрічалися з ним в одному шин
ку, де добре бенкетували.

Тут мені швидко впало в вічі, що в той
час, як у всіх нас обличчя ставали темно
червоні (бо угорське вино било в голову),
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старий добродій тільки вряди-годи тикав
собі nальцями в чуба і nісля того зразу ж
ставав блідий і тверезий. Інші м.али це за
цілком. nриродне явище і з•ясували м.ені,

що геttерал від часу до часу відсовуе срібну
латочку на голові і, таким. чином., виnускае
всі спиртові виnари в nовітря. Щоб nере
конатися, чи це дійсно так, я буцім.-то ви
nадково став біля генерала з заnаленим. nа
пірцем., але замість заnалити ним. собі
люльку, я встром.ив його у сnиртову пару,

що вилітала з його голови,-і дивись!-вона
зайнялась nрекрасним. голубуватим. nолу

м. •ям., а генерал, що, мабуть, заnримітив м.ій
.\\аневр, сидів тут~ усміхаючись, наче святий
Микола. Цей nрилад так дуже м.ені приnав
,\О вподоби, що я з одним. дуже сnритним.
золотникарем вмовлявся, чи не змайстрував

би він м.ені такий самий засіб лишатися
тверезим.? Він сказав, що зробив би, але ж
раніш треба, щоб я дав собі пробити голову,
або чекав, доки .мені в настуnну війну не
одколять частинку м.оеї м.ізкової коробки.
Першого я не зробив, а на друге чекаю
даремно й ло сьогоднішнього дня. І ось,
,\\ені ще й досі бракуе такого вентилятора,
та, проте, він тут не настільки вже й по

трібний, як там., на nівночі, ле люди люблять
міщ1іше «запарюватися»!
Нещодавно питали ви м.ене, котрому з
двох своїх собак, Фінесі чи Пікасові лавав
я перевагу?

/8

Ну, обиАВі вижлиці були видатні, кожне
в своем.у роді; Фінеса, м.оже, м.ала тонший
нюх, але Пікас :нпе був витриманіший.
Послухайте.
Незабаром. після того, як я оженився,
висловила м.оя дружина

одного

оанку ба

жання взяти й собі участь у м.исливсько.r.\у
розшуку. Отож виїхав я вперед щось роз
нюхати, і не:іабаром. Пікас став перед ни:.s
кою кількох сотень куріпок. Я довго очі
кував своєї жінки, що мала над'їхати :і
моїм. лейтеtшнтом. та одним. стрем.іш-tИ.\\.
новерІіув назад
.Нарешті, я затурбувався,
.
.

1 десь на серединІ дороги

почув

я

жалІс-

ливий плач і стогін, який здавався мені
луже близьким ло м.ette, хоч дале1ю й tни
роко довкола вікого не було вилко. Розу
м.іеться, зліз я з коня й nриклав ухо до
зем.лі.
нутра

І

тут
.

:1ем.лІ,

ночув
а

різнити голоси

в

я,

ньому

м.оеї

що.

лемент ішов

з.мл

жінки,

стрем.інного. Але як вони

:і

я вира3но ро:J-

лейтеншпсІ

м.ог ли

ту ди

й

по

трапити? Оч~вилячки, мусили. вон~ прова
литися

В

ОТВІР

ПОКИНУТОІ

ВуПЛЬНОІ

ШаХТИ,

а вона, наскільки я знав, була щось і:і двісті
.~етрів заг либшки.
І Іовним кар'ером погнав я ло Шlйближ
чого села
110 гірників,
і ІІіеля втомної
важкої роботи видобули lt\И нотерпілих на

світ ло Аенне. Спершу витягли стрем.іttноІ·о,
Іютім. його коня, Аалі лейтенаита і йо1·о
коttя, і, нарешті, мою жінку .та її турецького
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брикуtft.\я. Що в цілій цій історіі бу ло для
мене найдивніше, так це те, що всі вони
шестеро, вnавши в глиб до двохсот метрів,
лишилися

цілком.

неnошкоджені,

якщо

не

зважати на незначні зсадини. Так-то, мої
друзі! Сказано: треба мати щастя!
Звичайно, за nродовження nолювання не
мог ло вже бути й мови, і це бу ло добре,
що ми, не гаючись, nовернулися додому, бо
там. чекав уже на

.мене nосланець, що nри

ніс м.ені наказа зараз же збиратися в сл уж
бову nодорож.
Про надзвичайно цікаве завдання, що
привело .мене до фортеці Везель, я розnо
вім в~.м. іншим. разом. Досить того, що ~о
дорозІ

виникла

в

мене

думка,

що

з

.м.шм

Піка сом., з моїм. вижлецем .мог ло статися?
Якраз на чотирнадцятий деиь nовернувся
я назад, і .мое nерше заnитання бу ло про
собаку. Ніхто його не бачив
. . і всі гадали,
що

.

вш

товаришував

меш

шдчас

nодорожи.

Миттю блиснула в .мене думка: «Невже
собака ще й досі стоїть і стереже куріnок?»
Надія й турбота за собаку погнали ме
не

на

околицю

ще

в

nодорожньому костю

мі, як я був-і дивисьІ-на .мою невимовну
втіху, вірний Пікас стояв на тому самому
місці, де я його nеред чотирнадцятьма дня
ми залишив. «Руш, .моя собачко!» гукнув я;

він .миттю кинувся вnеред, куріnки знЯлися
вгору, і я одним nострілом здобув їх рівно
двадцять

і n'ять

штук!
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Не· гадаю,

щоб

хто-будь із вас бачив у житп щось ·по
дібного.
Славний Пікас був· такий зголоднілий та
виснажений, що ледве міг приповзти до
мене й облизати мені руку. Я мусив його
взяти на коня і так привезти додшt\.у, де

він під добрим доглядом прийшов до пам•яти,
і кілька тижнів згодом дав мені змогу роз
гад~ти одну загадку, яка інакше лишилася б
повІк не

Я,

розгадана.

властиво,

цілі

два

дні

ганявся

за

одним зайцем. Пікас увесь час завертав
йоrо, а проте, мені не доводилося стрельнути.

в

Вірити в чарівництво-це ніколи не було
моїй натурі, для цього пережив я чи

мало

аж надто незвичайних речей, але ж

тут був я з усіма моїми п•ятьма чуттями
безпорадний. Нарешті, заєць наблизився до
мене настільки, що я міг досягти його своєю
руlішицею. Він звалився під вогнем. Розу
міється, я ледве знайшов досить часу, щоб
спершу наново набити рушницю, потім при

скочив до зайця, бо Пікас не зовсім спра
влявся з апортуванням, і-як ви гадаєте?

Що я побачив?

інший

з його

породи, чотири ноги під животом,
того, ще чотири-на спині.

Заєць мав, як

і кожний

а, крім

Отепер загадка його ненормальної пр у А
кости з'ясувалась, бо коли

заєць

на обох

сnідніх парах ніг стомлювався від біганини,

то nеревертався, як добрий плавець, що вм.іf;
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.
11лавати

на

.

ІІа

СВІЖИХ

черевІ

ЧОТИрЬОХ

11

ІІu

СІІИШ,

ЛdІ\КаХ

:і

.

та

лепв

ВlAHOBJІ.etiOIO

швиАкістю АdЛЇ. Коли чесно ttризнатись, то
я не вірю, щоб ви коли-буАь такого зайця,
так гарно устаткованого, бачили. Мені
так само чогось ПОАібного своїми очим.с
бt'1ЧИП1 t-Іе АОВОАИЛОСЬ.

ТРЕТІЙ ВЕЧІР
Цілковита nоАібність АВОХ близнюків. Чарівна
ПОМІІАа

американська

АЛЯ ВОЛОССЯ.

В настуnному зібранні друзів барон з•я
вився з юнаком, що його він одрекоменду
вав товариству,· як свого небожа Вольде ...
.мара Мюнхгавзена, який nрибув до нього
на кілька день nогостювати, то ж барон
дозволив собі nривести його з собою, а
головно тому, що Вольдемаравого брата
близнюка Адальберта більшість .молодших
панів з товариства добре знала з універ
ситету.

-

Ей,

А А а ль берт е!-гукнув молодий

nрактикант з лісництва,- ей, ти, старий
парубійко, чого це ти дозволяеш дядькові
баронові видавати тебе за твого брата
В о ль Ае .мар а, якого я, nравда, ніколи не
бачив, коли .ми з тобою вдвох були ра
зом в лісничіМ академії?
- Во-відnовів замість свого небожа ба
рон,-бо цей юнак отут називаеться сnрав

ді Вольде.маро.м, хоч і виглядае він на
~тільки nодібним до другого близнюка, що
ІХ дуже легко переnлутати.
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Кандимп лісництва підчас цих слІв ПІдІ
йшов цілком. близl>КО і1
:іалишився при
своему твердженні, що молодий панок е,
tІроте, його товариш науки, друг дл а ль
б ер т, як ого t3 і 11 дуже А о бр е зна е.
Ні, ні! любий міН друже юначе И това
ришу м.исливче! Даю лицарське слово ~е
сти,

що

це

не

ваш

товариш

по

студІях,

ІІС Адальберт, а його брат Вольдемар.
д 1цо всі ви тут сами бачите, як щирий
друг олного з братів, коли судити з. його
Ішертого

хитання

головою,

вважае

цІлком

чужОІ-о йому В о ль дем. ар а за свого дру
га і :-таі~оr.юго, то хай цей вам. розповість,
ш<. обох блн:шюків усе їх життя люди пе
реІІлутували.

Тш<., мої панове!-почав казати Воль

-

деJ-\ар,-ужс

тя нас

з

завжди

самого початку нашого жит

nлутали,

бо

м.и

виглядали

таю1м.и нодібttими один до одного, що навіть
батьки не могли І-tас розрізнити. Тому, вzке з
сам.ого
гали

нашого дитинства почавши, нас одя

в рІЗНІ

кольором. одяги,

а що для мене

блакитний колір був у люблений, то мене й
назвали В л ак и тни м., а Адальберта, що
завжди Іюсив зелені куртки, називають

Зел е 11 и м..

З

незчисленних

нсреплутувань я розповім

вам.

см.іховюших
тільки

про

одне.

Минулої осени подорожували ми з бра
том. nішечки через Гарц і nід кінець на
tної восьмиденної мандрівки зупинилися в
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Верні~-~роді на ночівлю. Коли другого ран
ку ввшшов до нашої кімнати прикликаний
голяр, я був іще в сnальні, а Адальберт
сидів сам. у nередпокою. Він сів голитись,
і

nісля

того,

як

голяр

гладка

виголив

Адальбертове обличчя, ввійшов мій брат
до сnальні, щоб змити З лиця м.ило. А я

в

.

сорочцІ

.

шшов

до

nередпокою,

.

сш

на

стільця, якого щойно покинув мій брат,
сказавши: «Ану, пан чи ку мій, по го л іть
но мене як слід-я ж не можу сьо
r о Ан і, в н е А і л ю, б і г ати всю А и з б о ро
дою на nівцаля!
Г оляр, nохитуючи головою, підійшов ближ
че й промовив: «Ну, це чорт-зна-що! Аджеж
я вас тільки-що грунтовно по голив і ... »далі він не видушив ні слова. Од страху
й подиву він став блідий, як мрець, збив
наново шуму

слід. При

з мила

й

тому бубонів

намилив

м.ене

собі

ніс:

nід

як

«Ні!

цього, щоб так швидко відростала борода,

я в житті своему ніколи не знав-тут
можна б навіть і в чарівництво повірити.
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ІЦо скаже на це моя Ліза, коли я ІИ
цю історію розповім? Це ж переходить
усякі закони nриродознавства!» Як він за
кінчив голити, я заnитав, скільки йому за
гоління належить, і коли я втиснув йому
в руку вдвое більше за те, що він вимагав,
чесний чолов'яга хоті~ nоловину вернути
мені назад. Я, розуміеться, t-Ie взяв, бо ж
він і так сР.ої гроші
солоно
Хита.
. . заробив.
.
ючи

головою,

шшов

ВІН,

1 ще

ІІІА

дверими

чув я його
слова: . .«tii, справді,
це виходить
.
.
.

yct

ІІонад

дерева

1

nонад

шсню про чарІвtІу

квасо,\hку1»

СлухсІчі голосно рс1·отали і ще до,,ШЛІJО
вува.\и н своїй уяві бідного, так обдурено1·о
1·оляре1. Тут бароІІ, погладивши :1 призирли- ·
ІЮЮ пос,чішкою свое гладке підборіддя, про-
мовив:

-

Так,

rюльлемар,

Іtе ваше дурисвітство

правду
,'<\ало

ска:'іПП1

б,

зиачить, бо ІІ\

чудо було тільки у вашій АИІювижній по
дібності, а вас все ж було дві особи. А ~~
один призвів був раз одtюІ·о t·oлsJpa ще АО
куди більшого одчаю, а як це сталося, я
:іараз

рОЗПОВІМ.

Один з моїх приятелів, що ІЮМШtдрувш~
АО Америки, ВИІШЙШОR Та1'<\ 1!11 ІlРОЧУА СИЛЬ
НУ помаду для :ібільшенtІЯ rюсту волосся

на голові й ва боролі і кілька років том. у
надіслав мені цілих сім. велетеttсьtшх коро
бок тіеї помади в нодарунок. А що меtІі
самому такої помади не nотрібно, бо ж я

t-tіколи не заnускав собі бороду, то звелів
покласти оті бляшанки в ком.ору, де пере
ховувались неnотрібні речі, а м.ій розумний

Іваи ноставив їх на лутку вікна. де їх за
стало гаряче полудневе сонце. Я довгий
час навіть і не згадував про цю річ. бо,
крім. того. я вважав її за чисту непотріб.

ам.ерикансь~е
там.

ли

оте

я

ошукан<;тво.

см.птя

згодом.

вже

юлька

зайшов

І

так

лежало

м.ІсяцІв,

а

ко

якось виnадково до

ком.ори, то побачив. що вся підлога бу ла
майже до колін покрита запіненою ма
сою; бо ж. подумайте собі, дорогі м.ої
панове. друзі й товариші мисливці! Од со-
нячної сnеки м.айже вся м.азь із бляшанок
витекла; але ж м.іць її залишилася в ній,
та
ще. цілком.
натурально.
вона
значно збільшилась. що я зараз таки й
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виnробував, а саме: я вмочив у масу nальця,

мазнув собі нею трохи nід носом і відчув
ще легесеt1ький ущИп, більш нічого. Дру
гого ранку я ледве сам себе вnізнав, бо
за одну ніч у мене nід носом виросли здо

rювенні справжні гусарські вусища! Отут
то я нашому боденберзьком.у голярному
митцеві завдав гарtюї мороки, що його ціл

ком.

спантеличила.

голитись

Тоді

день-у-деt-lь,

а

доводилось
одного

мені

дttя,

коли

справний збивач мильної шуми встиг мене
тільки-що обс л ужити, я вийшов у суміжну
кімнату

ло в.м.ивал ьника й хутенько

натер

обличчя чарівною маззю. Хвилинку пізніше
~і'явився
уже

я

знову

виразною

nеред

стернею

голярем

ся на бороді і з убивчим.
зав

голяревІ,

що

вже

з досить

вІдрослого

волос

поглядом nока

заnакував

свое

го

лярське причандалля, такий наслідок його
праці. Здивований майстер цирульник взяв
ся знову до своеї роботи і я повторював
цей

жарт

того

самого

ранку

щось

до

сімнадцяти разів, доки голяр од утоми
ледве ворушив руками, а всі його бритви
геть nритупились. Дуже жалкую, що за
раз

не

маю

змоги

перед

вами

це

чу до

nо

казати, бо від цього чудесного засобу не
лишилося
в мене й
найменшої краплі.

Я

зужиткував його,

нячку
кового

по ні,

що

nоходу

її
в

власне,

я

звелів

Голяндію

на

свою ко

під час
натерти

війсь
пома

дою, nісля чого вона дуже обросла буйним
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волоссям, так що виглядала кудлатою,

l<dLJc

який пудель. Вона викликала загальний
подив, 11 оли біг ла за мною слідком, а довгі
ії кос ми розвівались на вітрі. Т одіJІшьом у
моем у с1 ремінtюм у Тобіясо ві вся ця істо
рія далася добре чи зле взш1ки, бо на
лолонях обох рук виросли в Ііього довгі
Густі щітки, та й на правій щоці, якою
він підчас натирання . поні раз
лише нена.
роком
ку,

з

доторкнувся,

руку

довгими

АІстав

завтовшки,

роками

вш

так

показував

довгу косич-

що
н

по

.

вш

.

попм

ярмарках

за добрі гроші . .Може ви, дорогі мої друзі,
про це ще пам•ятаете, хоч було це вже
кілька років тому. Але_ я .~біцяв в~м роз
казати

про

вплив иадмІрноІ сонячно1 спеки,

яку я особисто на собі пережив. На жаль,
сьогодні вже запізно. Отже, на другий раз.

ЧЕТВЕРТИЙ ВЕЧІР
.11.\юuхrавзеu встро~ляє кулака 8 nащекv вос:кові. Скажений
нлащ і жи11ий облуnлений лис. f>'ЇЗА АО Петербургу на санях
з 8О"'Ко~ у заnрязі.

:ю.м.у

... ·
.~!Wii[!.:·

так

На новоподарова
.м.ені ··лошакові

розкаЗував баро11

одного з наступt-шх ве-

'
1

чорів,- вибрався я одного

разу в далеку

по

t;>· ї~здку, і коли повернувся
.·..:· назад, то побачив у
·
парку,
не дуже
д?леко від бу диІ-!
кш, чи.м.алого звІ-
ря,

але

.породи,

ЯКОІ
я

не

ВІН
.м.н·

р о зп і з н ат и, бо
вже

починало

~.м.еркати, а

про

Іхав я повз нього
шви.д:ко.

Ледве зліз я з коня, як побіг уже назаА
АО парку, щоб нересвідчитись, чи це був со
uшш, чи, .м.оже, щось інше, і як я заверІІуtl

.

:ю

у

nершу 1

ще

безлистяну алею,

нез'ясова

ниИ звір прискочив до мене, широко роз
зявивши
пельку. Не зважаючи
на. те, що
.
.
nпьма

що

хвилину

гуспшала,

вшзнав

я

з

усього його nоводження, що веред собою
мав я не собаку, а вовка.
Що ж тепер діяти? Зброї 11ри собі я не

мав. Навіть своrо nістоля лишив я в кобу
РІ

сІдла,

а

хижа

тваоюка

з

кожною миттю

наближалась до мене. Сnроба втекти була
безусnішна: та :й у роду нашому ие було зви
чаю уникати небезиеки втечею. Несамохіть
стиснув я руку в

кулак і сунув

його

вов

кові nросто в роззявлену nельку. Розумі
ється, для більшої безпеки я nротиск:ав
~улака де-далі глибше і всунув ці.лу свою
руку аж по плече у вовче нутро. Але що
далі? Не ск.ажу, щоб така ситуація була
лля мене особливо прие~на.
Зміркуйте тільки: віч-на-віч, чоюм-до-чо
ла з вовчиськом! .Ми не дуже оИриязно ви
рячили одне на одного баньки, а в зизих очах
Іютвори прочитав я досить виразний намір
sІкщо я тільки витягну руку, зскочити мені
Ііа груди. В такому розnачливому стані я

вчеnився рукою у вовчій утробі за тельбу
хи, міцно схопив їх у ку лак і nід час того
як месье Неси:тий рикав од болю і не
.м.іс кусати зубами, вивернув я молодчика.
мов рукВ'Щ1ч~у. нутром назовиі і в такому
вигляді жС>урнув иим об землю, де садів
ник на ранок його й знамшов. Через цього
ЗІ

садшиика ото й стала пригода відома, бо я,
звичайма річ, нічого про ,};\еї не говорив.
Дехто мав П за не аби-який геройський
вчинок!
Проте, мушу признатись, що цю саму
процедуру я ні за яких умов не захотів би
повторити. Наприклад, коли небавом після
цього гнався за мною в Петербурзі на ву
зенькій вуличці скажений собака, я не азяв
ся до самооборони, але швид че побіг собі
1·еть; а щоб зручніше й легше було скака
ти, я скииув свого плаща й кинув його rо

баці, ЩОО відК:уПИТИСЬ від НЬОГО, цеб-то, ЩОб
виграти трохи часу й добігти до дверей од
чиненого дому; а в той час скажений
бака зривав свою лють tia плащі; аж

со
на

дійшли люди, вбили його і принесли .м.еtіі
плаща, який мав лише кілька дір. Дома дав
я розпоряджеІшя своему служникові від
нести плаща до кравця,

щоб той

залатав

дрібttі пошкодження. А тимчасом Івш1
вісив одежину в м.оїй гардеробній.

по

Але другого ран.ку я прокинувся від !вu

нового крику: «Пане бароне! Пане бпрове!
Ваш плащ сказився~,> JV\иттю скочив и нп
ноги, накинув на плечі шлафрока і ІІобіІ·
за Іваном до гердерабної кіМІіати. І снравді,

мі.й плащ сказився: я знайшов усі свої речі
порозкидуваними й порваними на лахміття.

На моїх очах скажений плащ накинувся нп
новісінький святковий одяг .і немилосерІю
його шарпав. Одним піст()л.етним пострілом
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я зробив й о~ у юшу"Р, а поті~ звелів усі речі
спалити, щоб ·чогось подібного далі не тра
пилось і зо ~ною. З ваших .очей і виразів
на обличчях читаю я, що ви цю пригоду
вважаете за неймовірну, а втім. за правду
м.ожу

вам.

поручитися

словом. лицаря.

Я м.айже вагаюся, м.оі дорогі друзі, роз
повідати вам. дальшу пригод:у, якv я кілька
років том.у пережив, і яка м.ені, у звязку із
згадаоою історіею з вовком., змову вирину
ла свіжою в пам.•яті.
А сам.е, після одного великого полювання
я наказав ~ув поскладати поки-що в ~ої~
в рисутностІ всю застрелену дичину в пральНІ

м.ого палацу, а стрілець м.усив одного лиса,
що його м.и вважали вже за м.ертвого, облу

ІІИТИ. Випадково зайшов я півгодини пізні
ше, вже не пам. •я таю чого, знову до пральні

і на свое велике

здивування побачив,

той лис не дохлий, а, навпаки, знову

що
очу

няв і нам.ірявся злуплену з нього шкуру
натягиути на себе знову, наче кожуха. Од
ною рукою, так би м.овити, він уже був у
ній, як я надійшов і з вигуком.: «Почекай,
бестіе!» поклав кінець його роботі.
О, з таким.и кр)!'тіям.и, як лиси та вовки,
м.ожна багато дечого пережити!
Так, одного разу здав я обох м.оїх кош
товних коней на стрем.інного, що його м.ені
граф Пшобовський дав на дорогу (бо в Ро
сіі нем.а звичаю подорожувати верхи на
коні), і останмій перегін перед Петербургом
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проїхали ми ва легеньких саночках. В остаи
ньому лісі nеред брамою .М:іста за нашими
саньми nочав бігти

страшенний вовк,

його гнав nажерливий зимовий
хутко

наздогонив

ліг на

дно

нас,

саней.

nриnускав, але

а

Що

чого не

я,

що

г.олод. Він

механІчно

nри

я, nравду сказатJ:І.
наважувався сподІ

ватись, те й сталося! Вовк nереллигнув че
рез мене, кинувся люто на коня 1 nроковт
нув зразу ввесь зад нещасної скотиttи,
яка тепер од ст.раху й од болю nобіг ла ще
швидче. Непомітно підвів я голову і з жа.-
хом бачу, як вовк що-далі глибше в'їда
еться в коня. Тепер я влучив догідttий час
і вдарив вовка добренько батогом по шкурі.
Такий удар у цьому футералі завдав ЙОі'\У
не малого страху. І Цо-сили кинувся вов
чисько

вперед,

трун

коня

впав

на

зе.млю

1

ось на .його місці в запрязі стирчав вовк.
Я, звичайно, не дав .йому отямитись, а nе
ріщив його батш·ом сміливо .й далі. Так
одttим духом в'їхали м.и в самий Петер
бург, на великий жах усіх стрічних людей.
А.ж nеред ІІалацом фельдмаршала я зуnи
tІився. Граф ,Л'\ініх стояв винадково коло
вi~tta і відчас ІіашоІ·о в'і:-sду трохи був зо
ВСІМ

не

розтрусився

ол

смІху.

Кращого 11рийому я .й не міг би м.ати, і
ІШ цьому до:шольте мені, мое панство, на
сьогодні закінчити!

П'ЯТИЙ ВЕЧІР
ft\ЮЮІГавзен АЇСТае ICOJІtaHAY НаА гусарами. Знаменита ЇСТОРІІ1
з Мюнхrавзеновим бойовим. конем., якого на війні розоубtшо
наАВОе, але ЛаВРІJВИJІІІИ ЛіТОРОСЛЯJІІІИ ЗШИТО ЗНОВУ АОКУПИ. Про
руку, що nісля rаоячоі сутички ще И Аал і робить рухи фехпвання . .Мюнхrавзен nотраnляе в неволю ло турків.

Найближчим наслідком мого в'їзду до
Петербургу, про що я оповідав останнього
вечора, бу л(), звичайна річ, те, що мене, як

-

НІмця, тямущого поводитись з дикими твари
нами, зараз таки nризначено на начальника

гусарського корпусу. Замість того, щоб
розказувати всі інші подробиці того часу, я
хочу згадати тільки штурм Очакова.
Доки ще приступлено до властивої об
логи тіеї фортеці, мене вислано з моїми
гусарами в аванпtрді, і ~ побачив турецьку
залогу,

заховану

зробила вилазку

nати.

в

й

хмарІ

пилюки,

почала

Ну, тут не було б

як

вона

на нас насту

нічого

легшого,

як і собі зробити подібне прикриття з хмари
пороху і так вирушити назустріч ворогові.

Але що це мог ло б нам допомогти? Я, за
.м.ість того, наказав через своіх флангерів
збити на обох флангах яко-мога більше
.н

пороху , і рушив широким. фронтом. на тур

ків, щоб .мати їх ближче на оці.
Ворог, натурально, вважав нас за

да

леко сильніших, ніж м.и були насnравді,
бо міг бачити лише середину нашої бойо..
вої сили, а скільки м.ог ло нас іще бути там.
із правого й з лівого боку, прихованих
хмарою nилюки? Це міркувания захитало
його рішучість, і коли м.и чвалом. nішли на
нього в атаку з голосним. «ура!», що иаба..
гато перекричало його турецький бойовий
клич: «Алла~ іль Аллах!», він зм.іг nоста..
вити нам. тільки коротенький опір, а далі
вдався до безладної втечі, nід час якої м.и

нанесли йому жахливих втрат. Недобитки
турецької сили загнали м.и не тільки в
середину фортеці, але аж до nротилежної
брам.и фортеці і вигнали їх знову на поле.
Це, без сум.ніву, набагато nеревищило всі
наші як-найсміливіші сnодівання.
Розум.іеться, nід час рубання ворогів і
підчас їх nереслідувания я був далеко на
переді своїх людей, nочасти том.у, що м.еие
гнала вперед юнацька бойова . відвага, а
nочасти й через надзвичайну nрудкість .мого

литовського коня. Коли nід nротилежною
брам.ою фортеці дорубав я ще останніх
ворогів, а брам.у власноручно зачинив, то
nоїхав назад на м.айдаи, щоб тут дати на
каза засурмити до збору. Як же я несnо

дівано здивувався, коли nобачив, що я був
тут сам. один-я

не бачив
Зб

ні сурмача,

ні

кого·будь із моїх гусарів! «і\\оже вон~ га·
сають десь іншими ву лицями? Ну, вони ж,
наnевно, прибудуть! Не можуть же воlіи бути
лесь далеко!» -так по гадав я і поїхав на

мойому засапаному литвакові, щоб його на·
поїти, до криниці на ярмарковому майдані.
Але ж такої невгасимої спраги я в житті
ще й не знав.

Скотина пила й пила без перестанку!
Здивовано Придивлявся я до цього щось п'ять

·чИ десять хвилин і коли, нарешті, оглянувся
довкола, чи не при бу ли ще м.ої вояки, то
що ж побачив я7 Uілого заду в бідної ско~
тинки бракувало, крупа і крижів не було,
а

вода,

що

вливалася

спереду,

зараз

же

ззаду й витікала, не даючи славному коневі·
й найменшого нолегшення.
Підчас м.ого роздуму над ціею загадкою
з цілком. протилежного боку пригнався м.ій
конюх і, під зливу щиросердечних віншу~
вань та міцних проклять, з'ясував він м.ені
всю м.ою самотність та недостачу поло
вини

коня.

Чи ж можна було щось подібного вва
жати за можливе 7
Коли я однсчасно з утікачам.и турками,
ввірвався до фортеці, хтось несподівано

спустив залізну охоронну заслону -в брамі,
яка ото й одрізала задню частину мого
коня, хоч, проте, це й не перешкодило м.ені
nогнати ввесь натовп турків і вигнати їх
:шову геть аж за протилежну брам.у.
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Аж тепер я на половині .м.ого коня над
:шичайно швидко по.м.чав назад, де перед
бра.м.ою знайшов другу половину коня, що

чинно займалась переслідуванням кількох
rюзпорошених у різні боки турецьких не
добитків; справний коваль здоров'я з .м.ого
вімілу зшив обидві кінські nоловини одну
до одної, і то .м.олоди.м.и лавровими літорос
л~.м.и, бо нічого кращого в нього не бу ло
ПІд

.

рукою.

Прот~. це було дуже nрие.м.но,_ б~ ла~рові

л порослІ. nустили
виросли

1

в

сплелися

коневому
в

ТІЛІ

лаврову

коршня,

альтанку,

так що я цього й настуnного військового
походу відбув не одну поїздку в затінку
лавру.

Наступного військового nоходу сераскір
t~елі Паша накреслив хитрого nлана зни
щити росіян до-щенту. А то.м.у він без nере
шкоди nроnустив російські військові віміли,
щоб вони пройшли nрос.м.ики Перекоn і Чар
нанцу, і хотів ї.м. тут одрізати будь-який
довіз, а nотім. на рівнинї їх щільно оточити
і1 знищити. Стан руських був розпачливий.
Швидко nотім. розвідав я слабке .м.ісце в
турецькому таборі, звідкіля болота й річка
не дозволяли ворогові сnодіватись наnаду.

Я заявився до фельдмаршала, сnовістив його

ІІро свої сnостереження, і другого дня nішли
ми в атаку на табор. Ложна атака на дру
гом у .м.ісці від тягну ла увагу турків від слабко
захищеної сторони табору, куди м.и вдер-
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лис~ і ·блискуч?ю й несподіваною перемогою
заКІНЧИЛИ

ПОХІА.

~ згаАую про все це тільки тому, що в
насліАОК наАмірного наnруження в бою моя
nрава рука nотраnила в несамовитий рух
рубання, так що я був nримушений її щось
із вісім. Аень носити звязаною. Мало це

той насліАОК, що на мене nіАчас моеї розвіА
кової ПОЇЗАКИ наnали З заСЇАКИ і, ЯК без
зброЙНОГО, ВЗЯЛИ В ПОЛОН. Про АИВОВИЖНЇ
nригоАи мої, як nолоненого, іншим.

разом.

ШОСТИЙ ВЕЧІР
Мюнхгав3ен, як султанів nасічник, закиАуе срібну сокиру на
міСЯЦЯ, ВИЛІ!ЗИТЬ НІ! НЬОГО no стебJІ.у КВІ!СОЛі і НІ! КОРОТІІіА
мотузці засічки злазить знову на землю. ~еАІ'fІіАь влизуеться
на АИшель воза. ЗвільнеtІНЯ М.юнхгавз~ntІ з полону і його nо
ворот АО Росіі. ПоАвиг з коляскою у ви возі. Згуки. що зам.ерзли
в поштарському ріжку.

- Дорогі мої панове, друзі й товариші
м.исливці! Щоб виконати обіцянку, ви по
чуете сьогодні, як мені жилося в турецькій
неволі.
Замість виміняти мене на якогось поло
неного

'

шляхетного

турка,

привезли

мене

до Констянтинополю й настановили рабом
у султанових садах за пасічника. Це, розумі·
еться, бу ло трохи зневажливо й незвично
для такого хороброго гусарського полков

ника, як я. Але ж ие святі горшки ліплятьІ
і незабаром я вже знав переважну частину
:j моїх годованців особисто. Адже ж я мусив
ІХ

кожІ-юго

раику виганяти

на

пасовисько,

ІІасти їх там. протягом довгих днів, а що
вечора дбати за те, щоб уся бд>~олина
череда

повернулася

в

повtюму

числІ назад

до вуликів.
Одного вечора я занри.І\\іт:ив, що браку
вало двох моїх найулюбленіших тваринок,

4/

і коли я, шукаючи їх, поглянув Аовкола, то

побачив, як АВа веАМеАі захоАилися іх за
раАи їхнього м.еАу розривати. Не м.авши іншої
зброї піА рукою,

крім срібної

сокири,

що

була віАзнакою султанових саАівників, я ки
нув нею у веАМ.еАів і хоч не влучив, то все ж

налякав їх А Об ре, і вони Арем.ену ли геть.
Не знаю, наnевне, звідкіля вони тут у Кон
стянтиноnолі взялися, чи прийшли вони СЮАИ
з 5алканів, чи з Парнасу, чи з Гелікону.
У кожном.у разі, Аобре було, що я їх про
гнав. Але м.енш ВЇАРаАно бу ло те, що м.оя
срібна сокира через надмірний розм.ах, якого

я їй надав, пролетіла

між веАм.ежих голів

і летіла все А алі і все вище, АОКИ влучила

вгорі в м.ісяця і та.м. ото й застряла. Як же
було .м.ені її дістати? Чи е така Арабина,
щоб сягала ОА землі аж ТУАИ7 Тут прига
дав я собі, що кілька днів том.у старий на
гляАач садів nодарував .м.ені турецьку ква
солинку, яка походила чи то з 5агдаАу, чи

то з гробу пророка. s:J nосаАИВ її, сам. не
вірячи в те, що м.ені старий Ом.ар-бен Казим.
про чудесний швидкий
розnовідав,
Але що сталося?

... -'\едве
НІИ

Із

ріст

тіеї

рослини

я посадив ту квасолинку на од

садових

грядок,

як вона

nочала

вже

й кільчитись, nустила nагінці і на власних
моїх очах за кілька годин так вигналася
вгору, що nочала вгорі витися по нижньому

ріжку місяця, мов по тичині.
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Тепер я

сміливо поліз

на місяця, куди

після багатогодинної щасливої праці щас
ливо й прибув.
Друге, не легше завдання, стояло тепер
переді мною: як отут, угорі, де все блища
ло, мов коване срібло, знайти малу сокирку?
А втім, і це після кількагодинного впертого
шукання пощастило мені

зробити,

але

ж

лишенькоІ-од надзвичайної спеки квасоляна
драбинка всохла, і ось тепер сидів я там
угорі безрадний і безпорадний. На щастя,
сокира впала була на купу полови, перемі
шаної з січкою, і я сплів собі, наскільки

міг, довжелезну мотузку з січки. Її прикрі
пив я до одного з ріжків місяця й почав спу
скатися на землю. Лівою рукою я міцно
тримався мотузки, а в правій держав сокиру.
Як тільки зсунуся на , певну просторінь
униз, то зараз же відріжу зайвий шматок
м.отузка над собою та приточу його знизу;
таким чином, я вже спустився був досить
низько. Через оте вічне відрізування й при
точування моя мотузка, що більш я набли ...
жався до землі, ставала коротша й слабкіш а.
Нарешті, коли я висів ще десь на кілька
м.иль високо в хм.арах, моя вірьовочка уві
рвалась і я з такою силою й швидкістю
гримнувся на зем.лю, що спочатку цілком.
був знепритомнів. Коли ж я згодом. знову
прийшов до пам.'яти, то побачив, що підчас

nадіння я вrруз що-найм.енше
метрів r либоко в землю.

на двадцять

Ось вам. один із тих виnадків, де nере
nовідачі м.оіх пригод люблять nоширювати
брехню: що ніби-то я, щоб видобутися з ям.и
нагору, викоnав собі, мовляв, нігтями щось

nодібного до східців. Але ж навряд, щоб я
був такий дурень і вживав для ціеі чорної
роботи своїх шляхетних нігтів, коли в ру
ках була в м.ене знову м.оя сокирка, а з нею

набагато легше викоnати кілька сотень схід
ців. Не треба вам. і казати, наскільки не.
прием.ні для м.ене всі отакі зайві додатки
та nерекручування, які суперечать всякій
nравді і правдоnодібності, а особливо том.у,
що коли nравильно й точно nередавати м.оі
пригоди, то вони цих nерекручувань навіть

зовсім. не потребують.
Добре замислившись над щойно розка
заною nригодою, пригадав я собі зараз, як

на м.оій батьківщині ловлять м.ух на дрючки,
намащені сиропом., і nостановив собі вжити
цього самого заходу так сам.о і в ловах на

ведмедів. Ото ж намастив я дишель од воза
м.едом., а сам. заліг у засідку. ГараздJ Зараз
же, першої ж таки ночи, появився шш 5ур
м.ило. Він кілька разів обійшов з бурчанням.
довкола воза, а що не знайшов нічого для

себе підозрілого, та й м.ед так привабно
nахнув, взявся він облизувати дишля. Він
так цим. захопився, щовлизав у себе всього

диш~я, який пройшов крізь горлянку, шлу
нок 1 чер~во та вийшов ззаду. Я підождав,
доки ведм.tдь добре влизався, а nотім. рап-
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том. прискочив до дишля і вбив у нього міц
ного клина, uцо не давав би ласуновізмоги
відступати назад. На ранок привів я з со
бою великого султана, якого випадково по·
бачив на прогуляв-

.

ЦІ,

КОЛИ

мене

.

ВІН

ПОВЗ

проходив,

1

султан трохи не по
м_ер,
ц1ею

регочучи

над

мисливською

ВИТІВКОЮ.

Це--дало привід.:до ближчого мойого зна
йомства з султаном., хоч це знайомство
тривало, розум.іеться, поки-uцо недовго. бо

як незабаром. після цього австріяки зами
рилися

з

туркам.и,

то за цим.

замиренням

~усило наступити й друге-м.іж турками та

росіянами; отже, разом. з іншими . поло
неними турки видали й м.ене. Натурально,
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відчас ~оного звільнення я зовсІм.

не пе

редчував, що за деякий час повернуся, зви

чайна річ, в іншо~у стані знову до Констянти

нополя. При то~ у бу ло с_а~о собою зр~зу~іло,
що

я

не

повертався

шшки

разо~

з ІНшими

звільнени~и бранця~и (бо мій литвак зали

щився. в Туреччині), але _приіха~, як це й
ВІДПОВІдало

~Оему

раНГОВІ,

рОЗКІШНОЮ

ка

ретою.

Підчас ціеї мандрівки трапилось якось,
що ми завернули у вузенький вивіз; і я за
гадав поштареві дати знати про нас пош
тарським ріжком, щоб ~и !іе зустрілися ча
сом у цьому просмиковІ з

ІНшою

хурою, яка

м.ог ла їхати навпроти нас. Добрячий чоло
вік приклав ріжка до рота й дмухав у нього
скільки в нього було того духу, та всі його
зусилля бу ли даремні. Ріжок не видавав із
себе жодного звуку.
для нас було цілком.
з~гадковим, ба навіть стало справді таки зл<?

Ue

вІсни_м.,

нам Іде

коли

враз

вивозом

виявилося,

довжелезна

що

назустрІч

валка

важких

возів, навантажених колодами дерева, а про

їхати повз них не було_ ніякої зм~ги. Тут, у
такому

СІ<рутному станІ,

~огло ТІльки

одне

допомогти.

S1 вискочив з поштової карети й випріг
коней. Далі взяв я візка з усі~а його чо
тирь~а колеса~и й усіма пакунками на плечі
і з усі~ ци~ підскочив щось на дев'ять фу
тів угору і вбік-поверх косогору й ~.шво..
ллоту-г~ть аж на поле, зваживши важкіст1:
46

карети, це була не така вже маленька дріб

ничка. Потім, коли валка з деревом nро
їхала, nереніс я одним nлижком на дорогу
ttacaмnepeд карету, а за нею й коней.

Але nоміркуйте собі тільки, що ми nере
жили на найближчій nоштовій станції. Віля
зеленої огрядної кахльової nечи розвісив
nоштар з одного боку свого бриля, а з АРУ·
гого-nоштарського ріжка. Через якийсь
час ріжок nочав раnтом: тру-ру! тра-ра!
тру-ру-ру1, а далі йшли всі ті сигнали, що
їх nоштар надмухував у ріжечок, і вони в
ньому· були

nозам.ерзали, а

зараз

наново

відтану ли!
Але ж цього недосить, бо й усе інше,
що славний дядько nротягом цілого дня
пробував на ріжок награвати, і з чого ми
не nочули були й звуку, бо воно в ріжку од
,\\орозу було задубіло, вийшло теnер наяву
відповідно до того, як звуки один за одним
відтавали. Тут nочули ми з неймовірною
чулістю силу-силенну російських народніх
nісень, як наприклад: «Прощай, nодружка
дорогая!» і «Вот мчится тройка удалая»
хоч поштар навіть і_ не торкався губами до

свого ріжка. Далі йшов відомий Десавський
.~арш, сентиментальна бульварна пісенька:
<<Мій любий Августин», «Принц tвген-шля
хепtиИ лицар», між ними декілька кавале~
рійських мелодій і, нарешті, «СтрілеЦІ) і:~
Курпфальцу» та вечірня пісня: «Вже всі
СПОЧИЛИ».
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Аж тепер довідались ми, як гарно хотів
нас лялько розважити в дорозі . .Мабуть ні
хто з вас нічого подібного не переживав.
У ttac в Німеччині я ніколи не знавав такої
холоднечі, щоб од неї аж поштарські ріжки
замерзали. Для цього явища потрібна така
надзвичайна холоднеча, яка тільки в Росії
дуже часто бувае.
Вже ае раз ,\\ав я нагоду висловлювати
свое обурення з приводу того, що деякі

.А\андрівники люблять описувати такі речі
й nодіі, що цілком иеможливі, щоб вони
лійсно коли-будь сталися, і в них ніхто,
ttавіть за найширшого бажання, не і'<\оже
повірити, чи бодай вважати іх за йм.овірні.
не тільки цілком. суnеречить гідності
лицаря зловживати в такий спосіб легко
вірністю слухачів, а й просто таки нечесно,

Ue

а тому найкраща й добре заслужена ка
ра для nодібного брехуна чи прибрехувача

буде, коли слухачі голосно його висміють
і падалі уникатимуть його товариства, або
коли читачі наnисаІ-tоЇ в таком.у дусі юшж
ки, із :іневажливо гл ум.ливим. см.іхом. згор
нуть її і надалі з такою ненадійною літера-
турою не захочуть м.ати ніякого діла.
З другого ж боку, для наскрізь правди.
вого й одвертого чоловіка, який із своеї
ласки частуе вас то цим., то тим. із своїх
пригод та nереживань, немае більшої образи
й зневаги, як тоді, коли його оnовідання
nриймають, стискуючи плечима, з неприхо-

ваним. недовір'ям.. А що на найближчих на ...
ших зборах я хотів би розловісти кілька
своїх морських nригод, то nопрохав би того,
хто в своїй вірі й довір'і до м.оіх слів не
досить твердий, краще не nриходити деякий

час на наші зібрання, бо м.оі м.орські при
годи, хоч такі ж nравдиві, але трохи чи не
дивовижніші за м.оі nереживання на сухо
долі, що іх я досі оnовідав.

СЬОМИЙ ВЕЧІР
Дещо про особистnrо nриАворІІоrо візІІнка в аІІrлійськоrо ко·
роЛSІ. Сnека ІІа ЦеЯлоІІІ. Ряту11ок ОА nазурів лев'l й зубів
КРОКОАИЛD

Сьогодиі, шаиовиі м.ої гості, я повериуся
часом. далечеиько иазад. Ледве я дотягиув

свою иауку в початковій дитячій школі
до кіиця та вступив у роки байдикуваиия,
як один родич м.оеї м.атери виклопотав для
м.еие дозвіл товаришувати йом.у в його мор
ській м.аидрівці иа острів
е й л о и, де
дядько його сам.е тоді був за губериатора.

U

Деякий час м.усив я затриматися в Ам.
стердам.і, бо м.ій родич з доручеиия вель
м.ипотужиих держав Г оляидії м.ав передати
губериаторові деякі важливі докум.еити й
накази.

~ м.іг би в~м.. м.ої ~анове, друзі й т~ва
РИШІ

М.ИСЛИВЦІ,

рОЗПОВІСТИ ТУТ ЧИМ.аЛО

ЦІКа

ВОГО про иаше перебуваиия в Амстердамі,
а далі й про те так само, як м.и гостювали

в Лондоиі, де м.и з голяидським. посланцем

м.али

різиі орудки. Але це все я залишу
собі до іишої иагоди. Сьогодні хочу я вам. на
гадати тут тільки про одиу зиам.еииту особу
5()

з Лондона, а це був не хто інший, як сам.
особистий придворний королівський візник,
що, як вам. відомо, був душею тодішнього
англійського уряду; а м.ені імпонував він
своїм. зверхнім. виглядом.. Та не тільки тим.,
що носив він алонжеву перу~у. якої локони
звисали аж на плечі, але й тим., що його
груди геть аж до самого пояса вкриті були
довгою густою бородою, в якій красувався
дуже дбайливо викроений англійський герб.
Хоч у королівській кареті, якою керував
особистий королівський візник, що посідав
чин найвищого лорда, їхав у повному блио

0

сков1

я

НІ

на

за

вІдкриття парламенту сам король,

чим. о так

не

стежив

очима,

як

за

візником.. Цей, саме тоді, коли настала, до
речи, мала зупинка, тріснув кілька разів
батогом., і після кожного ляску ремінь ба
тога робив не менш виразне, як і художньо
закручене G. R. (Georgius Rех-Георг король),
В дальшій нашій подорожі нічого визнач
ного розповідати, бо дуже небезпечну бурю
на м.орі переживае м.айже кожний морепла
вець, і навряА чи ви знайАете хоча б ОАИН
опис важливішої морської манАрівки, Ае б
не бу ло описано й бурі. То ж не хочу на
бридати вам ще й своїм. їі описом. Зате
дуже знаменна бу ла одна моя мисливська

nригоАа, яку я пережив кілька днів після
нашого щасливого прибуття на Цейлон.

·З найстаршим сином губернатора, на
його заnросини, вибрався я побл ук ати трохи
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вздовж, морського узбережжя. Хутко поба
чив я, що новий м.ій приятель, звичний до

жахливої спеки цього підсоння, йшов собі
бадьоро далі, тоді як я, цілком. виснажений
спекою, м. ус и в присісти собі в затінку ма
лого гаю і трошечки відпочити. Так, м.ое
панство,-м ус и вІ Во, взагалі, дляевропейця
така спека, коли навіть олив'яні гудзики
м.ого

сюртука

розтоплювались,

не

е

щось

цілком. звичайнеІ Я ввесь час турбувався,
щоб м.оя рушниця на сонячному світлі не
стала така гаряча, що порох у цівці м.іг би
сам. од себе зайнятись. Том.у ?у_ло м.ені й
прием.но,

що

з

м.ене

лились

ЦІЛІ

струмки

п~ту, бо їх . виста~ало на те, щоб кожних
юлькох хвилин,

кешенькова

шд час

хустка

в ти рання

ставала

чола м.оя

мокрою,

хоч

викрутити її. Я м.ав тоді зм.огу обмотувати
нею зам.ок рушниці, при чом.у кожного разу,

як вогкість торкалася металу,

що

розпі

кав<:я до червоного гарту, рушниця голосно
ШИПІЛа.

Після коротенького відпочинку пішов я
далі сам своїм шляхом. і хутко добрався до
берега бистрої річки, де хотів собі на ча
синку присісти. Коли враз якийсь шелест
із-за моїх плечей рпим.усив мене оберну
тись і поглянути туди, назад себе.

І що ж я побачив? Могутнього лева,
що цілком. безпечно біг собі сюди за
м.ною. Вез довгих вагань і не зміркувавши,
що м.ій набій з птичого дробу м.іг бути для
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лева в найкращом. у разі хіба тоді тіл1:1кИ
t-tеnрием.ний~ _коли б його вилалити йом.у
вросто

у

ВІЧІ,

я

схоnив

рушницю,

приклав

до щоки і потягнув за собачку. U{o я собі
тоді лум.ав, я й сам. не знаю! В кожно.м.у
разі, це ~уло безглуздя викинути з рушни~\і
оту

кrихпку Іtта~иного лоро шк у. назустрІч

левовІ, доки

ще

вш

tie

став

t-ш

вІддаль

по

стріл у. Величний хижак зуnинився тільки
на мить, трусаув гривою і видушив із себе
голосний рев, наготувавшись nлигнути. На
сором. свій м.ушу признатись: молодчина
Мюнхгавзен настільки втратив голову, що
хотів шукати nорятунку в сnробі утекти.
Я обернувся, а тут- .м.ене ще й досі, як
тільки nригадаю собі цю_ жахл~ву м.ить, д~
руть

дрижаки

по

шкурІ -деКІлька

кроКІв

переді м.ною був страшний nотворний кро
кодил,

що

вже

роззявив

свою

жахливу

пащу, щобмолодчину Мюнхгавзена nроковт
нути! Уявіть собі, }\ОЇ nанове і друзі, жах
м.ого стаиовища! За м.ною лев, переді м.ною

крокодил, ліворуч бистра річка, а nраворуч
провалля,

Гадаю,

що

що

й

кишить

з

лютим.и

Геркулесом. тут

гадюками.

краще не

було б, як зо м.ною. Приголом.шеttий і м.ай
же

непритом.tшй,

повалився

я зразу ж J-ta

зем.лю, а останньою м.оею дум.кою було, що
м.атим.у nевну см.ерть, як не в крокодилових,

зубах, то в левовій пащі.
Дякую вам. за ваше сnівчуття, яке при
уяві м.ого становища робить вас, як я бачу,
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смертельно бліАи.ми! Ну, заспокойтесь, бо
за кілька хвилинок чую я якийсь голос
ний, але Н<:зрозу.мілий АЛЯ .мене звук. Я на
важився

ШАВести

ГаАаете7

Лев

трохи

згаряча

голову,

1

перескочив

що

ви

через

.мене й потраnив nросто АО крокоАилової
пащі. Голова ОАНОГО застряла в горлянці
АРУГОго, і вони з усіх сил намагались ОАНе
віА ОАного віАірватись. Миттю зірвався я на
рівні ноги, АОбув свого .мисливського пала
ша й ОАНИ.М .махом віАрубав левові голову,
так що його тулуб засіпався в корчах у
.мене niA ногами. Далі запхав я тоншим кінце.м

-

СВОЕІ

.

РУШНИЦІ левову

ГОЛОВУ Аальше В

nельку КРОКОАИЛОВі, так ЩО ТОЙ МУСИВ УАа
ВИТИСЬ.

7 утко nісля ціеї .моеї nеремоги nовер...
нувся .мій приятель nоАивитися, що це за
звіря я nоклав своїм nострілом. Uілко.м nри
РОАньо, що й він не трохи ЗАивувався, коли
nобачив таку nрекрасну ЗАобич.
Ми зараз же зміряли крокоАила і зна-
йшли, що був він, на nаризьку .міру, рівtю
сорок футів і сім цалів завАовжки.
Губернатор, коли .ми йому розказали цю
наАзвичайну пригоАу, вислав

негайно воза

з кількома люАь.ми і звелів обох звірів nри ..
везти. КрокоАила зараз же виnхали і теnер
він е головною озАобо:п А.мстерАа.мського
.музею. Наг ляАач ціеї установи, коли роз
повіАае комусь .МОЮ ПРИГОАУ, ТО АОАВЕ від
себе стільки неможливого, що .мені аж

волосся дибки встае на голові. Наприклад,

лю~ить

він

розказув_ати,

хотІв

проскочити

дила,

але ж

ко1зь

що

все

лев

ніби-то

нутро

кроко

славний на цілий світ- месье

барон, під яки.м. він, розу.м.іеться, .м.ае на
увазі .мене, відрубав йо.м.у голову,. як тіль
ки вона знову

показалася з другого боку.

Разом із головою

барон, мовляв, одрубав
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і

три

фути

крокодилового

хвоста,

шсля

чого цей обернувся, вирвав месье баро
нові мисливського палаша з рук і його
саме

цього

couteaв

(ножа)

так

nохаnливо

проковтнув, що він пронизав йому наскрізь
серце, nісля чого nотвора зразу ж nозбу
лась життя.

Не треба й слів, щоб ви ясно зрозуміли,

наскільки може бути мені неnриемна без
соромність отакого круття. Во в наш віІ<,
такий нахильний у всьому сумніватися, ін
ши~\ людям, які .м.ене ближче не знають, це
дае легкий nривід навіть чистісіньку nравду
моїх дійсних пригод брати nід сумнів. А це
для

такого,

як

я,

чесного

лицаря,

велика кривда та й образа.

е

над то

ВОСЬМИЙ ВЕЧІР
0АВіАИІІИ острова святої Оле"и. Гольфштром

1 iioro иаре"і
риби. Казарка бере учІІсть у морській nриrолі. Ла"цюr і якір
у nорожІІьому кІпоrю.>~.у зубі. Леребуваtшя 11 череві риби.

- Підчас nовороту до Евроnи ми вже
об'їхали бу ли ріг Доброї Надії, як я поnро
хав каnітана корабля зуnинитися на ма
ленькому острівцеві святої Олени, що ле
жить

-:-

у

тих

водах.

Ей, дядьку, чого

вам.

туди7-спитав

каштан.

-

Нічого, нічогісінько більше, як тільки

nознайомитися з тим кам'яним островом,

відповів я. Ну, ми й пристали до нього.
Небагато цікавого та особливого можна
було там побачити, але ще й до сьогодні
не можу я позбутися nеред чуття, що ця
свята Олена м.усить колись мати не аби
яке політичне значіння. Якого роду воно
м.оже бути, я ще й досі не можу вам. ска
зати, але мені здаеться, що молодші з вас
м.оже

до

того

таки

доживуть.

Найважливіше для нас було те, що ми
цілком. близенько від острівця натраnили
на англійський корабель. З цього корабля
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нас крізь рупор запитали про ім•я нашого
корабля та його капітана, а потім прокри
чали нам

прохання

все-таки покласти ко

рабля в Арейф, бо, мовляв, англійський
капітан е АОбрий приятель нашого капітана
і хоче прийти на поклаА нашого корабля.
Це сталося, і він пробув .кілька ГОАИН v на
шій каюті. Коли він повернувся назаА на

свій

корабель, сказав

мені

нишком

мій

РОАИЧ, що мусить перемінити нашу парус
ність, бо він узяв на себе обов'язок вру

чити коменАантові англійської флотильної
станції . на островах
Вест-ІнАії якісь АУЖе
.
важливІ

АепешІ.

Для мене цей невеличкий гак у плавбі
був АУЖе виrіАний, бо я зазнайомився тоАі
з теплим Г ольфштромом і зміг перекона
тися на власні очі, що все те е правАа, що
м.ені про цей знаменитий Г ольфштром роз ...
казували. По~ом~ була наАзвичайно тепла,
але

в

сонячнІ

АНІ

воАа

ставала

така гаря

...

ча, як окріп, так що м'ясо й яйця, які ми
м.али варити, треба було тільки на хвилинку
вмочити в ВОАУ, як зараз же. м.ожна було
їх уже й споживати.
Найбільшою тут ltеспоАіванкою АЛЯ мене
була велика сила різних морських риб, що
весело й баАьоро плавали й гралися собі
навкруги корабля, а коли ми їх ловили на
гачок чи в мережу, то на повітрі вони за
раз же зАихали й показувалися цілком зва ...
реними, так що іх віАразу можна було їсти.
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Та й смачні ж вони були на nрочудІ Пи
тання. як це можливо, щоб цілком. зварені
риби

вt:е ще

таки

гралися

собі

в

киn•я

чій морській воді, цікавило нас довго. Нареш
ті, м.и знайшли пояснення цього явища:
власне, це бу ло можливе тільки через сил у

звички. Коли вода цілком. nовільно й nосту
nово що-далі більше нагрівалася, то й риби
nом. ал у звикали до вищої темnератури. А
як вони nотраnляли в холодніше nовітря,
то, nриродньо, простужувались, і, діставши
гарячку всередину, зараз же здихали, бо
гарячка їхньому животінню робила кінець.
І варена nісна страва готова була до столу.
Отже, як бачите, тут не було нічого
неймовірного.
Надто знаменну пригоду м.али м.и, коли
завернули від островів Ньюфаундленду на
схід, в напрямку до Европи. Вже другого
дня наш корабель вдарило з дійсно диво
вижною силою об щось таке тверде, що
всім. нам. видавалося за скелю, хоч на .мор
ських

.маnах

не

значилося

в

цих

околицях

жодної скелі, <;1 наше грузило, викинуте
з корабля на глибину n'ятсот сажнів, не
діставало дна. Але зовсім. незрозуміле було,
що м.и не тільки згубили стерно, а й буг
шприт нашого корабля тріснув надвое і всі
наші щогли по розколювались од вершечка
донизу. Нещасний .матрос, який сам.е в ту
,\\Ить
рифив вітрила, nолетів з корабля
що найменше ІШ три .милі, доюt хлюшtУти
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в ~оре. Але, дякуючи щасливо~ у випадкові,
врятувався він ти~. що вчепився за хвіст
казарки, яка са~е тоді над ни~ перелітала.
Ue не тільки стри~ало його розгін у воду,
а

й

дало

йо~у

з~огу,

обхопивши

птицю

руками й ногами та сівши на неї ~іж кри
лами й шийкою, скерувати її льот до ко
рабля, доки ми не взяли його на палубу.
Про силу удару свідчило й те, що всіх
людей між деками підкину ло головами аж
до стелі. Мені самому цей удар втиснув
голову

геть

аж

у черево,

так

що

минуло

кілька місяців, доки вона знову повернулася
на належне їй природне місце .
. Ще всі ми не позбулися загального за
мІшання та

невимовного здивування, як на

раз усе з•ясувалося з появою велетенського

кита, що, вигріваючись на сонечку, дрімав
собі на поверхні води, доки наш корабель
його не потурбував. З цього, здаеться, був

він

такий

нез~доволений,

розтрощив

сво1м

хвостом

що

безоглядно

нашу

галерею,

а далі схопив між зуби головного якоря,
що, як звичайно, лежав скручени~ на переді
корабля, і за якихсь тринадцять годин
пом ча в з нашим кораблем не менш, як
на сотню миль назад. Вже · наближалися
ми

знову

до

американського

на

наше

щастя

ланцюг

суходолу,

як,

якоря розірвався,

і нас в наслідок раз одержаного напря~ку
й руху ще щасливо занесло аж у лиман
ріки святого Лаврентія.
бО

Тут
деякий

залатали
чнс

ми

свої

оnинилися

аварії, а

знову

на

як

том у

за
са

мому >r\kцi, де траnилась була сутичкв, то
знайшли nоблизу того самого кита, як він
мертвий nлавав на nоверхні води. Завдовжки
він був, щоб не збрехати, найменше з nів
милі. А що ми з цього величезного звіря
тільки дещо мог ли взяти на корабель, то
з великими труднощами відрубали ми йом у
голову і знайшли на, велику нашу втіху, не
тільки нашого якоря але й nонад сорок
сажнів ланцюга, що застряв з лівого боку

nащРки
nодорож

в дуnлі:!вому зубі.
на морІ

Віль~е

не nережив я

за

шчого

цю
вар

того уваги.

В Середземному морі оnинився я був
одного разу у великій смертельній небез
nеці. Одного nриемного літнього nолудня
куnався я собі недалеко від .Марселю в дуже
зручній, затишній і теnлій затоці, як раnтом
nобачив я, що nросто на мене, роззявивши
nельку, стрілою мчить величезна риба.
Само собою розуміеться, що втекти бу ло

цілком неможливо, бо в nлаванні риби нас
nереганяють, а тому я скорчився, як тільки

міг, у малесенький клубочок, nідтягнувши
до черева коліна і склавши навхрест руки
на грудях, щоб хоч неnораненим прослиз

нути між двох колючих рядків зубів у риб·я
чий шлунок. Я щасливо опинився в цьому
вузькому й темном.у, як чорна смола, трюмі

і в не дуже неnривітному теnлі.
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Через те, що я для мого господаря став
причиною шлункових корчів та інших не
зручностей, він вдавався до різних спосо ...
бів, щоб мене позбутися. Але що більше він
надимався та крутився, то більше непри
емиостей завдавав я йому

нога.м.и; а коли,

нарешті, я зміркував, що .м.ої рухи. та. під
скоки стали

йо.м.у просто нестерпНІ, шшов

я в ньо.м.у шотландського вальса чи гопака,

хоч .м.ені зовсім. бу ло не до танЦів.
так

.м.ало

припало

до

вподоби,

Ue

що

рибі
вона

з одчаю скрикнула й на половину виринула

з води. Тим. са.м.и.м. вона звернула на себе
увагу екіпажу на італійському кораблі, який
са.м.е тоді повз нас пропливав, і за пару
хвилин .м.ою рибу добито гарпунами. Я по

мітив

це

з

її

конвульсійної

боро.тьби .зі

с.м.сртю та з того, що вона, нарештІ, зовсІм.

перестала рухатись. Незабаром. витяг ли її
на корабель, і я почув, що матроси ра
дяться поміж себе, як їм. розчиняти рибу,
щоб добути як-tшйбільшу кількість лою.
А що я по-італійському дуже добре ро
зумів, то ця роз~ова ~а~давала .м.ені чи.м.ало
страху, що велию ножІ ША час розчинювання

риби .м.ожуть випадково різанути й .м.ене.
став са.м.е посеред черева риби і вичіку ...

s:I

вав яко-.м.ога тихо, але з голосним. стукотом.

серця, з якого

боку моряки

почнуть свою

операцію. s:I з полегкістю зідхнув, коли вони
почали з черева, і ледве заблискав .м.ені
перший промінь світла, як я почав ·мелодійно,

як тільки в.мів, співати: «О pescator del onda!

Fidelin!»

1•

Далі я не .міг, бо на кораблі зчинився стра

шенІ-!ий гала<: од .мого_ співу. Тепер розірв~в
Я

СТІНИ

СВОЕІ

Те.МНИЦІ,

а

Ле.МеНТ

.МаТрОСІВ

перейшов у голосний і радісний рев, коли
вони побачили, як я видирався з риби. Під
час того, як .мені поставлено було на стіл

деяке підживлення, розповів я своІ.м поря
тівника.м усю nригоду, nодякував і.м за їхню
допо.могу і плигнув у .море та поплив назад
до .мого одягу, що лишився на березі. Оде
жу знайшов я, на превелику свою втіху,
в тако.му ж са.мо.му стані, як і покинув,
1

Італійська пісенька:

«0,

рІtбалко. на ~вклt! LерАеw"кйІ•.

(JJ

а поглянувши на свій годинник, я побачив,
що '·пробув у тій в'язниці в череві звірюки
щось із три години,-це досить довгий час,
м.ої панове~ ~оли зважити, в ~кому незв_ич-:
liOMY СТаНІ І В ЯКОМУ НеСВІЖОМУ ПОВІТРІ
там я перебував.

ДЕВ'ЯТИЙ ВЕЧІР
СерАечне вітання Мюнхгав:sена в Констянпнюпільськоrо султа
на Мюнхrавзен ОПОВіАСІ~ СУЛТСІІІОВі ПРО СВОЮ JI\8HAPiBKY НСІ ГСІР·
матно/1\У набої Мюнхгавзена посилають посло.ІІ\ АО Каїру, а по
АОРозі Мюttхrавзен бере АО себе 1111 службу п'ятьох АУЖе ціttних
осіб: скорохоАа, слухая, cпpaвttoro стрільця, АУЖСІКа і А.ІІ\ухала.

- Дорогі м.ої друзі й товариші .мисливці!
В звязку з м.оїм.и пригодами на .морі •. що
про

них я

вам.

останнього

разу

розповІдав,

сьогодні дуже хотів би я вам. розказати, як
я з Італії прибув до Відня і як звідтіля по
слали .мене в дипломатичних справах в Кон
стянтинапіль до султана. Але, на жаль, я
.мушу од цього тепер поки-що відмовитись
і .може згодом.
коли-будь розкажу вам.
це все докладніше. З того часу живе ще
й досі надто багато людей, і том.у було б
недискретно, коли б я взявся вам. описувати
деякі подробиці й виставляти на см.іх стільки
високих, вищих і найвищих осіб. На сього
дні задовольніться, будь ласка~ тим., що м.е
ІІе в як-най вищо~\ у .місці настановлено за
ch~rgf:: d'offдires (урядовця для особливих до
ручень при .міністерстві закордонних справ),

а одночасно дано мені
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важливі

депеші й

уnовновожена но безпосередні переговори
з

султвном..

Отож я виїхав з Відня і з деякою пиш
ністю відбув свій в'їзд в Констянтинопіль.
Султана зазнайомили зо м.ною посли
римський, царсько- російський, а також і
французький-підчас дуже врочистої ав
діенціі. Я передав драгоманові м.оі довірчі
грам.оти, щоб подати іх за встановленим.
приписом. султанові через великого візиря,
а ввесь гурток дипломатів, великих санов
ників та nридворних надм.іру був здивова
ний, коли султан, nроказавши дрвгом.внові
дл~ перекладу перші свої слова _привіталь..
но1

пром.ови,

раптом.

перервав

1,

простяг

нувши руку, пішов м.ені назустріч з таким.и
словам.и:

А! бий тебе нечиста сила, .Мюнхгав
зене! Адже м.и з вам.и старі знайом.і, та ще
до того й добрі nриятелі! Навіщо ж ном.
тут якісь там. перекладачі? Тисячу раз ві
таю вас, старий друзяко!
Тв це ж бу ло для всіх отих диnломатів,
ба навіть і для їх найстаршого (доена

-

голови дипломатичного корпусу) понад усякі
жарти. це, натурально, надало мені в тих

nанів не аби-якого важливого й визначного
становища. Та й м.ої стосунки з великим.
султаном. стали тепер зовсім інші, ніж пер ..
шого разу, коли я, як військовий nолоне ..

ний у Констянтинополі, м.усив ганяти
цісарському саду бджоли на пашу.
бб

в

Останніми часами політичні взаемини між
Туреччиною та египто~ трох~ були п~псу
вались,
lІОГО

отож

разу,

ЩО

султан

.

ВІН

.

НІЯК

І

nожалІВся
не

МОЖе

меш

.

ОА·

ВИРІШИТИ,

кому ж його можна було АОручити розплу
тати ввесь отой заnлутаний клубок.
Може я nри цьому скорчив був трохи
своеріАНУ міну, бо султан з хитрою nо
смІшкою

промовив:

Ну, чого ж це ви зараз вигляАаете
таким наАміру хитрим, Мюнхгавзене, наче б

-

хотіли сказати:· «А я ж тут при чом у?» Ге!

Так ви гаАаете7
~ тільки стиснув
су Л ТаІі

-

плечима,

а

великий

nроваАИВ АаЛ І:

Добре, АОбре, Аорогий мій! Я вже ро

зумію, аАе тепер вилізьмо на оте Аерев'яне
риштуваиня разом. ~к бачите, на нього веАе
аж триста шістАесят n'ять щаблів- ТУАИ
Ііагору не АОберуться ЖОАНі вуха, хоч би
які вони бу ли АОвгі, там угорі маю вам
АОвірити одну АУЖе важливу таемницю. Ну,
вnереА!
З Аеякими зусиллями виліз я нагору і му
сив ці л у хвилину чекати, АОКИ трохи вайл у
ватий султан ЗАерся АО мене.

Та мені ТОАі й НУАНО не було, хоч сул
тан, нарешті, так захекався, що мину ло ще

доброЇ nіВГОАИНИ, АОКИ він ВИАОбув із себе
тіль1ш ОАНе слово: «Терnцю!» Ну, гараздІ

Терпцю в мене бу ло чимало, а тим часом я
м.ил увався розкішним краевИАОМ.
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Насправді я не знав, куди мені спершу
й .\ивитисh, і дуже жалкую, що наступного
тижня впала з неба вогнева куля, що влу
чила в самісінький вершечок башти; після
того вся будівля згоріла до-щенту, хоч для
цього, проте, треба було дев'ять день і де
в'ять ночей.
Та вам, мабуть, було б таки дуже цікаво
довідатись, чи довірив мені султан, нарешті,
свою тае.м.ницю?
без сумніву так, але на вревеликий жаль,
я

не

.можу

вам.

зараз

переказати, про в1що

са.м.е тут була .мова. Адже ж ви й са.м.и
дуже добре знаете, що в дипломатичних
колах бувае не одt-ш така тае.м.ниця, що якби

її розголосити, то вона запалила б загально
европейську війну. То ж задовольніться вже,
будь ласка, .м.ої.м. запевненням., що та :'Jга
дана тут таемниця е дуже й дуже небез
печна. Султан свято заприсягнувся кораном
і бородою пророка нікому й ніколи в світі
й слова не сказати, ба навіть і натяку не
дати про .мету

.мого

на що я й со_бі

посольства до

Каїру,

теж .зобов'язався просто

словом. чести нІмецького шляхтича так са.м.о

мовчати. Все, що я .можу вам тепер сказати,
це те, що покладене

на мене

завдання

цілковите султанове задоволення,
виконав,

так

що

трохи

як

я,

на

сліл

згодом. послав він

.мене з подібними завданнями до шаха в Пер

сію, ~ро що я:~ вам. колись при нагоді до_..
кладНІше

розкажу.

tІадвечір, напередодні .мого від'їзду до
ёгипту, сиділи ~ш вдвох із султаном., як_ ті.І\~
ки

починало

см.еркати,

в

одному

з

кюсюв

над берегом. .моря, і м.и ще раз перебалака
ли . про все, що я повинен був виконати пр~.
дворі віце-короля в Каїрі. І тут зайшла
якось балачка про м.ої попередні подвип1
в Пруській армії. Тут я розповів великому
державцеві свою пригоду підчас облоги, не
скажу

ж

вам.

зараз

якоІ

сам.е,

але

дуже

вже .незначної ворожої фортеці. За наших
попередніх зібрань, шановні м.ої друзі й то
вариші ~шсливці, про цю справу, що м.ае
таку невеличку вагу, я ніколи й не нагаду
вав, але султанові ця історійка так бу ла
нрипала до вподоби, що я зараз і вас хочу
иею

почастувати.

Отже, м.и облягали якусь там. невеличку
фортецю, а полководцеві дуже кортіло, щоб
добути як-найдокладніші відомості про стан
всередині фортеці.
С ам.е тоді не бу ло в ш~ого під рукою
tІідхожої людини, яку м.ожна було б з на
діею на успіх нослати, як шпигуна, до фор
теці. Коли ж я собі розміркував, скі-\ьки-то
труднощів буде коштувати, доки м.ожна бу де

нробитися крізь усі ворожі форпости, варти
Td редути, тu снало м.ені

на

дум.ку,

чи

не

можна було б добутися цього якимсь інши,\\
способом.! Ото ж, не
звіряючи ніком. у
свого плану, став я собі біля одної з най
більших Пф~нп і почав уважно стежити
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за тим., коли ском.андують «ВОГОJ-ІЬ!», а гар
матник

Чудово!

покладе

горючого

пюта

~к тільки гарматний

на

набій

запал.

пока

:швся з дула гармати, я з веселим. в\.ігуком.

скочив на нього, щоб він поніс ,\\СІІе всере
дину фортеці.
Але по дорозі,
коли я летів
у новітрі,
.
.
.
.
до

голови

м.еш

закралися

РІЗНІ

су~\нши.

Гм.! гм.!-подумав я,-ввійти-то ти туди
ввійдеш, але як же ·г11 tlul·iм звід·гіля на::sа.д.
ви берешся? І як тобі там у фортеці пове •
деться7 Адже ж ти у своїй иадм.ірній служ
бовій запобіг ливості забув з поспіху навіть
свій м. ундир скинути, то ж у тобі зараз же
впізнають шпигуна і тебе на найближчій
шибениці негайно повісять! Ііі! це був би
перший з /\\юнхгавзенів, що зажив би такої
ганебної смерти!
Ну, й недовго міркуючи, вирішив я ви
користати перший ворожий набій, що ви
летить мені назустріч із фортеці, як коляску
для повороту назад. А що хутко після цього
такий набій на кілька І.;:років од .м.ене й
пролітав, то я й використав цю нагоду,
перескочив з .м.ого набою на ворожий і,
хоч нічого й не зорудував, але прибув щас
ливо, цілий і здоровий, назад до· своїх.
- Мюнхгавзене!-скрикнув тут султан,
ухопившись з реготу обома руками за жи

-

віт.-Мюнхгавзене! оце б то я хотів поба
чити! Та це ж мусив бути спорий шмат
нелегкої роботи!
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- Авжеж, ваша величносте,- відпові~
я,-і я дуже радий, що це так закінчилося,
бо воно трохи що не вийшло бу ло для мене
кепсько. Ті набої до одчаю гладенькі і мені
було дуже важко втримати tta них рівно
вагу. А втім-молода людина мусить мати
щастя!
. Другого ранку_ виїха~ я з великою пиш
нІстю,

як

посол,

ІЗ

сво1м.

дуже

численним.

Іючтом., як воно й годилося для тодішнього
мого стану. Султан провожав мене аж на
самісінький берег
моря, .а коли, на велике
.
.

здивування
прощання

всІх

руку,

присутНІх,

то

r_юдав

мет

на

прошепопв:

- Тільки ж, М.юнхгавзеве, будь ласка,
не робіть більше таких легковажних ви
тівок! Ви ж знаете, що поставлено на карту!
У відповідь схрестив я руки на грудях
і мовчки вклонився. tiy, _султан уже знав,
що

це

мало

визначати,

1

стежив

за

нами

своїми всемилостивими очима, аж доки ми

не прибились по той бік в Азії. до берега
та не посідали на своїх верблюдів, щоб
вродовжувати

нашу

далеку

м.андршку

до

Каїру.

В

дорозі

мав

я

нагоду

ще

збільшити

й так уже дуже численну свою челядь кіль

кома різни~\И, дуже потрібними суб'ектам.и.
В Европі промандрував я не одну сотню
миль, але ж ніколи не натрапляв я тут ш1
такик чудодіїв, як це було там. протяго;.·,
кількох лише днів. Я сказав би: «Поїдь
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.

ТІЛЬКИ

.

В ІНШУ

ЧаСТИНу

.

СВІТУ,

ТО

зразу

ТУТ

і знайдеш усяку всячинуІ»
Ледве ми від'їхали від Констянтинаполя

на кіЛька миль, як побачив я худорлявого
чолов'ягу, нижчесереднього зросту, що біг
поперек поля і незвичайно швидко наблJ:t::
жався до

нашого

каравану,

хоч

на

кожнш

його нозі висіло по одній олив•яній гирі,
що важили щось ло три пуди кожна. Це
вже були не дитячі іграшкиІ
Я гукнув йому: «Агов, куди так швидко,
мій друже? І чого ти собі так обтяжуеш
біг важкими гирями?»
- ЕхІ-відповів юнак,-я з родини ско
роходів. Кажуть, що в жодного з нас немае
селезінки, принаймні, я ніколи не чув, щоб
хтось із нашого роду
страждав
.
. коли-небудь
.
на КОЛЬКУ В СеЛеЗІНЦІ, ЯК це З ІНШИМИ ЛЮДЬМИ

бувае. А тягарці прив•язав я на те, щоб
хоч трохи стримувати швидкість мого бігу,
бо зо дві години тому, як вибіг я з Алжиру,
де сл ужив у бея на посаді бігуна. А сьогодні
вранці звелів він мені догнати вчорашній день,
і завернути його назад. Це для ме11е було
иеможливе і коли я, стомлений даремними
зусиллями, повернувся в обідню годину, яку
вже бу ли сповістили і крикОJ\І. сурм і голо
сом бубиів, иазад до пилацу, алжирський

бей звільнив мette із сл уж би в себе і про
гнав геть із своеї країни. Гuразд! S-l взяв у
руку шматок хліба, засунув по вісім яблук
у кожну кешеню і, прив'язавши собі тягарці
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до шг, подався на мандрівку. Тю·арці нри
в'язав я, щоб повільніше йти, бо сьогодиі
хочу дістатись тільки до Констянтинqполя.
За півгодини я гадаю вже бути таМ:, де й
зможу пошукати собі нової сл уж би.
Чолов'яга дуже мені сподобався. То ж я
запитав його, чи не захотів би він найня
тись до мене на сл ужбу7

Я мав охоту його най·няти, а він шукав
сл уж би, отже, ми хутко з ним договорилися,
і я вказав йому на вільноГо верблюда. Але

від часу до часу він злізав і пробігав кілька
миль наперед, а потім як-найшвид че вер
тався

назад.

Ue _робив
одвикнути

Ue,

мое

од

він -.:.ільки для того,
своеІ

щоб

не

практики.

панство, був

номер

перший!

Того самого пополудня здибав я ніе двох
таких caмkfx чудодійних парубчаків. Один із
них лежа~ недалеко від нашої дороrи на
схилі пагорку, порослого травою. Сnершу
ми гадали, що людю·ш спить собі там., але

коли під'їхали ближче, то помітили, що він
дуже

задоволеtю ·кліпае очима,

наче

той,

хто дуже добре розважаетьсSJ.

Я" запитав його тоді: «Шо ти там ви

сл ухуеш, друже?»

- 1)17-відповів він,-я з нудьги tюслухаю,
як трава росте!
-

Так? Хіба ж ти це можеш?
Лурниця! 1)1 можу ще багато дечого

й іншого почути!
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Ну, то ставай

до

мене

на

службу,

дружеІ Хто ::mae, що може бу.Д.е nотрібно
вислухати!
Сл ухай хутенько nілвівся

й

приеднався

ло нас. Це був номер л ру г и йІ
ГОЛИНУ nізніше зустріли МИ стрільця З
наготовленою руш~ицею. Він, оч~~идячки,
nрострслив

десь

дІрку

в

природІ

1

теnер

nіднявся навшnиньки,' наче б хотів краще
ло

пе1

дІрки

nридивитись.

ЧоловічеІ-гукнув я йому,-в кого ти
вистрілив? Я ж крім nорожнього nовітря
нічого не бачу.
- О, я виnробовую тут свою нову ку
хенnройтерську рушницю. Он там, на вер
шечку дзвіниці ]_Uтрасбурзького м.анастиря,
сидів горобець, а я його тільки-що nідстре
лив. Ця штучка стріляе лобреІ
Ну, хто знае м.ое замилування ло шля
хетної сnрави мисливства й стрілецтва, той
вважатиме це _цілко~ звичайн~м., що я тому

-

справному

стр1льцев1

з

радощІв~кинувся на

шию і що він зараз-таки став до мене на
сл уж бу. Це був номер трет і йІ Такий стрі
лець завжди nотрібний!
Що-вечора завертали м.и яко-мога ра
ніше до караван-сараю, щоб дати зм.огу

нашому новом.у стрільцеві ще пару зайвих
годинок розповідати про його, сnравді, ду
же знамениті мисливські nригоди.

Коли м.и згодом. nроїжджали nовз Ливан
ської гори, стояв там. кремезний nрисалку ....
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ВаТИЙ ХЛОІІ
1 тягнув за
шнура, яким.

ВІН зашм.ор

І·нув

цілий

КСАРОВИЙ ГіlЙ. ~'\и, З.:ціКіlВНВ~ІІИСЬ, ЗуІІИІІІІ
ЛИСЬ,

-

а

я

поспитав

хлопа:

Шо ти та.\\ тяпн.~ш. м.іії ,\r:vжe?
і,)

-

0,-каже він,- мушу дістати будівель

ного дерева, а сокиру забув я з дом у взяти,
ото ж мушу тепер давати собі раду як
тільки можу. Прошу вас, од'Їдьте там, будь
ласка, од дерева, бо воно хутко впаде!
І в одну мить стягнув отой дужак цілий
гайок, що був з квадратову милю завбіль
шки, наче оберемок очерету. На моїх очах
увесь гай повалився додолу.

Ну, що було далі, вам. і казати не треба;
я б не відпустив такого хлопа від себе,
хоч би це коштувало мені всієї м.оt:ї по
сольської плати. Це був номер четвер тиН.
LЦось так, мабуть, через тиждеІіь нере
йшли м.и єгипетський кордон. Тут настигла
нас рантом. велика буря, що начеб-то хо
тіла закрутити нас високо в новітря. 3 од
ного боку дороги стояло там. сім. вітряків,
а

крила ІХНІтак швидко крутилися навколо

сІ:юїх осей, м.ов веретена в прядці найсприт
ніщої пряхи; а з правого боку дороги стояв
.
.
товстопузий чоловІк, що вказшникам своїм

З;.]ТКlіУІ~ собі праву ніздрю.
Як тільки віІі побачив, з яким напру
жеІіням ми змагаемося з бурею, він обер.
нувся до 11ас обличчям, став у фршп і 3
глибокою пошаною скинув перед иами свого

бриля. І враз-вітер цілком затих. А всі сім
вітряків раnтом перестали крутитись.
-- Та ну тебе!-гукнув я :ідивовшшй,
чи в тебе чорт сидить усередиІіі,

саА ти справжній чортяка?

чи м.оА~е

Пробачте, ваша ясновельможносте,

-

в!лновів товс~ун,_-я ~облю своему Х<?зяїно
ВІ,

власниковІ

впряюв,

трошечки

впру,

а

щоб тих вітряків цілком tte поперевертати,
то мусив же я заткнути собі одну ніздрю
Іrальцем!
- Так? А що тобі твій хазяїн за те Іlла
тить?
f'>ін ІІазвав якусь там дрібниttку, на що
и сt<а~юв: «Ну, я тобі даю рівtю вдесятеро
білt)Ше», то й цей І-юмер 11 'яти й пристав
до мене на службу.

Так прибули ми до Каїру, а за чотири
тижні я всі свої орудки щасливо :..шкінчив,
ба осягнув ІІавіть більшого, ніж І\ього сам
турецький султа11 бажав і сподівався. У, так
званих, ::Jахtлшх
личеНіе

.

шчого

державах

вражІНня,

.

але

докладнІшоІ·о

це

справило

я

дуже

про

це

ве

жалкую, що

вам

сказати

не можу. ~)разу ж ІЮ щасливому закін
ченні переt·оворів я вілнустив увесь свій
tючет, і послав його з депешами на ім.'я

султана
собі

до

тільки

Стамбулу,
нових

п'яп~

і,

залишивши
слуг,

нри

постановив

собі Іюдатися, ЯІ( r1роста цивільна людина,
для своеї втіхи і1 ро:1ваги на прогулянку в
човні рікою Нілом..

ДЕСЯТИЙ ВЕЧІР
11ебезпечна nр(J[улянка 11і>~.ом. Мюнхгавзен живе цілі тижні св
мими лише миr·ла.\ями; б'е:ться об заклІІА із суЛтаном, виr·рве;
заклад, в з ним і скарбницю султ11нову. Каяття султанове
і АІІРеМІІ!І. ПОГОІІЯ 311. МюttХГІІВЗСІІОМ.

що

Про своЕ задумане
за

нього
о

товаришІ

я

вам,

мої

плавання Нілом,
панове, друзі

И

о

мисливщ,

останнього

разу

згаду-

вав, я в Каїрі не сказав нікому И слова,
а то мене хто-будь був би, напевне,
..
. по-..
11ередив

про

загрозу

недалекш

щорІчноІ

Нільської поводи, про яку ви, моЕ панство,
напевне, вже дещо чували. Перевізники,
що я їх наИняв, нічого мені не сказали, ко
ли наочно переконалися, що взятих харчів
вистачить для всіх нас на довгиі-і час. Так
ми И відпливли, 1. юлька днів мину ло досить
добре.
Четвертого чи п'ятого дня спостеріг я,
що вода в Нілі t-шбрала якогось своЕрід
tюго

червонуватого кольору

И

почала ви

ступати з берегів.
Аж ось Ніл почав нестримно прибувати
і ще доки сіло сонце, праворуч і ліворуч
од нас земля на кілька миль вздовж і впо
нерек опинилася вже лід водою. Го дину
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пізніше наша барка заплуталася в чомусь,
що в нічній пітьмі вважали ми за латаття
або за тарас.
Ми засіли в ньому й постановили спо

кійно вичікувати другого ранку. ~к тільки
настав світанок, побачили м.и, що пере
буваемо серед цілком достиг лих і чудових

на смак миг далів, які неймовірною м.асою
щільно оточили нашу барку з усіх боків,
і це було не м.але для нас щастя.
Викю-tуте з барки грузило показало, що
ми гойдались
більше
.
. .як на вівтора десятка
метрІв

.

ш

над

вперед,

. дном,

ш

І

нІяк

не

мог ли

рушити

назад.

По кількох годинах раптом знявся вітер,
нахилив нашу барку на один бік так,
що вона на?рала в~ди і з усі~а наши~ш
що

припасами

шшла з-шд

наших

НІГ

на

дІю.

~ке ж було щастя, що м.и мали хоч
миг далі, щоб бороІштися від голодної смер
ти, та що всі ми разом, а саме вісім чоло
віків і двое хлопців, могли врятуватися в
верховітті дерев. На tJИX м.·утили ми сидіти
тепер п'ять з половиною тижнів, доки вода
знову спала настільки, що під нашим де

ревом побачили ми землю, вкриту товстим.
шаром намулу, а на віддаленні якихось двох

сот саженів- нашу барку. З радісним. криком
переможців возлізали м.и з дерева й пішли,
частенько

стину

rюсковзуючись,

припасів

вода

до

барки.

Ча

цілком. попсувала,

а

другу частину переховалося дос.ить добре.
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Ііаншидку ім.щюві:юва.ний
обіл ІІРИІЮВ. Шl.М
.
ЛУЖС

А.О

смаку

ПІСЛЯ

ТОІ-О,

НК

.МИ

1\ІЛИМИ

тижнями Ііічого іншого кпім. м.иглплів Ііе
снш;швали. За наши~. обрахунком. нас од

ІІесло

було

tІа

сто

сімдесят

і три

/1\ИЛЇ

ол річища почерез садові тини, ttлоти та
інші огорожі. Коли ми потім. по кількох
дІІЯХ ходи прийшли пішки на берег tІілу,
sІкий тепер знову плив собі старим. своїм.
річищем., лістали .ми в одІюго бе5І дру1·у
барку, якою щось за шість день нрибули
ло Олександрії, де .ми зараз же сіли ІІU
корабель, щоб їхати назад ло Констшпиtю
ноля. Чимало праці завдало .мені t~сунутн
Ішшим.

.

нерешзника.м,

.

КРІМ

вщности

:3ш у-

блеtюї барки, ще іі неRеличІшй ноларуtюк
грошима, бо вони вважали себе за І\ЇЛІЮМ

.

ВІДІLІКОЛОВdІ\ИХ

.

'ЦО

ІШС.ТЬ

уже

.

.

.

.

ОДІШ~\0 СВІЛО.МІСТІО ТОН),

.

.

ТИЖІІІВ СИДІЛИ ВОІІИ разом. П СЛоВ-

tІИМ. Мюнхгавзено.м на о л ном. у ле реnі і
жили .миглаля.ми.
Отпкі
нривілеї, ІІавіть і в
..
.

далеких

крашах, дІстаються

тому,

хто

м.ае

честь бути Іюсіем. славного ім.еttи.
Для вас, мої дру:3і й пшариІІІЇ м.ислttfl.І\Ї,ІІС,
JІartCBIIC, llt~ буде tІCC.IIOЛЇBttJIKOtO, J\ОЛИ ~І вас
:ІаІІСRІІЯПНv\у,
ЩО lІЇ<'Л~\ f5лис:.;учоt·о
ІНІКОНШІ~
..
..
1151 МОІХ ЛОJ>уЧСІІІ> :ю ОСТШІІІhОІ ІІОЛО;южи, 'тІ
ІІРІ1 ;\І-Юрі ВСЛИКОІО СуЛПІІШ llrlf)yн !1\С ()Їлt;-

11101

О

:;:І(llflllliSl,

Slt\1110
HPMtlPI\ у

l\\diiИtta

ВИ

ІІІЖ

ЛО

коли-буЛt-. ІЮ ЛСІ11111111 'ї•!·;О,,\у
СІІРаВЖІІhОІ О "'-ус у ло~
бЇЛЬllld ЧаСl"ИІІёІ ЇХ--ІtС ІІЇf\~)0-

JYC"t рЇІІСТС

(бо

ТОІ О.
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блені, так прозвані, «Кмінні турки 1, verte!),
то поставте його на спробу, спитавши в
нього за пана Мюнхгавзена.
~кщо він справжній турок, то зм.оже
вам. безпомилково багато дечого розпо
вісти про м.ою дружбу з султаном., бо ж
наші інтимні стосунки були відомі по всш
Туреччині.

Його величність

зовсІм.

не

мог ла

без

м.ене жити, і що-полудня й що-вечора м.у
сив я бути його застільником.,
і я охоче
.. .
.
визнаю,

що

турецькии

Імператор

з

усІх

державців їсть найделікатніші страви. Тут,
звичайно, тільки страви, бо, як вам. відом.о,
визнавцям. Магомета вживати вина забо
ронено. Та зате після обіду чи вечері че
кала на нас звичайно особливо гарненька
нляшечка
в кабінеті
його
величности, і не
.
.
.
ра:і

на

шдморгнув

двері, щоб

ВІН

я

менІ,

заходив

показуючи

очим.а

разом. із ним. ло

кабінету, І<ОЛИ він віддалявся від гостей.
Одtюго разу, коли я після подібної за
охоти, щоб його проводити до кабінету,
ІІішов за ним., шепнув мені султан на ухо:
- Мюнхгавзенс, сьо1·одні в нас е щось

~Іuдто особлив~!

Sl знаю, ви християнин, ро-

1 ГрІS слів. яку важко nepeAІ!l и. • f\мінний тур.,к• (Kummel~
Шrke) у стуАевтському жаргоні визиачае-•філістер•. тоб-тu
ЧУЖИЙ СТУАС:ИТСТВУ КОЛИШИііі СТУАС:ИТ, ЩО ПОКИНУВ 'ІИ закіtt•ІИВ
иауку в уиіверситt:ті і став иа Аержавиу службу. Цим сами!Іt
ПРЇЗВИЩС:М ЗС!ЗІ1С\'ІС\ІІJ І Ь АС: ·ве~АС Й СТУАС:ИТЇВ, ЩО

ЖHRVTb 1\С ~О~

·-с:ко niA унівср!;Ин:н.t.кur·о міста. СтуАевти, розуміє. 1Lc~. "''"'

аsоии Аійсві СТУАС:вти, nовниві знати М.юихrав'\С:ИІІ. тпму t:it•fJ,•И
11а 11их і nокликае ··ьс\1. П с: р с: кл а А ач.
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3умієтесь добре І-Іа вині, то ж м.усите ска
:шти мені на сумління, якої ви будете про
нього думки.
моя остшшя пляше 1 ІКа
токайського, подаровш-юго мені вІд одtюго
угорського магната. Ну, яке на смак вин
це? Га?
- Так,-відrювів я,-ваша величносте,
це не лірша крапелн!Іка-це rtрш~да! А втім ...
- Стоп! Стоп! Мюнхгавзене! Тільки бе:J
нереборщування, ч_и .\\ожс ви справді хотіли

Ue

дати

меш

зрозумпи,

що

щось краще?
- t~аша величІюсте!

ви

S1

колись

rtc

rtилн

нотрсбую

спершу запевняти вас у тому, що мені Іtрав
да дорожча над усе, і тому благаю вашої

ласки,

коли

буду

захищати

думку,

що

у

Відні, за світлої пам'яти ttебіжчика цісаря
Карла

винорожttив

VI

токайського, супроти
Е

rtpOCTICIHbKИM

-

U{o

грозою

ки

я

tte

якого

олиу

пляшку

Olte тут nино

ВОДОВОЗОМ.

це має визначати? -запитав з rю

султан.

Ніщо іrнне, ваша величtюсте, як тіль

те,

що

це,

так

:шанс,

токайсьІ\е

ІШІЮ

в норівr-tаtІНі до цісарського, і я tюt.порюrо
це! є звичайнісіньке скребло.
- Ого, дорогий мій! Це справжне то
кайське!
- Так, ваша
каіkьке

і

величносте!

«токайське»

є

Тільки ж то

велика

ріжttиця.

І\\ожс l'.шua !'.СМРІ:'ість маете охоту П,\··rщ.
1І1СІ) OU :ШІ\ЛіJЛ? S~ АЇСТ;JІІу :.kl ОЛІІУ !"ОЛІ:':\
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Іtроспсшько

з

І\ІСарського

льоху

пляшечку

щось зовсім і 1 ішого

токайського, яке буде
111ачити.

І

te

-

Мюнхпш:3еtн~! r~,и говорите з гпрячки!

ж бридня!
- Ні! Ue не бридня! Ось моя вам. голо

па в заклад. Я за годиt-tу приставлю на І\е

ось місце токайського, з яки,ч O!tC тут виtю

: re

дасться

-

.

навІть

Ну, гаразд!

.

1

.

зршняти.

Йду об зQ;~лад;

и

коли

вина не буде рівво в чотири тут, то це
І>удс коштуиати вашої голови, бо я не до

зволю мпти мене за

AYPHSl навіть і найкра

що,,\у другові! Коли ж виграете заклад, то
.'v\ожете
взяти з моеї Сі(арбниці стільки
злота, срібра, перлів і дорогих самоцвітів,

скільки
своІх

tшйси~ьніший

плечах

винести

чолов'Slга
з

може

на

комори.

- Ue

приемно почути,-погадав я і по
нросив собі пера, паперу й чорнила, щоб
зараз-таки наnисати до цісареви й коро
леви Марії-Терези ось як:
«Ваша цісарсько-королівська величність,
яка е единий, уttіверсальний спадкоемець,
одібрали в сnадку, безnеречно, й Вашого
світлої nам'яти небіжчика батька льох із
вином..

Чи можу я собі через nред'явника цього
виnросити nляшку токайського, що я його

ІІС раз у Вашого nана-батечка виnивав?
Тільки що-найкращого! fю тут ходить oG
~~аклад. Я з охотою за нього відслужусь,
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де

ТІльки з~ожу,
.
.
1 так даЛІ».

зостаюся

И

надалІ' ...

То~у. що було вже n'ять хвилин на чет
верту, я цю цидулку одкритою подав зараз

же ..свое~у ~КОР?Х<?дові, якиИ ~усив скинути
сво1

тягарцІ

з

НІГ

1,

не

гаючись, на

ноги

та

ДО ВідІіЯ!
Після цього випили м.и, великий султан
і я, рештку з ного пляшки геть аж до дна,
чекаючи на краще вино. Вдарило чверть
на четверту, вдарило половину, вдарило три

чверти на четверту, а скороход ще не з'яв
лявся.

Тут-то, признатись, почаломені ставати
трохи .душно,. бо м.ені здавалося, що ного

величнІсть

ВІА .часу

до

часу

зиркала

вже

на шнурочок од дзвінка, щоб прикликати
ката. s:J, правда, дістав ще дозвіл вийти в
сад, щоб подихати свіжим. повітря~. иле за
~ною ходили вже слідком., що м.ені здалося
дуже підозрілим., кілька услужних духів, що
не спускали ~ене з очеИ.

В чим.аліИ тривозі послав я ще за м.ої~
стрільце~ та слухае~. і вони прийшли, коли
стрілка годинника стояла вже на n'ятдесят

n'ятій

хвилині

четвертої,

а годинник

уже

роз~ахнvвся бити.
Слухай кинувся nлазом. на зем.лю і до
повів, що ~оного скорохода, nравда, ще не
чути, але він лежить, здаеться, десь біля
~л~•ху на :я~~>іЛЇ та й спить, бо Иого хро
шння

чути

виразно.
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Х утеіtЬі{О вибіг М.ІИ САаВШtіі

стрЇЛСЦІ> lШ

трохи вищу терасу і скрикнув:

- ей-бо! Ось лежить ледащо від дубом.
біли Вілграду і пляшка біля нього. Чекай
же! Ми тебе зараз розбудим.о!-і за цим.
словом вистрілив цілого набоя своеї К ухен
ройтсрської рушниці у вершечок дерева,
так що град жолудів, галузок і листя по-

~·

'

.(•

'

/

·. ~. :. ~~о*:є~·.__.. . ., -~. . . .,..;

·_.,·

-

-_:~·_; ~·:~

··-

. ·_. --

сипався згори на сонного. Той, розум.іетьс5'l,
підскочив, еховив пляшку і з нею п1 ще
з власноручною цидулкою віл цісареви І\\а
рії- Терези на півхвилини перед четвертою
постукав:. у двері султанового кабінету.
Султан з п~изн_анням. нахилив голову
до

м.ене,

а

як

вш

пльки

Во

покуштував

шша,

то зараз кинувся мені в обійми і сказав,
аж плямкаючи губами:
- .Мюнхгавзене! Ви не повинні взити ме
ні за зле, коли я цю пляшечку затримаю
для себе одного. У Відні ж ви маете більшу
протекцію, ніж я, тож ви вже зуміете та~\
дістати собі більше.
За цим словом зачинив він пля~ечку
в

свою

шухлядку,

всунув

ключика

ВІА

неІ

собі до кешені і подзвонив за дог лядачем
скарбу. Uей. зараз і прийшов, а султан
(бо-ж і в нього прислів'я: «Що чоловік,
то сл о в о!» велико значить) сказав йому:
- Ви знаете цього пана .Мюнхгавзена,
але ж ніхто з вас не знае, які велетенсьКІ
заслуги мае він у турецькій державі, то ж
звеліть моему другові в нагороду його за
слуг і в бодай слабеньку ознаку ~юеї ве
ликої вдячности, виплатити йом у стільки
злота й перлів і самоцвпш з моеї скар
бової комори, скільки лише найсильніший

чоловік з неї винести зможе! бо ж він за
сл ужив цього!
Доглядач
скарбів поклонився своему
найвищому панові. А я звелів покликати
свого дужака і в той час, як мої інші слуги
в гавані ладнали вже вітрила на що-най
більшому кораблі, щоб бути готовими до
•

о

ВІДПЛИТТЯ, ПІШЛИ

МИ

З ГОЛОВНИМ СУЛТаНОВИМ

скарбни.~_ом до скарбової комори. Тут спа
кував

мш

обвязав

силач усе, геть чисто все

величезний

пакунок
Вб

докупи,

здоровенним

конопляним. мотузом. і навантажив собі
ііого на плечі. Хутенько побіг ли ми, скільки
було змоги, до гавани, а в той час логля
лач скарбу поспішив ло султана й розказав

йому з плачем., що мій слуга забрав із со
бою геть усе, що бу ло в коморі І
Султанові це злалося не ж~ртом. і він
луже

пожалкував,

що

лав

меш

таку

не

обачну обіцянку. Алжеж він галав не такІ
Великому алм.іралові наказано зараз же
виряли ти геть усю турецьку флоту в негайну

Іюгоню за моїм. кораблем., кремезним. гену
езцем.. М.и за ніч пропливли вже бу ли лавно

весь Ларланельський шлях і більшу части
ну Егейського моря. Другого ранку ми
проїхали .м.іж півленним рогом. М.ореї та
Канліею та опинилися вже були у Серел
земному .м.орі, як раптом. виринули багато
чисельні вітрила турецької флотилії, що
гналася за нами. Ue, безперечно, викликало

в мене деякі побоювання, чи власться нам.
щасливо лрем.енути.

Тут

підійшов

АО мене

мій

лм.ухайло

з

розважливим. словом.: «Тільки без страху,
ваша ясtювельм.ожностеt М.и їх швилко віл
лм. ухнемо тули на зал, звілкіль вони з'явили

ся І» Він став собі на залньому кінці кора
бля біля стерна, так що його права нізлря
була звернута АО турків, а ліва ло наших
вітрил, і вилм.ухнув таку бурю назустріч

кораблям., які нас логаняли, що їх

з

по

nсованим.и щоглами, вітрилами й снастям.и
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~ силою вІдкинуло tta3aд, а далі й зовсім.
розсіяло, в той час, як наш корабель, ра
зом. із не~м.іряним.и скарбами й багатствами
за кілька годиtІ прибув до Італії.
Але ж, як хутко справдилося й на м~ні
оте прислів'я: «Як придбаеш, так і згубиш»,
~ цьому дозволю я собі переконати вас
шшим

разом.

ОДИНААU>ПИЙ ВЕЧІР
І':ід барона Мюнхгавзена в Іт11лії З'1І1Jабuвують увесь його ту
рецький скарб ІІЖ до слІшІюзвісноі в біблійній історіі Дuвидu
воі пращі, якою колись його батько олtюму беt·емотuві обое
очей 11ибив. Швидка їзда на бегеl•\оті через Канал від Доверу
до Кале. Мюнхгавзен скидае триста двадцять і шісТІ> гар.І\\ат
у море і спалюе лафети. Остання послуга пращі Аавидовоі .
.М.юнхrавзена шдчае його сну вистрілюють з дула •·армати ІІа
копицю сіна. на якій ві11 аж по трьох місяцях прокидаеться.

Останнього вечора розповідав я вам.,
як я з турецьким державним скарбом утік
був до Італії. Ну, підчас мого прибуття до
бріt-Ідізі був я, мабуть, чи не найбагатша
цивільиа людина в Европі. Але ж різні же
браки, шулери, шахраї та ще дурисвіти
і злодії подбали за те, що я за кілька
тижнів лепю нозбувся переважної частини
мого багатства, а решту загарбали собі роз

-

бишаки з широкоt·о шляху, що роздягли в
Абруцьких 1·орах мене й .мого провідника

в як-найвластивінюм.у розум.івні слова аж
до сорочки. На щастя, у вовняном.у одягу,
що я його носив на голому тілі під снід
ньою сорочкою, зробив я потайнv кеtненhку
1 Т'lМ :Jахов:ош жменю самлцвітів та ~ Іf";>лі~~.
що и

аих

уrІИкІ-tули

очей

шдчас

ро:~бt·іІLІак.

пограuуваншІ

Один

жадІС;

р~н\.ський

юве-

ЛІР,
ний

що при цій нагоАі зробив прекрас•
АЛЯ себе гешефт, виміняв у мене цю

жменю самоцвітів та перлів на кілька со

тень тисяч золотих мо11ет. Ue, АОсить Іще
:шачне багатство, розАілив я між п'ятьох сво
їх слуг-стрільця, слухая і т. А., після чого
звільнив їх ОА сл уж би в мене. Для себе са
мого залишив я тільки невеличку суму на

манАрівку, щоб насампереА мати змогу ОА:
віАати

старого

свого

приятеля,

геttерала

Еллі о в Гібралтарі.
З усіх різноманітних

коштовностей, ОА
яких м.ене розбишаки на широкому шляху

.

ЗВІЛЬНИЛИ,

.

ПІАКИНУЛИ

ВОНИ

.

М.еНІ

НаЗаА

OAtiY,

яку вважали за безвартісну
й неnотрібну,
. ..
.
а

саме

рештку

т1е1

пращІ,

що

нею

послу-

говувався колись цар Давид у боротьбі з
велетнем Г оліяфом.. Ця сама праща, тоАі
ще в кращому стані, зробила чималу по
сл у гу моем у батькові, коли він nеребував

в Англії і ХОАИВ собі на nрогулянку на по
бережжя моря біля Доверу.
Власне, ОАного разу ХОАИВ собї м.ій nан
батько ВЗАОВЖ гавани в глибокій заАумі наА
поїзАкою АО Франції, що незабаром. м.ала
віАбутися. Саме в ту мить, коли він розмір
ковував собі, якого б йом. у корабля з наго
товленими вже АО nлавби вітрилами вибра
ти, раптом. накинувся на нього А УЖе грізний

бегемот з невимовною лютістю. Татусь м.ій
кинувся шукати по всіх кешенях зброї, а
що ВИІШАково Ііічого іншого ие знайшов, як
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пльки оту пращу, то вложив у неі два 1 ла ..
денькі ка.мінці .. круг лячки, і. так зручно й
щасливе,

ПуСТИВ

ІХ

ПОТВОРІ

В

ГОЛОВУ,

ЩО

одни~\ з них влучив у праве, а другим. у ліве
її око. Після цього тварюка, що абсолют ..

но осліпла, стала цілком. лагідною й лобро ..
душною, дозволила, щоб на неї сіли, і но ..
.мчала .мого батечка насамперед до кра.~ ..
ни ці сідляра; під час цього він користувався
з пращі, як уздечки. Тут татусь .мій купив
собі сідло, поклав його тварині на спину й
поїхав верхи через .море

простим.

шляхом.

до Кале, для чого було треба не більш, як
одну годину й десять хвилин, бо .морський
кінь, що врешті був дивовижною грою при ..

роди, тоб..то аж до плавків і чудної гриви,
був дуже подібний до особистого перістого
коа-шка турецького султана, не плив,

а біг

з а-tей.мовірІюю швидкістю 110 дні .моря, га
няючи нав11еред себе мільйо1ш як .. найрізно
м.анітніших риб дивовижної форми.
В 1\але вродав .мій татко того звіоя го

СІІодареві 1·остиниці «до трьох чарочок» за

якусь там дрібничку щось у дев'ятьсот ду
катів, а СІІекулянт.. господар

і\Осі

ту

тзарину

:ю

гроші

показуе

й

ще й

заробля~ І!а

1·0~\У більше, ніж 1-ш свому готелі. В Парижі

м.ій батько 'дав дуже талановитому коро

лівсьt-:ому ІІридворному художникові змалю

вати

себе,

бегеJ.\ота

та

інші .морські по

гвори, що товаришували і1ом.у підчас його
lІОДОРОЖИ

через

~оре.

9/

Ви, здаеться, цю картинку вже бачили?
Вона висить у моїй спальні.
Ледве я в Гібралтарі відсвяткував свое
побачення з моїм приятелем Елліо, як ми
вже й вибралися на прогулянку на валах
фортеці, щоб подивитись на стан залоги
та на обложні споруди ворогів. Тут неспо
діваних успіхів допоміг мені добитися пре
красний дзеркальний телескоп Доллонда,
що його я був відкупив у Римі від ·одного
капітана корабля, що саме на той час
опинився у великій грошевій скруті. Власне,
я побачив, як обложники са.м.е тоді заходи
лися палити із своеї тридцятишостифунто
вої· гармати саме в ту башту фортеці, на
икій ми в ту хвилину були. Я підбіг до най

ближчої ~а~?.Ї сорокавось.м.ифу_~тової г~р
мати,

навІВ

11

дуже

правильно

и

точно,

1

в

ту са.м.у мить, коли пшпанський гарматник

клав уже пюта tш ЗіlІШЛ, я й собі скоман
дував: «богаtІь1» Обидві гармати вистрілили
майже враз, а обидва Ііабої вдарились один

у другий, приблизно, посередині свого шАяху.
Наш сорокавосьмифунтовий набій вл у
чив так

точно

в

тридцятишостифунтовий,

що одігиав його назад, так що він гар.м.ат

иикові з гнотом одірвав голову, пробив го
ловні щогли трьох кораблів, що в одній лінії
пропливали саме тоді .м.орем., а потім. пере
летів усю Гібралтарську вротоку і заїхав
ще .ІШ нілу
милю в Африку.
Але нrшІ набій,
.
.
навпь шсля

того, як

одІгнав ворожого, про-

9.!

довжував далі свій шлях, зняв ту сам.у гар
мату, що з неї в нас вистрілили з лафети,
і кинуR Г з таким. розгоном. у трюм. корабля,
що ІЮІІа відразу ж наскрізь пробила дно,
післА чого корабель набрав повно води і з
тисячею
сотнями
.
. матросів .та з багатьома
.
ПІХОТИНЦІВ

ПОТОП,

І

ВОНИ

ВСІ,

розум.н::ТЬСЯ,

потім геть чисто потопилися. Генерал Елліо
за цю послугу пропонував м.ені офіцерську
сл у.жбу, але я з подякою від неї відмовився,
а том. у в наступному
числі військової
газети
.
.
надрукували
наказали

.

м.еНІ

подяку,

ВІддавати

.

м.еНІ

а

всІм.

рушницею

постам.
честь.

Хто в тодішній час урятував Гібралтар,
цього й . донині ніхто
не знае, а коли я вам.
.
сьогоднІ це розпоВІдаю, то покладаюся
tia
.
.
.
вашу делІкатнІсть, що

ви

нро

це

НІкому

не

будете говорити.

Одного разу, дуже темної ночи, закрався
я десь так о дванадцятій годині, переодяг
нений ніби-то католицький священик, до
ворожого табору. Тут зайшов я також і
до намету графа д'Артуа, де він разом. із
головиоком.андуваче.м.

та

зо всім.а. вищими

офіцерами м.сJВ са.м.е тоді військову нщ.>іlАУ
про штурz.~ фортеці, що його вони збира
лися почати ще на світанку наступного мш.

Всї

П.J.Р.t\ШТИ,

що

були

в

обложників,

як

тільки світаиок розсіе останні сутінки, ма
лося

направити

~-очку фортеці,
ском.

дулами

на певновизначену

u потім. з нершим. пробли

сонячних нро.м.еніІ:S
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усІ

триста штук,

по змозі в одиу і ту саму мить, загриміти
вранішиім привітом і збудити обложених
від сиу. Коли потім, десь так опівдні, після
кількагодишюго обстріл у одного й того
самого місця, виникне в .мурі фортеці nро
лом, то ІШ протилежному боці Гібралтару
треба буде, .мовляв, зробити вдавану атаку,
а потім усі(.:;ю головtюю
nроломлену

силою

форсувати

стшу.

Uю уІ-оду, так

переомн·нений,

вислухав

і я, а коли потім військова ttapaдa скінчи
лась і всі волягали спати, я ще прохожався
самітно вуличками тпбору rюміж наметами
та ·обмірковував собі, як .можна було б пе
реuнюдити

ворогам

виконати

цього

нлана.

При тому зробив я Іtікаве сностеrежения,
що в таборі все .міц1ю сІшло, tІавіть вuртові,
які замість глядіти своїх Іюстів, набирали
увісні сил на завтрішню боротьбу.
Але як би то з мого боку на~ікраІІtе одвер

нути загрозу нещастя? Його, оче1шдячки, не

було б, коли б' я міг перешколити обстрілю
вати фортецю; воно, розу.міетьси, 11е стало
ся б, коли б я всі гармати позш<ленуr~ав [)ув
гвіздками або відтягиув би їх кулись далеко.
Останній задум може й легче нпвіть вико
нати, иіж заклепування. Якраз нообило
першу го»tну! Але, хіба ж не не тшажко
С.:іуде для сил одної-однісінької людини? LLtoб
це випробувпти, закравсЯ я до одної :і ба
тарей, тихесеньІ\0 зсунув ІІuйбільшу й нuИ
вuжчу Г<.lрмату З Л<1фСТИ Н :ЮКJ.ШУВ ЇЇ ЩОСЬ
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на три м.илі в море. Коли це з найважчою
й найбільшою гарматою вдалося, то з мен
шими й лекшими гарматами пішла спра
ва ку ди краще. А проте, це бу ла нелегка
робота, бо довжина мае свою вагу! аджеж
там було триста двадцять і шість гармат,
а з мортир я й одної не зсунув, бо й часу
вже мені не вистачало. Насамкінець rюзно
сИв я ще й усі лафети tia одиу купу, по
клав
зверху на неї обозну підводу з . про.

.вrянтом та порохову скриньку на
1 ВСЮ ОТу КуПу, МОВ Хату ВИСОКу,

колtсниц.

.

ШДІЕІЛИВ.

Щоб уникнути всякого підозріння, я був
один із перших, що зчинив галас. Весь та
бор охопив страшенний жах і переляк, а
саме підчас вибуху порохової скриньки.
Загальна думка була така, що в таборі
гостювало шість чи сім полків із фортеці,
щоб учинити оте жахливе спустошеш-tя й
знищити всю артилерію. Всіх вартових зп
арештовано, бо вони, без сумніву, були під
куплені, а то вони були б, н:'шевне, щось
ном.ітили
й стривожили
б табор. І"раф д'Ар.
..
туа

всіма СВОІ,\\И людьми накивав з пернюго

ІІерестраху

п'ятами.

Ні разу не зунинию

\Іись, біг ли вони чотирнадцять день і стільки
ж ночей носпіль геть аж до Парижу, .з в
ІІаелідок ІІереляку, ЯКИЙ З..JСКОЧИВ Ї.\\ iliNI!C
ЖLІХЛНl:ЮІ ІLОЖСЖЇ В ЖИВіТ, ІІС МОГ ЛИ tlUIIII,
КіlЖ у 1 ь, три місиці нічого, ~і ІІ ... Іймеtшюї РІ
сочки в рота в:.:\ЯПt і живилися одним тіль
кн ноьі 1 ря чІ
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lUiCTb ЧИ ВІСІМ. ТИЖНІВ ПІЗНІШС СИДІВ Я
одного ранку з генералом. Елліо за сиілан
ком., як раптом. крізь вікно в нашу кімнату
залетіла бомба і впала на ·стіл. Я миттю
схопив 11 рукою, витягнув з неї трубку з

•

,··

·:·} .-

-·1"·

::···~·:"'·

.

'ІІ

гнотом. і шшов собі :ном.алу, :і бомбою в
руці, на вершечок сІ<слі. ~3відсіля нобачиг.
я нсдале~о ніл табору чималий ІШТОВІІ лю
ду,

а

сво1м

телееконом

одкрив

я,

що

там.

будують шибеницю, бо мають повісити, як
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шпиків, двох англійських офіцерів, які вночІ
пролізли до табору, але їх зловлено.
- Ну, підождіть!-скрикнув я,-дозвольте
й мені сказати слово!-а що це було за
надто далеко, щоб докинути бомбу голою
рукою аж ·туди, то

взяв я на допомогу свою

пращу Давидову, поклав бомбу з новим уже
гнотиком у Ііtращу і кивув нею саме на те
місце, де юрба оточила була шибеницю.
бомба впала в саму середину і зараз же
вибухнула. Цим було забито всіх, що там
довкола стояли, тільки обох англійці в ні,
бо їх було вже підтягнуто догори, а като
вого помічника теж ні, .бо він стояв високо

на драбині. Але велиЧенький у л амок бомби
все-таки влучив у підніжок шибениці. Вона
впала й убила ката; а обидва напівзаду
шені офіцери попадали на землю, а один із
них мав ще настільки щ)итомности, що
скинув з себе свою кшюпляну краватку,
а далі звільнив, та ще саме в слушний час,
і свого товариша. Потім обидва вони обер
нулисьіподивилисьнавкруги.Ту~найближ

че до них, все було мертве! Але з табору
біг ла туди ціла юрба людей з голосним
крююм і жваВИ_І\\И рухами. Розум.іеться, па
нове англійці не мали охотИ чекати, доки
вони туди прибудуть, а швиденько подалися

на беріг, кинулися в гішпанський човеtІ, що
стояв там. поблизу, і примусили обох мо
ряків, які в ньому сиділи, одвезти їх ло
нашого к·орабля.
був единий випадок,

Ue
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коли я вжив тіеі пращі, і вона, бувши і так
уже напівгнила, стала офірою цього ви

паАку. біЛьша її частина разо.І\\ із бо.І\\бою
геть ОАлетіла, а .1\\аленький ш.І\\аточок, який я
три.І\\ав у рука~, _лежить 1 тt:пер у нашо.І\\у
РОАИННОJ\\ у

арХІВІ

раЗОМ

З ІНШИJ\\И

важли

ВИJ\\И старовинни.І\\и ре'":а.І\\И. Якщо ви Аругого

разу зробите мені ~ес~ь своЇJ\\И о~віАиі"!-а.І\\и,
я

з охотою

ва!\\

усІ

тІ

знаменитІ

речІ

по

кажу.

Хутко після того залишив я Гібралтар
і пішов спершу АО Англії. Там .1\\ав я ОАНУ
З наЙАИВОВИЖНіШИХ ПРИГОА за ВСе .МОе
життя.

ОАного АНЯ, було це якраз 4 червня, пі
шов Я ВНИЗ АО. Вейнінгу, ПОАИВИТИСЬ, ЯК бу
АУТЬ вантажити ІШ кораблі різні речі, що
я їх .мусив ОАПравити АО Га.І\\бургу. Дорогу
назаА вибрав я собі ВЗАОВЖ корабелень, а
що я був смертельно зморений, бо с01ще
по-варварсько.му припікало, то я, прагнучи
ЯКОГОСЬ затінку, щоб у НЬОМУ ВіАПОЧИТИ,
заліз собі в ОАНУ з великих гармат, що там
було їх ноставлен.о. Cal\\e того АНЯ був Аень
королівського нароАження і всі гар.І\\ати
вранці набито порохом, щоб, коли ВАарить
перша ГОАИНа ПОПОЛУАНЇ, ВОНИ .1\\ОГЛИ ВИСТрі
ЛИТИ. А я цього й АО.міркуватися не і\\ЇГ і
в своему гарматному АУЛі впав у глибш~ий
сон. Рівно о першій ГОАИНі прийшов гар
матник,

встро.І\\ив

rІосипав

11

....

запальну

порохо1\\

.

1

рурку

в

запал,

ВАарив по ньому валь-
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іІиком. І бах! вистрілнло-і ваш приятель
Мктхгавзен полетів головою вперел через
Те.~зу, яка все ж вшестеро ширша, ніж Ла

t)а ніh r'амбургом, і на той__ бік,
,·оловою

всередину

велико•

к.омі_ть

копицІ

сша.

:~'\ое початкове приглушення хутенько зно

ву 11ерейшло в міцний сон і я в копиці сіна
спокійно проАовжував собі свій початий ще
в дулі гармати сон. Можна гадати, що я
11 te б і досі там спав, якби через три місяці
не виникла була потреба повезти те сіно
на продаж і при цій оказії мене були б не
:~будили!
Мені
вже не раз. траплялося,
..
.
.
. що
МОІ

СЛуХаЧІ,

І<.ОЛИ

Я

ЦЮ

ІСТОРІЮ

ОПОВІДаВ,

робили трохи недовірливі обличчя. А втім,
той факт, що я дійсно три місяці спав,
стверджуе груша, що стояла тут же біля
копиці, бо иа початку червня ці дерева зви
чайно розцвітають, а коли я прокинувся,
то дерево рясніло як-найкраще достиглими
та

як-найсоковипшими

грушками,

з

яких

декілька я зараз же з як-найкращим апе
титом з'Їв. Але ж яке було здивування
моїх друзів у Лондоні! Вони три місяці мене
даремно шукали, і ось, цілком злорового і
в тому ж самому літньому одягу, побачили

:нюву осіннього вересневого дня. Їх подив
ІНІ ~южете собі живо уявити!

ДВАНАДUЯТИЙ ВЕЧІР
М.анАрівка в Північне ЛьоАове м.оре. Мюнхrавзен вбивае ти
сячу білих веАМ.еАів. Сдавний м.исливський пес винюхуе живих
куріnок у череві акули. Велика м.орська nотворе ковтае цілий
корабель. Щасливий порятунок із черева nотвори. Про nіА
зем.ний м.Qрський шлях у Касnійськом.у м.орі. Мюнхrавзен м.іц
но вітаеться з веАJ\е,а.ем. за руки. ВіА'ЇЗА Мюнхrавзена АО
Персії.

- Не знаю, шановні мої панове, друзі
й товариші мисливці, чи чували ви вже про
останню наукову експедицію, що її зробив
капітан Фіпс-сучасний лорд Мальгрев-до
Півиічного Льодового моря. Під час ціеї екс
педиції товаришував я капітанові не як
офіцер, а як його друг. Після того, як м.и
вже проїхали були Шпіцберген і 'майже ці

лі два тижні не бачили ані клаптИка землі. а

тільки саме лише небо і море та на деяко

м у віддаленню велетенські вИсокі льодові
гори, що мабуть утрое вищі були од наших
що-найвищих щог лів, взяв я свій телескоп
і почав собі роздивлятися все, що було
навколо нас. 5о, скажу вам. між іншим., я
завжди вважаю за краще від часу до часу
хоч раз оглянутися, тим. паче під час манд
рівок, де можна таким. чином. завжди спо
стерегти щось цікавого, чого звичайно й
не помітив би.

10/

Найближчі льолові І-ори могли бути від
далеІІі віл tшс на півмилі; tІа них побачив я
лвох вслю,их білих ведмедів, що, як мені

злавалося, були захоплені гарячою бор6ть
бою. S-1 миттю скинув з плеча рушницю і
вибрався в дорогу, яка ставала що-далі
невимовно важча й tІебезпечніша, що ближ
че я добирався до шпиля гори. Небавом.
довелося .м.ені переплигувати стра111ні про
валля, а далі, то падаючи, то знову підво
дячись,
кроком

по

цілих

посуватися

чверть

години

гладенькими,

крок за
як

дзер

кало, похили.м.и площина.м.и. Це тривало
досить довго, доки я, нарешті, підійшов на
стільки, що з.м.іг уже добратися до ведме
дів, які, виявилося, не боролись, а цілком.
безтурботно гралися один з одtш.м.. Аж те
пер побачив я, що кожна з тих тварюк
була що-найменше така завелика, як добре
вгодований віл. Я вже в голові обрахував
був вартість шуб і тільки що приклан руш
ницю

до

плеча,

як

зненацька

правою

но

гою послизнувся і гримнувся горілиць на лід.
Од сили удару я втратив був прито.м.ність,
а

КОЛИ,

ТрОХИ

ЧИ

не

за

ПІВГОДИНИ,

ЗІіОВУ

r1рийшов до пам'яти, то побачив, що опи
нився в не дуже прие.м.ному становищі.
Одна з тварюк перевернула мене, очеви
лоr:чки, ницьма.. і вже схопила своїми зубами
.
:ш

матню

мо1х

нових

шкуратяних

штанІВ.

Прие.м.на
ситуація! Ге? Верхня частина
мого тіла була під вед.м.едеВИlо\ черевоlо\,
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а мої ноги стирчали спереду. Куди б ме
не бу ла бестія потаскала, цього ніхто не
може

знати,

але

я

витягнув

своrо

ножи

ка з кешені, цього самого, що ви Иого
ось тут зараз бачите, схопив веАМедя за

'адню ліву лапу й одрубав від неі три
1альці. Як я й сподівався, nоганець зараз
~е

мене

випустив

на

землю і страшенно

'аревів. Я хутенько взяв свою рушницю, що
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.

.

.

tJfl лва кроки ВІ,'\ мсне, 1
всадив велмелеві два лоти олива в серце,
так що він мертвісіttький ВІдразу повалив
лежала

плuки

ся на землю чи то иа лід. Отож я
з

цих

кровожерливих

звІрІв,

що

одного
nравда,

виnровадив гарнесенько на той світ, але ж
той самий
nостріл розбудив їх
.
. декілька
.

тисяч,

яю

сnали

на

льоду

на

швм.ил1

дов-

кола.

Вони скажено біг ли сюди з усіх боків.
Тут ніколи було гаяти м.арио часу, бо ж,
без сумніву, я загину, як тільки не nридумаю
якогось nевного сnособу nорятуику.
Ну, що ж я зробив?
За той самий приблизно час, що його
nотребував би сnравний мисливець на обл vnл~ння зайця, я стягнув з ведмедя його хутро

ву шубу і загорнувся в неї, а голову встром.ив
сам.е nід його голову. Ледве я закінчив оце
свое nереолягшшя, як набіг ло вже їх nер
ших двадцять

штук,

а за

декілька хвилин

все їхне стало вже оnииилося тут. Меиі в
м.ойом у хутрі ставало то душно, то холод
но, але ж м.ої хитрощі nоказали себе як
найкращеt
Все те довкола м.ене бурчало й ревло
і таким. чином. одна звірюка обнюхувала то
мене, то знов облупленного з шуби труnа
свого брата, але, здаеться, вони все зна
йшли В nорядку (ХОЧ і ТРОХИ ДИВОЮ'ІЖНИМ.),
бо своїми різними nантом.ім.ам.и закликали
м.ене взяти участь у ІХНІХ забавах. Ну, я й
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м.алпував усІ 1хні рухи та м.аніри, як тільки
міг, а при том.у обмірковував собі, що м.ені
далі робити і як м.ені од такого непроха.
ного

товариства

Тут
шер

втекти.

пригадав я, як один старий фельд.

колись

м.ен1

тлумачив,

що

поранення

хребтового шпигу заподіюе істоті м.ом.ен.
Пільну смерть. Ue треба буде випробувати!

Я знову взяв у руку свого ножика і встро..
м.ив його найбільшому

ведмедеві біля пле.

чей у карк.

Маете певну рацію,

коли ви

тепер ду..

.м.аете, що це була одчайдушна штука!. без-
перечно, м.ені при цьом.у було й справді
досить таки моторошно; аджеж це було
ясно, що коли б бестія м.ій тичок була пере.
жила, то м.ене б розірвано на дрібні шматки!
Але м.оя спроба вдалася досИть щасливо.
Ведмідь повалився м.ені до ніг, навіть і
не рявкнув!
Ну, тут треба було лише тисячу разів
повторити той сам.ий улар. На щастя я не.
щодавно перед цим. добре поснідав. Я ба..
дьоро взявся А<? роботи, і хоч раз.-у.-раз то
праворуч,

то

ЛІворуч

од

м.ене

палало

по

одно.м.у братові бурмилі трупом. додолу, ін.
шим. це було цілком. байдуже, і нарешті
поклав я й останнього. Тут я сам. собі зда.
вався Сам.соном. у ту хвилину його життя,

коли він забив тисячу філістим.лян!
Щоб хутко покінчити з ціею справою,
скажу вам., що після цього nодався я на
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корабель і гtривів із собою три чверти екі
пажу, щоб .м.ені допомог ли поздирати з вед
медів хутра та попереносити на палубу

корабля ведмежі шинки та шкури. Ми
справилися з ціею роботою аж по заході
сонця, а капітан Фіпс дуже жалкував, що
не брав участи в геройських подвигах сьо

годнішнього полювання на ведмежі шкури.
Другу .морську еІ<сп·едицію до східньої
Індії відбув я з капітаном Г а.м.ільтоно.м.. Тоді
.м.ав я з собою свого знаменитого собаку
вижлеця. Одного дня, коли са.м.е вирішено
на підставі зроблених спостережень та ви
мірів, що .м.и е що-найм.енше за триста .м.иль
від найближчого берега, .м. усив я звернутИ
увагу панів офіцерів на .м.ого собаку, що
вже з годину як завітрив десь близенько
дичину. А що я на цій підставі висловив
ду.м.ку,

що

.м.и, не

зважаючи на лаг-бух та

все інше, дуже близько від берега, то знявся
загальний голосний регіт. Та цим я не тільки
не дав себе збити з .м.ого довір'я до .м.ого

собаки, а, tшвпаки, запропонував капіта
нові побитися зо .м.ною об заклад на сто
гіtІей (приблизно 600 карбованців), що .м.и за
наступних

швгодини натрапи.м.о

на дичину.

Капітан, щирий чоловік, усміхнувся й шеп
нув корабельному лікареві:- Мюнхгавзен
божевільний! Я закладу його прийняти не
.м.ожу!

На це відповів доктор, розу.м.іеться, так
само

пошепки, але

досить

/Об

голосно, так

що

я зміг його почути:-Ні, капітане! Він цІл
ком здоровий; але ж він вірить у ttic свого
собачки більше, ніж у розум усіх ваших
офіцерів на кораблі. Що він у кожном у
разі

заклад

програе,

це

певно,

але цього

він собі й заслужив!
- Проте,-завважив капітан,-це з мого
боку було б не цілком чесно погодитись
на такий заклад. безперечно, потім буде
тим похвальшше, коли я йому його гроші
поверну.

Тимчасом поведінка мого собачки меие
ще більше переконала на певності м.осї
думки, і коли я ще й удруге

запропонував

капітанові заклад, Гамільтон його прийняв.
Та не встигли ще ми вдарити по руках, як
матроси, що вудили рибу, витягли з води
надзвичайно велику акулу. Собака почав
дуже

І

хвилюватись,

а

я

пльки

промовив:

Ну, ось тут вам. і дичина!
дійсно, коли розпороли акулу,

то

в

її череві знайдено шість пар живих куріпок!
Нещасні тв~ ринки так довго !""~Робу ли в
ЦЬОМ У

ПОЛОНІ, ЩО ОДНа З

НИХ СИДІЛа

ВЖе на

сімнадцяти яечках, а з одного яечка одне
куріп'ятко щойно вилуплювалось, коли роз
чиняли акулу. Це молоде пташенятка витяг
нули ми разом. із гноем. з-під молодих ко
шенят, що з'явилися на світ на декілька
хвилин раніше. Між птицями й чотирьох
ногим.и, справжніми дітьми своеї годівниці,
встановлено дуже зворушливі дружні
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сто-

сунки. На ввесь час нашої подорожи не бра
кувало нам надалі свіжоспеченої дичини.
бо постійно одну чи кілька куріпок зразу

висиджувано на яйцях.

•

Кілька тижнів пізніше перепливли ми із
звичайними
стями

в

таких

випадках

екватор, десь так за

урочисто

сотню миль ВІА

острова Суматра на Захід. і скерували руля
просто на північ. в напрямку до Калькути
й до бенгальської морської затоки. Неспо
дІвано

сила

величезних

морських

потвор,

що нас оточувала, почала так надзвичайно
швидко

зростати.

що

це

нам

аж

спало

на

очі. Ця кишінь великих риб зупинила, наре
шті. рух нашого корабля. Одна з тих потвор
бу ла така надмірно велика. що ми навіть

всі.І\ш телескопами. які

тільки бу ли на ко

раблі, його величину не змогли оглянути.
Особливо велике було нещастя, що ми тіеї
потвори не nомітили раніш. аж доки не
стало неможливим у кишіні й
натовпі
китів та іншого морського звіру його об
минути. Так дивилися ми. як велетень на
ближався що-разу до нас, і рап"\"ОМ одкрив
він пащеку й затягнув наш корабель стор

чаком із щоглами між своих велетенських
зубів, проти яких головна щогла найбіль
шого воєнного корабля виглядала б, як ма
леиька

паличка.

Коли б я хотів запевняти, що nеребу
вання в печері риб•ячої пащі чимсь приємне,
то м. усив би просто таки брехати, а кож-
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ниіі Зliot:,

наскільки

неможливо

для

м.ене

сказати хоч би малесеньку неправду . .Мушу
гадати, що ця нехіть до брехні е вже здавна
спадком м.оеї родини, бо я знаю багатьох
родичів, яких кожного разу нападають не
безпечні корчі, коли в їхній присупюсті бу ле
сказано хоч би й найдрібнішу неправду.
S1 сам. звичайно дістаю у високій ,,\ірі
морську хворобу, коли почую ·хоч омtе
ТІльки

з

таких

частих

перекручувань

та

перебільшень пілчас будь-якої події.
Після короткого перебування в пащеці
потвори помітили м.и, як вона ту пащеку
знову одкрила і втягнула в себе безмірну
м.асу води, в наслідок чого наш корабель,
що був усе ж tte ~шленьки~\ куснем., поплив
униз

до

шлунку,

1

тут

м.и

лежали

так

тихо

і споІ<ійtю, наче б м.и йшли за цілковитого
штил1о перед якорем.. Повітря було трохи
затепле й до незручности rусте,

а

тем.ря

ву колосальиого простору тільки де-не-де
t•\Їсцями прояснювала багато смолоскипів,
що, правда, освітлювали тілька дуже м.але

коло і, взагалі, розсівали лише повуре ве
чірне світло. 1\'\и знайшли тут якорі, шварти,
човни, барки і :шачне число кораблів, що їх
ця вотвора була проковтнула, почасти rю-·
t:анантажуваних, почасти без вантажу.

Сонця, .~ісяця й зірок ми тут, розумі~
еться, ні разу не мог ли побачити, та й ні
коли тут, натурально, не було

і там.

надворі,

в м.орі,
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дня. Але як

так і тут,

м.али м.и

лвічі tta Аень приплив і АВічі віАnлив. Перший
настуnав, коли звірюка nила, і за nриблиз
ним nіАрахунком вливалося ТОАі більше
воАи, ніж її вміщае Женевське озеро, яке
все ж мае обсягу триАцять миль. Посту
nово воАа елаАала і тоАі звичайно бував
такий віАnлив, що всі кораблі стояли наче
на

сухому, АОКИ через Аеюлька ГОАИН

знову

не настуnала повідь. За час віАnливу ми ni. .
.
ШеЧКОМ ВІАВІАУВаЛИ РІЗНИХ СВОІХ ТОВарИШІВ
.
по нещастю, а ША час nовоАИ -І хали ми АО них
.
.
човном,

1

з

великим

сшвчуттям

почули

ми

ТОАі, що Аеякі з них мешкають у цій жах ...
ливій тюрмі вже по кілька років.
Для мене було незрозуміло, як це люди
могли так Аовго витримувати, щоб не ро ...
бити ЖОАНИХ спроб врятуватися-хоч би це
було таким способом, що вони nровертіли б
Аірку в тілі потвори або просто забили б
її, зруйнувавщи серце тварюки. Насамnе
реА, почав я з нашим корабельним тес
лею обмірковувати, чи не мог ли б ми з
різних щог л змайструвати якесь таке ри
штування, що не АОзволило б nотворі за
туляти пащу. Щоб виконати цього плана,

:~'еАнали ми скобами сім найміцніших щогл.
Потім обрано сто найсильніших чоловіків,
ІІ\Об використати ту хвилинку, коли звір по
::sіхав, і між її зубами так установити щог
ли, щоб вошt не тільки nришnилили веле ...
тенського язика, але й не Аавали замкнути
щелепи. Коли це ВАалося, вод.а нестримно
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влива.дась,

рева

1

потроху

потвори

вимандрувало

з

че

11 населення на
човнах, барках, великих і малих кораблях.
Наші щогли ми, розуміеться, залишили там.
і тим. самим. оберег ли, принаtім.ні, інших
перед страшним. лихом. бути живцем. похо
ваними в цій жахливій безодні ночи та калу.
Треба сnодіватися, що й сама тварюка, не
м.авши
живу,

зм.оги
м.усила

все

людське

втягати

.

ло

жалюпдно

свого

нутра

загинути,

а

по-

це

....

tи

так і слід!
Найстарший капітан з наших кораблів
:і робив тепер своерідний військовий ог л ял

флотилії, і вийшло, що нас, не рахуючи ба
t·атьох м.еt-tших човнів та барок, було понад
сімдесят більших кораблів.
Але де ж м.и властиво перебували?

Найбуваліші морські
.
. офіцери всіх націй
встановили

на

шлстав1

повторюваних

сnо-

стережень, що м.и плавали в Касnійськом. у

м.орі, чи то в Ка с п і й с ь ком. у озер і, яке,
як сам.и знаете, жодного відпливу й жодного
відомого спо л учення з інши~\И м.орям.и tie
м.ае. А що м.и все-таки там. опинилися, то
це доІ<а:і Іtа те, що м.усить бути якесь nіл
:-Jем.не с11олучешш, бо нас, приміром., ІЮ
твора 3aJtecлa сюди в кожному разі з Ін
дійського океану. Ми понливли тепер кож

ний в інший бік. З

нашого

корабля я був

ttерший, що став на зем.лю, щасливий :s
того, що знову м.аю під ногам.и твердий
груt-tт. Тут якесt) голосне ричання спонуІІІ

кало м.ене повернути голову вбік і цілком.
близень~о від себе побачив я ведмедя, що
біг просто до м.ене. Я без страху пішов
йом.у назустріч, схопив обидві його лапи в
..
.
.
сво1

руки

1 потрусив

ІХ

на

привпання

так

дуже, що ведмідь захотів як-найшвидче од
м.ене

вирватись,

а

свое

незадоволення

з

н~вдачі висловив голосним. риком.. Я не
тільки трим.ав його м.іцно в руках, . але й
примусив

залиш~:~тися

в

цьом.у

станІ,

доки

він не здох на місці 4!J голоду.
Як капітан Гамільтон прибув назад до
A~r лії, я не знаю, бо вже другого дн~ їхало
двІста

з

наших

тюремних

товаришІв

повз

нас, що вибрались до Персії, а коли я висло
вив
же

.

нам.1р

до

них

призначили

.

1 проВІдника
ших людей

прилучитися,

мене

на

каравану,

а

заявили так

свого

вони

двадцятеро

само,

мені товаришувати в дорозі.

зараз

начальника

що

з

на-

хочуть

ТРИНАДЦЯТИЙ ВЕЧІР
Перські гірські

riAtte

розбійники

н11щать АВі сотні' віАстуnників. ~и

nолюванttя на коней і блискучий nрийо"' у перського шаха

-

Перше, за що я nісля .мого nочесного

призначення за начальника ексnеАицн взявся,

було ВИАілити з-nо.м.іж її учасників що-най
.м.олоАших, найпривабніших, найінтелігеlіт
!:'іших, _переоАягнути їх .f!<Їнкам.и та, узбро
Івши

ША

ОАЯГОМ.

авангарА, на

.

ЯК

КІЛЬКа

СЛІА,

СОТ

ВИСЛаТИ

.

КРОКІВ

.

ІХ,

ЯК

..

ВІА ГОЛОВНОІ

груnи вnереА. Сnочатку це викликало було
не ОАНУ глузливу nосмішку й не ОАИН гір
кий Аотеn, бо .мойого наміру не знали. А я
А У .Мав:

- См.ійтеся собі! Той с.м.іеться найкраще,
хто с.м.іеться останній!
Ми висіли на берег за Аень ЇЗАИ на nів
Аень ОА баку і nоїхали ВЗАОВЖ берега Аалі.
Отже, ми були вже в кр(}Їні, що властиво
nіАлягала берлові nерського шаха, але гір
ські .мешканці Кавказу, хоч би вони були
Аанниками Персії чи Росії, все ОАНО вва
жають себе ще за вільних і не хочуть ви
знати ЖОАНОЇ зверХІюсти; вони своїми роз
бишацькими наскоками роблять ці околиці
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на захІд 1 на схІд вІд Каспійського озера,
що ни.ми часто переходять .малі й великі ка
равани, надто небезпечними.
Пообідньої пори одного ясного дня .ми
дійшли бу ли до веселої долинки, через яку
дзюрчав собі струмок, і ті, що були з.му ...
чені напруженим маршем, кинулися зараз

t!a

:jе.млю 1 мали Іtамір розбити тут на но

чівлю табір. Тут вилі:і я на каміt-rь, що ле ...

жав посеред долинки, і звелів

усій

ватазі

в?SО l.tОловіка зібратися навкруг ціеї трибуни.
Голосом лева, чутного t-Іа всю долину,
:-Jаявив я, що даю їм тілt>КИ одну голину на
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від1ючинок і роздум.. Вош'І' обрали м.еІіе вже
раз

на

свого

ються, коли

ватажка,

але

м.1ркують, що

я

дуже

nомиля

мушу

чи

м.ожу

в чому-будь коритися волі й ухвалі біль
шости. Місце для табору, що вони собі ви
брали, з усіх боків одкрите для наnаду.
Тому-то я пошукав би десь як-найближче
іншого й nевнішого м.ісця на ночівлю, а коли
за

годину

вже

nовернуся,

передумали

.
1 чи

то

спитаю,

хочуть

чи

.

пи

за

воtш
мною

чи ні!-гаразд!
Кивнувши двом моїм найвірнішим nри
хильникам, nокинув я велику юрбу безпо
радних, але нахильних до бунту, і поліз із
цими

двома

на

гори.

Небавом знайшли ми досить просторий
нрискалок, що з рештою гори був сnолу
чений тільки ву:іеньким хребтом скелі, ~юв
камінним. містком, так що nриступ до та
бору можна бу ло легко захищати. Коли ми
поверну ли ся до наших, то вони вже розі
клали ватри й ІШtювнили кухо1ший nосуд.
Сnокійно, але з глузливою носмішкою, став
я вдруге на трибуну і заявив, ~о тут не
можна

залишатись,

а

там

угорІ

е

чудове

місце для відnочинку, всьоІ-о на триста кро
ків від джерела; хто хоче, кажу, і далі слу
хатись
мною

мого

туди,

nровідництва, то

ІІа

ще залишатись
нашої . сnілки і
себе.

гору;

а

хто

хай

вважае

іде
за

за

кра

тут, той хай вистуnить із
хай СШ\ тоді шкодуЕ на
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Після цього зчинилася дика метушня та

галас, і коли я потім з коротеньким про
щальним привітом обернувся АО відходу, за

мною пішЛо щось із сорок найінтелігент
ніших і найрозсудливіших-решта двісті за
лишилися

там,

на

мІсцІ.

З нашого виступу скелі вгорі ми мог ли
весь табір відступників змірити очима, і
ледве зійшов підповень - місяць, бу ли ми
свідками жахливої сцени. Початку її ми не
бачили, не бачили його й наші вартові, бо
їх увага була звернута на наше безпо
середне

оточення.

Ми прокинулись ОА справді осоружного
бойового крику, подібного АО вереску, з
яким індійці йдуть у бій, і коли ми згур
тувалися

край. нашого прискалку,

то

по

бачили, як майже вдвое більша ватага гір
ських розбійників напала на сонних, там,
у долині, і по короткій боротьбі більшу ча
стину з них перебила, а решту погнала
звязш-юю навперед себе, як невільників.
Так -то хутко й жахливо покарано бу ло
непослух і впертість бунтарів!
l Іершу хвилину я був майже готовий
спробувати в безперечно нерівному бою
звільнити захоплених у полон.
Але це

було б безглуздям, і навряд чи мало б якийсь
усшх.

<)тже, ми заховувались цілком спокійно
і зібралися, як тільки настав день, у дальшу
дорогу.
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Найкращий і найвигідніший шлях прова,..
АИВ повз нічного бойовиська, яке, гадали
ми, бу ло нокинуте й самітне.
f\'\ и марширували. Переодягнуті жінками,
біля яких був і я, йшли знову попереду, а
неДалеко від бойовиська налибали ми на
шістдесят збитих до гурту коttей, що були
піА доглядом трьох черкесців. Ui, ледве по
бачивши, що з десяток влавш-шх жінок
шм.иганула крізь кущі, покинуЛи свое догля.
Аання й рушили бігцем на нас.
У .мене вистачило лише часу суворо на
казати своїм людям, щоб BOJ-JИ не робили
жодного

.

галасу,

-

1 не вживали вогнепальtюІ

зброї, як усі три вартові, весело вишкі
ривши зуби, прискочили до нас і кожний
з

них

силкувався

обійми. Але ж
терцями

на

схопити

одну

усі три вони.

кинджали,

з

.ІІШ-юl-:.

в

настромилися
. ..

вимІренІ

І.м

просто

в серце. 5ез згуку попадали вони трупа,\\и
додолу, а .ми так само .мовчки захопили собі

коней, що .мирно паслися в траві. Їхні хазяї

на лісовій галяві грабувам~ жертви нічної
боротьби, а .ми ти.м часом на прудких конях
від'їхали чималий шмат дороги від своїх
ворогів.

Коли потім. треба було напувати в річці,
що

розливалася

коней,

.ми з

в

.маленьке плесо, славних

жартами і

с.міхо.м.

поскидали

своі жіночі вбрання в річку, а ця швиденько

іх ОА наших очей одtІесла. Зразу ж після
цього подалися .ми далі в дорогу.
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Незабаром. :1унинив нас нерський натру ль
і поспитав про напрям. і м.ету нашого похоАу.
ЛеАве я назвав свое ім.'я і стан та ска~ав,
що м.аем.о нам.ір ОАВіАати його величність
перського

шаха,

як

усІ

перси

враз

поски

Аали брилі з голів і перською мовою вітали
ясі-ювельм.ожного пана барона .Мюнхгав
зена.

Два АНі пізніше прибули м.и АО Те ге
Р ан у і почули, на свій жаль, що шах з усІм.

СВОЇМ. АВОРОМ три АНі ТОМ. у ВИЇХаВ АО Ш И•
расу.

ВсюАи вітали нас майже з королівською
шанобою і провоАжали Аалі, так що м.и че
рез вісім. Аень з почотом., приблизно в сто
тисяч чоловіка, в'їхали АО Ширасу.
Шах, що кожного АНЯ ОАержував офі
ційні повіАом.лення ОА бурмістрів та іншої
міської влаАи з усіх м.ісць, та ще мабуть
начитавшись про наше прибуття в щоАен
них вістях «іlерського .Меркурія», вийшов
на чолі всього приАворного штату та всіеї

влаАИ
нам.

своеї. літньої шираськс:>ї

назустрІч;

коли

м.и

резиАенції

зустрІлися

з

ним.,

зліз він з коня, а що я зробив був те саме,

то він обняв м.ене і висловив свою в-rіху з

привОАУ цього побачення та ще скаЗав, що

він А уже заАоволений і ВАЯЧний мені за м.ої
попереАНі ОАВіАИНИ, КОЛИ Я був ам.басаАОРОМ.
його брата турецького султана.
Потім. нагороАив він м.":не не тІльки
перським. орАеном. сонця та ~пеціяльно АЛЯ
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м.сtІс

заготовленою

нрикрасою

Із

снравж

нього монетного золота, яку треба було
носити в дірочці rудзика, а саме-відомою
шираською

рожею,

нареченою соловейка,

що її оспівав був колись Гафіз, але обдарував
мене ще й братнім. «ТИ», чого з жодним.. не
нравовірни.м. до .м..ене не траплялося! Перші
відзнаки я з подякою прийtІЯВ, а останню
з тіею умовою, що буду звертатись до нього
на «ТИ» лише тоді, коли будемо обидва сам.и,
а, звичайно, я величатиму його

личносте» і «наймогутніший
Далі-іншим разом..

«ваша

царю

ве

землі».

ЧОТИРНАДЦЯТИЙ ВЕЧІР
.М.юнхrавзен Аа~ вказівки, як треба витирати м.ісяця, щоб він
був чистіший: оАержуе в наrоРОАУ за це ЧУАесну кобилу, яку
сво~м.у nовороті АОАОМ.У прим.ушу~ nіАчас rаняння за зайцем.
проскочити крізь переЇЖАЖУ карету. 0Аном.у знайом.ом.у, що ніби·

nn

то

n•ятнаАцять років том.у брав участь у nохороні барона •
.М.юнхrавзен АОЄ убивчий Аоказ своєї життєвої снаrи.

Сьогодні, мої панове, друзі й. товариші
мисливці, почуете ви чи не найбільший. по
двиг, що його мені протягом. цілого мого
життя пощастило зробити. Про нього я вам.

раніш ніколи не оповідав, але ж його запи
сано в астрономічні літописи Персії, як
чудо.

Кілька тижнів по нашому прибутті до
Ширасу, мав я нагоду зробити шахові осо
бливу послугу. До його найлюбіших сла
бостей належала майже пересадна мрій

ливість під місячним. сяйвом.. Одного вечора,
коли місяць показав нам. свое повне обличчя,
м.и, тоб-то шах і я, прохоАжалися собі вдвох
критою алеею, що її утворювали пахучі
галузки троянд. Шах саме наспівував мені
одну з найкращих пісень до чарки, що її склав
колишній. nридворний. поет Гафіз, але враз
перервав

і,

схопивши мене

стогнав:
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за

руку,

про

Ти! подивись-но на місяць, які на ньому
ПЛЯМИ ОА іржі!
- Ні, ні!-відповів я,-ні! це не плями
од іржі! бачиш, це явище иазивають у нас
м. і ся ч но ю з ат ь м. ою, яка наст ае тоді,
коли тінь землі падае tш ясний кружечок, і ...
- /}.х, любий брате!-перебив він мене,
ти вівця, хоч і вчена! Ue nлями ОА іржі, і вони
з'являються в наслідок вогкости в повітрі.
Запитай лишень нашого придвориого астро-~

ном.а!

- Навіщо було мені його нитати! Але
цілу ніч провів я в думках, як мені прояс
иити цей темний забобон світ лом. науки?
Нарешті, подумав я: «Ех, що там! З вов
ками жити-по вовчом.у й вити! а коли в
цій країні так вірують, то треба й мені схи
литися до цих поглядів!
Ше до світанку залишив я палац і від
шукав нашого корабельного теслю, що ра
зом. зо мною прибув АО Ширасу. Uілими
годинами накреслювали ми план машинерії,

що стягну ла б місяця на землю, де б можна
було одполірувати його плями ніби-то од іржі.
На певну

годину, як

і

що-дня,

з'явився

я на авдіенцію до його імператорської ве
личности, і сказав йому з як-найбільшою
побожністю і як-найдовірливіше, що я ла
ден за кілька день спустити місяця на землю
і плями з нього усунути.

-

Мюнхгавзене!-гукнув шах, дуже вті

шений ціею заявою,-коли ти
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...

коли ви це

зможете зробити, nрисягаюсь н~ бороду
пророка! тоді я вивищу тебе nонад усі~а
вельможами мого царства!

UЦе того самого дня складено й устат~
ковано три відділи каменярів по сто чоловіка
у кожному, що ~али розбивати ка~інця, і
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.
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С!ІЛ~КИ Ж ВІДДІЛІВ, ~ЦО мали пере~ІВаТ~ ПІСОК;
ЦІ

ШІСТЬСОТ

ЧОЛОВІКа не

МаЛИ

tlІЧОГО ШШОГО

до роботи, як тільки заготовляти дрібне
сенький пісок щоб натирати та полірувати
МІСЯЦЯ.

Ми почали так само зараз же працюва
ти над
глибокодумно
вигаданої
.. збудувшшям
...
.
. .
tіаШОІ

машинерІІ

за чотирнадцять

АЛЯ

день

СПУСКУ

.

шсля

МІСЯЦЯ

.. І

згаданоІ

РІВНО

.

МІсяч.-

ної затьми зробили ми першу сnробу з ма
шиною.

І в той час,
. . як освічений
..

ювався
диш

на

тому,

світ заспоко.

ВІРІ, що мІсяця не видно деюлька
що,

мовляв,

настуnив,

так

зва

ний, новик, ми в Ширасі спустили його,
І·арноІ·о паруб•ягу, на землю, зна йшли на
иьому дійсно
велике
число плям
од іржі й одполірували його знову
до такого блиску,
якого він уже
А а в но

не

ма в.

З того часу це практикуеться що.-чотири
тижні!
s.:t попрошу ваt, мое лаt-Іство, при нагоді
нагадати мені, щоб я показав вам коли.

будь свої відзнаки й ордени, що я їх прииіс
з Персії, а також і чудову білу кобилу, яку
шах иа прощанні майже силоміць І-tакинув
мені в подяку за

мої заслуги

в

нього. На

цій благородній скотинці проЇЗ-\ИВ я цілих два.
дцять років, а по її смерті звелів випхати її
шкіру, бо важко було мені з иею розпро.
щатися. І {ей кінь, взагалі, був дуже прудкий.
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Зараз же nісля мого nовороту но ботьків
щину, робив я верхи в околицях мого замку

візити по сусіАніх маетках. ОАного АНЯ, по
nол УАНі, nроЇхав Я ВИГіАНО ТРИАЦЯТЬ ЧИ СОрОК
МИЛЬ, а ПО АОрозі ВіА ОАНОГО маетку АО АРУ
ГОГО нахОАИВ ще змогу ганяти собі конем
і за зайцями.
ОАного разу ганявся я за зайцем, який
біг наnеретин широкого військового шляху.
Саме в ту мить цим шляхом проіжАЖала,
як-раз nоміж мною й зайцем, карета з АВО
ма красунями Аамами. Моя конячка про
скочила так зручно й швиАко через вікна
карети, що мені ніколи було навіть скинути
каnелюха та nоnрохати в Аам nробачення
за цю зухвалість.
Мушу СЬОГОАНі ЗГаАаТИ вам ще ОАНУ
АУЖе КуМеАНУ ПРИГОАУ З ТОГО часу. ОАНОГО
свого товариша хлоn•ячих своїх забав не
бачив я Аовгі роки.

Раnтом зустрів я його виnаАково, коли
він nовертався з міста з житнього базару,
КУАИ він часто ЇЗАИВ, бо nеребрав на себе

батькового млина. Ьільшість із вас його

особисто

знае -товстоnузого

Вільгельма

Мельгубера з Лемюлле (мірошника з Г ли
няиого млина). 5уло це внизу біля ШвеАеи
буша (швеАського куща). Мельгубер зліз
був_ з воза, і nомалеиьку туnцю~ав собі в
супнках

за

возом.,

як

я

несnОАІВаио

nри

лучився АО иього і сказав йому-Добривечір,
Вільгель.м.еІ
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- Ах! хаи иому петель і мішок з бо
рошном.!-скрикнув він дуже здивований,
небіжчик барон .Мюнхгавзен!

кий

Ех,

самий

що!- сказав

я

сердито,- я та

небіжчик, як ти-твій власний

батько.
- Еге ж! Адже я ще сімнадцять років
том.у бачив, як ви лежали мерцем. на nа
радному ложі-иавіть був присутній на ва

ших. nохоронах . .Ми, хлоnчаки, .діста:ли були

тодІ

по

одному

черешневому

пстечку, тов-

сто висиnаному цукром.. Адже ж ви давно
вже м.али геть чисто зотліти й розсиnатись,
nане бароне!
- Почекай, Вільгельм.е! S-I хочу тобі по
казати, чи я зотлілий, чи ще живий!
І з цим. дав йом.у згаряча такого ляпаса,
що

аж

залунало.

Отож він перевернувся на зем.лю, де я
його й покинув,-«бо»,-подум.ав собі,-«бу
р'ян Не ПСУЕТЬСЯ».

І<ілька днів згодом. проїжджав я повз
м.лина, а м.ій товстопузий Мельгубер сидів
собі в гарному ttастрої на лавочці і трин
дикав собі якусь пісеньку nід ніс.
- Ну, Вільгельме,-сказав я,-тенер ти
вже, нарешті, переконався, що я ще живу?
Чи м.оже м.ені злізти з коня та ще раз ло
nомогти тобі повірити?
- О, ні! будь ласка. S-I вже вам вІрю,
пане бароне!-сказав він, иічого доброго
Не

СПОДІВаЮЧИСЬ.

1}6

Ну,.,l·аразл, і це м.ені любо; а то и м.еІfс

е ще ло ноелуг чимало таких убивчих спо
собів АОВОАИТИ так тобі, ЯК і всім. іНШИ!>\

не~ірни.м. і настіл~ки безсоромним., що нп
см.Jлюються

..

М.ОІХ

.

сум.лшатися що ло правливости

ОПОВІАаНЬ.

А тепер налобраніч вам., м.ої панове,
Друзі й товариші мисливці! L\обраніч1

П'ЯТНАДЦЯТИЙ ВЕЧІР
ЧуіоАійна мисливська камізелька . .Мюнхrавзен оАВіАУ~ Етну,
Ае iioro rарно nриймають батько Вулкан та пані Венера • .Мюнх
rавзена вики.ІІ.ають і він леякий час перебува~ на ще неоАКРИ·
тому острові ПівАенного океану.

-

Дорогі .моі

.мисливці!-почав

пізно

на

панове, друзі й товариші
барон,

ввійшовши

дещо

зібрання інших.-Пробачте

.мені,

що прийшов я запізно та що з'явився до
вас іще в .мислиl'сько.му костюмі; як у пер
шому, так і в другому винна оця .моя .мис
ливська камізелька. Ви бачите, вона шку
ряна, а саме із шкури Пікаса, про якого не
раз я вже згадував. Через неспритність
одного нікчемного стрільця нещасну тварину
влучив повний дробовий набій, замість по
трапити

в

зайця,

за

яким

собака

стояв

піАчас рознюху. Я побачив нещастя на від
далі яких тридцяти кроків, а коли враже
ний прискакав ближче, то. очі дороrоі .мені
тварини,

сумовито

зведеш

на

.мене,

вже

11огасали. Та все ще таки підняв він свою ліву

11ередню лапку, наче б· хотів зо .мною по
І 1рощатися, поті~\ u.:.e раз важко зідхиув, і
вірна собача душа по.манлрvвала в кращі
м.исливські поля. Моі панове, друзі й това-
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риші стрільці! Це був тільки собnка' Але ж
який собака! Ну, більшість із вас його осо
бисто знали, то ж нема мені що Аалі й
казати!
Звичайно, він був тільки собакою, але
АЛЯ мене був він чимось більшим.! ПоАібного
йом.у я ніколи не м.ав, ніколи не зиавав, 1
з піетету АО нього хотів я Аати його шкуру
випхати; але ж ні! Він мусив бути АО мене
ближче, а том.у звелів я зробити собі з його
шкури оцю камізельку, щоб хоч частинку
його носити завжАИ піА час nолювання на
серці!
Пробачте,

коли

очі

м.ої

мокріють, але

зміркуйте, що сталося!
Коли в цій новій своїй ОАежині з'явився
я

вперше

на

лови

1 став на АОсить вели

кому полі з конюшиною, в якій могл-и ле
жати куріпки, на серці зробилося мені враз
чогось так тужно та тоскно. З кожним.
кроком. АаЛІ

серце

м.ое

стискалося

що-раз

більше, так що я мусив зупинитися, щоб
набрати в легені повітря. Це був якийсь

наАзвичайно тоскний стан. Я леАве, крок
за кроком., насувався впереА. Нарешті, .мене
так АУЖе стиснуло за серце, що я не зміг
уже зробити й кроку, і враз віА м.оеї ка.мі
зельки віАірвався ОАИН ГУАЗИК і полетів щось
на п'ятнаАцять кроків убік-і Фуррр! спур
хнула

АОсить

Аовга

низка

куршок

угору.

Я nриклав, виnалив, і n'ять куріпок зразу ж
уnали на конюшину. Позбирав я ЗАоuич,

l'J9

!Ю~ісив її у ~лауфах ~ого ягАташу на плече
І

ПІШОВ

АаЛІ.

Ледве за сорок кроків Аалі nовторилась
нудьга на серці й знову одЛетів ОАИН гу
дзик, і так воно бувае завсігАИ, коли я пі
дійАУ близько АО АИчини. Я віАчуваю тоді
Аивний стиск серця, мені здавлюе щось
груди,

а

остання

мить

nеред

викриттям.

куріnок, nереnелок чи зайців, коштуе мені
ОАНОго гудзика, але цей rуАзик дае мені
nевний nостріл. Ви ж бачите: на моШ камі
зельці були в АВа РЯАИ по n'ятнадцять гу
дзиків кожний, а тепер на ній залишилися
тільки три ГУАЗИки. Настуnного тижня я
ВАев'яте звелю попришивати всіх тридцять
нових гуАзиків. Що ж ви скажете теnер на
цей доказ собачої вірности й nрив'язаности
аж із-за гробу7
- Так!- проАовжував Мюнхгавзен- я
старий хлоn, але на згаАКУ про мого слав

ного вірного Пікаса я завжди стаю сум
ний! .. Ось, наnовніть мені склянку, бароне!
Так! Виn•емо за nам'ять вірного! А тепер я
хочу вам розnовісти ще іншу нригоАу. Саме,
коли я

йшов СЮАИ, вона мов

жива встала

в моїй пам'яті.
Перед роками, коли я віАВіАав острів
Сицилію, Етна тільки-що почала була вики
Аати з себе вогонь і каміння. В Катанії
прилу~ивс~ я АО ~А~-юг_о !овариства _англій
ЦІВ,

ЖІНОК

аж

ло

І

ЧОЛОВІКІВ

І

«Casa, lnglese»,
/ЗО

ІХаВ

раЗОМ

цеб-то

ІЗ

НИМИ

АО «анr лій-

ського дом.у», ле м.и й заночували. На ранок
раяли нас провідники й погоничі ослів по
вернутися, бо викидання вогню й каміння
збільшилося. В той час, як уся ком.панія
вани, панії, nровідники й чотириногі осли
покотилися назал у долину, я безжурhо ні
шов собі вгору і за три години оnинився
край кратеру.

Я тричі обійшов ввесь кратер довкола; ви
м.ожете собі його уявити, як велетенську

лійку. Виг л ял на м.оре й оо зем.лю був звід
сіля чарівний. Але тоді м.ене більше цікави
ло довідатись, як воно м.оже бути там., усе•

редИНІ

•

а

ГОрИ,

І,

нарешТІ,

•

ВИРІШИВ

Я

СКОЧИТИ

туди в безодню!
Ледве я це зробив, s1к уже м.усив щиро
ножалкувати, бо потрапив у гарячу, аж до
розпачу, лазню. А що горючі жаринки вугіл
ля літали навкруг м.ене безперестанку, до
торкалися м.ене не дуже ніжно та завдавали
м.ені то тут, то там. порядних тqки. опіків,
то ця лазня була для м.ене таки· дуже не
прием.ною. Та ба! стрим.ати паління не бу ло
вже

зм.оги.

Розтоплене кам.іння й вугілля із свистом.
летіло вгору, а я серед tІього що-разу швидче
й далі тонув углиб. Не знаю, чи я до ціеї
пекельної спеки звик був і заснув, чи м.оже
втратив пам.•ять.

Досить

десь на

того, що

я,

нарешті,

опинився

дні і прокинувся віл не аби-якого

голосного

грюкоту.
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~ка ж метушня, який гармидер, крик і
гвлас були навкруг мене! А коли я роз
nлющив очі, то побачив, що опинився в то
варистві Ву л кана і його циклопів!
Отже, воно таки правда, що там., у нутрі
Етни, е кузня поганеького бога, Вулкана, в
якого люди давно вже перестали вірити!
Так! треба тільки мандрувати, щоб поба
чити різні дива. При цьому я пригадую собі,
що ~під тодішнім. вражінням., я почав був
складати вірша: <• Хто в інші мандрував крвї,
той м.ае що сказати, зібрав манатки я свої
і нумо мандрувати». Аалі цих рядків я, прав
да, не пішов. Але нещодавно прочитав я
цю пісню надруковану в газеті «Вандсбек
ський післанець», та про Етну тут не ска
зано нічого. Та, про мене! Хай собі пан
Асм. ус видае її за свої влас и і думки!
Можете собі уявити, мое панство, як
здивувався старий батько Вулкан, разом. з
його закоптілими й сажею припалим.и че

лядниками, з м.оеї такої несподіваної появи!
Коли я йому, як годиться, представився,
nошкутильгав батько

свого

Вулкан

шкапчика, витяг

зараз же до

звідтіля

плястер

і

мазь та власноручно приклав їх мені до
ран. Ue мусив бути якийсь чудесний баль
зам., бо хоч як мене жахливо бу ло покалі
чено, побито

та

попечено, то

всі

рани за

Вірш німсщькоr•> поета КлавАіуса
сМанАРівка Уріяна
навколо світу., що АО неі композитор Ветховен склав прекрасttу
музику,

так

що

П е Р с КА а А а ч.

пісня

стала

в

182

НІ/0\еччиttі заrальttовіАо/0\ою.

ОЛІІУ

МИТЬ

н авіть

і

ЗаГОІЛИСЯ,

П1

п р о 11 а л е н 1

lie ТІЛЬКИ РіЗНИ, а

м. 1 с ця

tt а

.м. ої й

одежІ.

Олин м.олодеtІькиИ циклоп приніс м.ені
миску теплої морської воли, щоб я вмився
як слід, після чого ввічливий господар за
ІІросив ·м.ене ло своеї дружини, пані Венери,
на якій
такого досить. воважного
віку-цілих
.
.
.
;\еКІЛЬКа

ТИСЯЧ

РОКІВ-ЦІЛКОМ.

Не

ПОМ.ІТНU.

Дуже жалкую я з а А в ом. а речам. и:
Ію-перше, що я не запитав, ол якої фірм.l;
,\\ОЖна виписати собі чудолійну м.азь, а ко
ли 11 виготовляе сам. Вулкан, то за яким.
рецептом він це робить, а по-друге. що я
не розвідав, який косметичний засіб допо
міг пані Венері так гарно законсервуватись.
V м.ене е кілька тіточок, які за цю довідку
були б мені налзвичаИtю вдячні, хоч вони
лалеко

ще

tІе

ложилм

ло

так01

старости,

як Венера.
.
З обо~а цим.и засобами я зробив би
врекрасний гешефт!
Зрештою, подружжя обходились зо м.ною
дуже приязно; пані Венера звичайно, диви
лась

на

м.ене

Іюсм.ішкою, і
чутливим.

трохи

з

згори,

з

глузливою

таким. ло леякої міри сnів

виразом

на

своему

чарівному

обличчі, наче думала весь час: «Властиво,

м.ені тебе дуже жалко, бідниИ зем.ниИ чер
вячку!»-і не раз оця вельможна ласка
поганеької богині бувала для м.ене · дуже
11рикра!
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Ал~ ВІН, а саме отой в у л к ·а Іі, чи
е
ф е с т, як його ще и шакше нази.вали, являв

собою чесного й АОбрячого чолов'ягу.
ВОАИВ він мене по всьому своему пjА
зем.ном.у

м.аиітні

царству

та

майстерні
.

виковували

ВСІЛЯКІ

вжитку:

плуги

тут

знарЯААЯ,

там

показував .менІ

.та

робітні,
..

речІ

та

Ае

АЛЯ

інше

ремеСІіИЦЬКІ

рІзно

циклопи

щоАенного

хліборобське
nрИЛаААЯ

АЛЯ

столярів або теслів, Аесь інАе знову Ішли
та напильники чи різноріАну зброю, мечі,
панцирі то-що. Тут .мені вnало у вічі, що
нраворуч і ліворуч головний хіА розгалу
жувався на Ауже багато хіАників, а кожний
із них за . кілька І<Років був зачинений важ.
КИ.МИ

ЗаЛІЗНИМИ

АВери.ма, ЩО на

НИХ

СВІТЛЯ-

НИМИ літерами стояло наnисане: «до Везу
вія», чи АО «доГ еклі», або якесь інше й.меннsІ
Аіяльного чи вже погаслого вулкану. На
одних таких АВерях стояло «Ст D ом. б о л і~,
а піА ци.м сорок вісьмома мовами: «В хі А
:і а б ор оне но!»
- КуАИ вроваАять оці Авері?-запитав я.
- Ах!-віАІІовів мені байАужни.м голосом.
Вулкан, коли м.и віАійшлИ трохи Аалі.- Там
с ОАНо маленька
майстерня,
в якій вигото.
..
влюють

речІ,

що

ІХ

не

всяке

око

повинно

uачити,а тому вступ АО .майстерні заборо

нено.- Далі він промимрив щось таке неви
разне, що я й ае розчув його як сліА, але
.мені ЗАавалося, що я зрозумів слова: «Каn
к а 11 и і С а ,\\ о 11 а л и ».
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Ще того самого

пополудня посnитав я,

коли nрийшлося до слова, у rіані Венери,
чи частенько бувала вона в C·t РОJ.'\.болі7
- Ніколи! А;..же вхіл заборонено! Я знаю
лwше, що .мій lюловік працюе там над своею
11ривитною роботою, між іttшим., він куе там.
і громовиці для батька Зевеса.

З властивою мені спритністю в розм.ові
я навернув балачку на інші сnрави, але про
себе вирішив дослідити й збагиути за най
ближчої нагоди всі таем.ниці тіеі .майстерні,
а коли на другий день Вулкана покликали
ло Везувія поладнати суперечку, що ви
никла м.іж робітниками, я тихесенько за
крався до заборенених дверей. Та одчинив
я їх, проте, з деяким. вагшшям, хоч і знайшов
їх неза.мкнvтW\и. Ще трохи, і я був би їх
знову хутенько причиН)ш, бо загуркотів
страшенний грім., а на стінах кори~аря за
свпилися

.мовами:

знову

наnиси

«Тут лежать

сорока

шсьм.ом.а

сам. о· n а л и

і ка п

кани!».
Несміливо завагався я, чи не nіти м.ені
далі тим. хідlіиком., магічно освіт ле ним тьмя
ним.

сяйвом.,

як

нараз

схоnив мене хтось

грубою рукою за комірця, і, мушу, на жаль
nризt-штися, кулаки
циклоnів мене таки

добре змісили, доки не nовернувся Вулкан
і зі словами: «Sat superque!» (ло-нашо.І't\у: «З
нього вже досить!») визволив мене з пазу
рів своїх nідвладних, та тільки на те, щоб
nотягнути мене власноручно в довгий тем-
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ний коритар і виnустити ІЗ своІх рук нал
якимось чорним отвором ІЗ гнівними сло
вами:

- Невдячний смертний! за кару, що ти
її своею витівкою заслужив, вертайся на
зад у той нужденний світ, з якого ти й
nрийшов!
Я падав і падав у нічн1и темряві, що
мене оточуn~ла, годину, другу, а що
тив

nрито,\\шсть, то

не

знаю

я втра

вже, як

довго

я летів із жахливою швидкістю й свистом де
далі. Нарешті, я знову оnритомнів, коли nipt-tyв у досить холодну воду. Я розnлющую
очі й бачу, що я в морі, наскрізь nрониза
ному соІіячним nром.іниям! Небавом я вило
бувся на nоверхню води й мусив тут зда
тися на свое вміння nлавати. Але ж у яком у
напрямі треба було мені nливти?
Кожного іІ"~Шого на мое1\\У місці тут охоnив
би одчай, а я тільки спокійно й розважливо
ро >дивився навкруги-нічого крім неба й
води, та й то неnрием.но холодt-tуватої, щоб
не сказати зимної! Нарешті, десь так за
п'ять миль од себе г.юбачив я здаля веле
тенську льодову гору. Я поплив до неї й
видряпався майже закоцюблими руками й
ногами на її шпиль. Тут заг ле.1 ів я з дру
гого боку льодової гори човна і п'ять ди
кунів біля одного европейця, зайнятих по
лювангJям Ііа морських коров. Щоб звер
нути на себе їхню увагу, я скрикнув так го
лосtю, як тільки міг, сnовз стрілою додо л у

l:J7

t·лвАесеньк.им та слизьким АРУГИМ боком
льоАової гори, обернутим АО сонця, і хлюп

нув близесеньк_о ?іля човнв в ВОАУ-· ЛюА~
АОПОМОГ ЛИ

меНІ

запитання

европеець,

СІСТИ

В

ЧОВНа,

голанАець

Ае
з

на

М.ОІ

похо

Аження, розповів мені, що він ОАНІСІНький
залишився в житті по катастрофі з кора
блем, який розбився об скелю ще неОАКРИ

того острова Ііа Тихому 'океані.- Всі інші,

сказав він,-заrинули разом. із кораблем.
Отже, я опинився в ПівАенному морі!
Тепер мені ств ло все я см о: те, що я
вважав за хіАник чи колоАязь, було шах
тою, яка йшла Ііросто крізь осереАОК землі!
s:Ік АУЖе пожалкував я, що АОРогою не
звернув на це уваги. Коли хтось із вас
нісля мене зробить ПОАібний стрибок в Етну,
і якщо його
опустять, так само
.
..
.як мене,
ПРОСТО

КРІЗЬ сереАИНКУ

3еМНОІ

КУЛІ,

ТО

ра-

АЖУ йому в жоАному разі не тратити сві
Аомости, щоб АОрогою крізь осереАОК землі
зробити АУЖе цікаві спостереження, чого

я, на жаль, не встиг зробити! Зробіть це
краще за мене, мої панове! ДобраІііч1
К і 11 е 11 ь

СВОЮ YKf~"'iHY ./JЮБіТ6!
люв!'rr., їt.
BPt·rm лют~
В 0\ІАННЮ,ТRЖКУtО 11i~1~f.Y

r;o

...

ЗМ tltПOtЛO 11А 1":0ЛіГ6!

