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З допомогою нових друзів Гоголь одержує місце вчителя Історії в 
Патріотичному Інституті, кидає огидну службу в департаменті І цілком 
віддається літературі.

В 1831 — 1832 рр. виходять з друку два томи «Вечорів на хуторі біля 
Диканьки», що принесли Гоголю славу 1 поставили його в коло кращих 
майстрів російської літератури.

Влітку 1831 р„ коли вже друкувалися повісті першого тому «Вечорів», 
Гоголь живе в Ц арському Селі І часто зустрічається з Пушкіним та 
Жуковським. В жвавих бесідах вони обговорюють великі теоретичні пи- 
танни про народність і самобутність російської літератури. Гоголь захоп
люється «Будиночком в Коломиї» Пушкіна, де «вся Коломиа й петербурзька 
природа жива»; в листах цього періоду він з ентузіазмом говорить про 
справді народну, національну пушкіиську «Казку про попа 1 робітника 
його Балду».

«Мені здається, — пнше Гоголь, — шо тепер споруджується величезна 
будова чисто російської поезії. Велетенські граніти покладено в фунда
мент, і ті ж  самі зодчі виведуть ці стіни І купол на славу вікам!»

Одинм з зодчих величної будови нової російської літератури стає 
сам Гоголь, вступивши з часу появи «Вечорів» в- ряди ї ї  засновників. 
Повісті «Вечорів на хуторі біля Диканьки» тісно зв язані з українською 
народною пісенною 1 казковою творчістю, з традиціями українського на
родного лялькового театру (вертепу). Близьке знайомство Гоголя а укра
їнською літературою (комедіями Гоголя-батька, творами Котляревського 
А Гулака Артемовського) також позиачилрся иа «Вечорах».

Однак у «Вечорах» насамперед з величезною силою риявилося нова
торство Гоголя. Романтичні й фантастичні образи повістей перепліталися 
з  реальними образами, побутовими картинами. В «Сорочниському яр
марку» легенда про «червону свитку» поєднувалася з колоритним зобра
женням дійсного життя: живою різнобарвною картиною ярмарку, торгу 
цнгаи, образами неквапного Солопія Черевика й сварливої ХіврІ. В творі 
«Ніч перед різдвом» комічна картина залицяння чорта до відьми, захоп
люючий політ Вакули верхи иа чорті в далекий Петербург за царици
ними черевичками змінювались змалюванням веселих колядок дівчат І 
хлопців морозяної місячної ночі, реальним зображенням кохання коваля 
Викули до насмішкуватої красуні Оксани. В інших повістях похмурі 
<) ^таети ч н і картини поєднувалися а історичними епізодами й героїкою 

«Страшна помста»).
Використовуючи витвори ін іф о ін о ї фантазії. Гоголь дотримувався на

родних уявлень, нерідко спрощував фантастику, надавав їй побутових 
рис. Чорти й відьми змальовуються звичайно Гоголем комічними, проста
куватими; людина дуже часто перемагає нечисту силу й при
служити собі. Хоробрий дід-запорожець («Втрачена грамота») п
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□ саме пекло, обіграй в карти чортіп І відьоч, І щасливо повертається на 
землю, одержавши назад свою грамоту й шапку.

Життя українського селянства у «Вечорах» зображувалось Гоголем в 
романтичному дусі: на перший плай вій висував яскраві, красиві й свят
кові сторони життя. Але велика заслуга письменника була в тому, що, 
поставивши народ в центрі своїх повістей, він показав його думаючим, 
відчуваючим, зумів відтіняти поетичну душу простої людини і живий 
народний гумор.

Поряд з комізмом 1 живістю в зображенні побуту, великої сили у 
«Вечорах» досягав піднесений гоголівськпй ліризм, зворушливе почуття, з 
яким малював письменник світлі картини любові молоді, захоплюючі ф ан
тастичні сцени, чарівні картини української природи. Пушкін одним з 
перших гаряче привітав «Вечори иа хуторі біля Дикаиьки»: «Ось справжня 
веселість, щира, невимушена, без хнзуваиия. без манірності. А місцями 
яка поезія! Яка чутливість! Все це таке незвичайне в нашій літературі, 
що я досі не опам'ятався:».

Поряд з літературною творчістю Гоголь багато приділяв уваги ви
вченню історії. Він збирає українські народні пісні, історичні матеріали, 
робить перші начерки аадумаиої ним «Исторни Малороссии», деякий час 
викладає історію в Петербурзькому університеті.

На початку 1835 року вийшли в світ нові книги Гоголя: «Арабески» 
й «Миргород». В збірнику «Миргород» було вмішено повісті- «Старосвіт
ські помішики», «Тарас БуЛьба», «Вій», «Повість про те, як посварився 
Іван Іванович з Іваном Никнфоровичем». В «Арабесках», поряд а стат
тями з питань історії^' літератури, архітектури, були нові повісті, т о  
зображували петербурзьке міське життя («Портрет», «Невський проспект», 
«Записки божевільного»).

В «Старосвітських поміщиках» Гоголь з лукавою теплотою змальо
вував «ідилію» Афаиасіи Івановича й ПульхерІІ Іванівни Товстогубів. 
Але в той же час автор Іронізував з їх сентиментальності, розкривав 
мізерне життя старосвітських поміщиків, застійність ! обмеженість їх ду
ховного світу, до краю загострюввв зображення безцільного утробного 
«ісиувательства»

Щ е більш поглиблене ставлення Гоголя до дійсності, прагнення роз
крити «страшну твань дріб'язковості» ми бачимо в «Повісті про те, як 
посварився Іван Іванович з Іваном Никнфоровичем». Гоголь показує нік
чемність І егоїзм дворян — мешканців провіиціалв#Ьго міста, — пуст »х 
нероб, які можуть заповнити все метушнею навколо
сварки з мізерного приводу. Комічні зо^ртІВИ тя «Повісті» перериваються 
вигуком шнрого авторського суму. Гоголю важко було бачити безглузде 
| №  сповнене обивательських чвар. «Нудно на цьому світі, пайове!»— 
^ о р | в  Гоголь у фіналі «Повісті», підсумовуючи життя Івчиа Івановича. 
ІвапаІНикифоровича та інших «поважних мужів» Миргорода.
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Відзначаючи прогресивне значення гоголівського реалізму, Бєлінський 
писав незабаром після виходу нових збірників Гоголя: «Відмітний харак
тер повістей Гоголя складають — простота вимислу, народність, цілковита 
правда життя, оригінальність і комічне піднесення, що його завжди пере
магає глибоке почуття смутку і тугн. Причина цих якостей є в одному 
Джерелі: Гоголь — поет, поет життя дійсиогч».

В «Петербурзьких повістях», що ввійшли до збірника «Арабески», 
Гоголь поширює сферу соціального охоплення дійсності. В иих письмен
ник показав моральний розклад особи, безправ'я  людини, загибель кращих 
поривів людської душі в умовах тогочасного суспільства, пройнятого 
духом наживи й бюрократизму. Влада грошей розбещує художника, пере
творює його з творчої особи на слухняний автомат, що працює на рийок 
(«Портрет*). В атмосфері холодної байдужості гине ідеалістично настроє
ний, що поклоняється красі й мистецтву, художник Пискарьов («Невський 
проспект»); божеволіє, сповнений болісних роздумів про причини свого 
приниження й безправ’я дрібний, непомітний чиновник Попрпщин («За
писки божевільного»),

В повістях з міського життя увагу письменника привертали не 
розкішні петербурзькі салони та вітальні, не життя столичної аристократії, 
а брудні вулиці, холодні й порожні горища, де тулилась міська біднота. 
Героями сиоїх повістей Гоголь робить маленьких непомітних людей: 
убогих чиновників, талановитих бідних художників, міських ремісників, які 
гостро відчували своє соціальне безправ’я, залежність і злидні. Гуманізм 
Гоголи, реабілітація безправвих трудівників, «маленьких людей», з особ
ливою силою проявились у повісті «Шнисль», Написаній трохи пізніше 
(1842 р.)., ч

Миргородським І петербурзьким «існувателям» Гоголь протиставив 
величні й, героїчні характери повісії «Тарас Бульба», створеній на мате
ріалах а Історії рідного народу.

У поІІСП «Терас Бульба» в романтичному ореолі зображує Гоголь 
епопею (Щротьби козацтва проти Іноземних поневолювачів. В дусі епічної 
пісеїіиощС билинної традиції створює Гоголь картини героїчного життя 
людей і& м е ж и о  відданих Ідеї визволення батьківщини.

НЙни страждання І муки, ніякі життєві випробування не можуть зла
мати сили Духу волелюбного, суворого й гордого Тараса Бульби. Своєю 
рукоо вбиває вій зрадника-сииа Андрія. Зневажаючи небезпеку, проникає 
Т а;ас  у вороже лігвіо,. щоб підбадьорити мужнім словом в хвилину страш
нії страти вірного батЦцвпшиі дмяЛ&го свого сина — Остапа.

Спалюваний ворогамиШ Й Ф гниш і, Тарас думає тільки про перемогу 
народу над ненависними загарбниками.

«Прощайте, товаришії—гукав він їм зверху:—згадуйте мене І иа^ту 
весну прибувайте сюди знову та гарненько погуляйте!..» А вже 
здіймайся над багаттям, захоплював його ноги і розіслався полудам  по
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деррву... Та хіба знайдуться в світі такі вогні, муки І така сила, шо пере* 
силила б руську силу?»

Повість «Тарас Бульба» користувалася величезною популярністю не 
тільки в Росії, але І в зарубіжних слов'янських країнах. Поема про на
родну доблесть, подвиги в ім’я  свободи батьківщини викликала гарячий 
ентузіазм.

«Якщо у наш час, — писав Бєлінський, — можлива гомерична епопея, 
то ось вам II найвищий зразок, ідеал і прототип!»

Новий розквіт таланту Гоголя, поглиблення його сатири й громад* 
ського пафосу зв'язані з його працею в галузі драматургії. Високо цінячи 
театр, визнаючи за ним величезне виховне значення. Гоголь був вкрай 
незадоволеннй сучасним йому репертуаром російського театру. Різко кри
тикує він убозтво розповсюджених пустих водевілів і ходульних мелодрам. 
Гоголь вважав, що тільки народна сатира може відродити російську 
драматургію. Він вимагав від театру реалізму й народності, ставив пи
тання про створення нових змістовних й ідейних жанрів: драмн «висо
кої, що надихає мимовільну присутність високих хвилювань в серця вдяч
них глядачів», і комедії, яка була б «правдивим відбитком з суспіль
ства» і «викликала сміх глибиною своєї іронії».

Гоголь працює над комедією «Одруження», пише драматичні сцени 
«Грачі», створює начерки комедії «Володимир третього ступеня», де хотів 
відобразити світ столичної аристократії І вищого чиновництва.

В 1834 р. Гоголь береться за розробку сюжету комедії «Ревізор», шо 
його дав йому Пушкін. «В «Ревізорі», — говорив Гоголь, — я зважився 
зібрати докупи все погане в Росії, що я тоді знав, всі несправедливості».

Епіграфом до своєї комедії Гоголь вибрав народне прислів'я — 
«В нього пика бридка, а він на дзеркало наріка», підкреслюючи цим ти
повість зображуваних ним ивищ. Дій комедії відбувається в далекому 
повітовому місті, від якого «хоч три роки їдь, ні до якої держави ие 
доїдеш». Але суттю своєю «Ревізор» піддавав критиці найістотніші рнсн 
самодержавно-бюрократичного мнколаїнського ладу, Хабарництво, без
законня, деспотизм і неуцтво Сквозннків-Дмухаиовськнх і Тяпкіиих-Ляп- 
кіних були показані Гоголем не як індивідуальні вади окремих чиновників, 
в як прийняті «норми», спільні для всієї самодержавио-номіщицької 
системи.

На фоні деспотизму й цілковитої сваволі з'явлнеться мнимий «ревізор» 
Хлестаков — нікчемна й пуста людина, з «легковажністю в думках над
звичайною*, з прагненням «блиснути» на запевнити всіх оточуючих
в значності своєї персони. Гоголь підкріплював, що Хлестаков захоп
люється власною брехнею: «Він сам забуває, шо бреше, І вже сам майже

«ІТЬ в те, що говорить». Тільки відчуття вини і страх перед можливою 
онї за свої злочини призводять чиновників до того, шо вони приймають 
вертихвоста Хлестакова за ревізора. «Ну, що було в цьому вітрогонові
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обурення». Гоголь гиіпио викривав вади Існуючого самодержавно-крі
посницького ладу, але не робив революційних висновків з  своє! критики, 
не знав шляхів, за допомогою яких можна було вмінитн тодішню
ДІЙСНІСТЬ.

Перебуваючи в оточенні Ідеалістично-релігійних консервативно на
строєних людей, морально самотній в епоху иайжорстокішої миколаївської 
реакції. Гоголь переживає тяжку Ідейну кризу, яка особливо посилилась 
після від’їзду його з Росії. Приголомшливе враження справила на Гоголя 
смерть Пушкіна: він втратив кращого свого друга й порадника.

В демократичному таборі активно й невтомно боровся за Гоголя 
Бєлінський. Вій відстоював в своїх статтях Гоголя-реаліста й громадського 
художника, намагався відірвати його від консервативного середовиіца, але 
все це не дало бажаних наслідків.

Нова книжка Гоголя «Вибрані місця з листування з друзями» (1847 р.) 
була пройнята проповіддю релігії, виправлянням І захистом самодержавно- 
кріпосиипьиого ладу та зневагою до попередньої своєї літературної твор
чості.

Відгук передової громадськості на цю кпнжку знайшов свій найяскра
віший вираз в знаменитому листі Бєлінського до' Гоголя, шо його 
В. 1. Ленін вважав «одним з кращих творів безц&ізурної демократичної 
літератури, що зберегли величезне, живе значення 1 д осі»1.

Гоголь був схвильований І глибоко вражений листом Бєлінського, але 
стати на попередні творчі позиції уже яе міг. Повернувшись на батьків
щину в 1848 роп!, Гоголь продовжує працювати вад другим томом «Мерт
вих душ», в якому намагався показати можливість морального відро
дження вавіть для Чичикових І Плюшкіиих, хотів знайти позитивні образи 
в панівних класах кріпосницької Росії. Але пі намагання автора «облаго
родити» деспотичний самодержавио-кріпоснвцький лад привелв його до 
тяжкої творчої поразки. В період роботи над другою частиною «Мертвих 
душ» Гоголь двічі спалює написане. До нас дійшли тільки окремі чорнові 
начерки незакінченого твору.

В стані тяжкого морального занепаду, фанатичної релігійної нестями, 
відмовляючись від їж і й води. Гоголь прожив недовго після спалення 
свого рукопису.

Помер Микола Васильович Гоголь 4 березня (за новим стилем) 
1852 року в Москві.

Проводи його тіла на кладовище Даиилового монастиря перетворилися 
иа величезну демонстрацію. Як розповідав одив в сучасників, хтось із 
перехожих спитав:

«Кого це ховають? Н евже це все рідня небіжчика?»

1 В. І. Ленін. «З минулого робітничої преси в Росії», 1914 р. Т в о #  
т. XVII, стор. 341. ,}



Рюму відповіли з натовпу мблоді, шо йшла за труною:
«Ховають Гоголя, і осі ми йому кровна рідня, та ще з нами вся 

РосіяІ»
Самодержавство, налякане виявом любові иароду до автора «Ревізора» 

й «Мертвих душ», вдалося до репресій. Молодого Тургеиева за надруку
вання некролога про Гоголя вислали в Москви; на кілька років було за
боронено вихід нового видання творів Гоголя.

Але нішо не могло зменшити величі Гоголя в свідомості народу. Саме 
Гоголь в часи свого творчого розквіту сказав нове критичне слово про 
самодержавно-кріпосницьку Росію. Його твори завдавали відчутного удару 
кріпосництву, пробуджували свідомість людей, штовхали об’єктивно до 
революційних висновків.

Революційна думка незмінно відокремлювала основну творчість Гоголя 
від періоду його Ідейного падіння. Ім’я Гоголя В. І. Леиїн вважав дорогим 
«всякій порядній людині на Русі», зіставляв ідеї Бєлінського з ідеями 
Гоголя, підкреслюючи тим прогресивний Ідейний зміст основної творчої 
спадщини Гоголя. Безсмертні сатиричні типи Гоголя не раз використову
вались класиками марксизму — В. І. Леніним І Й. В. Сталіним як гостра 
і влучна зброя в боротьбі з ворогами соціалістичної революції.

На сторінках ленінської публіцистики ми зустрічаємо Іронічні вислов
лювання про народницьку маніловщину, маніловщину меншовиків, лібера
лів, про «неймовірну хлестаковщииу Троцького... І л іквідаторів»1. Харак
теризуючи кадетів І чорносотенців у своїй знаменитій праці «Розвиток 
капіталізму в Росії». В. І. Леиін порівнює їх з гоголівськнмн поміщиками 
Маніловим та Собакеви^ем.

Неодноразово використовуваи гоголівські образи і Й. В. Сталін, по
чинаючи з одної з ранніх своїх праць «Анархізм І соціалізм» — аж до 
виступів у наш час. Так, у доповіді VIII Надзвичайному Всесоюзному 
з'їздові Рад товариш Сталій, характеризуючи критику проекту Конституції 
тодішніми польськими й американськими реакційними газетами, іронічно 
згадує гоголівське дворове дівча ПЬпагею, яка заолуталасн у визначенні 
правої І лівої сторони.

Гарячою любов’ю до батьківщини й народу була пройнята епопея 
Гоголя «Тарас Бульба», такою ж любов'ю звучали І сповнені полум’яної 
сатири сторінки «Ревізора» та «Мертвих душ». Слідом за Чериишевським ми 
можемо назвати Гоголя «одним з иайблагородиіших синів» нашої «країни, 
васлуги якого перед батьківщиною безсмертні».

Н. Крутікова

1 |в . 1. Ленін. Твори, т. XV. стор 548.
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СОРОЧИНСЬКИЙ я р м а р о к

І

Мені нудно в хаті жить.
Ой. вези ж йене із дому.
Д е багацько грому, грому.
Д е гопцюють все дівкн.
Д е гуляють парубки!

З  старовинної легенди.

Який чарівний, який розкішний літній день на Україні! Які 
млосно-гарячі ті години, коли полудень сяє серед тнші й спекн, 
і блакитний, незмірний океан, ярливим куполом схилившись над 
землею, здається, заснув, весь потонувши в млості, пригор
таючи й стискаючи прекрасну в легеньких обіймах! На ньому— 
ні хмаринки. В полі—ні звуку. Все начебто вмерло; вгорі 
тільки в небесній глибині тремтить жайворонок, і срібні піоні 
летять повітряними сходами на закохану землю, та зрідка ки
гикання чайки чи дзвінкий голос перепела пролунає в степу. 
Ліниво й бездумно, ніби гуляючи без мети, стоять підхмарні 
дуби, І сліпучі удари сонячного проміння запалюють цілі ма
льовничі маси листя, кидаючи на інші темну, як ніч, тінь, на
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яку тільки при великому вітрі бризкає золото. Смарагди, то
пази, яхонти ефірних комах сипляться над барвистими горо
дами, обрямовуваними стрункими соняшниками. Сірі скирти 
сіна й золоті снопи хліба табором розташовуються в полі й 
мандрують по його безкрайності. Нагнулись від ваги плодів 
розлогі віти черешень, слив, яблунь, груш; неба, його чисте 
дзеркало — ріка в зелених, гордо піднятих рамах... Яке повне 
розкошів і солодкої знемоги українське літо!

Такою розкішшю сяяв один із днів гарячого серпня року 
тисяча вісімсот... вісімсот... Та років із тридцять буде тому, 
коли шлях, верст за десять до містечка Сорочинці', кипів наро
дом, що поспішав в усіх околишніх і далеких хуторів на ярма
рок. З самого ранку ще тяглися нескінченною валкою чумаки 
із сіллю та рибою. Гори горшків, закутаних у сіно, поволі су
нули, здається, нудьгуючи з своєї неволі й темряви; подекуди 
тільки яка-небудь розмальована барвисто миока чи макітра 
хвастливо висувалася з високо піднятого на возі плоту й при
вертала розчулені погляди прихильників розкоші. Багато з по
дорожніх поглядали з заздрістю на високого гончара, власника 
цих коштовностей, що, повільно ступаючи, йшов за своїм кра
мом, дбайливо закутуючи своїх глиняних чепурунів та кокеток 
ненависним для них сіном.

Самотою збоку тягся стомленими волами віз, навалений 
мішками, прядивом, полотном та всякою хатньою поклажею, а 
за ним брів, у чистій полотняній сорочці і в забруднених полот
няних штанях, його хазяїн. Лінивою рукою обтирав вій піт, що 
градом котився з його смаглявого обличчя і навіть капав з доз- 
гпх вусів, напудрованих тим невмолимим перукарем, що некли
каний приходить і до вродливиці, і до потвори та силоміць 
пудрує кілька тисяч уже літ весь рід людський. Поряд із ним 
ішла прив’язана до воза кобила, сумирний вигляд якої доводив 
похилий вік її. Багато зустрічних, і особливо молодих парубків, 
брались за шапку, порівнявшись із нашим дядьком. Одначе не 
сиві вуси й не поважна хода його змушувала їх це робити; до
сить було звести очі трохи вгору, щоб побачити причину такої 
шанобливості: на возі сиділа гарненька дочка з круглим лич
ком, з чорними бровами, що рівними дугами зводилися над 
ясними карими очима, з безжурно усміхненими рожевими 
устами, з зав’язаними на голові червоними і синіми стрічками,

разом з довгими косами і пучком польових квітів, багатою 
ороною лежали на її  чарівній голівці. Все, здавалося, ціка

1 Полтавської області, місце, де народився Гоголь.
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вило її; все було для неї чудне, нове... і гарненькі очиці без
перестанку бігали від одного дива до другого. Та як і не роз
важитися! Уперше на ярмарку!.. Дівчина у вісімнадцять літ 
уперше на ярмарку!.. Та ніхто з прохожих і проїжджих не знав, 
як важко їй було вблагати батька взяти її з собою, хоч той і 
душею радий був би зробити це перше, якби не лиха мачуха, 
що навчилася тримати його в руках так само вправно, як він 
віжки своєї старої кобили, що ото за довголітню працю плен
талася тепер на продаж. Невгамовна дружина!.. Та ми й за
були, що й вона тут сидить зверху на возі .у пишній шерстяній 
зеленій кохті, на якій, ніби на горностаєвім хутрі, нашиті були 
хвостики червоного тільки кольору, в дорогій плахті, що рябіла, 
мов шахівниця, і в ситцевім барвистім очіпку, що надавав 
якоїсь особливої поважності її червоному повному обличчю, 
по якому перебігало щось таке неприємне, таке дике, що кож
ний ту ж мить квапився перевести збентежений погляд свій на 
веселеньке личко дочки.

Очам наших подорожніх почав уже відкриватися Псьол; 
здаля вже повівало холодком, що здавався відчутнішим після 
втомної, виснажливої спеки. Крізь темно^ і яснозелене листя 
недбало розкиданих >у лузі осокорів, берез і тополь заблискали 
вогненні, повиті холодом іскри, і річка-красуня пишно відкрила 
срібне лоно своє, на яке розкішно падали зелені кучері дерев. 
Свавільна, як вона в ті чарівні години, коли правдиве дзеркало 
так завидливо вбирає в себе її  сповнене гордощів і сліпучого 
блиску чоло, лілейні плечі й мармурову шию, затінену темною 
хвилею, що впала з русої голови, коли зневажливо відкидає 
вона одні прикраси, щоб замінити їх іншими, і вередуванням її 
й краю нема, — вона чи не щороку міняє свої околиці, вибирає 
собі новий шлях й оточує себе новими, різноманітними ланд
шафтами. Ряди млинів підіймали на важкі колеса свої широкі 
хвилі й потужно кидали їх, розбиваючи на бризки, обсипаючії 
пилом і сповнюючи шумом околицю. Віз із відомими нам па
сажирами виїхав <у цей час на міст, і ріка у всій красі і величі, 
як суцільне скло, розкинулась перед ними. Небо, зелені й сииі 
ліси, люди, вози з горшками, млини—все перекинулось, стояло 
й ходило догори ногами, не падаючи в блакитну принадну бе
зодню. Красуня наша задумалась, дивлячись на розкішний 
краєвид, і забула навіть лузати свій соняшник, чим ретельно 
розважалась усю дорогу, коли раптом слова: «ой, та й дів
чина!» вразили її вухо. Оглянувшись, побачила вона гурт па
рубків, що стояли на мосту, і серед них один, одягнений ч е П ^ | 
кіше ніж інші, в білій свиті і в сивій з решетилівського смушка
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шапці; узявшись у боки, молодецьки поглядав на проїжджих. 
Красуня не могла не помітити його засмаглого, але приємного 
обличчя й огненних очей, що, здавалося, намагались побачити 
її наскрізь, і спустила очі, подумавши, що, може, це він сказав 
ті слова. «Гарна дівчина!» казав далі парубок у білій свиті, не 
зводячи з неї очей. «Я віддав би все своє господарство, щоб 
поцілувати її. А он спереду й диявол сидить!» Регіт знявся з 
усіх боків; та вирядженій жінці чоловіка, що повільно ступав 
поруч, не дуже сподобалось таке привітання: червоні шоки її 
стали аж огненні, і тріскотіння добірних слів посипалось, як 
град, на голову гуляки-парубка:

«Щоб ти вдавився, паскудний бурлако! Щоб твого батька 
горшком по голові стукнуло! Щоб він послизнувся на льоду, 
антихрист проклятий! Щоб йому на тім світі чорт бороду об
смалив!»

«Ач, як лається!» сказав парубок, витріщивши на неї очі, 
нібито спантеличений таким сильним залпом несподіваних при
вітань: «і язик їй, столітній відьмі, не заболить вимовляти так! 
слова». у

«Столітній!..» підхопила літня красуня. «Поганцю! піди та 
вмийся попереду! Шибенику нікчемний! Я не бачила твоєї ма
тері, та знаю, що погань! і батько погань! Столітній! що з 
нього молоко ще на губах...» Віз саме почав з’їжджати з мосту, 
і останніх слів уже не можиа було почути; та парубок не хотів, 
здається, закінчити «а цьому: не думавши довго, схопив він 
жменю грязюки й жбурнув услід їй. Удар був влучніший, ніж 
можна було сподіватись: весь новий ситцевий очіпок був заля
паний грязюкою, а регіт у гурті легковажних гульвіс вибухнув 
ше з більшою силою. Огрядна чепуруха скипіла від гніву; та 
віз від’їхав у цей час досить далеко, і злість її  впала на безне
винну пасербицю та на повільного чоловіка, який, звикши 
здавна до таких явищ, весь час уперто мовчав і байдуже 
сприймав бентежну мову розлюченої дружини. Одначе, незва
жаючи на це, невтомний язик її тріщав і метлявся в роті доти, 
поки не приїхали вони в передмістя до старого знайомого й 
кума, козака Цибулі.

Зустріч з кумами, що давно не бачились, вигнала на 
якийсь час із голови цю неприємну пригоду, примусивши на
ших подорожніх порозмовляти про ярмарок 1 перепочити 
після далекої дороги.



п
Що боже, ти мій господи, 

чого нема на тій ярмарці! 
колеса, скло, дьоготь, тютюн, 
ремінь, цибуля, крамарі всяк;... 
так що хоч би в кишені було 
рублів із тридцять, то іі тоді б 
ие закуппв усієТ ярмарки.

З  української комедії.

Вам, мабуть, траплялося чути, як десь рине далекий водо
спад, коли все навколо сповнене сполоханого гуркоту, і хаос 
дивних, неясних звуків вихром носиться перед вами. Справді, 
чи не ті самі почування вмить охоплять вас у вихрі сільського 
ярмарку, коли весь народ зростається в одне величезне страхо
вище й ворушиться всім своїм тулубом на майдані та в тісних 
вулицях, кричить, гогоче, гримить? Галас, сварка, мукання, ме
кання, ревіння — все зливається в один безладний гомін. Воли, 
мішки, сіно, цигани, горшки, баби, пряникц, шапки—все яскраво 
строкато, безладно метуціиться купами і снується перед очима. 
Різноголосна мова потопляє одна одну, і жодне слово не вихо
питься, не врятується від цього потопу; жоден крик не вимо
виться ясно. Тільки ляскання по руках торжників чути з усіх 
кінців ярмарку. Ламається віз, дзвенить залізо, з гуркотом па
дають скидувані на землю дошки, і запаморочена голова не 
розуміє, куди вдатися. Приїжджий мужик наш з чорнобривою 
дочкою давно вже тинявся між народом. Підходив до одного 
воза, обмацував другого, прислухався до цін; а в той час 
думки його оберталися безперестанно коло десяти мішків пше
ниці та старої кобили, що він привіз «а продаж. З обличчя 
дочки його помітно було, що їй не дуже приємно тертися коло 
возів з борошном та пшеницею. їй би хотілося туди, де під по
лотняними ятками принадно розвішані червоні стрічки, сережки, 
олов’яні, мідні хрестики й дукачі. Та й тут, одначе, вона зна
ходила собі багато чого для спостереження: ї ї  смішило дуже, 
як циган і мужик били один одного по руках, скрикуючи самі 
від болю; як п’яний єврей давав бабі киселю ', як, посварив
шись, перекупки перекидались лайкою і раками; як москаль, 
погладжуючи одною рукою свою цапину бороду, другою... Та 
ось почула вона, що хтось, смикнув ї ї  за вишиваний рукав со
рочки. Озирнулась—аж парубок у білій свитці, з ясними очима,

1 «Давати киселю» — бити кого-пебудь позаду ніг. (П рш і. Гоголя.)
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стояв перед нею. Жилки її здригнулись і серце забилося так, 
як ще ніколи, ні з якої радості, ні з якого горя: і дивно, і любо 
їй здалося, і сама не могла розібрати, що робилося з нею. «Не 
бійся, серденько, не бійся!» говорив він до неї стиха, взявши її 
за руку, «я нічого не скажу тобі лихого!» Може, це й правда, 
що ти нічого не скажеш лихого», подумала собі красуня: 
«тільки мені чудно... мабуть, це нечистий! Сама, здається, 
знаєш, що не годиться так... а сили немає вихопити від нього 
руку». Мужик обернувся й хотів щось промовити до дочки, та 
збоку почулося слово: пшениця. Ile магічне слово змусило його 
в ту ж хвилину приєднатися до двох негоціантів ', які голосно 
розмовляли, і уваги, що прикувалася до них, уже нішо неспро
можне було відвернути.

III

Чн бачиш, він який паринше?
На світі трохи єсть таких
Сивуху так, мов брагу, хлніпеї 

^  Котляревський. *Енеїда*.

«То ти думаєш, земляче, що погано піде наша пшениця?» 
говорив чоловік, з вигляду схожий на заїж дж ого міщанина, 
мешканця якого-небудь містсчка, у пістрьових, замазаних 
дьогтем і засмальцьованих шароварах, до другого в синій, по
декуди вже й з латками, свитці та з величезною гулею на лобі.

«Та думати нема чого тут; я ладен накинути на шию петлю 
та й гойдатися на цьому дереві, як ковбаса перед різдвом на 
хаті, коли ми продамо хоч одну мірку».

«Кого ти, земляче, морочиш? Привозу ж, крім нашого, нема 
зовсім», відказав чоловік у пістрьових шароварах. «Егеж, го
воріть собі, що хочете», думав про себе батько нашої красуні, 
шо не пропускав 1 слова з розмови двох негоціантів, а в мене 
десять мішків таки є в запасі».

«То ж то й воно, що коли де встряне нечиста сила, то жди 
стільки добра, як від голодного москаля», значущо сказав чо
ловік з гулею на лобі.

«Яка нечиста сила?» підхопив чоловік у пістрьових шаро
варах.

«Чи ти чув, що подейкують люди?» провадив далі той, що 
з гулею на лобі, наводячи на нього скоса свої похмурі очі. 
f  «Ну?»

1 Негоціант — купець.
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«От тобі й ну! Засідатель, щоб він не діждав більше вити
рати губи після панської слив’янки, одвів для ярмарку про
кляте місце, «а якому, хоч лусни, ні зернини не продаси. Бачиш 
ти отой старий розвалений сарай, що ген-ген стоїть під горою?» 
(Тут цікавий батько нашої красуні підсунувся ближче і весь 
обернувся, здавалося, на увагу). «В тому сараї й водяться чор
тячі штуки; і жоден ярмарок на цьому місці не минався без 
біди. Вчора волосний писар проходив пізно ввечері, коли зиок,— 
аж у вікно на даху — висунулось свиняче рило та й рохнуло 
так, що йому мороз пішов за спиною; так ! жди, що знов з’я
виться ч е р в о н а  с в и т к а ! »

«Що ж це за ч е р в о н а  с в и т к  а?»
Тут у нашого пильного слухача волосся стало дибом; з стра

хом обернувся він назад і побачив, шо дочка його та парубок 
спокійно стояли, обнявшись і наспівуючи одне одному якісь 
любовні казки, забувши про всі свитки на світі.

Це розвіяло його страх ! примусило повернутися до звичай
ної безпечності.

«Еге-ге, земляче, та ти майстер, як бачу, обійматися! Щоб 
мене чорт узяв, коли я не на четвертий тільки день після ве
сілля навчився обіймати покійну свою Хвеську, та й то дяку
вати кумові: бувши д р у ж к о м ,  напутив».

Парубок помітйв, ту ж мить, що батько його коханої не 
дуже розумний, і в думках заходився будувати план, як би то 
схилити його на свою руч.

«Ти, певно, чоловіче добрий, не знаєш мене, а я тебе зразу 
впізнав».

«Може, І впізнав».
«Коли хочеш, то й як звати, і на прізвище, ! всяку врячину 

розкажу: тебе звуть Солопій Черевик».
«Егеж, Солопій Черевик».
«А придивись-но гарненько: чи не впізнаєш мене?»
«Ні, не пізнаю. Не в гнів сказати, на віку стільки довелось 

надивитися морд усяких, що чорт їх і пригадає всіх!»
«Шкода, що ти не пригадаєш Голопупенкового сина!»
«А ти нібн Охримів син?»
«А хто ж інший? Хіба тільки л и с и й  д і д ь к о ,  як не він».
Тут приятелі взялися за шапки й почалося чоломкання; наш 

Голопупенків сии, одначе, не гаявши часу, наважився одразу ж 
напосістись на нового свого знайомого.

«Ну, Солопію, ото, як бачиш, я й дочка твоя покохали одне 
одного так, шо хоч би й вік жити вкупі».

«Що ж, Параско», сказав Черевик, обернувшись і сміючись
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до своєї дочки: «може, й справді, щоб уже, як то кажуть, вкупі, 
і той... щоб і паслись на одній траві! Га? по руках? Ану лишень, 
новообраний зятю, став могорича!» і всі троє опинились у відо
мій ярмарковій ресторації — під яткою в єврейки, засіяною не
зліченною флотилією сулій, бутлів, пляшок всякого роду й віку. 
«Ох і молодець! за це люблю!» говорив Черевик, трохи підпивши 
й бачивши, як наречений зять його налив кухоль завбільшки 
з півкварти і, навіть не скривившись, вихилив до дна, хрьоп
нувши потім його вдрузки. «Що скажеш, Параско? Якого я тобі 
жениха доп’яв! Дивись, дивись: як він хвацько тягне сивуху!..» 
[, посміхаючись та заточуючись, поплентався вій з нею до свого 
воза, а наш парубок пішов уздовж рядів з дорогим крамом, де 
були купці навіть із Гадяча й Миргорода — двох знаменитих 
міст Полтавської губернії, нагледіти кращу дерев’яну люльку 
з мідною гарною оправою, квітчасту по червоному тлі хустку 
і шапку на весільні дарунки тестеві й усім, кому слід.

IV

Хоть чоловікам не онее,
Та коли жінці, бачиш, тее.
Так треба угодити...

Котляревський.

«Ну, жінко! а я знайшов жениха дочці!».
«Ото, якраз до того тепер, щоб женихів шукати. Дурню, 

дурню! Тобі, мабуть, і на роду написано зостатися таким! Де ж 
таки ти бачив, де ж таки ти чув, щоб добрий чоловік бігав 
тепер за женихами? Ти подумав би краще, як пшеницю з рук 
збути; гарний, мабуть, і жених той! Гадаю, голодранець над го
лодранцями».

«Е, як би не так, подивилась би ти, що то за парубок! Сама 
свитка більше коштує, ніж твоя зелена кохта й червоні чоботи. 
А як сивуху з н а м е н и т о  хлище... Чорт би мене взяв разом 
з тобою, коли я бачив на віку своїм, щоб парубок одним духом 
вихилив півкварти, не скривившись».

«Ну, ото ж: йому як п’яниця та волоцюга, то й його масті. 
Даю голову на заставу, якщо це не той самий шибеник, що 
вчепився до нас на мосту. Шкода, що й досі він не попадеться 
мені: вже б я йому далася взнаки».

«Та що, Хівре, хоч би й той самий; чому ж він шибеник?»
«Е! чого ж він шибеник? Ох, ти, голово безмозка! чули? 

чого він шибеник! Куди ж ти заховав дурнячі очі свої, коли
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проїздили ми млини; йому хоч би отут, перед самим його зака- 
ляним тютюнищем носом, знеславили його жінку, йому б те й 
байдужісінько».

«А все ж я не бачу в ньому нічого поганого; хлопець хоч 
куди! Ото тільки, що заліпив був на мить мармизу твою гноєм».

«Еге! та ти, я бачу, й слова не даси мені сказати! А що це 
воно таке? Коли це бувало з тобою? Мабуть, встиг уже сьорб
нути, не продавши нічого...»

Тут Черевик наш помітив і сам, що розбалакався занадто, 
І закрив на мить голову свою руками, гадаючи, без сумніву, 
що розгнівана жінка так І вчепиться йому в чуба своїми по
дружніми кігтями. «Отуди до дідька! От тобі й весілля!» думав 
він про себе, відступаючи від сильного натиску дружини. «До
ведеться відмовити путящому чоловікові отак з доброго дива. 
Боже ти мій, господи, за що така напасть иа час, грішних! і 
так багато всякої погані на світі, а ти ще й жінок наплодив!».

V
Не хнлнся, явороньку.

Ще ти зелененький:
Н е журися, козаченьку.

Щ е ти молоденький!
Українська пісня.

Неуважно дивився парубок у білій свитці, сидячи коло 
свого воза, на народ, що глухо гомонів навколо нього. Втом
лене сонце покидало світ, спокійно пропалахкотівши свій полу
день та ранок; і згасаючий день чарівно й яскраво рум’янився. 
Сліпучо виблискували верхи білих шатрів та яток, освітлені 
якимось ледве помітним огненнорожевим світлом. Шибки на
валених купами вікон горіли; зелені пляшки і чарки на столах 
у шинкарок стали огненними; гори динь, кавунів і гарбузів зда
вались вилитими із золота І темної міді. Гомін помітно рідшав і 
вщухав, і потомлені язики перекупок, мужиків та циган ліни
віше й повільніше обертались. Де-не-де починав блимати вог
ник, 1 запашна пара од варених галушок розносилася по ву
личках, що стихали. «Чого зажурився, Грицьку?» скрикнув ви
сокий засмаглий циган, .ударивши по плечу нашого парубка. 
«Що ж, віддавай воли за двадцять!»

«Тобі б усе воли та воли! Вашому племені все б бариші 
тільки. Підвести та обдурити доброго чоловіка».

«Тьху, диявол! тебе не в жарт замарудило. Чи не з досади, 
що сам накинув ообі наречену?»
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«НІ, це не по-моєму; я додержую свого слова; шо вже зро
бив, тому й довіку бути. Та от .у старого шкарбана Черевика 
нема совісті, видно, і на півшеляга; сказав, та й назад... Ну, 
його й винуватити нема чого, він — пень та й годі. Все це 
штуки старої відьми, що ми її сьогодні з хлопцями на мосту 
вилаяли на всі боки! Ех, якби я був царем, або паном великим, 
я б перший перевішав усіх тих дурнів, що дозволяють себе сід
лати бабам...»

«А продаси воли за двадцять, якщо ми заставимо Черевика 
віддати нам Параску?»

Здивовано поглянув на нього Грицько. В смаглявих рисах 
цигана було щось злостиве, дошкульне, погане і разом погорд
ливе: людина, глянувши на нього, вже ладна була признати, 
що в цій чудній душі киплять достойності великі, та їм одна 
тільки нагорода є на землі — шибениця. Рот, що зовсім про
валився між носом і гострим підборіддям, завжди осяяний до
шкульною усмішкою, невеликі, але жваві, як огонь, очі і безу
пинне миготіння на лиці блискавки задумів і намірів—все це на
чебто вимагало особливого, такого ж дивного для себе убран
ня, яке саме й було на ньому. Цей темнокоричневий кафтан, шо 
один дотик до нього, здавалось, перетворив би його на порох; 
довге чорне волосся, шо пасмами спадало на плечі; черевики, 
взуті на босі, засмаглі ноги, все це, здавалося, приросло до 
нього й становило його природу. «Не за двадцять, а й за п’ят
надцять віддам, якщо не збрешеш тільки!» відповів парубок, 
не зводячи з нього допитливих очей.

«За п’ятнадцять? добре! Гляди ж, не забувай: за п’ятнад
цять! Ось тобі й синиця 1 на завдаток!»

«Ну, а як збрешеш?»
«Збрешу — завдаток твій!»
«Добре! Ну, давай же по руках!»
«Давай!»

VI
От біда, Роман іде, от тепер 
якраз насадить мені бебехів та 
б вам, пане Хомо, не без лиха 
буде.

З  української комедії.
«Сюди, Опанасе Івановичу! ось тут тин нижчий, підіймайте 

«огу, та не бійтесь: дурень мій подався на цілу ніч з «умом під 
вози, щоб москалі часом не поцупили чого». Так грізна жінка

1 П ’ять карбованців — асигнація сннього кольору.
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Черевикова ласкаво підбадьорювала поповича, шо боязко ту
лився коло тину; той виліз хутко на тин та довго стояв, вага
ючись, на ньому, иіби висока страшна примара, приціляючись 
оком, куди б краще стрибнути, і нарешті з шумом кинувся в 
бур’ян.

«Ото лихо! Чи ие забилися ви, чи не скрутили ще, боронь 
боже, в’язи?» лепетала заклопотана Хівря.

«Цс! нічого, нічого, иайлюб’язніша Хавронія Никифорівно!» 
болізно й пошепки промовив попович, підводячись на ноги: 
«крім хіба уязвления від кропиви, цього змієподобного зілля, 
як казав небіжчик отець протопоп».

«Ходімо ж тепер до хати; там нікого нема. А я думала вже, 
Опанасе Івановичу, що на вас болячки чи соняшниці напали. 
Нема та й нема. Як же вам живеться? Я чула, що паи-отцеві 
перепало тепер чимало всякої всячиии!»

«Чиста дрібниця, Хавроніє Никифорівно; панотець зібрав 
за весь піст мішків з п’ятнадцять ярового, проса мішків з чо
тири, книшів із сотню, а курей, якщо полічити, то не буде й 
п’ятдесят штук, яйця ж усе більше протуклі. Та воістину сла- 
досні приношения, мовивши до прикладу, єдино від вас споді
ваємося дістати, Хавроніє Никифорівно!» говорив далі попович, 
розчулено поглядаючи на неї та присуваючись ближче.

«Ось вам і приношення, Опаиасе Івановичу!» промовила 
вона, ставлячи на стіл полумиски і манірно застібаючи свою 
кохту, що наче ненавмисно розстібнулася: «варенички, галу
шечки пшеничні, пампушечки, товченички!»

«Голову даю в заставу, якщо це зробили не иаймайстериіші 
руки з усього Євиного роду!» сказав попович, беручись до тов
чеників і присовуючи другою рукою варенички. «Одначе, Хав
роніє Никифорівно, серце моє прагне від вас поживи солодшої 
за всі пампушечки й галушечки».

«От я вже й не знаю, якої вам ще поживи хочеться, Опа
насе Івановичу!» відповіла огрядна красуня, прикидаючись, 
ніби не розуміє.

«Розуміється, любові вашої, незрівнянна Хавроніє Никифо
рівно!» пошепки промовив попович, держачи в одній руці ва
реника, а другою обіймаючи широкий стаи її.

«Бозиа-що ви видумаєте, Опаиасе Івановичу!» сказала 
Хівря, соромливо опустивши очі свої. «Чого доброго! ви, ма
буть, візьметесь ще й цілуватися!»

«Щодо цього я вам скажу хоч би й про себе», говорив далі 
попович: «коли був я, до прикладу сказати, ще в бурсі', ось,

1 Бурса  — духовна школа.
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як зараз, пригадую...» Тут почулася знадвору гавкання й сту
кіт у  ворота. Хівря поквапно вискочила й вернулась, уся зблід
нувши «Ну, Опанасе ІвановичуІ ми попалися з вами: народу 
стукається купа, 1 мені вчувся кумів голос...» Вареник застряв 
у горлі поповичеві... Очі його вирячились, начебто який-небудь 
виходець з того світу тільки що зробив йому перед цим візит 
свій. «Лізьте сюдиі» кричала перелякана Хівря, показуючи на 
покладені під самою стелею на двох перекладинах дошки, де 
було навалено всякого хатнього манаття. Небезпека додала 
духу нашому героєві. Опам’ятавшись трохи, скочив вій на ле
жанку І поліз звідти обережно на дошки; а Хівря побігла без 
пам’яті до воріт, бо стукали знову та ще дужче й нетерплячіше.

VII
Та тут чудасія, мосьпане'

З  української комедії.

■ На ярмарку трапилася дивна пригода: скрізь пішла чутка, 
що десь між крамом з’явилася ч е р в о н а  с в и т к а .  Бабі, що 
продавала бублики, привидівся сагана, у вигляді свині, що без
перестанку нахилявся над возами, начебто шукаючи чогось, 
l ie  швидко облетіло всі кутки вже притихлого табору; І всі 
вважали за злочин не вірити, дарма що баба з бубликами, пере, 
сувна крамниця якої стояла поояд із яткою шинкаря, вклоня
лася цілий деиь без потреби і виписувала ногами цілковиту по
дібність свого смачного краму. До цього долучились ще збіль
шені звістки про чудо, бачене волосним писарем у  розваленому 
сараї, отож проти ночі всі щільніше тулилися одне до одного; 
спокій зиик, і страх заважав кожному склепити очі свої; а ті, 
що були не дуже хоробрі і запаслися ночівлею в хатах, забра
лися додому. До таких належав І Черевик із кумом та дочкою, 
які разом з гостями, що напросились до них у хату, і зчинили 
стукіт, що так перелякав нашу ХІврю. Кума вже трохи розі
брало. Це можна було бачити з того, що він двічі проїхав своїм 
возом по подвір’ю, поки знайшов хату. Гості теж були у весе
лому настрої І без церемонії увійшли перше за самого хазяїна. 
Дружина нашого Черевика сиділа, як иа голках, коли почали 
еони нишпорити по всіх кутках у хаті. «ІЛо, кумо», скрикнув, 
увійшовши, кум: «тебе ще й досі трясе пропасниця?»—«Егеж, 
нездужається», відповіла Хівря, неспокійно поглядаючи на 
дошки, накладені під стелею.—«Ану, жінко, дістань-но там у 
возі баклажок!» казав кум до жіики, що приїхала з ним разом: 
«ми хильнемо його з добрими людьми; прокляті баби нагнали
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такого страху, що й сказати соромно. Та ми ж, їй-богу, браття, 
через дурницю приїхали сюди!» казав він далі, сьорбаючи з 
з череп’яного кухля. «Я тут-таки даю в заставу иову шапку, 
якщо баби не надумали покепкувати з нас. Та хоч би й справді 
сатана, що сатаиа? Плюйте йому на голову! Нехай би оцю 
хвилину забагнулось йому стати ось тут, наприклад, переді 
мною: був би я собачий сии, якби не дав би йому дулю аж під 
ніс!»—«Чого ж ти враз зблід увесь» закричав одии з гостей, 
вищий від усіх на голову, що намагався завжди вдавати з себе 
сміливця. «Я... господь з вами! приснилось!» Гості посміхнулись. 
Задоволена усмішка з’явилась «а обличчі красномовного смілив
ця. «Куди там йому збліднути!» підхопив другий: «щоки в нього 
розцвіли, як мак; тепер він не Цибуля, а буряк, — або краще, 
сама ч е р в о н а  с в и т к а ,  що так налякала людей». Бакла
жок прокотився по столу і зробив гостей ще веселішими, ніж 
перше. Тут Черевик наш, якого давно мучила ч е р в о н а  
с в и т к а  та ие давала й на хвилину спокою цікавому його ду
хові, підступив до-кума. «Скажи, будь ласка, куме! от питаю, 
та ніяк не допитаюся, що то за історія з тієїр проклятою с в и т 
к о ю.  «Е, куме! воно б не годилось розповідати проти ночі; та 
хіба вже на те, щоб догодити тобі й добрим людям (при цьому 
звернувся вій до гостей), що їм, я бачу, так само, як і тобі, хо
четься дізнатися про цю диковину. Ну, добре. Слухайте ж!» 
Т.ут він почухав плече, втерся полою, поклав обидві руки на 
стіл і почав:

«Раз, за яку провину, їй-богу, вже й не знаю, вигнали од
ного чорта з пекла».

«Як же це, куме!» перебив Черевик: «як же могло це ста
тися, щоб чорта вигнали з пекла?»

«Що ж робити, куме? вигнали, то й вигнали, як ото собаку 
хазяїн виганяє з хати. Може, йому забагнулось вчинити яке- 
небудь добре діло, иу, й показали йому поріг. От чортові бід
ному так стало сумно, так сумио за пеклом, що хоч на гілляку. 
Що робити? Почав з горя пити. Отаборився в отому сараї, що, 
як ти бачив, розвалився під горою і що повз нього ні один доб
рий чоловік ие пройде тепер, не захистивши спершу себе хре
стом святим, і став той чорт такий гультяй, якого не знайдеш 
і між парубками. Од райку й до вечора тільки й діла, що си
дить .у шинку!..»

Тут знову суворий Черевик перебив нашого оповідача: 
«Бозна-що говориш ти, куме! Як це можна, щоб чорта впу
стив хто-иебудь у шинок? Адже в нього ж  є, хвалити бога, і 
кігті на лапах, і ріжки на голові».
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«Ого ж бо й штука, шо на ньому була шапка й рукавиці. 
Хто його впізнає? Гуляв-гуляв — нарешті дійшло до того, що 
пропив усе, що мав при собі. Шинкар довго давав набір, по
тім і перестав. Довелося чортові заставити червону свитку 
свою, мало не за третину ціни шинкареві, що шинкарював 
тоді на Сорочинському ярмарку; заставив та й каже йому: 
«гляди ж, шинкарю, я прийду до тебе по свитку якраз через рік, 
бережи ПІ» і зник, як у воду. Шинкар роздивився гарненько 
свитку: сукно таке, що й у Миргороді ие дістанеші а червоний 
колір горить, як огонь, аж не надивишся! От шинкареві надо
кучило дожидатися строку. Почухав собі пейсики, та й злу
пив з якогось проїжджого пана мало не п’ять червінців. Про 
строк шинкар і забув зовсім. Коли це одного разу, иад вечір, 
приходить якийсь чоловік: «ну, шиикарю, віддавай мою
свитку!» Той спочатку був і ие впізнав, а потім, як розди
вився, то прикинувся, ніби й у вічі не бачив: «яку свитку? в 
мене нема ніякої свитки! Я знати не знаю твоєї свитки!» Той, 
гульк, — і пішов; та тільки ввечері, коли шинкар, замкнувши 
свою халупу й перелічивши в скринях гроші, накинув на себе 
простирадло і став по-своєму молитись богу — чує шару
діння... зирк — з усіх вікои повиставлялись свииячі рила...»

Тут справді почувся якийсь неясний звук, що дуже ски
дався на свиняче рохкання: всі зблідли... Піт виступив на об
личчі оповідача.

«Шо?» промовив злякано Черевик.
«Нічого!..» відповів кум, трясучись усім тілом.
«Га!» обізвався один із гостей.
«Ти ск азав ..»
«Ні!»
«Що ж воно рохнуло?»
«Бог знає, чого ми переполохались. Нікого нема!» Всі зля

кано стали озиратись навколо й почали нишпорити по кут
ках. Хівря була ні жива ні мертва. «Ех ви, баби! баби!» промо
вила вона голосно: «чи вам козакувати й бути чоловіками? Вам 
би веретено в руки, та й посадити за гребінь; один хто-небудь, 
може, прости господи... Під ким-небудь ослін заскрипів, а всі 
й кинулись, як навіжені!» Це засоромило наших сміливців і 
примусило їх підбадьоритись; кум хильнув із кухля і почав 
оповідати далі: «Шинкар обмер; одначе ж свииі иа ногах, 
довгих як ходулі, повлазили .у вікна і вмить оживили його 
плетеними трійчатками, примусивши танцювати вище цього 
сволока. Шинкар —  у  ноги, признався у всьому... Та свитки 
вже не можна було повернути скоро. Пана обікрав на дорозі



якийсь циган І продав свитку перекупці; та привезла її  знову 
на Сорочинський ярмарок, але з того часу ніхто а^ке нічого не 
купував у неї. Перекупка дивувДИ Ь б Д и вувалась та, нарешті, 
збагнула: мабуть, це винна ГТОД86Й? • Недарма, наля
гаючи її, почувала, що її ДУмаючи. не га'
даючи довго, кинула в огв«ь,ттл,й^£Й$*> чортова одежа І 
Еге, та це чортів дарунок!, Перекупка примудрилась і підсу
нула у віз одному чоловіїдавРіцУ еЛоЬіз Гп^дб^ати масло. Ду
рень і зрадів; та тільки маслі Чіхтр» &• лишати ие хоче. Е, не
добрі руки підкинули сві^ш ^Схопив „сокиру й порубав її на 
шматки; зирк — аж лізе одїїіГш йаіок'до ■дрУ&го, та й знову 
ціла свитка! Перехресшмішсь. р т ф к т  сокирою вдруге, 
шматки розкидав по всьому ярмІ ф У /  І"поїхав;" Тільки з того 
часу кожного року, і саме пі^Гчяс-ярмарку, чорт із свинячим 
писком ходить по всьому майДанУ,‘’’рохкає й збирає шматки 
своєї свитки. Тепер, кажуть, тільки одного лівого рукава бра
кує йому. Люди з того часу одхрещуються від того місця, і 
ось уже буде тому років з десять, як не §уло там ярмарку. 
Та нечиста сила надала оце засідателеві од...» Друга поло
вина слова завмерла на устах в оповідача. .

Вікно брязнуло з гуркотом; шибки з дзвоном\іовйл1талі^ 
геть, і страшна свиняча пика висунулась, поводяч*Г^вмЪ, т ф  
питалася: «А що ви тут робите, добрі люди?»

VIII
...Піджав хвіст, мов собак^
Мов Каїн, аатруепБбЬ увеЙ І 

- Із  нрса потекла табака. \  
Котляревський. *Ене1аа».

Ж ах скував усіх, хто був у хаті. Кум з роззявленим[/ротом 
скам’янів; очі його витріщились, начебто хотіли вистрілити; 
розчепірені пальці нерухомо застигли в  повітрі. Високий смі
ливець від непоборного страху підскочив аж під стелю І вда
рився головою об перекладину; дошки посунулись, і попович 
з громом і тріском полетів на землю. «АйІ ай! ай!» кричав 
один, повалившись на лаву з жахом і дригаючи на ній ру
ками й ногами. «Рятуйте!» горлав другий, закрившись кожу
хом. Кум, виведений із скам’яніння другим переляком, поліз, 
корчачись, під пелену своєї дружини. Високий сміливець по
ліз у піч, хоч яке було вузьке там устя, І сам закрився затул
кою. А Черевик, начебто облитий окропом, схопивши на го
лову горщик, замість шапки, кинувся до дверей і, мов неса
мовитий, біг вулицями, не чуючи землі під собою; сама втома
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тільки примусила його трохи зменшити свій біг. Серце ЙОГО 
калаталось, як ступа в млині, піт котився з нього. Знемігши, 
ладен .уже був він упасти на землю, коли раптом почулось 
йому, що ззаду хтось женеться за ним... Дух йому забило... 
«Чорт! чорт!» кричав він у нестямі, потроюючи сили, І через 
хвилину без пам’яті повалився иа землю. «Чорт! чорт!» кри
чало слідом за ним, і вій чув тільки, як щось із шумом кину
лось на нього. Тут притомність відлетіла від нього, І вій, як 
страшний жилець тісної домовини, лежав німий І нерухомий 
посеред дороги.

IX
Щ е спереду і так, І сяк; —
А ззаду, єй-же-ей, на чортаї 

З  народної казки.
«Чуєш, Власе?» говорив, підвівшись уночі, один з натовпу 

народу, що спав на вулиці: «біля нас хтось згадав чорта!»
«А меиі яке діло?» пробурчав, потягуючись, цигаи, який 

лежав біля нього: «хоч би й усіх своїх родичів пом’янув».
«Але ж так закричав, нібито душать його!»
«Мало чого людина не збреше спросоння!»

Ё«Як собі знаєш, хоч глянути треба; а викреши-но вогию!» 
утий циган, буркочучи про себе, звівся на ноги; два рази 
ипав себе іскрами, иіби блискавками, роздмухав губами 
ку і з каганцем у руках, звичайною українською світницею, 
складалася з розбитого черепка, налитого баранячим лоєм, 

подався, освітлюючи дорогу. «Стій, тут лежить щось; світи- 
ио сюди!»

Тут підійшло до них ще кілька чоловіка.
«Що лежить, Власе?»
«Та начебто двоє людей: один зверху, другий знизу; кот

рий з них чорт, я вже й не розберу!»
«А хто зверху?»
«Баба!»
«Н,у, от, це ж 1 є чорт!» Загальний регіт розбуркав майже 

всю вулицю.
«Баба вилізла на чоловіка; ну, певно, ця баба зиає, як їз- 

дити!» говорив один з натовпу, що зібрався навколо.
«Дивіться, хлопці!» говорив другий, підіймаючи черепок 

горшка, друга ціла половина якого трималася «а голові в Чере
вика: «яку шапку надів на себе цей добрий молодець!»

Збільшившись, гамір і регіт примусили опам’ятатись на
ших мерців, Солопія та його дружину, що, охоплені переляком,
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довго дивилися з жахом на засмалені циганські обличчя. 
Освітлюючись химерним і тремтливим світлом, вони здавались 
диким збіговищем гномів, оточених важкою підземною па
рою й хмарами пітьми непробудної ночі.

X

Цур тобі, пек тобі, сатанинське 
вавождєніе.

З  української комедії.

Ранковий холодок віяв иад Сорочинцями, що прокинулися 
від сну. Клуби диму з усіх димарів летіли назустріч сонцю, яке 
з’явилося на сході. Ярмарок загомонів. Вівці замекали, коні 
заіржали; крики гусей і перекупок розляглися знову по всьому 
табору—і страшні розмови про ч е р в о н у  с в и т к у ,  що навія
ли таку моторошність на людей в таємничі години присмерку, 
зникли зовсім, як тільки настав райок. Позіхаючи й потягу
ючись, дрімав Черевик у вкритій соломою кумовій повітці, 
вкупі з волами, мішками борошна та пшениці, і, здається, зов
сім не мав бажання відірватись від своїх снів, як раптом почув 
голос, такий же знайомий, як притулок лінощів — благосло
венна піч в його хаті, чи шинок далекої родички, що стф в 
ие далі, як за десять кроків від його порога. «Вставай, вста
вай!» деренчала йому над вухом ніжна дружина, смикаючи 
його з усієї сили за руку. Черевик, замість відповісти, надув 
щоки І почав вимахувати руками, иаче б’ючи в барабан.

«Божевільний!» закричала вона, ухиляючись від вимаху 
рук його, бо він мало був не зачепив ії по обличчю. Черевик 
підвівся, протер трохи очі й подивився иавколо: «Враг би 
мене взяв, якщо мені, голубко, не уявилася твоя пика бара
баном, що на ньому мене примусили вибивати зорю, иемов 
москаля, оті свинячі рила, що від них, як каже кум...» 
«Годі тобі дурниці верзти! Збирайся, веди швидше кобилу на 
продаж! Просто сміх людям; приїхали на ярмарок, і хоч би 
тобі пасмо прядива продали...»

«Як же, жінко», підхопив Солопій: «та з нас-бо тепер смі
ятися будуть».

«Іди! іди! з тебе й так сміються!»
«Ти ж бачиш, що я ще не вмивався», провадив далі Чере

вик, позіхаючи й чухаючи спину, я а  намагаючись, між іншим, 
виграти час для своїх лінощів.

«Ото не до речі забагнулося йому чепуритись! Коли це за
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тобою водилось? Ось рушник, утри свою пику...» Тут схопила 
вона щось, зібгане в жмут, 1 з жахом кинула його від себе... 
Це був ч е р в о н и й  з а к а р в а ш  в і д  с в и т к и і

«Іди, роби своє діло», повторила вона, набравшись духу, 
своєму чоловікові, бачивши, що в того переляк відібрав ноги, 
і зуби цокотіли.

«Буде продаж тепер!» бурчав він сам до себе, одв’язу- 
ючи кобилу й ведучи її на майдан. «Недарма, коли я збирався 
на цей проклятий ярмарок, на душі було так тяжко, начебто 
хтось навалив на тебе здохлу корову, а воли аж двічі самі 
повертали додоміу. Та ще, як згадав я тепер, чи не в понеді
лок ми виїхали. Ну, от І лихо все!.. Невгамовний і чорт про
клятий: носив би вже свитку без одного рукава; та де там, 
треба ж добрим людям не давати спокою. Був би я, наприк
лад, чортом, — від чого бороии боже: чи став би я лазити 
вночі за проклятущими клаптями?»

Тут філософування нашого Черевика перебив грубий і різ
кий голос. Перед ним стояв високий циган: «Що продаєш, чо
ловіче добрий?» Продавець помовчав, поглянув иа нього від 
віг до голови І сказав байдужісінько, не спиняючись І не ви
пускаючи з рук вуздечкя:

«Сам бачиш, що продаю!»
«Ремінці?» спитав циган, поглядаючи иа вуздечку, що 

буЦіа в його руках.
«Єгеж ремінці, коли вже кобила схожа на ремінці».
«Одначе ж, чорт побери, земляче, ти, видно, ї ї  соломою го

дував!»
«Соломою?» Тут Черевик хотів був потягти за вуздечку, 

щоб провести свою кобилу І викрити брехню безсоромного об- 
бріхувача, та рука його з незвичайною легкістю вдарилася в 
підборіддя. Глянув — у ній перерізана вуздечка, а до вуздечки 
прив’язаний — ой, жах! волосся його здійнялось догори! — 
шматок ч е р в о н о г о  р у к а в а  с в и т к  и!... Плюнувши, хре
стячись і махаючи руками, побіг він від несподіваного пода
рунку І, швидше за молодого парубка, зник серед натовпу.

XI
З а  мое ж  жито, та йене й побито.

Прислів'я.

«Лови, лови його!» кричало кілька хлопців у тісному кінці 
вулиці, і Черевик почув, що його схопив хтось дужими ру
ками.
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«Зв’язати його! це той самий, що вкрав у доброго чоло
віка кобилу!»

«Господь з вами! за що ви мене в’яжете?»
«Він ще й питає! А за що ти вкрав кобилу в приїжджого 

мужика, Черевика?»
«З глузду з’їхали ви, хлопці! Д е ж це бачено, щоб чоловік 

сам у себе крав що-небудь?»
«Старі вигадки! старі вигадки! Чого ж ти біг скільки 

духу, наче сам сатаиа за тобою гнався?»
«Мимоволі побіжиш, коли сатанинська одежа...»
«Е, голубе! дури інших цим; буде ще тобі від засідателя, 

щоб не лякав чортовинням людей!»
«Лови, лови йогої» почувся крик з другого кінця вулиці: 

«ось де він, ось утікач!» і перед очима нашого Черевика з’я
вився кум в найжалюгіднішому стані, із зв’язаними назад ру
ками, що його вели кілька хлопців. «Чудеса завелись!» гово
рив один із них: «послухали б ви, що розказує цей шахрай, 
якому досить тільки глянути в обличчя, щоб побачити злодія, 
як стали питати, чого біг він, як иавіжений. «Поліз», каже, «до 
кишені понюхати табаки та, замість тавлинки, витяг шматок 
чортової с в и т к и ,  з якої спалахнув червоний вогонь, а він да
вай боже ноги!»

«Еге-ге! та це одного гнізда обидві пташки! Зв’язатв їх 
обох вкупі!» +

XII

«Чим, люди добрі, так оце и провинився?
За що глузуєте?» сказав наш неборак.
«За що знушаетесь ви надо мною так?
За що. за шо?» сказав та б пустив патьоки. 
Патьоки гірких сліз, узявшися за боки.

Артемовський-Гулак. <Пан та собака».

«Може, й справді, куме, ти поцупив що-небудь?» спитав 
Черевик, лежачи зв’язаний разом з кумом під солом’яного 
яткою.

«І ти тієї ж, куме! Щоб меиі відсохли руки й ноги, якщо я 
що-небудь будь-коли крав, крім хіба вареника з сметаною в 
матері, та й то ще, коли мені було років десять віку».
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«За що ж  це, куме, на иас напасть така? Тобі ще нічого: 
тебе обвинувачують принаймні в тому, що ти в іншого вкрав; 
за що ж на мене, бідолаху, лихий наклеп такий: нібито в са
мого себе вкрав кобилу. Видно, нам, куме, «а роду написано 
ие мати щастя!»

«Горе нам, сиротам бідним!» Тут обидва куми заходилися 
схлипувати ридма. «Що це тобі, Солопію?» спитав, увій
шовши в цей час, Грицько. «Хто це зв’язав тебе?»

«А! Голопупенко, Голопупенко!» закричав, зрадівши, Соло
пій. «Ось, куме, це той самий, про якого я казав тобі. От мо
лодець! Ось бог мене побий на цьому місці, коли не висушив 
при мені кухля завбільшки майже як твоя голова, і хоч би 
тобі скривився».

«Що ж ти, куме, так не пошанував такого гарного па
рубка?»

«Отак, як бачиш», казав далі Черевик, обернувшись до 
Грицька: «покарав бог, видно, за те, що завинив перед тобою. 
Прости, чоловіче добрий. їй-богу, радий би зробити все для 
тебе... Та що ж поробиш? В старій моїй диявол сидить!»

«Я не злопам’ятний, Солопію. Якщо хочеш, я визволю 
тебе!» Тут він моргнув хлопцям, і ті ж самі, що й вартували 
його, кинулись розв’язувати. «За те й ти роби, як треба: 
справляй весілля! та й погуляємо так, щоб цілий рік боліли 
ноги від гопака».

«Добре! От добре!» сказав Солопій, ляснувши руками. «Та 
мені так тепер зробилось весело, наче стару москалі забрали. 
Та що там думати: годиться, чи не годиться так — сьогодні ж 
весілля, та й по всьому!»

«Гляди ж, Солопію: через годину я буду в тебе; а тепер 
іди додому: там чекають тебе купці на твою кобилу й пше
ницю!»

«Як! Хіба кобила знайшлася?»
«Знайшлась!»
Черевик з радості остовпів, дивлячись услід ГрицьковІ, 

що пішов собі.
«Що, Грицьку, погано ми зробили своє діло?» спитав ви

сокий циган парубка, що поспішав. «Воли ж бо тепер мої?»
«Твої, твої!»
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XIII

Не бійся, матінко, не бійся,
В червоні чобітки обуйся.

Топчи вороги 
Під ноги;

Щоб твої підківки 
БряжчалнІ 

Щоб твої вороги 
МовчалиІ

Весільна пісня.

Підперши ліктем гарненьке підборіддячко своє, задума
лась Параска, сама сидячи в хаті. Багато мрій снувалося нав- 
вколо русої голівки. Іноді раптом легенька усмішка торка
лась її червоних губок, і якесь радісне почуття зводило темні 
її  брови; то знову хмарина задуму опускала їх на карі, ясні 
очі. «Ну, що, як не справдиться те, що говорив він!» шепотіла 
вона з якимось виразом сумніву. «Ну, що, як мене не відда
дуть? якщо... Ні, ні; цього не буде! Мачуха робить усе, що їй 
забагнеться; невже я не можу робити того, що мені хочеться? 
Впертості й у мене вистачить! Який же він гарний! як чарівно 
світять його чорні очі! як любо каже він: П а р а  сю,  
г о л у б к о !  як личить йому біла свитка! якби ще пояс гарячі
ший!.. нехай, уже правда, я йому витчу, як перейдемо жити в 
нову хату. Не подумаю без радості», говорила вона далі, вий
маючи з-за пазухи маленьке дзеркальце, обліплене червоним 
папером, що купила на ярмарку, і видивляючись в нього з при
хованою втіхою. «Якщо зустрінусь тоді де-небудь з нею—я їй 
нізащо не вклонюся, нехай вона собі хоч лусне. Ні, мачухо, годі 
вже бити тобі свою пасербицю! Швидше пісок зійде на камені, 1 
дуб похилиться у воду, як верба, ніж я схилюся перед тобою! 
Та я й забула... ану, приміряю очіпок, хоч і мачушин, як він 
на мене прийдеться!» Тут встала вона, тримаючи в руках 
дзеркальце і, нахилившись до нього головою, трепетно йшла 
по хаті, начебто боялась впасти, бачачи під собою, замість 
долівки, стелю з накладеними під нею дошками, звідки поле
тів недавно попович, та полиці, заставлені горшками. «Що це я, 
справді, ніби дитина», скрикнула вона, сміючись: «боюся сту
пити й ногою!» І почала притупувати ногами, чим далі сміли
віше; нарешті ліва рука її спустилась і вперлась у бік, і вона 
почала танцювати, побрязкуючи підківками, тримаючи перед 
собою дзеркало і наспівуючи улюбленої своєї пісні: 

Зелененький барвіночку,
Стелися низенької 

А ти, милий, чорнобривий,



Присунься близенько!
Зелененький барвіночку,

Стелися ще нижчеі 
А ти, милий, чорнобривий,

Присунься ше ближче!

Черевик заглянув у цей час в двері і, побачивши, як його 
дочка танцює перед дзеркалом, спинився. Довго дивився він, 
сміючись з небаченої витівки своєї дочки, яка, замислившись, 
ие помічала, здавалось, нічого; та коли почув знайомі звуки 
пісні — жижки в нього затрусилися; гордо взявшись у боки, 
виступив він наперед і пустився навприсядки, забувши про всі 
діла свої. Гучний кумів регіт примусив їх обох здригнутись. 
«Ото добре, батько з дочкою завели вже тут самі весілля! 
Йдіть же швидше: молодий прийшов!» При останньому слові 
Параска спалахнула яскравіше, ніж червона стрічка иа її  го
лові, а безжурний батько її згадав, чого прийшов він. «Ну, 
дочкої ходімо мершійі Хівря на радощах, що я продав кобилу, 
побігла», говорив вій, боязко оглядаючись на всі боки: «побігла 
купувати собі плахти та ряднини всякі, то треба, поки не верну
лась, все скінчити!» Не встигла переступити Параска через по
ріг хати, як почула себе в обіймах парубка у білій свитці, який 
з купою народу дожидався її на вулиці. «Боже благослови!» 
сказав Черевик, складаючи їм руки. «Нехай собі живуть, як 
вінки в’ютьі» Тут почувся галас серед народу: «Я швидше 
лусну, ніж допущу до цього!» кричала жіика Солопія, що її, 
одначе, з реготом одпихав натовп народу. «Не казися, не ка
зися, жінкої» говорив розважно Черевик, бачачи, що пара ду
жих циган тримає її за рукн: «що зроблено, те зроблено: змі
нювати я не люблю!» — «Ні! ніі цього не буде!» кричала Хівря, 
але ніхто не слухав її: кілька пар обступило молодих і ство
рило навколо них непробивну, танцюючу стіну.

Дивне, невимовне почуття охопило б глядача, коли б він 
побачив, як від одного удару смичком музики в семиряжній 
свитці, з довгими підкрученими вусами, все повернулося, по 
волі і з неволі, до одностайності й перетворилося на злагоду. 
Люди, що на їх похмурих обличчях, здається, вік не зринала 
усмішка, притупували ногами й поводили плечима. Все круж
ляло. Все танцювало. Та ще дивніше, ще нерозгаданіше по
чуття вродилося б у глибині душі, якби поглянути на старих 
баб, що від ветхих облич їх віяло спокоєм могили, коли вони 
штовхалися серед молодого, веселого, радісного люду. Без
журні! иавіть без дитячої радості, без іскри співчуття, яких 
самий хміль тільки, як механік свого безживного автомата, при
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мушує робити щось подібне до людського, вони тихо похиту
вали сп’янілими головами, пританцьовуючи разом із народом, 
що веселився, не звертаючи навіть очей на молоду пару.

Грім, регіт, пісні чути було дедалі тихше. Смичок завмиряв, 
притихаючи й втрачаючи неясиі звуки в порожняві повітря. 
Ще чути було десь тупаиня, щось схоже на гуркіт далекого 
моря, і незабаром усе стало порожньо й глухо.

Чи не так і радість, прекрасна й непевна гостя, відлітає від 
нас, і даремно самотній звук думає виявити веселість. У влас
ному відгомоні вже чує він сум І пустелю, й дико прислухається 
до нього. Чи не так і веселі друзі бурхливої й вільної юності, 
поодинці, один по одному, губляться по світу 1 покидають на
решті самого старовинного брата їх? Сумно покинутому! І 
важко і сумно стає на серці, 1 нема чим допомогти йому.



НІЧ ПЕРЕД РІЗДВОМ

Останній день перед різдвом минув. Зимова, ясна ніч на
стала. Глянули зірки. Місяць велично виплив иа небо посві
тити добрим людям та всьому світові, щоб усім було весело 
колядувати й славнти Христа '.

Морозило дужче, як зранку; але зате так було тихо, що ри
піння морозу під чоботом чути було за півверсти. Ще ні одна 
юрба парубків не з’являлась під вікнами хат; тільки місяць за
зирав до них крадькома, ніби викликаючи дівчат, що приби
ралися та чепурилися, хутчій вибігати на рипучий сніг. Аж 
ось з димаря одної хати клубами посунув дим і пішов хмарою 
по небу, і разом з димом вилетіла відьма верхи на мітлі.

Якби в той час проїздив сорочинський засідатель трійкою 
обивательських коней, в шапці з смушевою околичкою зробле

1 Колядувати у вас називається співати під вікнами проти рІздва 
пісень, що звуться колядками. Тому, хто колядує, завжди кнне в горбу 
господиня, чн господар, чи хто там зостанеться дома, ковбаси, чи хліба, 
чи шага мідного, хто чим багатий. Розказують, нібито був колись такий 
ідол Коляда, котрого мали за бога, та ніби з того й повелися колядкн. 
Хто Його знає? Не нам, простим людям, про це балакати. Торік отець 
Йосип заборонив був колядувати по хуторах, кажучи, нібито цим люди 
догоджають сатані. Одначе, правду казавши, в колядках ні слова немає



ній на кшталт уланський, в синьому кожусі, підбитому чорним 
смушком, із диявольськи заплетеним нагаєм, що ним має вій 
звичку підганяти свого візничого, то він, певно, примітив би П, 
бо ж від сорочинського засідателя жодна відьма на світі не 
сховається. Він знає достеменно, скільки в якої баби свиня при
водить поросят і скільки в скрині лежить полотна і що саме з 
своєї одежини й добра заставить добрий чоловік у неділю в 
шинку. Але сорочинський засідатель не проїздив, та й яке йому 
діло до чужих, у нього своя волость. А відьма тимчасом зня
лася так високо, що тільки чорною цяткою миготіла вгорі. Та 
де тільки з’являлася цятка, там зорі одна по одній зникали на 
небі. Незабаром відьма назбирала їх повний рукав. Три чи чо
тири ще блищали. Раптом, з іншого боку, з’явилася друга ця
точка, побільшала, почала розтягатись і вже то була не ця
точка. Короткозорий, хоч би він наклав на ніс, замість окуля
рів, колеса з комісарової брички, і тоді не розпізнав би, що 
воно таке. Спереду достоту німець>: вузенька мордочка, яка 
безнастанно вертілвся на всі боки та нюхала все, що тільки 
траплялося, закінчувалась, як і в  наших свиней, кругленьким 
п’ятачком; ніжки були такі тоненькі, що коли б такі мав яре- 
ськівськнй голова, то він поламав би їх за першим козачком. 
А зате іззаду було воно точнісінько губернський стряпчий2 у 
мундирі, бо в нього теліпався хвіст, такий гострий та довгий, 
як теперішні фалди в мундирах; хіба тільки по цапиній бороді 
під мордою, по невеличких ріжках, які стирчали на голові, та 
що увесь був не більший од сажотруса, можна було догадатися, 
що то не німець і не губернський стряпчий, а просто чорт, якому 
останню ніч залишилося вештатись по білому світу та під’юд
жувати на гріхи добрих людей. Завтра ж, тільки-но вдарять 
перші дзвони до утрені, побіжить він, не оглядаючись, підоб- 
гавши хвоста, до свого барлогу. Тимчасом чорт підкрадався 
поволеньки до місяця і вже простягнув був руку, щоб схопити 
його; та враз смикнув її назад, ніби обпікшись, посмоктав 
пальці, подригав ногою й забіг з другого боку, 1 знову відско
чив та відсмикнув руку. Але ж, незважаючи иа невдачі, хитрий 
чорт не покинув своїх витівок. Підбігши, раптом схопив він 
обома руками місяць, кривлячись та дмухаючи, перекидав його 
з руки в руку, як мужик, діставши голими рукамн жарину для 
своєї люльки; нарешті поквапно сховав до кишені і, начебто ні

1 Німцем у нас називають кожного, хто тільки з чужого краю: нехай
він буде француз, чи цісарець, чи швед — все німець. (Прим. Гоголя.)

3 Чиновник губернського правління, помічник прокурора.
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чого й не було, побіг далі. У Диканьпі ніхто не чув, як чорт 
украв місяця. Щоправда, волосний писар, виходячи рачки з 
іиинку, бачив, як місяць, не знати чого, танцював на небі, 1 за
певняв, божачись, у тому все село; та миряни хитали головами 
й навіть підіймали його на сміх. Та яка ж була причина зва
житися чортові на таке беззаконне діло? А ось яка: він знав, 
що багатого козака Чуба запросив дяк до себе на кутю, де бу
дуть: голова, приїжджий з архієрейської півчої дяків родич, у 
синьому сюртуці, що брав якнайнижчого баса; козак Сверби
гуз 1 ще дехто; де, крім куті, буде варенуха, перегнана на шаф- 
ран горілка та багато всякої страви. А тнмчасом його дочка, 
красуня на все село, зостанеться дома, а до дочки напевне 
прийде коваль, силань 1 хлопець хоч куди, що був чортові 
осоружніший, ніж проповіді отця Кіндрата. На дозвіллі коваль 
малював і вславився як найкращий живописець на всю око
лицю. Сам сотник Л...ко, що був ще тоді живнй, здоровий, за
кликав його навмисно до Полтави пофарбувати дерев’яний 
паркан коло свого дому. Всі миски, з яких диканьськІ козаки 
сьорбали борщ, були розмальовані ковалем. Коваль був бого
боязлива людина й малював часто образи святих, 1 тепер ще 
можна знайти в Т... церкві його євангеліста Л у к у .  Але тріум
фом його мистецтва була одна картина, намальована на цер
ковній стіні в правому притворі, на якій зобразив він святого 
Петра в день страшного суду з ключами в руках, як той ви
ганяв з пекла нечисту силу; переляканий чорт кидався <на всі 
боки, відчуваючи свою погибель, а замкнені колись грішники 
бнли й ганяли його батогами, поліняками і всім, що під руку 
трапилось. В той час, як майстер працював над цією картиною 
й малював II на великій дерев’яній дошці, чорт з усієї сили на
магався перешкоджати йому: штовхав невидимо під руку, здій
мав із горна в кузні попіл 1 обсипав ним картину; та, незва
жаючи на все, роботу було закінчено, дошку внесено до церкви 
і вправлено у стіну в притворі, і з того часу чорт заприсягся 
мститися ковалеві. Одну тільки ніч залишалося йому блукати 
по білому світу; але й цієї ночі він шукав способу зігнати на 
ковалеві свою злість. І для цього наважився вкрасти місяць, спо
діваючись, що старий Чуб ледачий та вайлуватий, а до дяка 
від хати не так вже й близько: дорога йшла поза селом, повз 
вітряки, повз кладовище, обминаючи яр. Ще місячної ночі ва 
ренуха та горілка, настояна на шафрані, могли б заманити 
Чуба. Але в таку темряву навряд чи вдалося б кому стягти 
його з печі та визвати з хати. А коваль, що був здавна не в 
ладу з ним, при ньому нізащо не наважиться прийти до дочки,



дарма що був дужий. Отаким чином, як тільки чорт сховав у 
кишеню свою місяць, враз по всьому світі зробилося так темио, 
шо не кожен би знайшов дорогу до шинку, не тільки до дяка. 
Відьма, опинившись раптом у темряві, скрикнула. Тут чорт, 
підсипавшись до неї бісиком, підхопив її під руку й заходився 
нашіптувати «а ухо те саме, що звичайно нашіптують усій жі
ночій породі. Дивно ведеться в нас на світії Все, шо тільки 
живе на ньому, все намагається переймати та перекривляти 
одне одного. Перше бувало в Миргороді один тільки суддя та 
городничий ходили взимку у критих сукном кожухах, а все 
дрібне чиновництво носило кожухи некриті. А тепер і засіда
тель, 1 підкоморій одсмалили собі нові кожухи з решетилівських 
смушків, сукном криті. Канцелярист та волосний писар поза
торік набрали синьої китайки по шість гривень за аршин. Пала
мар зробив собі иа літо китайчані шаровари та жилетку з сму
гастого гарусу. Одно слово, все пнеться в люди! Коли ці люди 
зречуться суєтності! Можна побитись об заклад, шо багатьом 
видасться дивним бачити чорта, який пустився й собі туди ж 
таки. Найприкріше те, що він, певно, уявляє себе красенем, 
тимчасом як постать у нього — глянути соромно. Пика, як каже 
Хома Григорович, мерзота над мерзотами, проте й вій любо
щів прагне! Але на иебі й під иебом так зробилося темно, що 
нічого не можна було вже бачити, що там коїлося далі між 
ними.

«То ти, куме, ще не був у дяка в новій хаті?» говорив козак 
Чуб, виходячи з своєї хати, до сухорлявого, високого, в корот
кій кожушині мужика з оброслою бородою, яка свідчила, що 
вже тижнів зо два чи й більше ие торкався до неї скісок, яким 
звичайно мужики голять бороди, не маючи бритви. «Там тепер 
буде добра пиятика!» провадив далі Чуб, скрививши в усмішку 
обличчя. «Якби тільки нам не спізнитись!» Прн цьому Чуб по
правив свій пояс, що тісно підперізував його кожуха, насунув 
глибше свою шапку, стиснув у руці батіг — страх та кару для 
в’їдливих собак, але, глянувши вгору, зупинився... «Що за 
дідько! Дивись, дивись, Панасе!..»

«А що?» промовив кум і підняв свою голову теж догори.
«Як то що? місяця нема».
«Що за лиха година! Справді нема місяця».
«То ж бо й воно, що нема!» вимовив Чуб з деякою досадою 

яа незмінну байдужість кумову: «тобі, мабуть, 1 за вухом не 
свербить».

«А що мені робити!»
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«Треба ж було», провадив далі Чуб, утираючи рукавом 
вуси: «якомусь дідькові, бодай йому не довелося, собаці, зран
ку чарку горілки випити, — .устряти!.. Далебі, начебто на сміх... 
Навмисно, сидівши в хаті, дивився у вікио: ніч—навдивовижу. 
Ясно, сніг вилискує проти місяця. Все було видно, як удень. 
Не встиг вийти за поріг, 1 ось, хоч око виколи!» Чуб довго ще 
бурчав та лаявся, а тимчасом роздумував, на що б його зва
житися. Йому он як хотілось побалакати про всяку всячину в 
дяка, де, певна річ, сидів уже 1 голова, і заїжджий бас, і дьог
тяр Микита, який їздив що два тижні до Полтави на торг та 
вигадував такі штуки, що всі миряни аж за животи бралися від 
сміху. Уже бачив Чуб у думках иа столі вареиуху. Все це було 
принадне, правда; але темрява ночі нагадала йому про ті лі
нощі, що такі любі всім козакам. Як би то добре тепер лежати, 
підобгавши ноги, иа лежанці, курити спокійно люльку та слу
хати крізь чарівну дрімоту колядки й пісні веселих парубків та 
дівчат, що юрмляться попід вікнами! Він би, без будь-якого 
сумніву, зважився б иа те, якби був сам; але тепер удвох не 
так нудно й страшно йти темної ночі, та й не хотілось-таки ви
казати себе перед іншими ледарем чи боягузом. Закінчивши 
лаятись, звернувся він знову до кума:

«То таки нема, куме, місяця?»
«Нема».
«Дивно, далебі. А дай понюхати табаки! У тебе, куме, до

бряча табака! Де ти береш її?»
«Де в біса, добряча!» відповів кум, закриваючи березову 

тавлинку, цяцьковану візерунками. «Стара курка не чхне!»
«Я пам’ятаю», провадив так само Чуб: «мені покійний шин

кар Зозуля якось привіз табаки з Ніжина. Ех, табака була! 
Добряча табака була! Та що ж, куме, що будемо робити? ад
же ж темно надворі».

«То, мабуть, залишимось дома», промовив кум, ухопившись 
за клямку дверей.

Якби «ум не сказав цього, то Чуб, мабуть, наважився б за
лишитись, але тепер його начебто щось під’юджувало йти на
перекір: «Ні, куме, ходім! не можна, треба йти!» Сказавши це, 
він уже й досадував на себе, що сказав. Йому було дуже не
приємно плентатись такої ночі; та його втішало те, що він сам 
навмисне цього захотів і зробив таки не так, як йому радили.

Кум, не виявивши на обличчі аиі найменшого знаку досади, 
як людина, якій байдужісінько, чи сидіти дома, чи плентатися 
з дому, озирнувся, почухав пужалном собі плечі, 1 обидва куми 
подалися в дорогу.
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Тепер погляньмо, що робить, залишившись сама, красуня- 
дочка. Оксані не минуло ще й сімнадцять років, а вже мало ие 
по всьому світу, і по той бік Диканьки, і по цей бік Диканьки, 
тільки й мови було, що про неї. Парубки гуртом проголосили, 
що кращої дівки й не було ще ніколи і не буде иікопи на селі. 
Оксана знала й чула все, що про неї говорили, І була веред
лива, як «расуня. Коли б вона ходила ие в плахті та запасці, а 
в якому-небудь капоті, то порозганяла б усіх своїх дівчат. Па
рубки ганялися за иею юрбами; але, втративши терпець, зали
шали один по одному вередливу красуню й лицялися до інших, 
не таких примхливих. Один тільки коваль був завзятий і не 
кидав свого залицяння, дарма, що й з ним поводились анітрохи 
не краще, иіж з іншими. По виході батька свого, Оксана довго 
ще причепурювалася та вихилялася перед невеликим в оло
в’яній оправі дзеркалом і ие могла намилуватися з себе. «І чого 
людям надумалось розславляти, нібито я гарна?» говорила 
вона, ніби неуважно, для того тільки, щоб хоч про що-небудь 
побалакати з собою. «Брешуть люди, я зовсім не гарна». Але, 
майнувши в дзеркалі, свіже, жваве, по-дитячому юне личко, з 
блискучими чорними очима та невимовно привабливою усміш
кою, що пропалювала душу, враз довело інше. «Хіба чорні 
брови та очі мої», провадила далі красуня, не випускаючи дзер
кала: «такі гарні, що вже подібних до них немає й на світі? 
Яка тут краса в цьому кирпатенькому носі? і в щоках? і в гу
бах? ніби гарні мої чориі коси? їх можна злякатися увечері: 
вони, як довгі гадюки, переплелись та обвились круг моєї го
лови. Я бачу тепер, що я зовсім не гарна!» 1, відхиляючи трохи 
далі від себе дзеркало, скрикнула: «ні, гарна я! Ой, яка гарна! 
Диво! Яку радість принесу я тому, кому буду жоною! Як милу
ватиметься з мене мій чоловік! Він нестямиться від радості! 
Він зацілує мене на смерть!»

«Чарівна дівка!» прошепотів, увійшовши тихо, коваль: «1 
вихваляється вона мало! З годину стоїть, видивляючись у 
дзеркало, 1 не надивиться, та ще й хвалить себе вголос!»

«Егеж, парубки, чи ж вам до пари я? ви погляньте на мене», 
провадила гарненька кокетка: «як я плавно виступаю; у мене 
сорочка вишита червоним шовком. А які стрічки на голові! Вам 
довіку не бачити пишнішого сухозлоту. Всього цього накупив 
мені батько мій, щоб одружився зо мною найкращий молодець 
у світі!» і, усміхнувшись, обернулась вона й побачила коваля...

Скрикнула й суворо зупинилася перед «им.
Коваль і руки спустив.
Важко сказати, що виявляло смагляве личко чарівної дів-
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чнни: 1 суворість в ньому було видно; 1 крізь суворість якесь 
глузування із збентеженого коваля, і ледве помітна краска з 
досади тонко розливалася по обличчю; 1 все це так переміша
лося й таке було невимовно гарне, що обцілувати її мільйон 
разів — от усе, що можна було зробити тоді найліпшого.

«Чого ти прийшов сюди?» так почала Оксана. «Хіба хо
четься, щоб випровадила за двері лопатою? Ви всі майстри 
підсипатися до нас. Вмить пронюхаете, коли батьків нема дома. 
О! я знаю вас! Що, скриня моя готова?»

«Буде готова, моє серденько, після свят буде готова. Коли б 
ти знала, скільки попрацював я коло неї: дві иочі не виходив 
з кузні; зате в жодної попівни не буде такої скрині. Залізо по
клав таке, якого не клав на сотникову таратайку, коли ходив 
на роботу до Полтави. А як буде розмальована! Хоч усю око
лицю виходи своїми біленькими ніжками, не знайдеш такої! 
По всьому полю будуть розкидані червоні й сині квіти. Горі
тиме, як жар. Не сердься ж на мене! Дозволь хоч поговорити, 
хоч подивитись на тебе!»

«Хто ж тобі боронить! говори й дивись!» Тут сіла вона на 
лаву й знову глянула в дзеркало й стала поправляти на голові 
свої коси. Поглянула на шию, на нову сорочку,.вишиту шовком, 
1 тонке почуття самовдоволення виявилося на устах, на свіжих 
щічках і відсвітилося в очах.

«Дозволь 1 мені сісти біля тебе!» сказав коваль.
«Сідай», промовила Оксана, зберігаючи иа устах та у вдо

волених очах те саме почуття.
«Чарівна, люба Оксано, дозволь поцілувати тебе!» промо

вив підбадьорений коваль і пригорнув її до себе, наміряючись 
схопити поцілунок; та Оксана відхилила свої щоки, що були 
вже на непримітній віддалі від губ коваля, і відіпхнула його. 
«Чого тобі ще хочеться? Йому як мед, то й ложку! Геть від 
мене, в тебе руки цупкіші за залізо. Та й сам ти пахнеш димом. 
Я думаю, геть мене забруднив сажею». Тут вона піднесла 
дзеркало й знову почала перед ним чепуритися.

«Не любить вона мене!» думав про себе, похиливши голову, 
коваль. «їй усе іграшки; а я стою перед нею, як дурень, 1 очей 
ие спускаю з неї. І есе б стояв перед иею, і повік би не зводив 
з неї очей! Чарівна дівчина! чого б я не дав, щоб дізнатися, 
шо в неї на серці, кого вона кохає. Та ні, вона й гадки немає ні 
про кого. Вона милується сама з себе; мучить мене, бідолаш
ного; а я за журбою не бачу світу; а я її так люблю, як ні один 
чоловік на світі не любив і ніколи не любитиме».

«Чи правда, що твоя мати відьма?» промовила Оксана й



засміялася; 1 коваль відчув, що всередині -у нього все' засмія
лося. Сміх цей начебто враз озвався в серці, тихо заграли 
жили, а разом з тим і досада запала йому на душу, що вій ие 
мав сили обцілувати це милим сміхом осяяне личко.

«Що мені мати? ти в мене і мати, і батько, і все, що тільки 
є найдорожчого в світі. Якби мене покликав цар і сказав: ко
валю Вакуло, проси в меие всього, що тільки є найкращого в 
моєму царстві, все віддам тобі. Звелю тобі зробити золоту 
кузню, і будеш ти кувати срібними молотами. — Не хочу, ска
зав би я цареві, ні самоцвітів дорогих, ні золотої кузиі, иі всього 
твого царства. Дай мені краще мою Оксану!»

«Бачиш який ти! тільки ж батько мій сам маху не дасть. 
Побачиш, коли вій не ожениться з твоєю матір’ю», проговорила, 
лукаво усміхнувшись, Оксана. «Але щось дівчата не прихо
дять... Що воно за знак? Давно б уже час колядувати. Мені 
стає нудно».

«Бог з ними, моя красуне!»
«Коли б не так! з ними, певно, прийдуть парубки. Ото підуть 

г>ліІ Уявляю, яких наговорять смішних історій!»
«То тобі весело з ними?»
«Та вже ж веселіше, як із тобою. Ага! хтось стукнув! певно, 

дівчата з парубками».
«Чого мені більше чекати?» казав сам до себе коваль. «Вона 

глузує з мене. їй я такий же дорогий, як переіржавіла підкова. 
Та коли ж так, то не діжде ж принаймні інший насміятися з 
мене. Нехай тільки добре помічу, хто їй подобається більше за 
меие; я відучу...»

Стукіт у двері та голос: відчиниі різко зазвучавши иа мо
розі, урвали його міркування.

«Стривай, я сам відчиню», сказав коваль і вийшов у сіни, 
маючи намір нам’яти з досади боки першому, хто наго
диться.

Мороз підсилився, і вгорі так зробилося холодно, що чорт 
перестрибував з одної ратички иа другу й хукав собі в кулак, 
бажаючи хоч як-небудь розігріти замерзлі руки. Не штука, 
правда, й змерзнути тому, хто товкся від райку до райку в 
пеклі, де, звісна річ, ие так холодно, як у нас знмою, і де, на
дівши ковпак та ставши проти вогнища, ніби справжній кухмі
стер, підсмажував він грішників із такою втіхою, з якою зви
чайно жіика смажить на різдво ковбасу. Відьма й собі відчула, 
що холодно, дарма що була тепло одягнена; і тому, піднявши
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руки догори, відставила йогу та, прибравши такої постави, як 
людина, ідо мчить на ковзанах, не зворухнувшись жодним су
ставом, спустилась повітрям, ніби по льодовій похилій горі, І 
просто в димар. Чорт таким самим способом подався слідом 
за «ею. Але що ця тварина прудкіша за всякого фертика в 
панчохах, то й ие дивно, що він наїхав при самім отворі димаря 
нг шию своїй коханці та й опинилися обоє в просторій печі між 
горшками. Мандрівниця відсунула тихенько затулку, щоб гля
нути, чи не наскликав сни її, Вакула, до хати гостей, та, поба
чивши, що нікого ие було, тільки мішки лежали серед хати, 
вилізла з печі, скинула теплого кожуха, причепурилась, і ніхто 
ие міг би дізнатись, що вона хвилину тому їздила на мітлі.

Мати ков?ля Вакули мала не більше як сорок літ. Вона 
була ні гарна «і погана з себе. Важко й бути гарною в такі 
роки. Однак вона вміла так причаровувати до себе найстатеч- 
ніших козаків (яким не завадить між іншим сказати, мало було 
діла до краси), що до неї вчащали і голова, і дяк Йосип Ники
форович (звісно, коли дячихи не було дома), і козак Кориій 
Чуб, і козак Касяи Свербигуз. І, на похвалу їй слід сказати, 
вона вміла майстерно обходитися з ними. Жодному з них і на 
думку не спадало, ш ов нього є суперник. Чи йшов богобоязли
вий мужик, чи дворянин, як називають себе козаки, одягнений 
у кобеняк з відлогою, в неділю до церкви, або ж, як буває 
негода, до шинку, як не зайти до Солохи, не попоїсти масних 
з сметаною вареників та ие погомоніти в теплій хаті з балаку
чою й привітною господинею? І дворянин навмисно для того 
загинав добрий гак, перше ніж добувався до шинку, і нази
вав це заходити по дорозі. А піде бувало Солоха в свято до 
церкви, надягнувши барвисту плахту з китайчаною запаскою, 
а поверх неї синю юпку з понашиваними ззаду золотими ву
сиками, та стане просто біля правого крилосу, то дяк уже, да
лебі, закашлювався і прищулював мимохіть очі у той бік; голоза 
гладив вуси, закладав за вухо оселедець і говорив до ближ
чого сусіда: «Ех, добра жіика! Чорт — ие жіика!» Солоха 
вклонялась кожному, і кожний думав, що вона вкло
няється тільки йому. Але охочий устрявати в чужі діла 
зразу б помітив, що Солоха була найпривітніша до козака 
Чуба. Чуб був удівець; вісім скирт хліба завжди стояли перед 
його хатою. Дві пари добрих волів раз у раз висовували свої 
голови з плетеного загону на вулиці й мукали, коли бачили 
куму-корову чи дядька, товстого бугая. Бородатий цап види
рався аж на стріху й деренчав звідти різким голосом, як го
родничий, дражнячи індиків, що виступали на подвір’ї і по
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вертаючись задом, коли бачив своїх ворогів, хлопчаків, що 
глумилися з його бороди. В скринях у Чуба було багато по
лотна, жупаиїв та старовинних кунтушів1 з золотими галу
нами: покійна дружина його була чепуруха. На городі, крім 
маку, капусти, соняшників, засівалося щороку дві грядки тю
тюну. Солоха не від того була, щоб приєднати все це до свого 
хазяйства, заздалегідь міркуючи, який вона дасть йому лад, 
коли прибере до своїх рук, і ще подвоювала прихильність до 
старого Чуба. А щоб яким-иебудь способом син її Вакула не 
під’їхав до його дочки та не встиг прибрати все собі, і тоді б, 
напевно, ие підпустив її иі до чого втручатися, воиа вдалася 
до звичайного засобу всіх оорокалітиіх кумась: сварити яко
мога частіше Чуба з ковалем. Можливо, саме ці хитрощі та 
кмітливість її й призвели до того, що подекуди стали балакати 
старі баби, особливо коли випивали дечіебудь иа веселій бе
сіді зайву чарку, що Солоха справді відьма; що Кизяколупен- 
ків парубок бачив у иеї ззаду хвіст, не більший за бабське 
веретено; що воиа ще в позатой четвер чориою кішкою пере
бігла дорогу; що до попаді якось прибігла свиня, заспівала 
півнем, нап’яла иа голову шапку отця Кіндрата й побігла на
зад. Трапилося, що тоді, коли баби балакали про це, прийшов 
якийсь чередиик Тиміш Коростявий. Він не прогавив иагоди 
розказати, як улітку, саме перед петрівкою, коли він ліг спати 
в хліві, підмостивши під голову соломи, бачив иа власні очі, 
що відьма з розпущеною косою, в самій сорочці, почала до
їти корів, а він не міг поворухнутися, так воиа його зачару
вала і помазала йому губи чимсь таким бридким, що він плю
вав після того цілий деиь. Та це все щось сумнівно, бо один 
тільки сорочинський засідатель може побачити відьму. І тому 
всі значні козаки махали руками, коли чули такі розмови. 
«Брешуть, сучі баби»! була звичайна відповідь їх.

Вилізши з печі та причепурившись, Солоха, як добра ха
зяйка, почала прибирати та ставити все до свого місця; але 
мішків не чіпала: це Вакула приніс, то нехай сам і винесе! 
Чорт, тимчасом, коли ще влітав у димар, якось ненавмисно 
обернувшись, побачив Чуба під руку з кумом, вже далеко від 
хати. Умить вилетів вій з печі, перебіг їм дорогу та й почав 
розкидати з усіх боків кучугури замерзлого сиігу. Знялася ме
телиця. У повітрі забіліло. Сніг літав сюди й туди мереживом 
1 загрожував позаліплювати очі, роти й вуха перехожим. 
А чорт полетів знову в димар, бувши цілком певний, що Чуб

1 Кунтуш — верхня одежа.
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повернеться разом Із »умом назад, застане коваля й почастує 
його так, що той довго ие подужає взяти в руки пензля та 
малювати образливі карикатури

Справді, тільки-но здійнялась метелиця, 1 вітер почав рі
зати просто в очі, як Чуб уже виявив каяття і, насуваючи 
глибше на голову шапку, частував лайкою себе, чорта і кума. 
А втім, досада ця була удавана. Чуб дуже радий був, що 
здійнялася заметіль. До дяка було ще у вісім разів-більше тої 
віддалі, яку вони пройшли. Мандрівники повернули назад. 
Вітер дув у потилицю; але крізь 'Хуртовину нічого «є було ви
дно.

«Стривай, кумеї ми, здається, не туди йдемо», сказав, 
трохи відійшовши, Чуб: «я не бачу жодної хати. Оце-то мете
лиця; зверни-но ти, куме, трохи вбік, чи не натрапиш иа до
рогу; а я тимчасом пошукаю тут. І понесе ж нечиста сила 
плентатися в таку хугу! не забудь гукнути, коли знайдеш до
рогу. Ач, яку купу снігу напустив у вічі сатана!»

Дороги, одначе, не було видно. Кум, відійшовши вбік, 
брьохав у довгих чоботях туди й сюди і нарешті натрапив 
просто на шинок. Ця знахідка так його втішила, що він забув 
про все 1, обтрусивши з себе сніг, увійшов у сіни, нітрохи не 
турбуючись про кума, що залишився на вулиці. Чубові уяви
лося тиМчасом, що він знайшов дорогу; спинившись, заходився 
він кричати з усієї сили, але, бачивши, що кум ие з’являється, 
вирішив іти сам. Трохи пройшовши, побачив вій свою хату. 
Кучугури снігу лежали круг неї і на покрівлі. Ляскаючи 
змерзлими на холоді руками, заходився він стукати в двері 
та кричати владно на дочку, щоб відчинила.

«Чого тобі тут треба?» суворо крикнув, вийшовши, коваль.
Чуб, упізнавши голос коваля, відступив трохи назад. 

«Е, ні, це не моя хата», казав він сам до себе: «до моєї хаги 
не забреде коваль. Зиов-таки, як придивитися добре, то й ие 
ковалева. Чия б була це хата? От тобі й иа! не впізнав! це ж 
кривого Левченка, що недавно оженився з молодою жінкою. 
У нього тільки хата схожа на мою. То ж то мені здалося й 
зразу трохи дивним, що так скоро прийшов додому. Одначе ж 
Левченко сидить тепер у дяка, це я знаю, чого ж тоді ко
валь?.. Е, ге, ге! він ходить до його молодої жінки. Он як! 
добре!., тепер я все зрозумів!»

«Хто ти такий і чого товчешся під дверима?» промовив 
коваль ще суворіше і підійшовши ближче.
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«Ні, ие скажу йому, хто я», подумав Чуб: «чого доброго, 
ше наб’є, клятий виродок!» і, змінивши голос, відповів: «Це 
я, чоловіче добрий! прийшов вам на втіху поколядувати трохи 
під вікнами».

«Забирайся к бісу з своїми колядками!» сердито закричав 
Вакула. «Чого ж ти стоїш? чуєш, забирайся зараз-таки геть!»

Чуб і сам уже мав цей розумний намір, але йому прикрим 
здалося, що мусить слухати ковалевого наказу. Здавалось, 
якась нечиста сила штовхала його під руку й змушувала ска
зати що-иебудь наперекір. «Що ж ти, справді, так розкри
чався?» промовив вій тим самим голосом: «я хочу колядувати, 
та й годі!»

«Еге! та тебе словами не вгамуєш!..» Слідом за цими сло
вами Чуб відчув преболючий удар у плече.

«То оце ти, як я бачу, починаєш уже битися!» промовив 
вія, трохи відступаючи.

«Іди, іди геть!» кричав коваль, почастувавши Чуба дру
гим стусаном.

«Що ж ти!» промовив Чуб таким голосом, у якому вияв
лявся і біль, і досада, і боязкість. «Ти, бачу, не на жарти 
б’єшся, та ще й боляче б’єшся!»

«Геть, геть!» закричав коваль 1 грюкиув дверима.
«Дивись, який хоробрий!» говорив Чуб, залишившись сам на 

вулиці. «Спробуй підійти! ач який! ото велика цяця! ти ду
маєш, я иа тебе суду ие знайду? Ні, голубчику, я піду, і піду 
просто до комісара. Ти в меие знатимеш. Я не подивлюся, 
що ти коваль та маляр. А слід поглянути б иа спииу і плечі: 
я думаю, синці є. Мабуть, добре-таки попобив вражий сииі 
шкода, що холодно і не хочеться скидати кожуха! Стри- 
пай же, бісів ковалю, щоб чорт побив і тебе, 1 твою кузню, ти 
в мене попотанцюєш! бач, клятий шибеиик! одначе його те
пер иема дома. Солоха, мабуть, сидить сама. Гм!.. воно й не
далеко звідси; піти б! Час тепер такий, що нас ніхто не за
стане. Може, й теє буде можиа... ач, як боляче побив прокля
тий коваль!»

Тут Чуб, почухавши собі спину, подався в другий бік. 
Прнємність, яку він сподівався мати при побаченні з Соло- 
хою, зменшувала трохи біль і робила невідчутним навіть мо
роз, що тріщав по всіх вулицях, ие заглушуваний свистом за
вірюхи. Часом иа обличчі його, де бороду та вуси метелиця 
намилила снігом краще за всякого цирульника, що тиранським 
способом хапає за носа свою жертву, проступала півсолодка
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міна. Однак, якби сніг не хрестив туди й сюди все перед 
очима, то ще довго можиа було б бачити, як Чуб спинявся, 
ч у х а в  спину, промовляв: боляче набив клятий коваль! і знову 
рушав далі.

У той час, коли меткий ферт з хвостом та дапииою боро
дою літав з димаря і потім зиову в димар, ладівниця, що 
висіла в нього на перев’язі при боці і що в неї вій сховав укра
дений місяць, якось зненацька зачепившись у печі, розкри
лась, і місяць, скористувавшись з цієї иагоди, вилетів крізь 
димар Солошиної хати й плавно здійнявся иа небо. Все осві
тилося. Заметілі наче й не було. Сніг запалав широким сріб
ним полем 1 весь обсипався кришталевими зорями. Мороз 
наче потеплів. Юрби парубків і дівчат показалися з мішками. 
Пісиі задзвеніли, і рідко під якою хатою не товпилися коляд
ники. Дивно блищить місяць! Важко розказати, як добре веш
татися такої ночі між юрбою дівчат, що регочуть та спі
вають, 1 між парубками, охочими на всякі жарти й витівки, які 
тільки може навіяти ця весела иіч, що весело сміється. У доб
рому кожусі тепло; від морозу ще жвавіше горять щоки; а на 
пустощі сам дідько підштовхує ззаду.

Купи дівчат з мішками вдерлися до хати Чуба, обступили 
Оксану. Крик, регіт, балачки приголомшили коваля. Всі нав
випередки поспішали розказати красуні що-небудь нове, ви
кладали з мішків і хвалилися паляницями, ковбасами, варе
никами, яких встигли чимало уже наколядувати. Оксана, вда
валось, була повна цілковитої втіхи й радості, щебетала то 
з тією, то з тією і реготалась, невгаваючи. З якоюсь досадою 
й заздрістю дивився коваль на таку веселість і цього разу 
кляв колядки, хоча й сам не раз захоплювався иимн до не
стями.

«Е, Одарко!» сказала весела красуня, обернувшись до 
одної із дівчат: «у тебе нові черевики. Ой, які ж хорошії і з 
золотом! Добре тобі, Одарко, в тебе є така людина, яка все 
тобі купує, а мені нема кому дістати такі гарні черевики».

«Не тужи, моя люба Оксано!» підхопив коваль: «я тобі 
здобуду такі черевики, що мало яка й панночка носить».

«Ти?» сказала Оксана, швидко й згорда глянувши на 
нього. «Подивлюсь я, де ти здобудеш такі черевики, які мо
гла б я надіти на свою ногу. Хіба принесеш ті самі, що но
сить цариця».

«Бачиш, яких захотіла!» закричали, сміючись, дівчата 
юрбою.
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«А так!» провалила далі горда красуня: «будьте ви всі за 
свідків, якщо коваль Вакула принесе ті самі черевики, які но
сить цариця, то, от вам моє слово, що вийду зараз-таки за 
нього заміж».

Дівчата повели з собою примхливу красуню.
«Смійся! смійся!» говорив коваль, виходячи слідом за 

ними. «Я й сам сміюся з себе! Думаю, і ие можу надумати, 
куди дівся розум мій? Воиа мене не любить — ну, бог з иеюі 
ніби тільки на всьому світі й є, що Оксана. Хвалити бога, дів
чат багато є хороших і без неї на селі. Та й що Оксана? з иеї 
ніколи ие буде доброї хазяйки; воиа тільки вміє чепуритися. 
Ну, годі, час покинути ці дурощі». Але в самий той час, коли 
коваль готувався бути рішучим, якийсь злий дух проносив пе
ред иим усміхнений образ Оксани, що говорила глузливо: «до
будь, ковалю, царицииі черевички, вийду за тебе заміж!» Все 
в ньому хвилювалось, і він думав тільки про одну Оксану.

Юрби колядників, парубки окремо, дівчата окремо, поспі
шали з одної вулиці на другу. Але коваль ішов і нічого ие 
бачив 1 ие брав участі у тих веселощах, які колись любив 
більше за все.

Чорт тимчасом не на жарт розманіжився в Солохи: цілу
вав їй руку з такими вихилясами, як засідатель попівні, ха
пався за серце, охкав і сказав впрост, що коли вона ие пого
диться задовольнити його жадобу і, як водиться, нагородити, 
то він ладеи иа все: кинеться у воду, а душу пошле прямо в 
пекло. Солоха була не така й жорстока; до того ж чорт, як 
відомо, діяв з иею заодно. Воиа таки любила бачити цілий 
иатовп, що упадав біля иеї, і рідко бувала без компанії; а 
цей вечір, однак, думала перебути сама, бо всіх значних лю
дей в селі було закликано на кутю до дяка. Та все оберну
лося по-іншому: чорт тільки-но висловив свою вимогу, як рап
том почувся стукіт і голос кремезного голови. Солоха побігла 
відчиняти двері, а спритний чорт вліз у мішок, що лежав долі. 
Голова, обтрусивши з своїх капелюхів сніг та випивши з Со- 
лошиних рук чарку горілки, розказав, що він не пішов до 
дяка, бо знялася заметіль; а побачивши світло в її  хаті, за
вернув до иеї, маючи намір перебути вечір з «ею.

Не встиг голова це сказати, як у двері загрюкало знов І 
почувся голос дяка.

«Сховай мене куди-небудь», шепотів голова. «Мені ие 
хочеться тепер зустрітися з дяком».
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Солоха думала довго, куди заховати такого огрядного 
гостя; нарешті вибрала найбільший мішок з вугіллям; вугілля 
в и с и п а л а  в  кадовб, і кремезний голова забрався з вусами, з 
головою і з капелюхами в мішок.

Дяк увійшов, покректуючи та потираючи руки, і розказав, 
шо в нього ие було нікого і що вій сердечно радий цій нагоді 
погуляти трохи в неї і не злякався заметілі. Тут вій підійшов 
до неї ближче, кашлянув, усміхнувся, доторкнувся своїми 
ловжелеэиими пальцями до її оголеної повної руки і промо
вив Ъ таким виглядом, у якому виявлялося і лукавство і само
вдоволеність: «А що це у вас, велеліпиая Солоха?» і, ска
завши це, відскочив він трохи назад.

«Як то що? рука, Йосипе Никифоровичу!» відповіла 
Солоха.

«Гм! рука! хе! хе! хе!» промовив, сердечно задоволений з 
свого почииу дяк і пройшовся по кімнаті.

«А це що у вас, дражайшая Солохо?» промовив він з та
ким самим виглядом, приступивши до неї знову і торкнувши 
алегка рукою за шию та так само відскочив назад.

«Ніби не бачите, Йосипе Никифоровичу!» відповіла Со
лоха. «Шия, а на шиї намисто».

«Гм! на шиї намисто! хе! хе! хе!» 1 дяк знову пройшовся 
по хаті, потираючи руки.

«А це що .у вас, незрівнянна Солохо?.. » не знати, до чого б 
тепер торкнувся пожадливий дяк своїми довгими пальцями, 
коли раптом у двері застукало й почувся голос козака Чуба.

«Ой, боже мій, стороння особа!» закричав переляканий 
дяк: «що ж тепер, як застануть особу мого звання?., дійде 
до отця Кіндрата!..» Та дякове побоювання було іншого 
роду: він боявся більше того, щоб не дізналась його поло
вина, що й без того вже страшною рукою своєю зробила з 
його товстої «оси таку тоненьку. «Бога ради, доброчесна 
Солохо», говорив він, тремтячи всім тілом. «Ваша добрість, 
як сказано в пнсаиії Луки, глава трина... трин... Стукають, 
їй-богу, стукають! Ой, сховайте мене куди-небудь».

Солоха висипала вугілля в кадовб з другого мішка, і не 
дуже тілистий дяк заліз ,у нього та й примостився иа самому 
дні, так, що поверх нього можна б насипати ще з півмішка 
вугілля.

«Здорова будь, Солохо!» сказав, увіходячи до хати, Чуб. 
«Ти, може, і не сподівалась мене, га? правда ж, не сподіва
лась? може, я перебив?..» провадив далі Чуб, показуючи на 
обличчі жартівливу та значущу міну, яка заздалегідь Давала
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знати, що неповоротка голова його трудилася й готувалася 
викинути яку-иебудь .ущипливу й химерну штуку. «Може, ви 
тут і розважалися з ким-небудь?.. може, ти кого-небудь і схо
вала вже, га?» і захоплений з такого свого дотепу Чуб за
сміявся, тішачись у душі, що він один тільки користується з 
доброї прихильності Солохи. «Ну, Солохо, дай тепер випити 
горілки. Я думаю, в меие горло замерзло від проклятого мо
розу. I послав бог таку иіч перед різдвом! Як схопило, чуєш, 
Солохо, як схопило... Ото задубіли руки: не розстібну ко
жуха! Як здійнялась метелиця...»

«Відчиии!» почувся знадвору голос, супроводжуваний 
поштовхом у двері.

«Стукає хтось?» сказав, зупинившись, Чуб.
«Відчиии!» закричали ще дужче.
«Це- коваль!» промовив, схопившись за капелюхи, Чуб: 

«слухай, Солохо, нуди хочеш сховай мене; я нізащо в світі 
не хочу потрапити иа очі тому виродкові проклятому, бодай 
йому, чортовому синові, набігло під обома очима по пухиреві 
з копицю завбільшки!»

Солоха, злякавшись 1 собі, метушилась, як очамріла, I, 
втративши голову, дала знак Чубові лізти в той самий мішок, 
в якому вже сидів дяк. Бідолашний дяк не смів навіть каш
лянути, чи закректати з болю, коли сів йому майже иа голову 
важкий дядько та примостив свої намерзлі на морозі чоботи 
по обидва боки його окроиь.

Коваль увійшов, не кажучи й слова, не скидаючи шапки, 
І майже повалився на лавку. Помітно було, що вій у дуже по
ганому настрої. В той саме час, як Солоха зачиняла за иим 
двері, хтось постукав ізнову. То був козак Свербигуз. Цього 
вже не можна було заховати в мішок, бо й мішка такого не 
можиа було знайти. Вій був товстіший за самого голову і 
вищий на зріст за Чубового кума. І тому Солоха вивела його 
на город, щоб вислухати від нього есе те, що він мав їй ска
зати. Коваль неуважно оглядав кутки своєї хати, прислухаю
чись часом до пісень колядників, що далеко лунали по селу; 
нарешті спинив очі иа мішках: «Чого лежать тут оці мішки? 
їх давно б час прибрати звідси. Через оту безглузду любов 
я здурів зовсім. Завтра свято, а в хаті й досі валяється вся
кий мотлох. Віднесу їх до кузиі!»

Тут коваль присів до величезних мішків, перев’язав їх 
міцніше і ладнався завдати собі на плечі. Але помітно було, 
що його думки гуляли бог знає де, інакше б він почув, як 
зашипів Чуб, коли волосся на голові його прикрутила за
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в’язка, а здоровеиннй голова почав був гикати досить ви
р а зн о . «Невже не виб’ється з голови ця негідна Оксана?» го
ворив коваль: «не хочу думати про неї, а воио все думається, 
і як навмисно про неї саму тільки. Чого це так, що думка 
проти волі лізе в голову? Що за чорт, мішки начебто чогось 
поважчали! Тут, певно, накладено ще чого-иебудь, крім ву
гілля. Дуреиь я! я й забув, що тепер меиі все здається важ
чим. Перше бувало я міг зігяути й розігнути в одиїй руці мід
ний п’ятак та кінську підкову; а тепер мішка з вугіллям ие 
підійму. Скоро вже й від вітру валитимусь. Та иі», скрикнув 
він, помовчавши й підбадьорившись: «що я за баба! Не дам 
нікому сміятися з себе! Хоч десять таких мішків, усі підійму». 
І бадьоро завдав собі на плечі мішки, що їх не понесли б 1 
двоє дужих чоловіків. «Взяти й цього», казав вій далі, підій
маючи невеличкого, на диі якого лежав, скоцюрбившись, 
чорт. «Тут, здається, я поклав струмент овій». Сказавши це, 
він вийшов із хати, насвистуючи пісні:

Мені 9 жінкою не возиться.

Голосніше й голосніше лунали на вулицях пісні та крики. 
Юрби народу побільшали ще тому, що чимало прийшло з су
сідніх сіл. Парубки жартували й казилися досхочу. Часто між 
колядками чути було яку-небудь веселу пісню, що її тут-таки 
встиг скласти хто-небудь з молодих козаків. А то раптом 
один із юрби, замість колядки, пускав щедрівку й ревів на 
все горло:

Щелрнк, велрнкі 
Дайте вареник.
Грудочку кашки.
Кільце ковбаскиї

Регіт винагороджував штукаря. Малеиькі вікна відчиня
лися, і сухорлява рука бабусі, які самі тільки з поважними 
батьками залишалися в хатах, висувалася з вікиа з ковбасою 
чи шматком пирога. Парубки та дівчата навперейми підстав
ляли мішки і підхоплювали свою здобич. В одному місці па- 
pvбки, зайшовши з усіх боків, оточували гурт дівчат: галас, 
гамір, той кидав грудкою снігу, той видирав мішок з усякою 
всячиною. В іншому місці дівчата ловили парубка, підстав
ляли йому ногу, 1 він летів разом з мішком сторч головою иа 
землю. Здавалося, цілу ніч готові були провеселитися. І иіч, 
як на ге, так розкішно жеврілаї І ще більшим здавалося світ
ло місяця від блиску снігу! Коваль спинився з своїми міш

42



ками. йому почувся в юрбі дівчат голос 1 тоненький сміх 
Оксани. Всі жилки в ньому здригнулись; кинувши на землю 
мішки, аж дяк, шо був на самому дні, заохкав, забившись, І 
голова гнкнув на все горло, подався він з маленьким мішком 
за плечима разом з гуртом парубків, шо йшли слідом за тою 
дівочою юрбою, звідки йому почувся голос Оксани.

Так: це вона! Стоїть, як цариця, і блискає чорними очима, 
їй розказує щось показний парубок; мабуть, потішне, бо 
вона сміється. Та вона завжди сміється. Нібито мимохіть, сам 
не розуміючи як, продерся коваль крізь натовп І став коло неї. 
«А, Вакуло, ти тут? здоров!» сказала красуня з тою самою 
усмішкою, що мало не зводила Вакулу з розуму. «Ну, багато 
наколядував? Е, який маленький мішок! а черевики, які но
сить цариця, добув? роздобудь черевики, вийду за тебе ва- 
між!» 1, засміявшись, побігла з гуртом дівчат.

Як укопаний стояв коваль на одному місці. «НІ, не можу; 
яесила більше...» промовив він- нарешті. «Але, боже ти мій, 
чому вона така з біса гарна? її погляд, 1 мова, 1 усе, »у, л  
так 1 палить, так і палить... Ні, немає вже снаги перемогги 
себе! Час покласти край усьому: пропадай душа, піду втоп
люся в ополонці, та й поминай, як звали!» Тут рішучим кро
ком пішов він уперед, догнав гурт, порівнявся з -Оксаною І 
сказав твердим голосом: «Прощай, Оксано! Шукай собі яко
го хочеш жениха, мороч, кого хочеш; а мене не побачиш 
більше на цьому світі». Красуня була ніби здивована, хотіла 
щось сказати, але коваль махнув рукою й угік.

«Куди, Вакуло?» кричали парубки, бачивши, як біжить 
коваль. «Прощайте, браггя!» кричав на відповідь коваль. 
«Дасть бог, побачимось на тому світі; а на цьому вже не гу
ляти нам разом. Прощайте, не згадуйте лнхомі Перекажіть 
отцю Кіндратові, щоб одслужнв панахиду по моїй грішній 
душі. Свічок перед іконами чудотворця та божої матері, 
каюсь, не обмалював через мирські справи. Все добро, яке 
знайдеться в моїй скрині, на церкву І проща йтеї» Прогово
ривши це, коваль пустився знову бігти з мішком на спині. 
«Він збожеволів!» говорили парубки. «Пропаща душа!» по
божно пробурмотіла бабуся, що проходила мимо: «треба піти 
розказати, як коваль повісився!»

Вакула іимчасом, пробігши кілька вулиць, спинився од
вести дух. «Куди це я справді біжу?» подумав він: «начебто 
все вже пропало. Спробую ще способу: зайду до запорожця
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Пузатого Пацюка. Він, кажуть, знає всіх чортів І все зробить, 
що тільки схоче. Піду, адже душі однаково доведеться ги
нути!» Тут чорт, що довго лежав без будь-якого руху, застри
бав у мішку з радості; та коваль, подумавши, що він як-не
будь зачепив мішок рукою і спричинив сам цей рух, .ударив 
по мішку дужим кулаком і, струснувши ним на плечах, по
дався до Пузатого Пацюка.

Цей Пузатнй Пацюк справді був колись запорожцем; але 
чи його прогнали, чи він сам утік із Запорожжя, цього ніхто 
не знав. Давно вже, років з десять, а може й п’ятнадцять, як 
він жнв у Днканьпі. Спочатку він жнв як справжній запоро
жець: нічого не робив, спав три чверті дня, їв за шістьох ко
сарів І внпнвав за одним духом мало не ціле відро; а втім, 
було куди й влізти: бо Пацюк, хоч на зріст 1 невеликий, але 
ушир був досить важкий. До того ж шаровари, які носив він, 
були такі широкі, що хоч як би він ступив, ніг зовсім було не 
помітно, і, здавалося, горілчаний кадовб сунув вулицею. Ма
буть, саме це й дало привід прозвати його Пузатим. Не ми
нуло й кілька днів, як прибув він до села, а всі вже дізналися, 
що він знахар. Чи хворів хто на щось, зараз кликав Пацюка; 
а Пацюкові досить було тільки пошептати кілька слів, і не
дугу наче рукою хто знімав. Чн траплялося, що зголоднілий 
дворянин вдавився кістою  з риби, Пацюк умів так до діла 
вдарити в спнну, що кістка проходила, куди їй слід, ке вчи
нивши ніякої шкоди дворянському горлу. Останніми часами 
його рідко бачили де-небудь. Причиною цьому була, мож
ливо, лінь, а можливо, й те, що пролазити в двері ставало йому 
з кожним роком тяжче. Тоді миряни повинні були виряджа
тись до нього самі, якщо мали до нього потребу. Коваль не 
без побоювання відчинив двері 1 побачив Пацюка, що сидів 
на долівці по-турецькому перед невеликою діжкою, на якій 
стояла миска з галушками. Ця миска стояла, як навмисно, 
урівні з його ротом. Не поворухнувши й пальцем, він нахилив 
трохи голову до миски і сьорбав юшку, хапаючи часом зубами 
галушки. «Ні, цей», подумав Вакула собі: «ще ледачіший за 
Чуба: той принаймні хоч їсть ложкою, а цей і руки не хоче 
підняти!» Пацюк, мабуть, дуже зайнятий був галушками, бо, 
здавалось, зовсім і не помітив, як прийшов коваль, який, лед
ве ступивши на поріг, віддав йому преннзький уклін.

«Я до твоєї милості прийшов, Пацюк!» сказав Вакула, 
кланяючись знову. Товстий Пацюк підвів голову, та знову за
ходився сьорбати галушки.

«Ти, кажуть, не прогнівайся на цьому слові...» сказав, на



бираючись духу, коваль: «я веду про це мову не для того, 
шоб тобі завдати якоїсь кривди, доводишся трохи родичем 
чортові».

Промовивши ці слова, Вакула злякався, подумавши, що 
висловив все це впрост і мало зм’якшив гОстрі слова, і жду
чи, що Пацюк, схопивши діжку разом з мискою, шпурне йому 
просто 8 голову, відступив трохи і затулився рукавом, щоб 
гаряча юшка з галушок не забризкала йому обличчя.

Але Пацюк поглянув і знову заходився сьорбати галушки.
Підбадьорений коваль наважився говорити далі: «До тебе 

прийшов, Пацюк, дай тобі, боже, всього, добра всякого дос
хочу, хліба в пропорції». Коваль іноді вмів вкинути модне 
слівце; в цьому він наламався, бувши ще в Полтаві, коли роз
мальовував сотникові дерев’яний паркан. «Пропадати дово
диться мені, грішномуі ніщо не помагає на світії Що буде, 
те й буде, а доводиться просити ласки в самого чорта. Що ж, 
Пацюк?» промовив коваль, бачивши незмінну його мовчанку: 
«що маю робити?»

«Коли треба чорта, то й іди собі до чорта», відповів Па
цюк, не зводячи на нього очей та далі ковтаючи галушки.

«Для того я й прийшов до тебе», казав коваль, кланяю
чись: «крім тебе, думаю, ніхто на всім світі не знає до нього 
дороги».

Пацюк ні слова, і доїдав решту галушок.
«Зроби ласку, чоловіче добрий, не відмов!» напосідав ко

валь. «Чи свинини, ковбас, борошна гречаного, ну, полотна, 
пшона, чн ще чого іншого, коли треба буде... як звичайно між 
добрими людьми водиться... не поскупимося... Розкажи хоч, 
як, приміром сказати, потрапити до нього на дорогу?»

«Тому не треба далеко ходити, в кого чорт за плечима», 
промовив байдуже Пацюк, не рухаючись.

Вакула витріщив на нього очі, начебто на лобі в нього було 
написано пояснення цнх слів. Що він говорить? безмовно за* 
питувала його міна, а роззявлений рот був напоготові прогли
нути, як галушку, перше-ліпше слово. Але Пацюк мовчав. Тут 
помітив Вакула, що ні галушок, ні діжки перед ннм не було, 
а замість них стоялн на долівці дві дерев’яні мнски; одна була 
повна вареників, друга сметани. Думкн його і очі мимохіть 
обернулися на ці страви. «Подивимось», казав він сам до 
себе, «як це буде Пацюк їсти вареники. Нахилятись він, пев
но, не схоче, щоб сьорбати, як галушки, та й не можна: бо 
треба вареника спершу вмочити в сметану». Тільки він устиг 
подумати це, як Пацюк роззявив рота; подивився на вареники
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І ше більше роззявив рота. Тоді вареник вискочив з мискн, шу~ 
бовсиув у сметану, перекинувся на другий бік, підскочив угору 
і якраз потрапив йому в рот. Пацюк з’їв і знову роззявив 
оота, і вареник таким самим способом помандрував знову. А 
його тільки й роботи було, що жувати та ковтати. «Бач, яке 
днво!» подумав коваль, роззявляючи від здивування рота, і 
ту ж мить помітив, шо вареник лізе і йому в рот і вже пома
стив губи сметаною. Відпихнувши вареник та втерши губи, 
коваль почав роздумувати про те, які днва бувають на свігі 
та до яких тільки мудрацій доводить людину нечиста сила, 
зауваживши до того ж, шо один тільки Пацюк може допо
могти йому. «Вклонюсь йому ше, хай розтлумачить як слід... 
Однак, що за чорті Таж сьогодні г о л о д н а  к у т я ,  а він їсть 
вареники, вареники скоромні! Який з мене справді дурень, 
стою тут та гріха набнраюсьі назад!» і побожний коваль про
жогом вибіг з хати.

А проте й чорт, що сндів у мішку та заздалегідь уже ра
дів, не міг витерпіти, щоб вислизнула з його рук така добра 
здобич. Як тільки коваль спустив мішок, він вискочив з нього 
й сів верхи йому на шию.

Мороз пішов поза шкірою в коваля; перелякавшись та 
збліднувши, не знав він, шо робити, вже хотів перехрести
тися... Але чорт, нахиливши свій собачий писок йому до пра
вого вуха, сказав: «Це я — твій друг; все зроблю для това
риша й друга! Грошей дам, скільки хочеш», писнув він йому 
на ліве вуха «Оксана буде сьогодні ж наша», прошепотів він, 
нахиляючи свій пнсок знову на праве вухо. Коваль стояв, роз
думуючи.

«Згода», сказав він нарешті: «за таку ціну ладен бути 
твоїм!»

Чорт сплеснув руками і почав з радості галопувати на шні 
коваля. «Тепер уже попався «оваль!» подумав він собі: «те
пер я віддячу тобі, голубчику, за всі твої малювання та неби
лиці, що ти вигадував на чортів! Що тепер скажуть мої то
вариші, коли дізнаються, шо найпобожніший на все село чо
ловік в моїх руках?» Тут чорт засміявся з радості, згадавши, 
як дражнитиме в пеклі все хвостате кодло, як лютуватиме 
кривий чорт, якого вважали між ннмн першим на вигадки.

«Ну, Вакуло!» пропищав чорт, так само не злазячи з шиї, 
ніби боячись, щоб той не втік: «ти знаєш, шо без контракту 
нічого не робиться».

«Я згодний!» сказав коваль: су вас, я чув, розписуються
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кров'ю; стривай же, я дістану з кишені цвяха!» Тут він за
клав назад руку — та хап чорта за хвіст.

«Бач, який жартуні» закричав, сміючись, чорт: «ну, годі, 
буде вже пустувати!»

«Стривай, голубчику!» закричав коваль: «а ось це як тойіі 
видасться?» Прн цьому слові він поклав хреста, і чорт зро
бився такий тихнй, мов ягнятко. «Постривай же», сказав він, 
стягаючи його за хвіст на землю: «знатимеш ти в мене, як 
під’юджувати на гріх добрих людей і чесних християн». Тут 
коваль, не випускаючи хвоста, скочив на нього верхн І під
няв руку, наміряючись перехрестити.

«Змилуйся, Вакуло!» жалібно простогнав чорт: «все, чого 
тобі треба, все зроблю, пусти тільки душу на покаяння: не 
клади на мене страшного хреста!»

«Ага, ось яким голосом заспівав, німець проклятий! тепер 
я знаю, що мені робнгн. Вези мене зараз-такн на собі! чуєш? 
та лети як птнця!»

«Куди?» промовив смутянй чорт.
«В Петербург, просто до цариці!» і коваль обімлів від 

страху, почуваючи, як підіймається в повітря.

Довго стояла Оксана, роздумуючи про чудні ковалеві слова. 
*Уже всередині її щось казало, що вона занадто жорстоко 
повелася з ннм. Що, коли вія справді наважиться на що-не- 
будь страшне? Чого доброго! може, він з горя намислить за
кохатися в іншу і з досади стане називати її першою красу
нею на селі. Та ні, він мене любить. Я така гарна! Він мене 
■нізащо не проміняє; він пустує, прикидається. Не мине й хви
лин десять, як він, мабуть, прийде глянути на мене. Я й 
справді сувора. Треба буде дати, ніби знехотя, поцілувати 
себе. Ото він ,зрадіє! І пустотлива красуня вже жартувала з 
своїми подругами. «Стривайте!» сказала одна з них: «коваль 
забув мішки свої; гляньте, які страшні мішкн! Він не по-на
шому наколядував: я думаю, сюдн по цілій чверті барана 
кидали; а ковбаси та хліба, мабуть, і не злічити. Розкіш! Цілі 
свята можна об’їдатнсь».

«Це ковалеві мішкн?» підхопила Оксана: «тягнімо мерщій 
їх до мене в хату та подивимось гарненько, чого він сюди 
наклав». Всі, сміючись, схвалили таку пропозицію.

«Але мн не підіймемо їх!» закричала вся юрба раптом, 
силкуючись зворухнути мішки.
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«Постривайте», сказала Оксана: «побіжимо хутенько по 
санки та одвеземо санками!»

І гурт побіг по санки.
Полоненикам дуже надокучило сидіти в мішках, дарма 

шо дяк розколупав для себе пальцем чималу дірку, Коли б 
ше не було народу, то, може, він знайшов би спосіб 1 вилізти; 
але вилізти з мішка при всіх, показати себе на сміх... Це стри
мувало його, 1 він вирішив чекати, злегка тільки покректуючи 
під неввічливими Чубовими чобітьми. Чуб сам не менш ба
жав волі, відчуваючи, що під ним лежить щось таке, на чому 
сидіти страх було незручно. Та коли почув, що вирішила його 
дочка, то заспокоївся і не хотів уже вилазити, міркуючи, що 
до хатн своєї треба було пройти принаймні кроків із сотню, 
а то ще й другу. А вилізши, треба причепуритись, застібнути 
кожуха, підперезатись, — скільки-то прації та й капелюхи 
залишилися в Солохи. Нехай же краще дівчата довезуть на 
санках. Але сталося зовсім не так, як сподівався Чуб: в той 
час, коли дівчата побігли по санки, сухорлявий кум виходив 
із шннку збентежений і не в доброму настрої. Шинкарка аж 
ніяк не наважувалась давати йому набір; він хотів було до
жидатися в шннку, може, такн прийде який-небудь побожний 
дворянин 1 почастує його; але як навмисно, всі дворяни си
діли собі дома 1, як чесні християни, їли кутю серед своїх до
машніх. Роздумуючи про зіпсуття звичаїв та дерев’яне серце 
шинкарки, що продавала горілку, кум набрів на мішкн 1 став 
здивований. «Бач, які мішкн хтось покинув на дорозі!» ска
зав він, оглядаючись на всі боки: «мабуть, тут і свинина є. 
Полізло ж комусь щастя наколядувати стільки всякої вся
чини! Які страшні мішкн! нехай понабивано їх самими греча
никами та коржами, і то добре; хоч би були тут самі тільки 
паляниці, 1 то смак: шинкарка за кожну паляницю дає вось
муху горілки. Потягти швидше, щоб хто не побачив». Тут зав
дав він собі на плечі мішок з Чубом та з дяком, але відчув, 
що він занадто важкий. «НІ, самому буде важко нести», про
мовив він: «а ось, як на те, Іде ткач Шапуваленко. Здороз, 
Остапе!»

«Доброго здоров’я», сказав, зупинившись, ткач.
«Куди йдеш?»
«А так. Іду, куди ноги йдуть».
«Поможи, чоловіче добрий, мішки віднести! хтось коляду

вав, та й покинув серед дороги. Добром поділимося по по
ловині».

«Мішки? а з чим мішки: з книшами чи з паляницями?»
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«Та, думаю, всього є».
Тут висмикнули вони похапцем Із тину по кілку, поклали 

на них мішок і понесли на плечах.
«Куди ж понесемо його? до шинку?» спитав дорогою ткач.
«Воно б і я так думав, щоб до шинку; та проклята шин

карка не повірить, подумає ще, що де-небудь укралн, до 
того ж я тільки що з шнн»у. Ми віднесемо його до мене в 
хату. Нам ніхто не стане на заваді: жінки нема дома».

«Чи справді ж нема дома?» спнтав обережний ткач.
«Слава богу, мнне зовсім ще без глузду» сказав кум: «чорт 

би поніс мене туди, де вона. Вона, певио, тягатиметься з ба
бами до світу».

«Хто там?» закричала кумова жінка, почувши гомін у сі
нях, вчинений приходом двох приятелів з мішком, 1 відчиня
ючи двері.

Кум остовпів.
«От тобі й на!» промовив ткач, опустивши рукн.
Кумова жінка була такий скарб, яких чимало на білому 

світі. Так само, як і II чоловік, вона майже ніколи не сиділа 
дома, а мало не цілий день терлася по кумасях та заможних 
бабусях, хвалила та їла з великим смаком і билася тільки 
ранками з чоловіком, бо в цей тільки час і бачила його іноді. 
Хата їхня була удвоє старіша за шаровари волосного писаря; 
покрівля в деяких місцях була без соломи. З тину видно було 
самі рештки, бо всякий, хто виходив з дому, ніколи не брав 
ціпка на собак, сподіваючись, що проходитиме повз кумів го
род 1 висмикне який схоче з його тину. В печі не топилося днів 
по три. Все, що тільки напросить ніжна дружина в добрих 
людей, ховала вона якомога далі від свого чоловіка і часто 
самоправно відбирала в нього здобич, якщо тільки він не всти
гав пропнтн її в шин№у. Кум, хоч завжди перебував у байду
жому настрої, не любив поступатися перед нею, 1 тому мало 
не завжди виходив із дому з ліхтарями під очима, а люба по
ловина, ойкаючн, пленталася розказувати бабам про бешкет
ництво свого чоловіка та про побої, яких зазнала вона від 
нього.

Тепер можна собі уявити, як були спантеличені ткач та кум 
таким несподіваним явищем. Спустивши мішок, вони засту
пили його собою й закрили полами; та вже було пізно: ку
мова жінка, хоч і погано бачила старими очима, проте адішок 
помітила.

«Ось це добре!» сказала вона з таким виглядом, у якому 
помітна була радість шуліки. «Це добре, що наколядували
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стільки! Отак завжди роблять добрі люди; тільки ні, я ду
маю, десь поцупили. Покажіть мені зараз, чуєте, покажіть 
зараз-таки мішок ваді!»

«Лисий дідько тобі покаже, а не мн», сказав, підбадьо
рюючись, кум.

«Тобі яке діло?» сказав ткач: «мн наколядували, а не тн».
«Ні, ти мені покажеш, мерзенний п’янюго!» скрикнула 

жінка, вдаривши високого кума кулаком у  підборіддя й до
бираючись до мішка. Але ткач і кум мужньо відстояли мішок 
І примусили II податися назад. Не встигли вони опам’я
татись, як вона вискочила в сіни вже з коцюбою в руках. 
Хвацько луснула коцюбою чоловіка по руках, ткача по спниі 
І вже стояла біля мішка.

«Як же це ми допустили II?» сказав ткач, очутившись.
«Еге, як мн допустили! а чому тн допустив?» сказав спо

кійно кум.
«У вас коцюба, видно, залізна!» сказав після недовгої 

мовчанки ткач, чухаючи спину. «Моя жінка купила того року 
на ярмарку коцюбу, дала півкопи, але та нічого... не боляче...»

Тимчасом переможннця-жінка, поставивши на долівку ка
ганець, розв’язала мішок і заглянула в нього.

Та, мабуть, старечі її  очі, що так добре побачили мішок, 
цього разу помилились. «Е, та тут лежить цілий кабан!» скрик
нула вона, плеснувши з радості в долоні.

«Кабан! Чуєш, цілий кабан!» штовхав ткач кума: «а все 
ти винен!»

«Що ж робити?» промовив, знизуючи плечима, кум.
«Як що? чого мн стоїмо? відберімо мішок! >ну, починай!»
«Іди геть! геть! це наш кабан!» кричав, виступаючи, ткач.
«Геть, геть, чортова бабо! це не твоє добро!» казав, набли

жаючись, кум.
Жінка взялася знову за коцюбу, але Чуб у цей час внліз 

із мішка й став посеред сіней, потягаючись, як людина, що 
тільки-но прокинулася після довгого сну.

Кумова жінка скрикнула, вдаривши об полн руками, 1 всі 
мимоволі пороззявляли роти.

«Що ж вона, дурна, каже: кабан! це не кабан!» сказав 
кум, вирячивши очі.

«Бач, якого чоловіка кинуло в мішок!» сказав ткач, зад
куючи з переляку. «Що хоч кажи, хоч лусни, а не обійшлося 
без нечистої сили. Він же ие пролізе в вікно!»

«Це кум!» скрикнув, придивившись, кум.
«А ти ж думав хто?» сказав Чуб, посміхаючись. «Що, гар-



ну я втяв э вами штуку? а ви, мабуть, хотіли мене з’їсти за
мість свинини. Стривайте ж, я вас потішу: в мішку лежить ще 
щось, коли ие кабан, то, мабуть, порося чи інша живність, 
□ідо мною безперестанку щось ворушилось».

Ткач та кум кннулнсь до мішка, господиня дому вчепилася 
з другого боку, і бійка зчинилася б знову, якби дяк сам, поба
чивши тепер, що нема куди дітись, не видряпався з мішка.

Кумова жінка, остовпівши, випустила з рук ногу, за яку 
почала була тягти дяка з мішка.

«Ось і другий шеі» скрикнув злякано ткач: «чорт знає, 
як повелось на світі... голова обертом іде... не ковбаси й паля
ниці, а людей кидають у  мішкні»

«Це дяк!» промовив здивований більше від усіх Чуб: «от 
тобі й маєш! от так СолохаІ посадовити в мішок... То ж то, я 
бачу, в неї повна хата мішків... Тепер знаю: у  неї в кожному 
мішку сиділо по два чоловіки. А я думав: що вона тільки ме
ні самому... от тобі й Солоха!»

Дівчата трохи здивувались, не знайшовши одного мішка. 
«Нічого робити, буде з нас і цього», щебетала Оксана. Всі 
гуртом узялися до мішка й поклали його на санки. Голова 
вирішив мовчати, міркуючи: коли вій закричить, щоб його ви
пустили й розв'язали мішок, — дурні дівчата розбіжаться; по
думають, що в мішку сидить диявол, і він залишиться на ву
лиці, може, й до завтра. Дівчата тнмчасом, дружно взявшись 
за руки, помчали, як вихор, з санками по скрипучому снігу. 
Багато хто з них, пустуючи, сідали на санки; інші вилазили 
навіть на самого голову. Голова вирішив перетерпіти все. На
решті приїхали, відчинили навстіж сінешні й хатні двері та з 
реготом утягли мішок. «Подивимось, що тут лежить», закри
чали всі, кинувшись розв’язувати. Тут гикавка, що не пере
ставала мучити голову весь час, коли він сидів у мішку, так 
посилилась, що він почав гикати та кашляти на все горло. «Ой, 
тут сидить хтось!» закричали всі і з переляку кинулись геть 
у двері.

«Що за чорті Куди це вас «есе, моа очманілих?» сказав, 
входячи в двері, Чуб.

«Ой, тату І» промовила Оксана: «у мішку сидить хтось».
«В мішк-у? де ви взялн цей мішок?»
«Коваль кинув його серед дороги», сказали всі враз.
«Ну, так: хіба ж не казав я», подумав собі Чуб. «Чого ж 

ви злякалися? подивимось... Ану, чоловіче, прошу не погніва
тися, що не називаємо на ім’я та по-батькові, вилазь з мішка!»
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Галова внліз.
«Ой!» скрикнули дівчата.
«І голова вліз туди ж», казав сам до себе вражений Чуб, 

оглядаючи його з голови до ніг. «Он як!.. Е!..» більше він ні
чого не міг сказати.

Голова й сам був не менш збентежений і не знав, шо по
чати. «Мабуть, надворі холодно?» сказав він, звертаючись до 
Чуба.

«Морозець є», відповів Чуб: «а дозволь спитати тебе, чим 
ти мастиш собі чоботи, смальцем чи дьогтем?» Він хотів ие 
те сказати, він хотів спитати: — як ти, голово, заліз у цей 
мішок; але сам не розумів, як вимовив зовсім інше.

«Дьогтем краще!» сказав голова. «Ну, бувай здоров, 
Чубе!» і, насунувши капелюха, вийшов з хати.

«Навіщо це я запитав здуру, чим він мастить чоботи!» про
мовив Чуб, поглядаючи на двері, куди вийшов голова. «Ну, і 
Солоха! такого чоловіка засадити в мішок!., бач, чортова 
баба! а я дурень... та де ж той проклятий мішок?»

«Я кинула його в куток, там більше нічого нема», сказала 
Оксана.

«Знаю я ці штуки, нічого нема! дайте його сюди: там ще 
одни сидитьі струсніть його гарненько... що, нема? бач, про
клята баба! а подивитись на неї: як свята, наче й скоромного 
ніколи не брала в рот».

Але покиньмо Чуба виливати на дозвіллі свою досаду і вер
німось до коваля, бо вже надворі, певно, година дев’ята.

Спочатку страшно здалося Вакулі, коли піднявся він 
від землі на таку височінь, що нічого вже не міг бачити внизу, 
та пролетів, як муха, під самим місяцем так, шо якби не 
нахилився трохи, то зачепив би його шапкою. Однак трохи 
згодом він підбадьорився і вже став навіть кепкувати з чорта. 
Його потішало надзвичайно, як чорт чхав і кашляв, коли він 
скидав з шиї кипарисового хрестика та підносив до нього. 
Навмисно підіймав він руку почухати голову, а чорт, думаючи, 
шо його збираються хрестити, летів ще швидше. Все було 
ясне у вноочнні. Повітря в легкому сріблястому тумані було 
прозоре. Все було видно; 1 навіть можна було помітити, як 
вихорем промчав повз них, сидячи в горшку, чаклуй; як зорі, 
зібравшись купкою, гралися в піжмурки; як клубочився ос
торонь хмарою цілий рій духів; як чорт, що танцював при місяці, 
скинув шапку, побачивши коваля, що мчав верхн; як летіла, вер-



таючись «азад, мітла, на якій, видно, тільки що з'їздила, куди 
треба, відьма... багато ще погані зустрічали вони. Усе, ба
чивши коваля, на хвилину спинялося подивитись на нього, і 
потім змову мчало далі і провадило своє; коваль усе летів, і 
враз засяяв перед ним Петербург, увесь в огні. (Тоді була з 
якогось приводу ілюмінація). Чорт, перелетівши через шлаг
баум, перекинувся в коня, і коваль побачив себе на баскому 
бігуні посеред вулиці. Боже мій! стукіт, грім, блиск; по обидва 
боки височіють чотириповерхові стіни; стукіт кінських копит, 
звук коліс відбивалися громом і лунали з чотирьох боків; бу
динки росли і ніби підіймалися з землі на кожному кроці, 
мости дрижали; карети літали; візники, форейтори кричали; 
сніг свистів під тисячею саней, що мчали звідусіль; пішоходи 
тулились і тиснулись попід домами, що внизані були каган
цями, і величезні тіні їх мигтіли по стінах, сягаючи головою 
до димарів та дахів. Здивовано оглядався коваль н а  всі боки, 
йому здавалося, що всі доми вп’ялися в нього своїми незчис
ленними, вогняними очима і дивились. Па>нів, у критих сукном 
шубах, він бачив так багато, що не знав, перед ким шапку 
скидати. «Боже ти мій, скільки тут панства!» подумав ко
валь. «Я гадаю, що кожен, хто тільки пройде вулицею в шубі, 
то й засідатель, то й засідатель! а ті, що катаються в таких 
чудових бричках із віконцями, ті, як не городничі, то вже, 
певно, комісари, а може, ще й більше», його слова перервані 
були запитанням чорта: «Чи просто їхати до цариці?» — «Ні 
страшно», подумав коваль. «Тут десь, не знаю, стоять запо
рожці, що проїздили восени через Диканьку. Вони їхали з 
Січі з паперами до цариці; все б таки порадитися з ними. Гей, 
сатано, залазь-но до мене в кишеню та веди до запорожців!» 
Чорт в одну хвилину схуд і зробився таким маленьким, що 
легко вліз йому в кишеню. А Вакула не встиг оглянутись, як 
опинився перед великим будинком, вийшов, сам не знаючи як, 
«а сходи, відчинив двері й подався трохи назад від блиску, 
побачивши пишно оздоблену кімнату, але трохи підбадьо
рився, впізнавши тих самих запорожців, що проїздили через 
Днканьку; вони сиділи на шовкових диванах, підобгавши піл 
себе намащені дьогтем чоботи, і курили щонайміцніший тю
тюн, що його називали звичайно корінцями.

«Здорові були, панове! помагай вам, боже! ось де поба
чились!» сказав коваль, підійшовши близько та вклоняючись 
до землі.

«Що то там за чоловік?» запитав гой, що сидів перед са 
мим ковалем, у другого, що сидів далі.
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«Л ви не впізнали?» сказав коваль: «це я, Вакула, коваль! 
Коли проїздили восени через Диканьку, то прогостювали, дай 
вам, боже, всякого здоров’я та довгі літа, без малого два дні. 
І нову шину тоді натяг на передне «олеоо у вашій тачанці!

«А!» сказав той-таки запорожець: «це той коваль, що ма- 
люе знаменито. Здоров, земляче! Чого тебе бог приніс?»

«А так, захотілося подивитись, кажуть...»
«Що ж, земляче», сказав .запорожець, набундючившись і 

бажаючи показати, що він може говорити і по-російському. 
«Што, болшой город?»

Коваль і собі не хотів осоромитись та виявити себе нова
ком, до того ж, як уже мали нагоду бачити вище, він знався 
і сам на письменній мові. «Губернія знатная!» відповів він 
байдуже: «що й казати, доми балшущі, картини висять скрозь 
важниї. Многії доми списані буквами з сухозлотки до чрез* 
вичайності. Нічого казати, чудесна пропорція!»

Запорожці, почувши коваля, що так вільно говорив, зро
били висновок дуже для нього вигідний.

«Потім побалакаємо з тобою, земляче, більше; а тепер мн 
їдем зараз до цариці».

«До цариці? а будьте ласкаві, панове, візьміть 1 мене з 
собою!»

«Тебе?» промовив запорожець з таким виглядом, з яким го
ворить доглядач до чотирилітнього свого вихованця, що про
сить посадовити його на справжнього, иа великого коня. «Що 
ти будеш там робити? Ні, не можна». При цьому на обличчі 
в нього позначилася поважна міна. «Ми, брат, будемо з ца
рицею розмовляти про своє».

«Візьміть!» домагався коваль. «Проси!» шепнув він ти
хенько чортові, вдаривши кулаком по кишені. Не встиг він 
цього сказати, як другий запорожець промовив: «Візьмімо 
його справді, братця!»

«Чому ж і не взяти!» промовили інші.
«Надівай же одяг такий, як 1 ми».
Коваль кинувся натягати иа себе зелений жупан, коли 

враз двері відчинилися, увійшов з позументами чоловік 1 
сказав, що пора їхати.

Дивно знову здалося ковалеві, коли помчав він у вели
чезній кареті, гойдаючись на ресорах, коли по обидва боки 
повз нього бігли чотириповерхові будинки, а брук з громом, 
здавалося, сам котився під ноги коням.

«Боже ти мій, яке світло!» думав собі коваль: «у нас вдень 
не буває так ясно».
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Карети зупинилися перед палацом. Запорожці вийшли, 
увійшли у розкішні сіни й почали йти по сліпучо освітлених 
сходах.

«Що за сходи!» шепотів сам до себе коваль: «шкода но
гами топтати. Які оздоби! от кажуть: брешуть казки! який 
чорт брешуть! Боже ти мій! що за поруччя! яка робота! Тут 
самого заліза карбованців на п’ятдесят пішло!»

Уже піднявшись на сходи, запорожці пройшли першу залу. 
Несміливо йшов за ними коваль, боячись на кожному кроці 
посковзнутись на паркеті. Пройшли три зали, а коваль .усе ше 
не переставав дивуватись. Увійшовши до четвертої, він ми
моволі підійшов до картини, що висіла на стіні. Це була пре
чиста діва з дитятком на руках. «Що за картина! яке чудове 
малювання!» міркував він: «от, здається, говорить! здається, 
жива! а дитя святе! і рученята згорнуло! і усміхається, бід
неньке! а фарби! боже ти мій, які фарби! тут вохри, я думаю, 
1 на копійку не пішло, а все мідянка та бакан. А блакитна так 
1 горить! лепська робота! мабуть, грунт наведено було най
дорожчим блейваоом. Проте, хоч яке предивне тут малювання, 
ця мідна ручка», провадив далі він, підходячи до дверей і 
мацаючи замок: «ще більшого гідна подиву. Ех, як чисто ви
роблено! Це все, я думаю, німецькі ковалі, за найдорожчі 
ціни робили...» Може б, довго ще міркував коваль, якби ла
кей з галунами не штовхнув його під руку та не нагадав, щоб 
ие відставав від інших. Запорожці пройшли ще дві зали й зу
пинились. Тут велено було їм дожидати. В залі товпилося 
кілька генералів у  гаптованих золотом мундирах. Запорожці 
вклонилися на всі боки й стали купою. Через хвилину ввійшов, 
у супроводі цілого почету, величний на зріст, огрядний чоло
вік у гетьманському мундирі, в жовтих чобітках. Волосся 
на ньому було розкуйовджене, одне око трохи підсліпувате, 
на обличчі позначалась якась погордлива величність, у всіх 
рухах видно було звичку владарювати. Всі генерали, що досі 
походжали досить бундючно в золотих мундирах, заметуши
лись і з низеньким поклоном, здавалося, ловили кожне його 
слово й навіть щонайменший рух, щоб ту ж мить полетіти 
виконувати його. Але гетьман не звернув навіть і уваги, ледве 
кивнув головою та й підійшов до запорожців.

Запорожці вклонилися всі йому до ніг.
«Чи всі ви тут?» запитав він протяжно, вимовляючи слова 

трохи в ніс.
«Та всі, батьку», відповіли запорожці, кланяючись знову.
«Не забудете говорити так, як я вас учив?»



«Ні, батьку, не забудемо».
«Це цар?» спитав коваль в одного з запорожців.
«Куди тобі цар! це сам Потьомкін», відповів той.
У другій кімнаті почулись голоси, і коваль не знав, куди 

подіти свої очі, коли увійшло безліч дам в атласних вбраннях 
з довгими хвостами і придворних у гаптованих золотом каф
танах та з кісками позаду. Він тільки бачив самий блиск і 
більше нічого. Запорожці раптом всі попадали на землю й 
закричали в один голос: «Помилуй, мамої помилуй!» Коваль, 
ие бачачи нічого, простягся й собі, з усією щирістю на під
лозі.

«Встаньте!» пролунав над ними владний і разом приємний 
голос. Деякі з придворних заметушились і штовхали запо
рожців.

«Не встанемо, мамо! не встанемо! помремо, а не встане* 
мо!» кричали запорожці.

Потьомкін.кусав собі губи, нарешті, підійшов сам і владно 
шепнув одному з запорожців. Запорожці підвелись.

Тоді насмілився й коваль підвести голову і побачив перед 
себе невелику на зріст жінку, трохи навіть огрядну, напудро- 
вану, з голубими очима і воднораз з тим велично усміхненим 
виглядом, який так умів підкоряти ообі все і міг тільки нале
жати жінці, що царює.

«Найсвітліший обіцяв мене познайомити сьогодні з моїм 
народом, якого я ще досі не бачила», казала дама з голубими 
очиме, розглядаючи з цікавістю запорожців. «Чи добре вас 
тут приймають?» провадила вона далі, підходячи ближче.

«Та спасибі мамо! Харч дають добрий, хоч барани тутешні 
зовсім не те, що в нас на Запорожжі, чому ж не жити як- 
небудь?..»

Потьомкін скривився, бачивши, що запорожці кажуть зов
сім не те, чого він їх учив...

Один із запорожців, прибравши поважної постави, висту
пив наперед: «Змилуйся, мамо! навіщо губиш вірний народ? 
чим прогнівили? Хіба держали ми руку поганого татарина; 
хіба згоджувалися в чому-яебудь з турчином; хіба зрадили 
тебе ділом або помислом? За що ж неласка? перше чули мп, 
що велиш скрізь будувати фортеці проти нас; потім чули, що 
хочеш повернути на карабінерів '; тепер чуємо про нові напасті. 
Чим завинило запорозьке військо? чи не тим, що провело твою

1 Примусити нести регулярну військову службу.
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армію через Перекоп та допомогло твоїм генералам порубати 
кримців?..»

Потьомкіи мовчав і недбало чистив маленькою щіточкою 
свої діаманти, якими були внизані його руки.

«Чого ж хочете ви?» дбайливо спитала Катерина.
Запорожці значущо поглянули один на одного.
«Тепер час! цариця питає, чого хочете!» сказав сам до 

себе коваль, та й упав раптом на землю.
«Ваша царська величність, не веліть карати, а веліть ми

лувати! З чого, не в гнів будь вашій царській милості сказано, 
зроблено черевики, що на ногах ваших? я думаю, жоден 
швець, у жодному царстві на світі не зуміє так пошити. Боже 
ти мій, що б то було, коли б моя жінка та взулася в такі че
ревики!»

Цариця засміялася. Придворні засміялися теж. Потьомкін 
і хмурнів і усміхався разом. Запорожці почали штовхати під 
руку «оваля, чи не з’їхав він чаоом з глузду.

«Встань!» сказала ласкаво цариця: «якщо та« тобі хо
четься мати такі черевики, то це неважко зробити. Принесіть 
йому цю ж мить черевики найдорожчі, з золотом! Далебі, мені 
дуже до вподоби ця простодушність! Ось вам», провадила 
цариця, звертаючи погляд до повновидого, але трохи блідого 
чоловіка, що стояв осторонь, одягнений у простенький каф
тан з великими перламутровими гудзиками, який показував, 
що віп ие належав до придворних: «річ, гідна дотепного пера 
вашого!»

«Ви, ваша імператорська величність, занадто ласкаві. Тут 
потрібен принаймні Л а ф о н т е н відповів, уклонившись, чо
ловік із перламутровими гудзиками.

«Щиро скажу вам: я й досі без пам’яті від вашого «Бри
гадира». Ви напрочуд гарно читаєте! Однак», казала далі 
цариця, звертаючись знову до запорожців: «я чула, що на 
Січі у вас ніколи не женяться».

«Як же, мамо! адже чоловікові, сама знаєш, без жінки 
не можна жити», відказав той самий запорожець, що розмов
ляв із ковалем, і коваль здивувався, почувши, що цей запо
рожець, знаючи так добре грамотну мову, говорить з царицею, 
начебто навмисно, найгрубішою говіркою, яку звуть мужи
цькою. «Хитрий народ!» подумав він собі, «мабуть, недарма він 
це робить».

«Ми не ченці», провадив далі запорожець: «а люди грішні

і Лафонтен (1621 — 1695)— відомий французький байкар.
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Ласі, як і всі чесні християни, до скоромного. Є в нас чимало 
таких, шо мають жінок, тільки не живуть з ними на Січі. Є в 
пас чимало таких, шо мають жінок у Польщі; е й такі, що 
мають жінок на Україні; є такі, що мають жінок і в Туреччині».

В цей час ковалеві принесли черевики. «Боже ж ти мій, що 
за оздоба!» скрикнув він радісно, ухопивши черевики. «Ваша 
царська величність! Що ж, коли черевики такі на ногах, і в 
них, можна гадати, ваше благородіє, ходите і на лід к о в з а- 
т и с я, які ж повинні бути самі ніжки? думаю, шо, принаймні, з 
чистого сахару».

Цариця, шой справді мала найстрункіші та прегарні «іжки, 
не могла не усміхнутися, чуючи такий комплімент з уст 
простодушного коваля, якого в його запорозькому убранні 
можна було вважати за справжнього красеня, незважаючи 
на смагляве лице

Зрадівши з такої прихильної уваги, коваль уже хотів був 
розпитати гарпенько царицю про все: чи правда, що царі їдять 
самий тільки мед та сало, і про подібні ж речі—але, відчувши, 
що запорожці штовхають його під боки, вирішив замовкнути; 
і коли цариця, звернувшись до старих, почала розпитувати, 
як у них живуть на Січі, які звичаї водяться, то він, відійшовши 
назад, нагнувся до кишені, сказав тихо: «Вииось мене 
звідси хутчій!» та й раптом опинився за шлагбаумом.

«Утонув! їй-богу, утонув! от щоб я не зійшла з цього місця, 
коли не втонув!» лопотіла товста ткачиха, стоячи в гурті ди- 
каньських баб посеред вулиці.

«Що ж, хіба я брехуха яка? хіба я в кого-небудь корову 
вкрала? чи кого хіба наврочила, шо мені не ймуть віри?» кри
чала баба в козацькій свиті, з фіолетовим носом, розмахуючи 
руками. «От щоб мені води не захотілось пити, коли стара 
Переперчиха не бачила на власні очі, як повісився коваль!»

«Коваль повісився! от тобі й на!» сказав голова, який, ви
ходячи від Чуба, спинився й протиснувся ближче до тих, що 
розмовляли.

«Скажи краще, щоб тобі горілки не захотілося пити, стара 
п’янюго!» відповіла ткачиха: «треба бути такій божевільній, 
як ти, щоб повіситися! він утонув! утонув в ополонці! Це я 
так само знаю, як те, що ти була оце в шинкарки!»

«Соромітнице! бач, чим стала дорікати!» гнівно відказала 
баба з фіолетовим носом. «Мовчала б, негіднице! Хіба я не 
знаю, шо до тебе дяк ходить щовечора».



Ткачиха спалахнула.
«Що дяк? до кого дяк? що ти брешеш?»
«Дяк?» проспівала, пробиваючись до тих, що сперечалися, 

дячиха у заячому кожусі, критому синьою китайкою. «Я дам 
знати дяка! Хто це каже дяк?»

«Та ось до кого ходить дяк!» сказала баба з фіолетовим 
иосом, показуючи на ткачиху.

«То це ти, суко», закричала дячиха, підступаючи до тка
чихи: «то це ти, відьмо, напускаєш на нього тумаяу та напу
ваєш зіллям, щоб ходив до тебе!»

«Відчепись від мене, сатавоі» говорила, задкуючи, ткачиха.
«Ач, проклята відьма, бодай ти не діждала діток своїх 

бачити, негіднице! пху!..» тут дячиха плюнула просто межи 
очі ткачисі.

Ткачиха хотіла й собі зробити те саме, та замість того 
плюнула в неголену бороду голові, який, щоб краще все по
чути, протовпився до тих, що сперечалися. «Ах, погана бабої» 
закричав голова, утираючись полою та замахуючись бато
гом. Цей рух примусив усіх розійтися, лаючись, на всі боки. 
«Така мерзота!» повторював він, усе ще обтираючись. «То 
коваль утонув! боже ти мій! а який знаменитий маляр був! які 
ножі міцні, серпи, плуги умів виковувати! яка сила була! 
Егеж!» провадив він далі, замислившись- «таких людей мало 
в нас <на селі. То ж бо я, ще сидячи в проклятому мішку, 
примічав, що бідолаха був у дуже недоброму настрої. От 
тобі й коваль! був, а тепер і нема! а я збирався був підкувати 
свою рябу кобилу!..» і сповнений таких християнських думок, 
голова тихо поплентався в свою хату.

Оксана збентежилась, коли до неї дійшли такі вісті. Вона 
мало вірила очам Переперчихи та бабським теревеням, вона 
знала, що коваль досить побожний, щоб зважитися занапа
стити свою душу. Та що, коли він і справді пішов з наміром 
ніколи не вертатись у село? А навряд чи в іншому місці знай
деться такий молодець, як коваль. Він же так кохав їїі  вів 
довше за всіх зносив її вередування! Красуня цілу ніч під 
своїм укривалом поверталася з правого боку на лівий, — і ве 
могла заснути. То, розкидавшись у чарівній наготі, яку нічна 
пітьма ховала навіть від неї самої, вона майже вголос кар
тала себе. То, притихнувши, наважувалась ні про що не ду
мати — і все думала. I вся горіла; і на ранок закохалася по 
самі вуха в коваля.

Чуб не виявив ні радості, ні смутку про долю Вакули
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його д у м к и  запосідало одне: він ніяк не міг забути зрадли
вості Солохи і, сонний, не переставав ганити її.

Настав ранок. Вся церква ще до схід оонця була повна 
людей. Літні жінки в білих намітках, в білих суконних свит
ках, побожно хрестились біля самого входу церковного. Дво
рянки в зелених і жовтих кохтах, а деякі навіть у синіх кув-

Зшіах із золотими позаду вусиками, стояли попереду їх. 
івчата, у яких на головах намотана була ціла крамниця 
стрічок, а «а шиї намиста, 'хрестів та дукачів, намагалися 
протовпитися ще ближче до іконостасу. Та попереду всіх 

стояли дворяни і прості селяни з вусами, з чубами, з товстими 
в’язами і щойно виголеними підборіддями, здебільшого все 
в кобеняках, з-під яких виставлялася біла, а в декого й синя 
свитка. На всіх обличчях, куди не поглянь, видно було свято; 
голова заздалегідь облизувався, уявляючи, як він розговіється 
ковбасою; дівчата подумували про те, як будуть ковзатися з 
хлопцями на льоду; баби щиріше, ніж будь-коли, шептали мо
литви. На всю церкву чути було, як козак Свербигуз бив по
клони. Одна тільки Оксана стояла ніби сама не своя. І молилася 
і не молилася. На серці в неї скупчилося стільки всяких почут
тів, одне від одного болючіших, одне від одного сумніших, що 
обличчя її виявляло саме тільки велике збентеження; сльози 
бриніли в очах. Дівчата не могли збагнути причини цього й не 
підозрівали, що винен був коваль. Однак не сама тільки Оксана 
думала про коваля. Всі миряни помітили, що свято — ніби й не 
свято; що есе начебто чогось бракує. Як на лихо, дяк, після 
мандрування в мішку, охрип і деренчав ледве чутним голосом; 
щоправда, приїжджий півчий гарно-таки брав баса, але далеко 
краще було б, якби й коваль був, який, завжди бувало, як 
тільки співали «отче наш» або «іже херувими», йшов на крилас 
і виводив звідти на той самий глас, на який співають і в Пол
таві. До того ж він один правив у церкві за титаря. Вже віді
йшла утреня; після утрені відійшла обідня., куди ж це, справді, 
подівся коваль?

Ще швидше наостанку «очі чорт мчав із ковалем назад. 
І вмить опинився Вакула коло своєї хати. В цей час проспівав 
півень. «Куди?» закричав вій, ухопивши за хвіст чорта, що хо
тів утекти: «стривай, приятелю, ще не все: я ще не подякував 
тобі». Тут, схопивши хворостину, вперіщив його три рази, і бід
ний чорт пустився бігти, як мужик, що його тільки-но відшма
гав засідатель. Отож, замість того, щоб обдурити, спокусити
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та пошити в дурні інших, ворог людського роду сам був обду
рений. Після цього Вакула ввійшов у сіни, зарився в сіно та 
проспав аж до обіду. Прокинувшись, він злякався, коли поба
чив, що сонце вже високо. «Я проспав утреню й обідню!» Тут 
побожний коваль засмутився, міркуючи, що це, певно, бог, нав
мисне, караючи за грішний його намір занапастити свою душу, 
наслав сой, який не дав йому навіть побувати такого великого 
свята в церкві. Та проте, заспокоївши себе тим, що наступної 
неділі висповідається у цьому попові і з нинішнього дня почне 
бити по п’ятдесят поклонів цілий рік, заглянув він до хати; 
але в ній не було нікого. Як видно, Солоха ще не поверталась. 
Обережно витяг він з-за пазухн черевики й знову здивувався 
з дорогої роботи та дивовижної пригоди минулої «очі; умився, 
причепурився якнайкраще, одягся в те саме вбрання, що добув 
у запорожців, вийняв із скрині нову шапку з решетилівського 
смушку з синім верхом, яку не надівав ще й разу, відколи ку
пив її ще бувши в Полтаві; вийняв також новий усіх кольорів 
пояс; поклав усе це разом з нагайкою в хустку й подався про
сто до Чуба.

Чуб вирячив очі, коли ввійшов до нього коваль, і не знав, з 
чого дивуватись: чи з того, що коваль воскрес, чи з того, що 
коваль насмілився до нього прийти, чи з того, нарешті, що він 
вирядився таким чепуруном і запорожцем. Та ще більше здиву
вався вій, коли Вакула розв’язав хустку й поклав перед ним но
вісіньку шапку й пояс, якого ще не бачено було на селі, а сам 
упав йому до ніг і сказав благальним голосом: «змилуйся, 
батьку! не гнівайся! ось тобі й нагайка: бий, скільки душа за
бажає, віддаюсь сам; у всьому каюсь; бий, та не гнівайся 
тільки! ти ж колись братався з покійним батьком, разом хліб- 
сіль їли й могорич пили».

Чуб не без таємної втіхи бачив, як коваль, що нікому на 
селі у вус не дув, згинав в руці п'ятаки й підковн, як гречані 
млинці, той самий коваль лежав тепер коло ніг у нього. Щоб 
ще більше підтримати гідність, Чуб узяв нагайку і вдарив нею 
тричі по спині. «Ну, буде з тебе, вставай! старих людей завжди 
слухай! Забудьмо все, що було між нами! ну, тепер кажи, чого 
тобі хочеться?»

«Віддай, батьку, за меие Оксану!»
Чуб трохи подумав, подивився на шапку та пояс, шапка 

була чудова, пояс теж не поступався перед нею, згадав зрад
ливу Солоху і сказав рішуче: «добре! присилай сватів».

«Ой!» скрикнула Оксана, переступивши поріг і побачивши 
коваля, та втопила з подивом і радістю в нього очі.
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«Поглянь, які я тобі приніс черевики!» сказав Вакула: «ті 
самі, шо носить цариця».

«Ні! ні, мені не треба черевиків!» говорила вона, махаючи 
руками й ие зводячи з нього очей: «я й без черевиків...» далі 
вона не договорила А зашарілзсь.

Коваль підійшов ближче, взяв її  за руку; красуня й очі спу
стила. Ще ніколи не була вона така дивовижно гарпа. Захоп
лений коваль тихо поцілував її, обличчя її ще більше зашгрі- 
лось, 1 вона стала ще краща.

Проїздив через Диканьку блаженної пам’яті архієрей, хва
лив місце, де стоїть село та, їдучи вулицею, спинився перед 
новою хатою. «А чия це така розмальована хата?» спитав пре
освященний у вродливої молодиці з немовлятком на руках, що 
стояла коло дверей. «Коваля Вакули!» сказала йому, кланя
ючись, Оксана, бо ае саме була вона. «Славно! славна робота!» 
сказав преосвященний, розглядаючи двері та вікна. А вікна всі 
були обведені червоною фарбою; а на дверях всюди були ко
заки на конях з люльками в зубах. Та ще більше похвалив 
преосвященний Вакулу, коли дізнався, що він додержав цер
ковного покаяння і пофарбував задарма увесь лівий крилас 
зеленою фарбою 8 червоними квітками. Це, проте, ще не все: 
на стіні збоку, як увійдеш у церкву, намалював Вакула чорта 
н пеклі, такого гидкого, що всі плювали, коли проходили повз 
нього; а молодиці, як тільки розплакувались у них на руках 
діти, підносили їх до картини й говорили: «он бач, яка кака 
намальована!» і дитина, стримуючи слізоньки, скоса поглядала 
на картину й тулилася до лона своєї матері.



ТАРАС БУЛЬБА

І

«А повернися-но, синуї Ото кумедний ти якийі Що не на 
вас за попівські підрясники? І отак усі ходять в академії?» Та
кими словами зустрів старий Бульба двох синів своїх, що вчи
лися в київській'бурсі і приїхали додому до батька.

Сини його тільки що злізли з коней. Це були два дужі мо
лодці, що дивилися ще спідлоба, як недавно випущені семіна
ристи. Міцні, здорові обличчя їх були вкриті першим пухом 
волосся, якого ще не торкалась бритва. Вони були дуже збен
тежені таким вітанням батька й стояли нерухомо, втупивши 
очі в землю

«Стійте, стійіеі дайте мені роздивитися вас гарненько» ка
зав далі він, повертаючи їх: «які ж довгі на вас свитки! оце 
свиткиї таких свиток ще й на світі не було. А побіжи котрий- 
небудь з вас! я подивлюся, чи не гупнеться він на землю, за
плутавшись у поли».

«Не смійся, не смійся, батьку!» сказав нарешті старший із 
них.

«Дивись ти, який пишний! а чого ж би й не сміятися?»
«Та так; хоч ти мелі й батько, а як будеш сміятися, то, їй- 

богу, одлупцюю».



«Ах ти, сякий-такий сину! Як, батька?» сказав Тарас 
Бульба, відступивши з дива кілька кроків назад.

«Та хоч і батька. За кривду не подивлюся й не уважу ні
кому».

«Як же ти хочеш зо мною битися? хіба навкулачки?»
«Та вже чим доведеться».
«Ну, давай навкулачки!» казав Бульба, засукавши рукав: 

«подивлюся я, що за людина ти в кулаці!»
І батько з сином, замість привітання після давньої розлуки, 

почали садити один одному стусани і в боки, і в поперек, і в 
груди, то відступаючи, то знов наступаючи.

«Дивіться, люди добрі: здурів старий! зовсім з’їхав з глуз
ду!» казала бліда, худорлява й добра мати їх, що стояла коло 
порога і не встигла ще обняти ненаглядних дітей своїх. «Діти 
приїхали додому, більше року їх не бачили, а він задумав не 
знать що: навкулачки битися!»

«Та він славно б’єтьсяі» казав Бульба, спинившись. «Ій- 
богу, добре!» говорив він далі, трохи відстаючи: «так, що 
хоч би й не пробувати. Добрий буде козак! Ну, здоров, синку! 
почоломкаємось!» І батько з сином стали цілуватися. «Добре, 
синку! Ось так лупцюй кожного, як мене стусав: нікому «є 
спускайї А все-таки на тобі кумедне вбрання, що це за мотузка 
висить? А ти, бельбасе, чого стоїш і руки спустив?» казав він, 
звертаючись до молодшого. «Чого ж ти, собачий сину, не від
лупцюєш мене?

«Ото ще вигадав що!» казала мати, обіймаючи тимчасом 
молодшого. «І спаде ж у голову отаке, щоб дитина рідна била 
батька. Та чи й до того тепер: диія молоде, проїхало таку путь, 
стомилося... (це дитя мало двадцять з чимось років і рівно са
жень зросту), йому б тепер треба відпочити та попоїсти чого- 
небудь, а він примушує його битися!»

«Е, та ти мазунчик, як я бачу!» казав Бульба. «Не слухай, 
синку, матері: вона баба. Вона нічого не знає. Які вам пестощі? 
Ваші пестощі — чисте поле та добрий кінь; ось ваші пестощі. 
А бачите ось цю шаблю, — ось ваша мати! То все дурниці, чим 
набивають голови ваші: і академія, і всі ті книжки, букварі та 
філозофія, все це казна-що — я плював на все це!» Тут Бульба 
приточив таке слово, яке навіть не вживається в друкові. «А от, 
краще я вас на тому ж тижні виряджу на Запорожжя. От де 
«аука, то наука! Там вам школа; там тільки наберетесь ро
зуму».

«і всього тільки один тиждень бути їм дома?» говорила ж а
лісно, з слізьми на очах, худорлява старенька мати. «І погу



ляти Гм, бідним, не пощастить; не пощастить й дому ріпного 
побачити, і мені не пощастить надивитися на них!»

«Годі, годі заводити, стара! Козак не на те, щоб морочитися 
з бабами. Ти б сховала їх обох собі під спідницю та й сиділа б 
на них, як на курячих яйцях. Іди, йди, та став нам мерщій на 
стіл усе, що є. Не треба пампушок, медівників, маковяиків та 
інших пуидиків; тягни нам цілого барана, козу давай, меди со
рокалітні! та горілки більше, не з вигадками горілки, з родзин
ками й .усякими витребеньками, а чистої, піниої горілки, щоб 
грала й шипіла, як скажена».

Бульба повів синів своїх у світлицю, звідки швидко вибігло 
дві гарні дівчини, служниці, в червоному намисті, що прибирали 
кімнати. Вони, як видно, злякались приїзду паничів, що не лю
били попускати нікому, або ж просто хотіли додержати свого 
жіночого звичаю: скрикнути й кинутися прожогом, побачивши 
чоловіка, і потім довго затулятися з великого сорому рукавом. 
Світлиця була прибрана на смак того часу, про який живі на
тяки зостали^і тільки в піснях та в народних думах, що їх уже 
не співають більше на Україні бородаті сліпі старці в супро
воді тихого бринькання бандури перед народом, що обступав 
їх, на Смак того бойового тяжкого часу, коли почали розігру
ватись сутички й битви на Україні за унію. Все було чисте, ви
мазане кольоровою глиною. На стінах шаблі, нагайки, сітки на 
птахів, неводи й рушниці, хитро оправлений ріг для пороху, 
золота уздечка на коня і пута з срібними бляхами. Вікна у світ
лиці були маленькі, з круглими тьмяними шибками, які трап
ляються нииі тільки по старовинних церквах, крізь які інакше 
не можна було дивитись, як трохи піднявши насувну шибку. 
Навкруги вікон і дверей були червоні обводи. На полицях по 
кутках стояли глеки, сулії й пляшки з зеленого й синього скла, 
різьблені срібні кубки, позолочені чарки всякої роботи: вене
ційської, турецької, черкеської, занесені в світлицю Бульби 
всякими шляхами через треті й четверті руки, що було дуже зви
чайним у ті хвацькі часи. Берестові лави кругом усієї кімнати; 
величезний стіл під образами на покутті; широка піч з запіч
ками, приступками й виступцями, викладена барвистими стро
катими кахлями, — все це було дуже знайоме нашим двом мо
лодцям, що приходили кожного року додому на вакаційний 
час, приходили тому, що не було ще в них коней, і тому, що не 
було в звичаї дозволяти школярам їздити верхи. У них були 
тільки довгі чуби, за які міг наскубти їх усякий козак, що но
сив зброю. Вже як випускали їх, Бульба послав їм з табуна 
свого пару молодих жеребців.
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Бульба з нагоди приїзду синів звелів слнкати всіх сотників 
І всю полкову старшину, хто тільки був на місці; і коли прийшли 
двоє з них та осаул Дмитро Товкач, старий його товариш, він 
їм гу ж мить показав синів, кажучи: «ось дивіться, які молод
ці! иа Січ їх незабаром пошлю». Гості привітали й Бульбу і обох 
юнаків і сказали їм, що добре діло роблять і що нема кращої 
науки для юнака, як Запорозька Січ.

«Ну ж, пани-брати, сідай усяк, де кому краще, до столу. 
Ну, сиики! насамперед вип’ємо горілки!» так говорив Бульбз: 
«Боже благослови! Будьте здорові, синки: 1 ти, Остапе, і ти, 
Андрію! Дай же, боже, щоб вам на війні завжди щастило! щоб 
бусурменів билн, і турків би били, і татарву били б; коли й 
ляхи почнуть щось проти віри нашої чинити, то й ляхів би били. 
Ну, підставляй свою чарку; що, добра горілка? А як по-латин
ському горілка? То ж то, сиику, дурні були латинці: вони й не 
знали, чи є на світі горілка. Як, пак, того звали, що латинські 
вірші писав? Я грамоти тямлю не дуже, а тому й не знаю! Го- 
рацій ', чи що?» %

«Ач, який батько», подумав про себе старший син, Остап: 
«•усе, старий собака, знає, а ще й прикидається».

«Я гадаю, архимандрит не давав вам і понюхати горілки», 
провадив далі Тарас: «а признайтеся, синки, дуже шмагали вас 
березовими та свіжим вишником по спині і по всьому, що є в 
козака? А може, як ви поробилися вже занадто розумні, то, 
може, й канчуками парили? Мабуть, не тільки по суботах, а 
діставалось і в середу, і в четверги?»

«Нема чого, батьку, згадувати, що було», відповів спокійно 
Остап, «що було, те загуло!»

«Нехай тепер спробує!» сказав Андрій: «нехай тепер хто- 
небудь тільки зачепить; ось нехай тільки навернеться тепер 
»ка-небудь татарва, знатиме вона, що то за штука козацька 
шабля».

«Добре, синку! Ій-богу, добре! Та коли на те пішло, то й я 
а вйми їдуі їй-богу, їду. Якого дідька мені тут ждати? щоб я 
став гречкосієм, домоводом, доглядати овець та сйиней, та 
бабитися з жінкою? Та хай пропадуть вони: я козак, не хочуі 
То що з того, що нема війни? Я так поїду з вами на Запорожжя, 
погуляти; їй-богу, поїду!» І старий Бульба помалу гарячився, 
гарячився, нарешті розсердився зовсім, устав з-за столу і спо- 
важнішавши, тупнув ногою. «Завтра ж їдемо! навіщо відкла
дати? Якого дідька ми можемо тут висидіти? нашо дам ця

1 Горацій  — славетний стародавній римський поет.



хата? до чого нам усе це? нащо ці горшки?» сказавши це, він 
почав бити й жбурляти горшки та пляшки. Бідиа старенька, 
звикнувши вже до таких вчинків свого чоловіка, сумно диви
лася, сидячи на лаві. Вона не сміла нічого сказати; але почувши 
про таке страшне для неї вирішення, вона не могла вдержатись 
від сліз; глянула на дітей своїх, з якими загрожувала їй така 
скора розлука, — і ніхто б не міг описати всієї безмовної сили 
її горя, що, здавалося, тремтіла в очах її та в судорожно зчіп
лених зубах. Бульба був упертий страшенно. Це був один із тих 
характерів, які могли виникнути тільки в тяжке XV століття в 
напівкочовому кутку Європи, коли вся південна первісна Росія, 
покинута своїми князями, була спустошена, випалена до щеиту 
невпинними наскоками монгольських хижаків; коли, позбув
шись хати й притулку, стала тут відважною людина; коли на 
пожарищах, перед- грізними сусідами і повсякчасною небезпе
кою, селилась вона і звикала дивитися їм просто у вічі, віду
чившись знати, чи є якийсь страх у світі; коли бойовим полу
м’ям пойнявся здавна мирний слов’янський дух і завелося ко
зацтво— широкий розгульний нахил руської натури, і коли всі 
надріччя, перевози, прибережні пологі й вигідні місця засія
лися кояаками, яким і ліку ніхто не знав, і сміливі товариші їх 
мали право відповідати султанові, що побажав знати про число 
їх: «хто їх знає! у нас їх розкидано по всьому степу: що бай
рак, то козак» (де маленький горбок, там уже й козак). Це 
було справді надзвичайне явище руської сили; його викре
сало з народних грудей кресало лиха. Замість колишніх уді
лів, дрібних городків, наповнених псарями й ловчими, замість 
ворогуючих і гендлюючих містами дрібних князів виникли 
грізні селища, курені й околиці', зв’язані спільною небезпе
кою й ненавистю проти иехристияиських хижаків. Уже відомо 
всім з історії, як їх повсякчасна боротьба і неспокійне життя 
врятували Європу від иевпииинх наскоків, що загрожували її 
зруйнувати. Королі польські, що опинилися замість удільних 
князів володарями цих просторих земель, хоч далекими і слаб
кими, зрозуміли значення козаків та вигоди від такого бойо
вого сторожового жиїтя. Вони заохочували їх і улесливо 
потурали цьому нахилові. Під їх далекою владою гетьмани, 
обрані з-поміж самих козаків, перетворили околиці й курені 
на полки та правильні округи. Це ие було муштроване зібране 
військо, його б ніхто не побачив; але в разі війни й загального 
руху, за вісім днів, ие більше, кожей з’являвся иа коні при

1 Курені й околиці — частини запорозького війська, 
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всій своїй зброї, діставши один тільки червонець плати від 
короля, 1 за два тижні набиралося таке військо, якого неспро
м о ж н і  були б набрати ніякі рекрутські набори. Кінчався по
хід, воїн ішов на луги й ниви, на дніпрові перевози, рибалив, 
торгував, варив пиво й був вільний козак. Тогочасні іноземці 
справедливо дивувалися толі з незвичайних здібностей його. 
Не було ремесла, якого б ие знав козак: накурити горілки, 
злагодити воза, намолоти пороху, справити ковальську, слю
сарську роботу, і, на додачу до того, гулятн напропале — пити 
й бенкетувати, як тільки може один руський, — все це було 
йому до снаги. Крім реєстрових ', що вважали за обо’вязок 
з'являтися під час війни, можна було всякий час при великій 
потребі, набрати цілі юрби охочекомонних: досить було тільки 
осавулам пройти по ринках і майданах усіх сіл та містечок і 
погукати на весь голос, ставши на воза: «Гей ви, пивники, 
броварники, годі вам пиво варити, та валятися по запічках, та 
годувати овоїм ситим тілом мух! Рушайте слави рицарської й 
честі добувати! Ви, плугатарі, гречкосії, чабани, баболюби! 
годі вам за плугом ходити, та бруднити в землі свої жовті 
чоботи, та підлабузнюватись до жінок і губити силу рицар
ську! час добувати козацької слави!» І слова ці були як іскрн, 
шо падали на сухе дерево. Плугатар ламав свого плуга, бро
варі й пивовари кидали свої кадовби й розбивали бочки, ре
місник і крамар слав до біса і ремесло й крамницю, бив горш
ки в хаті, — і все, що тільки було, сідало на коня. Одне слово, 
руська вдача дістала тут могутній, широкий розмах, дужий 
вияв. Тарас був один з корінних, старих полковників: весь
був він створений для бойової тривоги й відзначався грубою 
щирістю своєї вдачі. Толі вплив Польщі починав уже позна
чатися на руському дворянстві. Багато хто переймав уже 
польські звичаї, заводив розкоші, пишних слуг, соколів, лов
чих, обіди, двори. Тарасові було це не до серця. Він любив 
просте життя козаків І пересварився з тими своїми товари
шами, що схилялися до варшавського боку, називаючи їх хо
лопами польських панів. Вічно невгамовний, він вважав себе 
законним оборонцем православ’я. Самоправно входив у села, 
де тільки скаржились на утиски орендарів та на додачу нового 
мита з диму 2. Сам із своїми козаками чииив над ними роз
праву і поклав собі за правило, шо в трьох випадках завжди 
слід узятися за шаблю, а саме: коли комісари3 не поступилися

1 Реєстрові козаки— регулярне військо, заведене в списки (реєстри).
1 Податок з кожного димаря.
8 Польські наглядачі.
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в чомусь старшинам І стояли перед ними в шапках; коли зну
щалися з православ’я й не шанували звичаю предків, і, на
решті, коли вороги були бусурмени І турки, проти яких він 
вважав дозволеним у кожному випадку підняти зброю на 
славу християнства. Тепер він тішив себе заздалегідь думкою, 
як він з’явиться з двома синами своїми на Січ І скаже: «ось 
погляньте, яких я молодців привів до вас!»,*як покаже їх усім 
старим, загартованим в боях, товаришам, як подивиться на 
перші подвиги їх .у військовій науці та бенкетуванні, яке вва
ж ав теж за одну з головних гідностей лицаря. Він спочатку 
хотів був вирядити їх самих, та коли побачив їх свіжість, 
рослість, могутню тілесну краоу, спалахнув вояцький дух його,
І він другого ж дня вирішив їхати з ними сам, хоч потребою 
для цього була єдина тільки уперта воля. Він уже клопотався 
.і давав накази, вибиравконей і збрую для молодих синів, наві
дувався й до стайні, і до комор, відібрав слуг, що мали 
завтра з ними їхати. Осавулові Товкачу передав свою владу 
разом з твердим наказом прибути ту ж мить з усім полком, 
коли тільки він подасть із Січі яку-небудь вість. Хоч він був і 
на підпитку і в голові ще бродив хміль, одначе не забув ні
чого. Навіть дав наказ напоїти коней та насипати їм >у ясла 
добірної й кращої пшениці, 1 прийшов зморений від своїх 
турбот.

«Ну, діти, тепер треба спати, а завтра будемо робити те, 
що бог дасть. Та не стели нам постелі. Нам не потрібна по- 
стільї ми будемо спати на дворі».

Ніч ще тільки що оповила небо, але Бульба Завжди лягав 
рано. Він розлігся на килимі, .укрився баранячим кожухом, бо 
повітря вночі було холодне, та й Бульба любив укритися теп
ліше, коли був дома. Він скоро захропів, а за ним і весь двір. 
Все, що лежало по різних його кутках, захропло й заспівало; 
найперше заснув сторож, бо більше від усіх напився заради 
приїзду паничів. Сама бідна мати не спала. Вона припала до 
узголів'я любих сииів своїх, шо лежали поруч. Вона розчіоу- 
вала гребінцем їх молоді, безладно покошлані кучері й змо
чувала їх слізьми. Вона дивилася на них уся, дивилася всіма 
почуттями, вся перетворилася в один погляд, І не могла на
дивитися. Вона вигодувала їх власною груддю; вона зро
стила, виплекала їх — І тільки на одну мить бачить їх перед 
собою. «Сини мої, сини мої милії що буде з вами? що жде 
вас?» казала вона, 1 сльози спинилися в зморшках, які змі
нили прекрасне колись її обличчя. Справді, вона була гідна 
жалю, як усяка жінка тих молодецьких часів. Вона мить



тільки жила коханням, тільки в перший пал любощів, у пер
ший пал молодощів, і вже суворий спокусник її покидав її 
для шаблі, для товаришів, для бенкетування. Вона бачила чо
ловіка иа рік два, три дні, і потім кілька літ про нього не бу
вало й чутки. Та й коли бачилася з ним, коли вони жили 
вкупі, що за життя її було? Вона терпіла наруги, навіть по
бої; вона бачила пестощі, приділювані тільки з милості; вона 
була якась чудна істота в цьому зборищі безжонних лицарів, 
на яких розгульне Запорожжя накидало суворий колорит свій. 
Молодість без утіхи майнула перед нею, і її  прекрасні свіжі 
щоки й перса без поцілунків одцвіли і вкрилися передчасними 
зморшками. Вся любов, всі почуття, все, що є ніжного й при
страсного в жінці, все обернулося в неї в саме материнське 
почуття. Вона з запалом, з пристрастю, з слізьми, як степова 
чайка, вилася над своїми дітьми. її  синів, її  любих синів бе
руть від неї; беруть на те, щоб не побачити їх ніколи. Хто 
знає, може, в першім бою татарин постинає їм голови, і вона 
не буде знати, де лежать покинуті тіла їх, які розклює хи
жий подорожній птах, а за кожну краплю крові їх вона від
дала б себе всю. Ридаючи, дивилася вона їм в очі, коли все
могутній сон починав уже склепляти їх, й думала: «а може, 
Бульба, прокинувшись, відкладе днів на два від’їзд; може, 
він задумав через те так скоро їхати, що багато випив».

Місяць з високостей неба давно вже осявав весь двір, пов
ний сонних, густу купу верб і високий бур’ян, в якому потонув 
частокіл, що оточував двір. Вона все сиділа в головах любих 
синів своїх, иі на хвилину ие зводила з них очей своїх і не 
думала про сон. Уже коні, чуючи світанок, всі полягали на 
траву й перестали їсти; верхнє листя верб почало шелестіти, 
і помалу лепетливий струмок спустився по ньому до самого 
низу. Вона просиділа до світу, зовсім ие була втомлена і в 
душі бажала, щоб ніч протяглась якомога довше. З степу 
понеслось дзвінке іржання лошати; червоні смуги ясно блис
нули на небі. Бульба раптом прокинувся й схопився. Вій дуже 
добре пам’ятав усе, що наказував учора.

«Ну, хлопці, годі спати! пора! пора! Напійте коней! А де 
стара? (Так він звичайно називав жінку свою). Швидше, стара, 
готуй нам їсти: путь стелеться велика!>

Бідна старенька, позбавлена останньої надії, сумно поди
бала в хату. Тимчасом, як вона з слізьми готувала все, що 
треба до сніданку, Бульба роздавав сьої накази; порався в 
стайні і сам вибирав для дітей своє найкраще вбрання. Бур
саки враз одмінилися: иа них з’явились замість старих забруд
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нених чобіт сап’янові червоні з срібними підковами; шаровари 
завширшки як Чорие море, з тисяччю складок та з зборами, 
перетяглися золотим очкуром; до очкура причеплені були 
довгі ремінці з китицями та іншими брязкотельцями для 
люльки. Жупан червоного кольору, сукна яркого, як огонь, 
підперезався поясом з візерунками; карбовані турецькі пі
столі були засунуті за пояс, шабля брязкала по ногах. їх 
обличчя, ще мало загорілі, здавалося, покращали й побілі
шали; молоді чорні вуса тепер якось яскравіше відтіняли бі
лість їх і здоровий могутній цвіт молодості; вони були гарні 
під чорними смушевими шапками з золотим верхом. Бідна 
мати, як побачила їх, і слова не могла промовити, і сльози 
слинилися в очах її.

«Ну, сини, все готове! иема чого баритися!» промовив 
«арешті Бульба. «Тепер, за звичаєм християнським, треба пе
ред дорогою всім сісти».

Всі посідали, навіть І хлопці, що стояли шанобливо коло 
дверей.

«Тепер благослови, мати, дітей своїх!» сказав Бульба: 
«моли бога, щоб вони воювали хоробро, боронили б завжди 
честь лицарську, щоб стояли завжди за віру хрнстову, а як 
ні — нехай краще пропадуть, щоб і духу їх не було на світі. 
Підійдіть, діти, до матері: молитва материна 1 на воді І на 
землі рятує». Мати, слабка, як мати, обняла їх, вийняла два 
невеличкі образки, наділа їм, ридаючи, иа шию. «Нехай бо
ронить вас... божа мати... не забувайте, синки, матір вашу... 
пришліть хоч вісточку про себе...» Далі вона не могла гово
рити.

«Ну, ходімо, діти!» сказав Бульба. Біля ганку стояли осід
лані коні. Бульба окочив иа свого Чорта, що скажено рво
нувся, почувши на собі двадцятипудовий тягар, бо Тарас був 
надзвичайно важкий і товстий. Коли побачила маги, що вже 
й сиии її посідали на коией, вона кинулася до меншого, ш ов 
нього в рисах обличчя виявлялось більше якоїсь ніжності; вона 
схопила його за стремено, вона припала до сідла і, з розпа
чем в очах, де випускала його з рук своїх. Два дужих ко- 
ааки взяли її обережно й занесли в хату Та коли виїхали вони 
з а  ворота, з усією легкістю дикої кози, невідповідно до її 
літ, вибігла вона за ворота, з незбагненною силою спинила 
коня й обняла одного з них з якоюсь несамовитою, безтямною 
палкістю; її зиов одвели. Молоді козаки їхали смутно й стри
мували сльози, боячись батька, що й сам був теж трохи збгн- 
тежений, хоч намагався того не виявляти. День був сірий;
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зелень блищала яскраво; птахи щебетали якось безладно. 
Вони, проїхавши, оглянулись назад: хутір їх начебто пішов у 
землю, тільки видно було над землею два димарі скромного 
їх будиночка та верхи дерев, по віттю яких вони лазили, як 
білки; ще стелився перед ними той луг, що по ньому вони 
могли пригадати всю історію житгя, від літ, коли качалися 
по росяній траві його, до літ, коли вижидали в ньому чорно
бриву козачку, яка боязко летіла через нього своїми свіжими 
бистрими ногами. Ось .уже самий тільки журавель над крини
цею з прив’язаним угорі колесом з воза самотньо стирчить у 
небі; уже рівнина, що вони проїхали, здається здаля горою і 
все собою закрила. — Прощайте й дитинство, і грища, і все, 
і есе!

II

Всі три верхівці їхали мовчки. Старий Тарас думав про 
давнє: перед ним проходила його молодість, його літа, по яких 
завжди плаче козак, який хотів би, щоб усе життя його була 
молодість. Він думав про те, кого він зустріне на Січі з своїх 
колишніх товаришів. Він лічив, хто вже помер, хто живий 
ще. Сльоза тихо крутилася на його зіниці, І посивіла голова 
його сумно похнюпилась.

Сини його поринули в інші думки. Але треба сказати 
більше про синів його. їх віддали о дванадцятім році до київ
ської академії, бо вся поважна старшина того чаоу вважала 
за доконечне — дати виховання своїм дітям, хоч робилося це 
на те, щоб потім зовсім забути його. Вони тоді були, як усі, 
хто вступав до бурси, дикі, виховані на волі, і там уже вони 
звичайно трохи шліфувалися та набирали чогось спільного, 
що робило їх схожими один на одного. Старший, Остап, по
чав з того свій шлях, що першого ще року втік, його завер* 
нули, відшмагали тяжко й посадили за книжку. Чотири 
рази закопував він свого букваря в землю, і чотири рази, ви
бивши його немилосердно, купували йому нового. Та, безпе
речно, він би зробив те саме і вп’яте, коли б батько не дав 
йому .урочистої обіцянки продержати його в монастирських 
служках цілих двадцять років і не заприсягнувся наперед, що 
він не побачить Запорожжя повік, якщо не вивчиться в ака
демії всіх наук. Цікаво, що це говорив той самий Тарас 
Бульба, якнй лаяв усю вченість і радив, як ми вже бачили, 
дітям зовсім не цікавитись нею. З того часу Остап почав з 
надзвичайною старанністю сидіти за нудною книжкою и неза
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баром став поряд з кращими. Тодішній спосіб навчання стра
шенно розбігався з життям* Оті схоластичні, граматичні, рито
ричні й логічні тонкощі зовсім не торкалися часу, ніколи не 
застосовувалися й не повторювалися в житті. Ні до чого не 
могли приточити вони свого знання, хоч би навіть і менш схо
ластичного. Самі тодішні вчені більше ніж хто були иеуки, бо 
зовсім були далекі від досвіду. А до того цей республікан
ський лад бурси, ця сила-силенна молодих, дужих, здорових 
людей, все це повинно було спонукати їх до діяльності зовсім 
поза їхньою шкільною наукою. Іноді погане харчування, іноді 
часті кари голодом, іноді численні потреби, що виникали в 
свіжому, здоровому, міцному юнакові, все це, з'єднавшись, 
породжувало в них ту промітність, яка потім розвивалася на 
Запорожжі. Голодна бурса гасала вулицями Києва й приму
шувала всіх бути обачними. Перекупки, сидячи на базарі, 
завжди затуляли руками своїми пироги, бублики, насіння гар
бузове, як орлиці дітей своїх, коли тільки помічали де про
хожого бурсака. Консул', що повинен був з обов’язку свого 
наглядати за підлеглими йому товаришами, мав такі страшенні 
кишені в своїх шароварах, що міг умістити туди всю крам
ницю перекупки, яка б загавилась. Ця бурса становила зовсім 
опрічний світ: до кола вищого, яке складалося з польських та 
руських дворян, їх не допускали. Сам воєвода, Адам Кисіль2, 
незважаючи на те, що він опікувався академією, не вводив їх 
до вищого товариства і наказував тримати їх суворіше. 
А втім, настанова ця була зовсім зайва, бо ректор і профе- 
сори-ченці не жаліли лози й канчуків, і часто ліктори 3 з їх на
казу шмагали своїх консулів так немилосердно, що ті кілька 
тижнів чухали свої шаровари. Багатьом з них це було зовсім 
нічого і здавалося мало чим міцнішим від доброї горілки з 
перцем; іншим, нарешті, дуже набридали такі безнастанні 
припарки, і вони тікали на Запорожжя, коли вміли знайти 
шлях та коли їх не перехоплювали на дорозі. Остап Бульба? 
хоч почав дуже старанно вчитися логіки і навіть богослов’я, 
ніяк не уникав безжальних різок. Природна річ, що все це 
мусило якось вплинути на характер і надати йому твердості, 
якою завжди визначались козаки. Остапа вважали завжди 
одним з найкращих товаришів. Він рідко верховодив іншими 
в зухвалих витівках — обнести чужий садок чи город, та зате

1 Старший бурсак, який наглядав за своїми товаришами.
3 Польський урядовець на Україні першої половини XVII в.
* Помічники консула.
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ві.н був завжди одним з перших, що приходили піл прапор 
п р о м іт н о г о  бурсака, і ніколи ні в якому разі не виказував 
своїх товаришів; ніякі канчуки й різки не могли примусити 
його це зробити. Був він суворий до інших спокус, крім війни 
та веселої гульні; принаймні ніколи майже про інше не думав. 
Він був прямодушний з рівними. Він був добрий в такій мірі, 
в  якій тільки можна було бути з такою вдачею і в тодішній 
час. Його щиро зворушили сльози бідної матері, і тільки 
це його бентежило й примушувало задумливо схилити 

го л о в у /
" ' ‘Менший брат його, Андрій, мав почуття трохи живіші І 

якось більш розвинені. Учився він охочіше і без напруження, 
з яким звичайно береться до науки важка й сильна вдача. 
Він був вигадливіший, ніж його брат, частіше бував верхово
дою в досить небезпечних витівках, 1 часом з допомогою ви
гадливого розуму свого вмів викручуватися від кари, тоді ж 
як брат його, Остап, облишивши всяке старання, окидав з 
себе свитку й лягав долі, зовсім не думаючи про помилу
вання. Він теж кипів жадобою подвигу, але разом з нею душа 
його була приступна й для інших почуті ів^Потреба кохання 
спалахнула в ньому гостро, коли він переЯПюв за вісімнадцять 
років; жінка частіше почала уявлятися в гарячих мріях його; 
він, слухаючи філософські диспути, бачив її кожну мить, 
свіжу, чорнооку, иіжну; перед ним без упину мигтіли її 
яскраві, пругкі перса; ніжна, прекрасна, вся оголена рука; 
саме вбрання, що облипало її дівочі і разом могутні члени, 
пашіло в  мріях його якимись несказанними любощами. Він ре
тельно приховував від своїх товаришів ці пориви пристрасної 
юнацької душі, бо в тодішній вік соромно і безчесно було 
думати козакові про жінку й кохання, не скуштувавши битви. 
Взагалі за останні роки він рідше бував верховодою якої-не- 
будь ватаги, але частіше блукав один де-небудь у самої ньому 
закутку Києва, затопленому у вишневих садах, серед низень- 
кнх домиків, що принадно визирали иа вулицю. Інколи він 
забирався й на вулицю аристократів у теперішньому старому 
Києві, де жили українські й польські дворчни, І де доми були 
побудовані з деякою вигадливістю. Одниго разу, коли він 
загавився, майже наїхав на нього ридван якогось польського 
пана, і візник з пресграшними вусами, що сидів на передку, 
оперезав його досить ретельно бичем. Молодий бурсак ски
пів: з божевільною сміливістю ухопився він могутньою рукою 
своєю за заднє колесо й спинив ридван Та кучер, побою
ючись прочухана, стьобнув по коиях' вони рвонули — і Анд
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рій, иа щастя, встигши одсмикнути руку, гепнувся на землю 
просто обличчям в болото. Надзвичайно дзвінкий і гармоній
ний сміх розлягся над иим. Він підвів очі й побачив к о л о  вікна 
красуню, якої ще ие бачив зроду: чорнооку й білу, як сиіг, 
осяяний вранішнім рум’янцем сонця. Вона сміялася від усієї 
душі, і сміх надавав блискучої сили її сліпучій красі. Він ото
ропів. Вій дивився на неї зовсім стерявшись, неуважно обти
раючи з обличчя свого болото і ще більше замазуючись. 
Хто б вона була, ця красуня? Він хотів був дізнатися від 
двірні, що купою, в багатих убра>ннях, стояла за ворітьми, 
оточивши молодого бандуриста. Та двірня зияла сміх, поба
чивши його замазану пику, і не вшанувала його відповіддю. 
Нарешті, він дізнався, що це була дочка ковенського воєводи, 
що прибув иа якийсь час до Києва. Наступної ж ночі, з влас

тивою самим бурсакам зухвалістю, він проліз через частокіл до 
саду, виліз иа дерево, що розкидалося гіллям аж на дах 
дому; з дерева переліз вій «а дах і через димар каміна про
брався просто в опочивальню красуні, яка в той час сиділа 
перед свічкою й виймала з вух своїх дорогі сережки. Пре
красна полячка так злякалася, побачивши раптом перед со
бою чоловіка, що не могла вимовити й слова; та коли примі
тила, що бурсак стояв, опустивши очі й не сміючи від побою
вання й ворухнути рукою, коли впізнала в ньому того самого, 
що гупнувся перед її очима иа вулиці, сміх знову опанував 
її. До того ж в рисах Андрієвих нічого ие було страшного: 
він був дуже гарний із себе. Вона від душі сміялась і довго 
потішалася з нього. Красуня була легковажна, як полячка, 
але очі її, очі чудові, пронизливо-ясні, кидали погляд довгий, 
як постійність. Бурсак не міг поворушити рукою і був зв’яза
ний, як у мішку, коли дочка воєводи сміливо підійшла до 
нього, наділа йому иа голову свою блискучу діадему, поче
пила на губи йому сережки й накинула иа нього мережану 
прозору шсмізетку 1 з фестонами, гаптованими золотом. Вона 
чепурила його і робила з иим тисячу всяких дурощів, з роз
в’язністю дитини, що иею відзначаються легковажні полячки 
1 що нагнала на бідного бурсака ще більше збентеження. Вій 
являв собою кумедну фігуру, роззявивши рота й дивлячись 
нррухомо в її сліпучі очі. Стукіт, що почувся в цей час коло 
дверей, злякав її. Вона звеліла йому сховатися під ліжко і, 
як тільки тривога минула, гукнула свою покоївку, полонену 
татарку, і наказала їй обережно вивести його в сад і звідти вн-

1 Пелеринка, накидка.
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рядити через огорожу. Та цим разом бурсак наш не так щасли
во перебрався через огорожу; сторож, прокинувшись, добре-таки 
вдарив його по ногах, а двірня, збігшись, довго молотила його 
вже на вулиці, поки бистрі ноги не врятували його. /П ісля 
цього проходити повз дім було дуже небезпечно, бо двірня у 
воєводи була дуже численна. Він зустрів ії ще раз ,у костьолі: 
вона помітила його й дуже мило усміхнулась, як давньому 
знайомому; він бачив ії мимохідь ще один раз, і після цього 
воєвода виїхав, і замість прекрасної чорноокої полячки ви
глядало з вікон якесь товсте обличчя. Ось про що думав Анд
рій, звісивши голову І втупивши очі в гриву коня свого.

А тимчасом степ давно вже взяв їх у свої зелені обійми, 
і висока трава, обступивши, сховала їх, 1 тільки козачі чорні 
шапки самі мигтіли між її колоссями.

«Е, е, еі Що ж  це ви, хлопці, так притихли?» сказав нарешті 
Бульба, очутившись від своєї задуми: «Начебто які-небудь 
ченції Ну, разом, всі думки до дідькаї Беріть у зуби люльки 
та закуримо, та пришпоримо коней, та помчимо так, щоб і пгах 
«є вгнався за намиї»

І козаки, понагинавшись до коней, зникли в траві. Вжей 
чорних шапок стало не видно; самий тільки струмок стискува
ної трави показував слід їх бистрого гону.

Сонце виглянуло давно на розчищеному небі 1 живущим 
теплодайним світлом своїм облило степ. Все, що смутного й 
сонного було иа душі в козаків, вмить злетіло, серця їх стре
пенулись, як птахи.

Степ що далі, то ставав прекрасніший. Тоді увесь пів
день, увесь той простір, що становить теперішню Новоросію, 
до самого Чорного моря, був зеленою, незайманою пустинею. 
Ніколи плуг ие проходив по незмірних хвилях диких рослин. 
Самі тільки коні, ховаючись у них, як у лісі, толочили їх. Ні
чого в природі не могло бути кращого; вся поверхня землі 
являла собою зелено-золотий океан, по якому бризнули міль
йони різних квітів. Крізь тонкі, високі стебла трави прозирали 
блакитні, сині й лилові волошки; жовтий дрок вискакував до
гори своєю пірамідальною верхівкою; біла кашка зонтикува- 
тими шапками рябіла на поверхні; занесений бозна-звідки 
колос пшениці наливався в гущині. Біля тонкого їх коріння 
шмигали куропатки, витягши свої шиї. Повітря було сповнене 
тисячами всякого пташиного свисту. В небі нерухомо стояли 
шуліки, розплатавши свої крила і непорушно затопивши очі 
свої в траву. Крик табуна диких гусей, що сунув стороною, 
одгукнувся бог знає в якому далекому озері. З  трави здійма-
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лася мірними вимахами чайка й розкішно купалася в синіх 
хвилях повітря; он воиа зникла у високості і тільки мигтить 
одною чорною цяткою! он вона перевернулася крильми і блис
нула проти сонця. Дідько вас бери, степи, які ви хорошії 
^  Наші подорожні на кілька хвилин тільки зупинялись на 
обід, причому загін з десяти козаків, що їхав з ними, злазив 
з коней, одв’язував дерев'яні баклажки з горілкою та тикви, 
вживані замість посуду. їли тільки хліб з салом чи коржі, 
пили тільки по одній чарці, єдино щоб підкріпитися, бо Тарас 
Бульба ніколи не дозволяв напиватися в дорозі, і правили далі 
путь до вечора. Увечері весь степ зовсім змінявся. Весь бар
вистий простір його охоплювався останнім яскравим відблис
ком сонця і поволі темнів так, що видно було, як тінь перебі
гала по 'ньому, і він ставав темнозеленим: випари здіймалися 
густіше, кожна квітка, кожна травинка випускала амбру, і 
весь степ курів пахощами. По небу, блакитнуватотемному, 
наче велетенським пензлем, наляпані були широкі смуги з ро
жевого золота; зрідка біліли клаптями легкі й прозорі хмарки, 
й  найсвіжіший, чарівний, як морські хвилі, вітерець тихо 
гойдався на верхівках трави і ледве торкався щік. Вся музика, 
що звучала вдеиь, стихала й замінялася іншою. Рябі ховрашки 
вилазили з нір своїх, ставали на задні лапки й висвистували 
иа весь степ. Сюрчання коииків чулося дужче. Часом чуги 
було з якого-небудь самотнього озера крик лебедя, що сріб
лом відгукувався в повітрі Подорожні, спинившись серед по
лів, вибирали ночівлю; розкладали багаття й ставили на нього 
казан, в якому варили собі куліш; пара здіймалась і скісно 
парувала на повітрі. Повечерявши, козаки лягали спати, пу
стивши по траві спутаних коней своїх. Вони розлягалися иа 
свитках. На «их просто дивилися нічиї зорі. Вони чули своїм 
вухом весь «езчисленний світ «омах, яких повно було в траві, 
весь їх тріск, свист, стрекотіння, все це звучно лунало серед 
ночі, очищалося в свіжому повітрі і заколисувало дрімотний 
слух. А коли ж хто з них підводився і вставав на часинку, то 
йому здавався степ засіяним блискучими іскрами світляної 
черви. Іноді нічне небо в різийх місцях освітлювалось далекою 
загравою від випалюваного по лугах та річках сухого оче
рету, 1 темний ключ лебедів, що летіли на північ, раптом 
освітлювався срібнорожевим світлом, І тоді здавалося, що 
червоні хустки літали по темному небу.

Подорожні їхали без будь-яких пригод. Ніде не трапля
лося їм дерев; все той самий безмежний, вільний, прекрасний 
степ. Часом тільки збоку сни'ли верхівки далекого лісу, що
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тягся по берегах Дніпра. Один тільки раз Тарас показав си
нам на маленьку цятку, що чорніла в далекій траві, сказавши: 
«дивіться, діти, он мчить татарин!» Маленька голівка з ву
сами втопила здаля просто в них вузенькі очі свої, понюхала 
повітря, як гончий собака, і, як сарна, зникла, побачивши, що 
козаків було тринадцять чоловік. «Ану, діти, спробуйте наздо
гнати татарина! І не пробуйте; довіку не спіймаєте: в нього 
кіиь прудкіший за мого Чорта». Одначе ж Бульба вжив за
стережних заходів, побоюючись схованої де-небудь засідки. 
Вони примчали до невеличкої річки, званої Татаркою, що 
вливається в Дніпро, кинулись у воду з кіньми своїми і довго 
плили нею, щоб приховати свій слід, і тоді вже, вибравшись 
на берег, вони правили путь далі. Через три дні після цього вони 
були вже недалеко від місця, що було предметом їхньої по
дорожі. В повітрі раптом захолодало; вони почули близкість 
Дніпра. Ои він виблискує в далині й темною смугою відді
лився від обрію. Вій віяв холодними хвилями й стелився 
ближче, ближче й нарешті охопив половину всієї поверхні зем
лі. Це було те місце Дніпра, де вій, доти запертий порогами, 
брав-таки своє й шумів, як море, розлившись на волі, де кинуті 
п середину його острови витісняли його ще далі з берегів, і 
хвилі його слалися широко по землі, не натрапляючи ні на 
скелі, ні иа гори. Козаки позлазили з коней своїх, зійшли на по
ром і через три години плавання були вже коло берегів остро
ва Хортиці, де була тоді Січ, що так часто міняла свій осі
док. Купа людей сварилась на березі з перевізниками. Козаки 
підпопружили коней. Тарас постатечнішав, затягнув на собі 
міцніше пояс і гордо провів рукою по вусах. Молоді сини 
його теж оглянули себе з ніг до голови з якимсь страхом і  
невиразною приємністю, і всі разом в'їхали в передмістя, що 
було за півверсти від Січі. При в’їзді їх оглушили п’ятдесят 
ковальських молотів, які били в 25 кузнях, укритих дерном і 
викопаних у землі. Дужі кожум’яки сиділи під дашками ган
ків на вулиці й м'яли своїми могутніми руками волячі шкури; 
крамарі під ятками сиділи з купами кременів, кресалами й 
порохом; вірменин порозвішував дорогі хустки; татарин повер
тав иа рожнах баранячі котки з тістом ', єврей, виставивши 
наперед свою голову, цідив з бочки горілку. Та перший, хто 
трапився їм назустріч, це був запорожець, що спав на самій 
середині дороги, розкинувши руки й ноги. Тарас Бульба не 
міг не спинитися й ме помилуватися иа нього.

1 Смажив иа рожиі баранячу голову в тісті.
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«Ех, як важно вивернувся! Ху ти, яка пишна фігура!» казав 
він, спинивши коня. Справді, це була картина досить смілива: 
запорожець, як лев, простягся на дорозі; закинутий гордо чуб 
його захоплював на піваршина землі; шаровари з дорогого 
сукна були замазані дьогтем, щоб показати повну до них зне
вагу. Помилувавшись, Бульба пробирався далі тісною вули
цею, що була захаращена майстровими, які тут-таки справ
ляли ремесло своє, та людьми всіх націй, що наповнювали це 
передмістя Січі, яке було схоже «а ярмарок і яке одягало й 
годувало Січ, що вміла тільки гуляти та палити з рушниць 

Нарешті вони минули передмістя й побачили кілька розки
даних куренів, укритих дерном, або, по-татарському, повстю. 
Деякі заставлені були гарматами. Ніде ие видно було ого
рожі, або тих низеньких будиночків з піддашшями иа низеньких 
дерев’яних стовпчиках, що були в передмісті. Невеликий вал 
та засіка що їх зовсім ніхто не охороняв, свідчили про 
страшенну безтурботність. Кілька дужих запорожців, лежачи 
з люльками в зубах на самій дорозі, подивилися на них 
досить байдуже і не рушили з місця. Тарас обережно 
проїхав з синами проміж них, сказавши: «Здорові, бу
ли, панове!» — «Здорові були й ви!» відповідали запо
рожці. Скрізь по всьому полю мальовничими купками ря
біли люди. З смаглявих облич видно було, що всі вони були 
загартовані в битвах, зазнали всяких знегод. Так ось вона, 
Січ! Ось те гніздо, звідки вилітають усі ті горді й дужі, як 
леви! Ось звідки розливається воля й козацтво иа всю Укра
їну! Подорожні виїхали иа просторий майдан, де звичайно 
збиралася рада. На великій перекинутій бочці сидів запоро
жець без сорочки; він тримав її в руках і поволі зашивав на 
иій діри. їм знову перегородила дорогу ціла юрба музик, в 
середині якої витанцьовував молодий запорожець, заламавши 
шапку чортом і підкинувши руки. Вій кричав: «шпарче грайте, 
музики! Не жалій, Хомо, горілки православним християнам!» 
І Хома, з підбитим оком, міряв кожному, хто приставав до 
гурту, по величезному кухлю. Коло молодого запорожця чет
веро старих виробляли досить дрібно своїми ногами, кидалися, 
як вихор, набік, мало не на голову музикам, і раптом, при
сівши, неслися навприсядки й били круто й міцно своїми 
срібними підковами туго вбиту землю. Земля глухо гула на 
всю околицю, і в повітрі далеко лунали гопаки й тропаки, ви
бивані дзвінкими підковами чобіт. Та один жвавіше за всіх ви

1 Засіка  — навалені купами дерева.
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г у к у в а в  1 летів слідом за іншими в танці. Чуприна маяла на 
вітрі, з о в с ім  розхристані були дужі груди; теплий зимовий ко- 
жух ' був надітий у рукави, і піт градом лився з нього, як з 
відра. «Та скинь хоч кожуха!» сказав нарешті Тарас: «бачиш 
як парить».—«Не можна!» гукав запорожець. «А чого?»—«Не 
можна! в мене вже така натура: що скину, то проп’ю». А шапки 
вже давно не було на молодці, иі пояса на жупані, ні вишива
ної хустки: все пішло, куди слід. Юрба дедалі росла; до тан
цюристів приставали інші, і не можна було бачити без внутріш
нього зворушення, як усе садило танець, найвільнішнй, иайне- 
самовитіший, який тільки бачив коли-небудь світ і який, за 
його могутніми вигадниками, названо козачком.

«Ех, якби не кінь!» гукнув Тарас: «пішов би, далебі, пі
шов би сам у танець». А тимчасом у юрбі стали стріватися й 
ушановані за заслуги всією Січчю сиві, старі чуби, що не раз бу
вали старшинами. Тарас незабаром зустрів безліч знайомих об
лич. Остап та Андрій тільки й чули привітання: «А! це ти, Пече
рице! Здоров, Козолупе! Звідки бог несе тебе, Тарасе? Ти як 
сюди зайшов, Долото? Здоров, Кирдяго! Здоров, Густий! Чи 
думав я бачити тебе, Ремінь!» І витязі, що зібралися з усього 
розгульного світу східної Росії, цілувалися один з одним, і 
тут почались розпитування: «А що Касян? що Бородавка? що 
Колопер? що Підсишок?» і чув тільки на відповідь Бульба, що 
Бородавку повішено в Толопані, що з Колопера здерли шкуру 
під Кизикирменом, що Підсишкову голову посолено в бочці 
й відіслано в самий Царгород. Похилив голову старий Бульба 
1 роздумливо говорив: «добрі були козаки!»

III

Вже з тиждень Тарас Бульба жив із синами своїми на Січі. 
Остап та Андрій мало цікавились військовою школою. Січ не 
любила завантажувати себе військовими вправами й гаяти 
час; юнацтво виховувалося й освічувалося в ній самим досві- 
дом, в самому розпалі битв, які через те майже не припиня
лися. А в перервах козакам нудно було братися за вивчення 
якої-небудь дисципліни, крім хіба стрільби в ціль, та зрідка 
кінських перегонів і гонитви за звірем по степах і лугах; весь 
інший час ішов на гульбу — ознаку широкого розмаху душев
ної волі. Вся Січ становила собою незвичайне явище. Ue було 
якесь безперервне бенкетування; бал, що почався галасливої 
згубив кінець свій. Дехто ремісникував, інші держали крам-
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иички й торгували; але більша частина гуляла з ранку до ве
чора, якщо в кишенях бряжчала можливість і здобуте добро 
не перейшло ще о руди крамарів та шинкарівУЦе загальне 
бенкетування мало в собі щось чарівниче. Воно не було збіго
вищем гультяїв, що напивалися з горя; а було просто несамо
витим розгуллям веселошів. Кожний, приходячи сюди, забу
вав і кидав усе, що доги його цікавило. Він, можна сказати, 
плював на своє минуле й безжурно віддавався волі й това
риству таких же, як сам, що не мали иі‘рідні, ні кутка, ні 
сім’ї, крім вільного неба й вічного бенкету душі своєї. Це 
утворювало ту несамовиту веселість, що не могла б народи
тися ні з якого іншого джерела. Розповіді й балачки серед 
юрби, яка ліниво відпочивала на землі, часто були такі смішні 
й дихали такою силою живого оповідання, що треба було 
мати всю холоднокровну зовнішність запорожця, щоб збері
гати нерухомий вираз облич, не моргнувши навіть вусом — 
різка риса, якою відрізняється й досі від інших братів своїх 
південний росіянин. Веселість була п’яна, гомінка, а при всьому 
цьому це не був чорний шинок, де понуро спотворюючими 
веселощами туманить себе людина; це було тісне коло шкіль
них товаришів. Різниця була тільки та, що замість сидіння за 
указкою й ницих тлумачень учителя, вони вчиняли наскок на 
п’яти тисячах коней; замість лугу, де грають у м’яча, у них 
були невартовані, безтурботні кордони, перед якими татарин 
витикав швидко свою голову, і нерухомо, суворо дивився ту
рок у зеленій чалмі своїй. Різниця та, що замість н'асильної 
волі, яка з’єднувала їх у школі, вони самі поминули батьків 1 
матерів та повтікали з батьківських домівок; що тут були ті, 
в кого вже крутився коло шиї мотуз 1 хто замість блідої 
смерті побачив життя, і життя в усьому розгулі; що тут були 
ті, хто з благородного звичаю не міг втримати в кишені своїй 
копійки; що тут були ті, хто до цього часу червінця вважав 
за багатство, у кого з ласки орсндарів-євреїв кишені можна 
було вивернути, зовсім «е боячись що-небудь витрусити. Тут 
були всі бурсаки, що не витерпіли академічної лози і не ви
несли із школи ні однісінької букви; та разом з ними тут були 
й ті, які знали, що таке Горацій, Ціцерон 1 і римська респуб
ліка. Тут було багато тих офіцерів, які потім відзначалися в 
королівському війську; тут була безліч досвідчених партиза
нів, які мали благородне переконання мислити: що однаково, 
де воювати, аби тільки воювати, бо непристойно благородній

1 Ціцерон — стародавнії) римський оратор і письменник.
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людині бути без битви. Багато було й таких, які прийшли иа 
Січ з тим, щоб потім сказати, що воин були на Січі і вже за
гартовані лицарі. Та кого тут не було? Ця чудна республіка 
була саме потребою того часу. Охочі до вояцького життя, 
до золотих кубків, пишної парчі, дукатів і реалів 1 повсяк
час могли знайти собі тут роботу. Самі тільки прихильники 
жінок не могли знайти тут нічого, бо навіть на передмісті 
Січі не сміла показуватися жодна жінка.

Остапові й Андрієві здавалося надзвичайно дивним, що 
при них же приходило на Січ до гибелі народу, і хоч би хто- 
небудь спитав їх, звідки вони, хто вони і як їх звуть. Вони 
приходили сюди, нібито поверталися до своєї власної до
мівки, звідки тільки за годину перед тим вийшли. Прибулий 
з’являвся тільки до кошового 2, який звичайно казав: «Здо
ров будь, у Христа віруєш?» — «Вірую!» відповідав прибу
лий. «І в тройцю святу віруєш?» — «Вірую!» — «І до церкви 
ходиш?» — «Ходжу». — «Ану, перехрестись!» Прибулий хре
стився. «Ну, добре!» відповідав кошовий: «іди ж до котрого 
сам зиаєш куреня». На цьому й кінчалася вся церемонія. І вся 
Січ молилася в одній церкві й готова була боронити її до 
останньої краплі крові, хоч і чути не хотіла про піст та здерж- 
ливість. Тільки спонукувані сильною корисливістю євреї, 
вірмени й татари насмілювалися жити й торгувати иа перед
місті, бо запорожці ніколи не любили торгуватися, а скільки 
рука вийняла з кишені грошей, стільки й платили. А втім, 
доля цих корисливих крамарів була дуже жалюгідна. Вони 
схожі були на тих, що селилися біля підніжжя Везувія, бо як 
тільки в запорожців не ставало грошей, то хвацькі хлопці 
розбивали їхні крамнички й брали завжди задарма. Січ скла
далася з шестидесяти з чимось куренів, що дуже схожі були 
на окремі незалежні республіки, а ще більше були схожі на 
школу й бурсу дітей, які живуть на всьому готовому. Ніхто 
нічим не заводився й не тримав при собі, все було на руках у 
курінного отамана, що за це звичайно звався батьком. У ньо
го були на руках гроші, одежа, весь харч, саламаха, каша І 
навіть паливо; йому віддавали й гроші на схов. Часто вини
кала сварка в куренів з куренями, тоді справа ту ж мить до
ходила до бійки. Курені висипали на майдан і кулаками тро
щили один одному боки, аж поки одні подужували нарешті й 
брали гору, а тоді починалася гульня. Отака була та Січ, що

1 Золоті монети.
2 Кошовий — начальник коша (стану).



мала стільки прииад для молодих людей. Остап І Андрій ки
нулися з .усією палкістю юнаків*у це розгульне море й забули 
вмнть і батьківську хату, і бурсу, і все, що хвилювало перше 
аушу,_і захопилися новим життям. Все цікавило їх: розгульні 
звичаї Січі й нескладна управа та закони, що здавалися їм 
іноді навіть занадто суворими в такій свавільній республіці. 
Коли козак прокрався, потяг яку-небудь дрібничку, це вва
жалося вже ганьбою для всього козацтва; його, як безчес
ного, прив’язували до ганебного стовпа і клалн коло нього 
кия, яким кожен, хто проходив, мусив ударити його, аж поки 
таким способом не забивали його на смерть. Боржника, що 
не сплачував, приковували ланцюгом до гармати, де й пови
нен був він сидіти доти, доки хто-небудь із товаришів наважу
вався викупити його, заплативши за нього борг. Але найбільше 
справила враження на Андрія страшна кара, визначена за 
смертовбивство. Тут-таки прн ньому внкопалн яму, спустили 
туди живого убійника й на нього поставили труну з тілом ним 
убитого, а потім обох засипали землею. Довго потім ввижався 
йому страшний обряд кари, і все уявлявся цей живим заси
паний чоловік разом з жахливою труною.

Скоро обидва молоді козаки здобули собі добре ім'я в ко
заків. Часто разом з іншими товаришами куреня, а інколи й 
з усім куренем та з сусідніми куренями виступали вони в 
степи на полювання незліченної снли всіх різноманітних сте
пових птахів, оленів і кіз, або ж виходили на озера, річки І 
.протокнік приділені за жеребком кожному куреневі, закидати 
нейоди и сіті і тягти багаті тоні на харч всьому своєму куре- 
иеві. Хоч і не було тут науки, на якій випробується козак, але 
вони вже сталн помітними серед інших молодих щнрою від
вагою та тнм, що їм щастило у  всьому. Метко і влучно стрі
ляли в ціль, перепливали Дніпро проти течії — справа, за яку 
новака приймали урочисто в козацькі кола. Але старий Тарас 
готував іншу для них діяльність, йому ие до душі було таке 
гуляще життя — справжнього діла хотів вій. Він усе приду
мував, як бн підняти Січ на відважну справу, де можна бу
ло б розгулятися, як слід лицареві; нарешті, одного дня прий
шов до кошового й сказав йому просто:

«Що, кошовнй, час бн погуляти запорожцям?»
«Нема де погуляти», відказав кошовнй, вийнявши з рота 

маленьку люльку й сплюнувши набік.
«Як то нема де? Можна піти в Туреччину чи на Татарву».
«Не можна ні в Туреччину, ні в Татарву», відказав кошо

вий, узявши знов спокійно в рот свою люльку.



«Як не можна?»
«Так. Ми обіцяли султанові мир».
«Та він же бусурмен: і бог і святе письмо велять бити бу

сурменів».
«Не маємо права. Коли б не присягали ще нашою вірою, 

то, може, й можна було б, а тепер ні, не можна».
«Як не можна? Як же ти кажеш: не маємо права? Ось у 

мене двоє синів, обидва молоді хлопці. Ще й разу мі той, ні 
той не був на війні, а ти кажеш — не маємо права; а ти ка
жеш — не треба йти запорожцям».

«Ну, вже не слід так».
«То, виходить, слід, щоб пропадала марно козацька снла, 

щоб чоловік загинув, як собака, без доброго діла, щоб ні віт
чизні, «і всьому християнству не було від цього ніякої ко
рнеті? То навіщо ж ми живемо, на якого біса ми живемо, роз
тлумач ти мені, навіщо ми живемо?»

Кошовий не дав відповіді на це запитання. То був упер
тий козак. Він трохи помовчав, і потім сказав: «а війні все- 
таки не бутн».

«То не бути війні?» спитав знову Тарас.
«Ні».
«То вже й думати про це годі?»
«І думати про це годі».
«Стривай же ти, чортів жмикрут!» сказав собі Бульба: 

«Ти в мене знатимеш!» і поклав тут-таки помститися кошо
вому.

Змовившись з тим та другим, урядив він усім пиятику, 1 
підпилі козаки скількись чоловіка рушили просто на майдан, 
де стояли прив’язані до стовпа літаври, у які звичайно скли
кали на раду. Не знайшовши палиць, що переховувались зав
жди в довбуша, схопили вони по поліну в руки і давай кала
тати ними. На вибивання перш за всіх прибіг довбуш, висо
кий чоловік з одним тільки оком, незважаючи, однак, на те, 
сірашенно заспаним.

«Хто сміє бити в літаврн?» закричав він.
«Цить! бери свої палиці та й бий, коли тобі велять!» від

повіли підпилі старшини.
Д:>вбуш ту ж мить витяг з кишені палиці, які вій узяв з 

собою, дуже добре знаючи кінець таких пригод. Літаврн грим
нули — і незабаром на майдан, як джмелі, сталн збиратися 
чорні купи запорожців. Всі зібралися в коло, і після третього 
вибивання показалися нарешті старшини1 кошовий з палицею 
в руці, ознакою його гідності, суддя з військовою печаткою,
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писар з каламарем І осавул з жезлом. Кошовий та старшини 
скинули шапкн й поклонилися на всі бокн козакам, що гордо 
стояли, взявшись руками в боки.

«Що значать ці зборн, чого хочете, панове?» сказав кошо
вий. Лайка га галас не дали йому говорити.

«Клади палицю! кладн, чортів сину, цю ж мить палицю! 
ие хочемо тебе більше!» гукалн з юрбн козаки. Декотрі з тве
резих куренів хотіли, як здавалося, опиратись; та курені, і 
п’яні і тверезі, пішли навкулачки. Крнк і галас став загальним.

Кошовнй хотів був говорити, але почуваючи, що розлю
чена, свавільна юрба може за це прибити його на смерть, що 
завжди майже буває в таких випадках, уклонився низенько, 
поклав палицю й зник у юрбі.

«Звелите, панове, і нам покласти «лейнодн?» сказали 
суддя, пнсар та осавул і лааналнся тут-гаки покласти кала
мар. військову печатку й жезло.

«Ні, ви зоставайтесь», закричали з юрби* «нам треба було 
тільки прогнати кошового, бо він баба, а нам чоловік потрі
бен за кошового!»

«Кого ж ви оберете тепер на кошового?» сказали стар
шини.

«Кукубенка обрати!» кричала частина.
«Не хочемо Кукубенка!» кричала інша: «рано йому:, ще 

молоко на губах не обсохло!»
«Шило нехай буде отаманом!» кричали одні: «Шила поса

дити за кошового!»
«В спииу тобі шило!» лаючись, кричала юрба: «шо він 

за козак, коли прокрався, сучий син, як татарин. До дідька в 
мішок п’яницю Шила!»

«Бородатого, Бородатого посадимо за кошового!»
«Не хочемо Бородатого! до нечистої матері БородатогоІ»
«Кричіть Кирдягу!» шепнув Тарас Бульба декотрим.
«КирдягуІ Кирдягу!» кричала юрба: «Бородатого! Боро

датого! Кирдягу! Кирдягу! Шила! До дідька з Шнлом! Кир
дягу!»

Всі кандидати, почувши названими свої імення, ту ж мить, 
повиходили з юрби, щоб не дати ніякого приводу думати, 
нібн вони допомагали власною участю своєю на виборах.

«Кнрдягу! Кирдягу!» лунало дужче за інші вигуки. «Боро
датого!» Заходилися доводити діло кулаками, і Кирдяга пе
реміг.

«Ідіть по Кирдягу!» загукали. Чоловіка з десяток козаків 
тут-такн вийшли з юрби: деякі з них ледве держалися на ио-
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гаХі — до такої міри встигли набратися,— І рушили прямо до 
К и р д я г и  оповістити йому про його обрання.

Кнрдяга, хоч і дуже старий, але розумний козак, давно 
вже сидів у своєму курені І нібито ні про що й не відав, що 
діялося. «Що, панове, чого вам треба?» спитав він. «Іди, тебе 
обрали на кошового».

«Змилуйтесь, панове!» сказав Кирдяга: «де мені бути гід
ним такої честі! де мені бути кошовим! Та в мене й розуму 
невистачить справляти таку посаду. Хіба нікого кращого не 
знайшлося на ціле військо?»

«Іди ж, кажуть тобі!» кричали запорожці. Двоє з иих схо
пили його під руки, і хоч як опинався він ногамн, але таки 
притягли його нарешті на майдан, частуючи лайкою, під
штовхуючи ззаду кулаками, стусанами та умовляючи: «Не оги
найся ж, чортів сину! приймай же чесгь, собако, коли тобі 
дають її!» Таким способом введено було Кирдягу в козацьке 
коло.

«Що, пайове? загукали «а весь народ ті, що привели його: 
«чи згодні ви, щоб цей козак був у нас за кошового?»

«Всі згодні!» закричала юрба, і від крику довго гриміло 
все поле.

Один із старшин узяв палнцю 1 підніс ї ї  новообраному ко
шовому. Кнрдяга, за звичаєм, ту ж мить відмовився. Стар
шина підніс удруге: Кнрдяга відмовився й вдруге, і потім уже 
за третім разом узяв палнцю. Схвальний крик розлігся по всій 
юрбі, і знов далеко загуло від козацького крику все поле. 
Тоді виступило з середини народу четверо найстаріших сиво- 
усих і снвочупрннннх козаків (занадто старих не було на Січі, 
бо ніхто з запорожців не вмирав своєю смертю) і, взявши ко
жен в руки землі, що на той час від недавнього дощу роз
мокла на болото, поклали ї ї  на голову йому. Мокра земля 
стекла з його голови, потекла по вусах і по щоках і все об
личчя замазала йому болотом. Та Кирдяга стояв, не рухаю
чись з місця, і дякував козакам за виявлену честь.

Таким способом скінчилося галасливе обрання, якому не 
знати, чи були такі .раді інші, як радий був Бульба: цим він 
помстився старому кошовому; до того ж і Кнрдяга був дав
ній його товариш і бував в одних з ним сухопутних і морських 
походах, поділяючи знегоди й труди бойового життя. Юрба 
розійшлася тут-такн святкувати обрання, і знялася гульня, 
якої ще не бачили доти Остап І Андрій. Горілчані шинки були 
розбиті: мед, горілку й пнво забирали просто без грошей; шин
карі вже раді й тому, що самі залишилися цілі. Вся иіч ми-
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яула в криках І пісних, що славили подвиги, І місяць, зій
шовши, довго ще бачив юрби музик, які проходили по вули
цях з бандурами, турбанами, круглими балалайками, та цер
ковних співаків, яких держалн на Січі співати в церкві та ве
личати запорозькі діла. Нарешті хміль і втома почали хилити 
міцні голови. І видно було, як то там, то в іншім місці падав 
на землю козак; як товариш, обнявши товариша, розчулив
шись і навіть заплакавши, валився разом з ним. Там гуртом 
укладалася ціла купа; там мостився інший, як би найкраще 
лягти, і лягав просто на дерев’яну колоду. Останній, що був 
найміцніший, ше виводив якісь недоладні слова; нарешті й того 
підкосила горілчана сила, повалився й той, і заонула вся Січ.

IV

А другого дня Тарас Бульба вже радився з новим кошовим, 
як підняти запоржців на яке-небудь діло. Кошовий був ро
зумний і хитрий козак, знав і вздовж і впоперек запорожців, 1 
спочатку сказав був: «не можна, «є можна присяги пересту
пити, ніяк не можна», а потім, помовчавши, додав: «нічого, 
можна; присяги ми не переступимо, а так дещо придумаємо. 
Нехай тільки збереться народ, та не те, що з мого наказу, а 
просто своєю охотою. Вн вже знаєте, як це зробити. А ми з 
старшинами ту ж мнть і прибіжимо на майдан, ніби нічого 
не знаємо».

Не минуло й години після їх розмови, як .уже вдарили в 
літаври. Знайшлися раптом і підпилі і нерозумні козаки. Міль
йон козацьких шапок висипав на майдан. Знявся гомін: 
«хто? навіщо? для якого діла били на збір?» Ніхто не відпо
відав. Нарешті в тому і в другому кутку стало чути: «От про
падає марно козацька сила: нема війни! От старшини забай- 
бачилнсь упень, позапливали жиром очі! Немає, видно, прав
ди на світі!» Інші козаки слухали спочатку, а тоді н самі стали 
казати: «а й справді нема ніякої правди на світі!» Старшини, 
здавалось, були вражені такою мовою. Нарешті кошовий вий
шов наперед і сказав: «дозвольте, панове запорожці, слово 
казати!»

«Кажи!»
«Ось на той кінець тепер мова мовиться, панове добродій

ство, та ви, може, і самі краще це знаєте, що багато запо
рожців заборгувалися в шинки жидам і своїм братам стільки, 
що ніякий біс тепер і вірн не йме. Далі знов-таки про те мова 
мовитиметься, що є багато таких хлопців, які ще і в очі ие
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бачили, шо таке війна, годі як молодому ж козакові, і сам! 
знаєте, пайове, без війни не можна бути. Який і запорожець 
з нього, коли він ще й разу «е бив бусурмена?

«Він добре говорить», подумав Бульба.
«Не думайте, проте, панове, щоб я казав це до того, щоб 

зламати мир; боже борони! я тільки так це кажу; до того ж 
у нас храм божий, гріх сказати що таке. Ось скільки літ 
уже, як, з ласки божої, Січ стоїть, а досі не те вже, щоб зо
кола церква, а навіть образи без ніяких шат; хоч би срібну 
рнзу здогадався хто їм викувати; вони тільки те й дістали, 
що відписали в заповіті деякі козаки; та й дар той був бід
ний, бо вони майже пропили ще за життя свого. То я веду цю 
мову не до того, щоб почати війну з бусурменами: ми обіця
ли султанові мир, і нам був би великий гріх, бо ми ж прися
гали по закону нашому».

«Що він плутає таке?» сказав про себе Бульба.
«То воно бачите, панове, що війни не можна почати: ли

царська честь не велить. А за овоїм малим розумом ось що 
я думаю: пустити з човнами самих молодих. Нехай трохи по
шарпають береги Натолії ‘. Як гадаєте, панове?»

«Веди, веди всіх!» загукала з усіх боків юрба; «за віру 
готові наложити головами».

Кошовнй злякався; він зовсім не хотів піднімати всього 
Запорожжя; розірвати мир йому здавалося тут ділом неспра
ведливим.

«Дозвольте, панове, ще одно слово сказати?»
«Годі!» закричали запорожці: «кращого не скажеш».
«Коли так, то хай буде так. Я слуга вашої волі. Це ж річ 

відома, та і з писання знаємо, що голос народу — голос бо
жий. Вже розумніш того не можна вигадати, що весь народ 
вигадав. Тільки ось що: вам відомо, панове, що султан не 
залишить без кари ту втіху, якою потішаться молодці. А ми 
тимчасом були б напоготові, і сила в нас була б свіжа, і ні
кого б не побоялись. А як підемо всі, то й татарва може на
пасти — вони турецькі собаки, в очі не кинуться і до госпо
даря в хату не насміляться прийти, а ззаду вкусять за п’яти, 
та й боляче вкусять. Та як уже пішло иа те, щоб казати 
правду, то в нас і човнів нема такого запасу, та й пороху не 
намелено стільки, щоб можна було всім рушати. А я, чого ж, 
я радий; я слуга вашої волі».

Хитрий отаман замовк. Купи почали перемовлятися, ку-

1 Анатолії, тобто берега Малої Азі!.
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ріниі отамани радитися; п’яних, на щастя, було небагато, І 
тому вирішили послухати розумної радн.

В той же час рушило кілька чоловіка на той берег Дніпра 
до військової скарбниці, де, в «еприступннх схованках під 
водою та в комишах, зберігалася військова казна і частина 
здобутої у ворога зброї. Інші всі кинулися до човнів оглядати 
їх та споряджати в дорогу. Вмить юрба народу вкрила бе
рег. Кілька теслярів прийшли з сокирами в руках. Старі, заго
рілі, широкоплечі, міцноногі запорожці, з сивиною у вусах і 
чорновусі, підкачавши шаровари, стояли по коліна у воді й 
стягали човни міцним канатом з берега. Інші тягали готові 
сухі колоди і всяке дерево. Там обшивали дошками човен; 
там, повернувши його догори дном, шпаклювали й смолили; 
там прив’язували до боків інших човнів, за козацьким звичаєм, 
в’язки довгого очерету, щоб не затопило човнів морською хви
лею; там далеко геть по всьому узбережжю порозкладали ба
гаття й варили в мідних казанах смолу, щоб заливати судна. 
Бувалі та старі навчали молодих. Стукіт і робочий гомін здій
мався по всій околиці; весь коливався н рухався живий берег.

В цей час великий пором почав причалювати до берега. 
Купа людей, що стояла на ньому, ще здаля махала руками. 
То були козаки в обірваних свитках. Безладне вбрання, в ба
гатьох навіть нічого не було, крім сорочки та коротенької 
люльки в зубах, свідчило, що вони або втекли від якогось лиха, 
або ж так загулялися, що прогуляли все, що було на тілі. 
З-поміж них вийшов і став спереду присадкуватий, плечистий 
козак, років п'ятдесяти. Він кричав і махав рукою дужче за 
усіх; та за стукотом і криками тих, що працювали, не було 
чути його слів.

«А з чим приїхали?» спитав кошовий, коли пором привер
нув до берега. Усі, що працювали, спинивши роботу й під
нявши сокири та долота, дивилися, чекаючи.

«З бідою!» кричав з порома присадкуватий козак.
«З якою?»
«Дозвольте, панове запорожці, слово казати?»
«Кажи».
«Чи, може, хочете зібрати раду?»
«Кажи, ми всі тут».
Берег увесь стиснувся в одну купу.
«А ви хіба нічого не чули про те, що діється на гетьман

щині?»
«А що?» промовив один з курінних отаманів.

89



«ЕІ що? Видно, вам татарин заткнув клейтухом вуха, що 
ви нічого не чули».

«Та кажи ж, що там діється?»
«А те діється, що й родились, і хрестились, а не бачили 

такого».
«Та кажи нам, що діється, сучнй сину!» закричав один з 

юрбн, як видно, втративши терпець.
«Такий час тепер настав, що вже церкви святі тепер не 

наші».
«Як це не наші?»
«Тепер у жндів вони в оренді. Якщо жндові наперед не 

заплатиш, то й обідні не можна правити».
«Та що тн верзеш?»
«І коли розсучий жид не покладе значка нечистою своєю 

рукою на святій пасці, то й паски святити не можна».
«Бреше він, панн-братн, не може того бути, щоб нечистнй 

жид та клав значок на святу паску!»
«Слухайте! ще не те розкажу: і ксьондзи їздять тепер по 

всій Україні в таратайках. Та не те лихо, що в таратайках, а 
те лихо, що запрягають .уже не коней, а просто православних 
християн. Слухайте! ще не те розкажу: уже, кажуть, жидівки 
шиють собі спідниці з попівських рнз. Он які діла ведуться 
на Україні, панове! А ви тут сидите «а Запорожжі та гуля
єте, та, вндно, татарин такого нагнав вам страху, що в вас 
уже ні очей, ні вух, нічого нема, і ви не чуєте, що діється на 
світі».

«Стривай, стривай!» перебив кошовий, що досі стояв, вту
пивши очі в землю, як і всі запорожці, які у важливих спра
вах ніколи не віддавалися першому пориву, а мовчали, і тнм- 
часом нншком скупчували гріБну силу обурення. «Стривай! і я 
скажу слово: а що вн, та« би й отак побнв чорт вашого батька, 
що ж ви робили самі? Хіба ж у вас шабель «є було, чи що? 
Як же ви попустили такому беззаконству?»

«Е, як попустили такому беззаконству! а спробували б ви, 
коли п’ятдесят тисяч було самих ляхів, та й ніде правди діти, 
були теж собаки й поміж наших — вже пристали до їхньої 
віри».

«А гетьман ваш, а полковники що робили?»
«Наробили полковники такого діла, що >не доведи боже 

і нам нікому».
«Як!»
«А так, що вже тепер гетьман, засмажений у мідному бику, 

лежить .у Варшаві, а полковничі руки та ногн розвозять по
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ярмарках на показ усьому народові. Ось чого наробили пол
ковники!» •

Заколихалася вся юрба. Спочатку пробігла по всьому бе
регу мовчанка, подібно до того, як буває перед лютою бурею, 
а тоді враз знявся гомін, і весь заговорив берег.

«Як! щоб жиди держалн в оренді християнські церкви! 
щоб ксьондзи запрягали в голоблі православних християн! Як! 
щоб попустити такі муки «а руській землі від проклятих недо
вірків! щоб отаке чиннли з полковниками і гетьманом! Та не 
буде ж цього, не буде!» Такі слова перелітали по всіх кінцях 
берега. Загомоніли запорожці й відчули свою силу. Тут уже 
не було хвилювань легковажного «ароду: хвилювалися все 
характері тяжкі й міцні, що не скоро розпікалися, але, роз
пікшись, уперто й довго зберігали в собі внутрішній жар. «Пе- 
ревішаги всю жидову!» пролунало з юрби: «нехай же не шиють 
з попівських рнз спідниць своїм жидівкам; нехай же не ста
влять значків на святих пасках; перетопити їх усіх поганців 
у Дніпрі!» Слова ці, сказані кимсь із юрби, пролетіли блиска
вицею по всіх головах, і юрба ринула на передмістя з бажан
ням перерізати всіх євреїв.

Бідні сини Ізраїля, втративши весь свій і без того дрібний 
дух, ховалися в порожніх горілчаних бочках, у печах і на
віть залізали під спідниці своїх єврейок. Та козаки скрізь їх 
знаходили.

«Ясновельможні пани!» кричав один, високий І довгий, як 
тичка, єврей, висунувши з купи своїх товаришів жалюгідну 
свою пику, спотворену страхом. «Ясновельможні панн! слово 
тільки дайте нам сказати, одне слово; ми таке сповістимо вам, 
чого ще ніколи не чули, таке важливе, що й не можна ска
зати, яке важливе».

«Ну, нехай скажуть!» сказав Бульба, що завжди любив 
вислухати винуваченого.

«Ясні пани!» промовив єврей: «таких панів ще ніколи не 
бачено, їй-богу! ніколи! таких добрих, хороших і хоробрих не 
було ще на світі...» Голос ного завмирав і тремтів від страху. 
«Як можна, щоб ми думали про запорожців що-небудь не
гарне! Ті зовсім не наші, що орендують на Україні! їн- 
богу, не наші! то зовсім не євреї: то чорзна-що. То таке, що 
тільки поплювати на нього, та й кинути. Ось і вони скажуть 
те саме. Правда ж, Шльомо, або ти, Шмулю?»

«Ій-богу, правда!» відповіли з натовпу Шльома і Шмуль у 
подертих ярмулках, обидва бліді, як глина.

«Ми ніколи ще», провадив далі довгий єврей, «не знюху
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валися з ворогом. А католиків ми й знати не хочемо: хай їм 
чорт присниться! Ми з запорожцями як брати ріЛні...»

«Як? щоб запорожці були з вами брати?» промовив один 
з юрбиг«не діждете, прокляті жиди! В Дніпро їх, панове, всіх 
потопити поганців!»

Ці слова були сигналом, євреїв розхапали по руках І по
чали жбурляти у хвилі; жалібний крик розлігся з усіх боків; 
але суворі запорожці тільки сміялися, бачачи, як єврейські 
ноги у патинках та панчохах метлялися в повітрі. Сердешний 
промовець, що накликав сам на свою шию лихо, вискочив з каф
тана, за який було його схопили, в самому строкатому вузь
кому камзолі, схопив за ноги Бульбу і жалібним голосом бла
гав: «Великий пане, ясновельможний пане! Я знав і брата ва
шого, покійного Дороша. Був вояка на окрасу всьому лицар
ству. Я йому вісімсот цехінів 1 дав, коли треба було викупи
тися з полону у турків.

«Ти знав брата?» спитав Тарас.
«Ій-богу, знав! великодушний був пан».
«А як тебе звати?»
«Янкель».
«Добре», сказав Тарас, І потім, подумавши, звернувся до 

козаків і промовив так: «жнда буде завжди час повісити, коли 
треба буде, а на сьогодні віддайте його мені». Сказавши це, 
Тарас повів його до свого обозу, біля якого стояли козаки 
його. «Ну, лізь під воза, лежи там і не ворушись, а ви, братця, 
не випускайте жида».

Сказавши це, він подався на майдан, бо давно вже зби
ралась туди вся юрба. Всі кинули вмигь берег та споряджання 
човнів, бо малося йти тепер у сухопутний, а не в морський 
похід, і не судна та козацькі чайки2 потрібні були, а вози й 
коні. Тепер уже всі хотіли в похід, і старі й молоді, всі за 
радою всієї старшини, курінних, кошового і з волі всього за
порозького війська поклали йти просто на Польщу помсти- 
тися за все лихо й наругу з віри й козацької слави, набрати 
здобичі з міст, запалити пожежу по селах та хлібах, пустити 
далеко по степу про себе славу. Все тут-таки підперізувалось 
й озброювалось. Кошовий виріс на цілий аршин. Це вже не 
був тсй кесмшівий виконавець легковажних бажань вільного 
народу; це був необмежений повелитель, це був деспот, що 
вмів тільки наказувати. Усі свавільні й гульливі лнцарі струн

1 Золоті мовети.
2 Човна.
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ко стояли в лавах, шанобливо похиливши голови, не сміючи 
звести очей, коли кошовий роздавав накази; роздавав вій їх 
тихо, не викрикуючи, не кваплячись, але з зупинками, як ста
рий і добре досвідчений у справі козак, що не вперше здійс
нював розумно задумані подвиги.

«Обдивіться, всі обдивіться гарненько» так казав він: 
«посправляйте вози й мазниці, випробуйте зброю. Не наби
райте багато з собою одежі: по сорочці та по двоє шароварів 
на козака, та по горщику саламахи й товченого проса, більше 
щоб і не було ні в кого. Про запас буде «а возах усе, що 
треба. По парі коней щоб було в кожного козака. Та пар з 
двісті взяти волів, бо на переправах і багнистих місцях пот
рібні будуть воли. Та ладу додержуйте, панове, найбільше. Я 
знаю, є поміж вас такі, що тільки бог пошле яку здобич, — 
давай ту ж мить дерти китайку та дорогі оксамити собі на 
онучі. Киньте таку чортову звичку, геть кидайте всяке спід- 
ииччя, беріть саму тільки зброю, коли трапиться добра, та 
червінці, чи срібло, бо то річ укладиста і знадобиться при вся
кій нагоді. Та ось вам, панове, наперед кажу: коли хто в по
ході нап’ється, то ніякого нема на нього суду: як собаку за 
шияку звелю його присмикнути до обозу, хто б вій не був, хоч 
би й найдоблесніший козак з усього війська: як собаку, буде 
застрелено його на місці й кинуто без похорону на клювання 
птахам, бо п’яниця в поході не вартий християнського похо
рону. Молоді! слухайтеся в усьому старих! Якщо черкие куля, 
чи дряпне шабля по голові або по чому-небудь іншому, не на
давайте великої уваги такій справі; розмішайте заряд пороху 
в чарці сивухи, духом випийте, і все минеться, не буде й про
пасниці; а на рану, якщо вона не дуже велика, прикладіть 
просто землі, замісивши її перше слиною на долоні, то й при
сохне рана. Ну-бо ж, до діла, до діла, хлопці, та не хапаю
чись, гарненько беріться до діла!»

Так казав кошовий, 1 тільки-но скінчив він мову свою, всі 
козаки взялися ту ж мить до діла. Вся Січ витверезилася, і 
ніде не можна було знайти жодного п’яного, начебто їх не 
було ніколи між козаками. Ті лагодили обіддя коліс та міняли 
осі у возах; ті зносили на вози мішки з провіантом, на іиші 
звалювали зброю; ті приганяли коней та волів. З усіх боків 
лунали тупіт коней, пробна стрілянина з рушниць, брязкіт 
шабель, бичаче ревіння, рипіння возів, що їх повертали, гомін 
і яскравий крик та нокання, і незабаром далеко-далеко ви- 
тягся козачий табір по всьому полю. І багато довелося б бігти 
тому, хто схотів би пробігти від голови до хвоста його. В де



рев’яній невеличкій церкві правив священик молебень, покро
пив усіх святою водою, всі цілували хрест. Коли рушив табір 1 
потягся з Січі, всі запорожці повернули голови назад. «Про
щай, наша мати!» сказали всі майже в одно слово, «нехай же 
тебе боронить бог від усякого нещастя!» Проїжджаючи че
рез передмістя, Тарас Бульба побачив, що єврей його, Янкель, 
уже поставив якусь ятку з дашком і продавав кремені, за
вертки, порох та всяке військове зналіб’я, потрібне на дорогу, 
навіть калачі й хліб. «Який чортів жид!» подумав про себе 
Тарас і, під’їхавши до нього иа коні, сказав: «Дурию, чого ти 
тут сидиш? Хіба хочеш, щоб тебе застрелили, як горобця?» 
Янкель у відповідь на це підійшов до нього ближче і, зро
бивши знак обома руками, начебто хотів повідомити про щось 
таємниче, сказав: «нехай пан тільки мовчить та нікому не 
каже, між козацькими возами є один мій віз; я везу всякий 
потрібний запас для козаків і по дорозі приставлятиму всякий 
харч за таку дешеву ціну, як ще жоден єврей ие продавав; 
їй-богу, так, їй-богу, так». Здвигнув плечима Тарас Бульба, 
подивувався з меткої єврейської натури і від’їхав до табору.

V

Незабаром весь польський південний захід став здобиччю 
страху. Скрізь пройшли чутки: «Запорожці! показалися за
порожці!» Все, що могло рятуватись, рятувалося, все знімалося 
з місця й розбігалося за звичаєм того безладного, безтурбот
ного віку, коли не зводили ні фортець, ні замків, а як попало 
ставила на час солом’яне житло своє людина. Вона думала: 
не витрачати ж на хату працю й гроші, й без того її знесе 
татарський наскок!—Все сполошилося; хто міняв воли і плуга 
на коня та рушницю і вирушав у полки; хто ховався, женучи 
худобу й забираючи, що тільки можна було забрати. Трапля
лись інколи дорогою й такі, що збройною рукою зустрічали 
гостей; але більше було таких, які тікали заздалегідь. Усі 
зиали, що тяжко мати справу з буйною й войовничою юрбою, 
відомою під назвою запорозького війська, яке і в зовнішньому 
свавільному безладді своєму зберігало лад, обдуманий для 
часу битви. Кінні їхали, не обтяжуючи й не розпалюючи ко
ней, піші йшли тверезо за возами, і весь табір посувався тіль
ки ночами, відпочиваючи вдень і вибираючи для того пустирі, 
незалюднені місця та ліси, яких було тоді ще вдосталь. Заси
лано було наперед пластунів та розвідувачів дізнаватися й 
вивідувати: де, що й як. І часто в- тих місцях, де найменше
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могли сподіватися їх, вони появлялись раптом — І все тоді 
прощалося з життям: пожари охоплювали села; худобу й ко
ней, яких не гнали з військом, вибивали тут-таки на місці. 
Здавалося, більше бенкетували вони, ніж справляли похід 
свій. Наїжилося б нині волосся від тих страшних пам’яток 
лютості напівдикої доби, які рознесли скрізь запорожці. Пов
бивані немовлята, обрізані груди в жінок, здерті шкури з ніг 
по коліна у випущених на волю, — одно слово, великими гріш
ми сплачували козаки колишні борги. Прелат 1 одного мона
стиря, почувши про наближення їх, прислав від себе двох чен
ців сказати, що вони не так поводяться як слід, що між за
порожцями й урядом стоїть згода, що вони' порушують свій 
обов’язок щодо короля, а з тим разом 1 всяке народне право. 
«Скажи епіскопові від мене й від усіх запорожців», сказав ко
шовий: «щоб він нічого не боявся: це козаки ще тільки запа
люють та розкурюють свої люльки». І незабаром величезне 
абатство оповилося всеруйнуючим полум’ям, і колосальні 
готичні вікна його суворо дивились крізь хвилі вогню, що ві
докремлювали їх. Юрби ченців, євреїв, жінок, тікаючи, 
раптом звелелюднили ті міста, де була хоч якась надія на 
гарнізон та міське рушення2. Запізніла допомога з невелкких 
полків, яку часом висилав уряд, або не могла знайти їх, або ж 
лякалася й давала драла при першій зустрічі і втікала на 
бистрих конях своїх. Траплялося, що багато воєначальників 
королівських, які тріумфували до того часу в попередніх бит
вах, зважувалися, об’єднавши свої сили, стати грудьми проти 
запорожців. І ось тут найбільше пробували себе молоді ко
заки, що цуралися грабіжництва, користі й безсилого ворога, 
а палали бажанням показати себе перед старими, помірятися 
сам-на-сам з метким і чванливим ляхом, якнй красувався на 
гордовитому коні, в опанчі з рукавами, що літали на вітрі. 
Втішна була наука; багато вже вони здобули собі кінської 
збруї, дорогих табель та рушниць. За один місяць змужніли й 
зовсім переродилися тільки що оперені пташата й стали му
жами; риси обличчя їх, в яких досі видно було якусь юнацьку 
лагідність, стали тепер грізні й дужі. А старому Тарасові любо 
було бачити, як обидва сини його були в боях серед перших. 
Остапові, здавалося, на віку судилася бойова путь 1 трудна 
наука провадити воєнні справи. Ні разу не розгубившись й 
не збентежившись ні в якій пригоді, з спокоєм, майже непри-

1 Католицький епіскоп.
* Міська міліція, ополчения.
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родийм для двадцятидвохрічного, він в одну мить зміг зва
жити всю небезпеку і весь стан справи, ту ґ же міг добрати 
способу, як уникнути її; але уникнути з тим, щоб потім пев
ніше подолати її. Вже випробуваною певністю стали тепер 
позначатися його рухи, •! в них не мог^и бути не помічені на
хили майбутнього ватажка. Міцне почувалося в його тілі, і 
лицарські його якості придбали широку силу якостей лева.

«О, та з цього буде колись добрий полковник!» казав с т ^  
рий Тарас: «єй-єй, буде добрий полковник, та ще такий, що 
й батька за пояс заткне!» ^

, Андрій весь поринув у чарівну музику куль і мечів. Він не 
знав, що то значить обмірковувати, чи розраховувати, чи ви
міряти заздалегідь свою й чужу силу. Шалену нігу й захват 
вбачав він у битві; щось бенкетне ввижалося йому в ті хви
лини, коли розпалиться в людини голова, в очах усе мигтить 
і сплутується, летять голови, з громом падають на землю коні, 
а він мчить, як п’яний, серед свисту куль, серед шабельного 
блиску і завдає удари 1 не чує завданих йому. Не раз диву
вався батько також і з Андрія, бачачи, як він, Андрій, спо
нукуваний самим тільки запальним захватом, кидався на те, 
на що ніколи не зважився б спокійний і розумний, та одним 
шаленим «аскоком своїм чинив такі чудеса, з яких не могли 
ие здивуватися постарілі в боях. Дивувався старий Тарас 1 
казав; «і це добрий, враг би ие взяв його, вояка: не Остап, а 
добрий, добрий теж вояка».

Військо вирішило йти просто на місто Дубно, де, як ходили 
чутки, було багато скарбу й заможних обивателів. За півтори 
доби похід було зроблено, і запорожці показалися перед мі
стом. Жителі наважились оборонятися до останньої сили 1 
змоги, і краще хотіли вмерти «а майданах та вулицях перед 
своїми порогами, ніж пустити ворога в доми. Високий земля
ний вал оточував місто; де вал був нижчий, там висувався 
мур, або дім, що правив за батарею, або, нарешті, дубовий 
частокіл. Гарнізон був сильний і почував важливість свого 
діла. Запорожці жарко були полізли на вал, та їх зустріли 
сильною картеччю. Міщани й міські обивателі, як видно, теж 
не хотіли бути без діла, і стояли купою на міському валу. В 
очах їх можна було читати одчайдушний опір; жінки так само 
вирішили взяти участь, і на голови запорожцям полегіли ка
міння, бочки, горшки, гарячий вар і, нарешті, мішки піску, що 
сліпив їм очі. Запорожці не любили мати справи з фортецями; 
вести облоги була не їх справа. Кошовий звелів відступити і 
сказав: «нічого, пани-браття, ми відпустимо; та хай буду я
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поганий татарин, а не християнин, коли ми випустимо їх хоч 
одного з міста! нехай вони всі виздихають, собаки, з голоду». 
Військо, відступивши, облягло все місто і знечев’я заходи
лося спустошувати околиці, випалюючи навколишні села, 
скирти немолоченого хліба та напускаючи табуни коней на 
ниви, ще не зачеплені серпом, де, як навмисне, хвилювалось 
повне колосся, плід незвичайного врожаю, який щедро вина
городив у ту пору всіх хліборобів. З жахом бачили з міста, як 
знищувалися засоби їх існування. А тимчасом запорожці, 
■установивши круг усього міста двома рядами свої-вози, роз
ташувалися так само, як і на Січі, куренями, курили свої 
люльки, мінялися здобутою зброєю, грали в довгої лози, в 
чіт чи пишку й поглядали з убійчим спокоєм на місто. Вночі 
розпалювали багаття і кашовари варили в кожному курені кашу 
.у величезних мідних казанах; коло вогнів, що горіли цілу 
ніч, стояла безсонна варта. Та скоро запорожці почали потроху 
нудитися бездіяльністю й довгою тверезістю, не зв’язаною ні 
з яким ділом. Кошовий звелів подвоїти навіть порцію горілки, 
що іноді водилося у війську, коли не було важких подвигів і 
руху. Молодим і особливо синам Тараса Бульби ие подоба
лось таке життя. Андрій помітно нудьгував. «Нерозумна го
лово», казав йому Тарас: «терпи, козаче — отаманом будеш; 
не той ще добрий вояка, хто не втратив духу у важливім ділі, 
а той добрий вояка, хто й на безділлі не занудьгує, хто вге 
витерпить і, хоч ти йому що хоч, а він все-таки доскочить 
свого». Та не зійтися палкому юнакові із старим чоловіком. 
Інакша натура в обох й інакшими очима дивляться вони на 
ту саму справу.

А тимчасом наспів Тарасів полк, приведений Товкачем: з 
ним було ще два осавули, писар та інша полкова старшина; 
всіх козаків набралося понад чотири тисячі. Було між ними 
чимало й охочекомонних, що самі піднялися своєю волею, 
без ніякого заклику, як тільки почули, в чім річ. Осавули при
везли синам Тарасовим благословення від старої матері і 
кожному по кипарисовому образку з Межигірського київського 
монастиря. Наділи на себе святі образки обидва брати й ми
мохіть задумалися, пригадавши стару матір. Що то пророкує 
їм І каже це благословення? Чи благословення на перемогу 
над ворогом і потім веселий поворот у вітчизну Із здобиччю й 
славою на вічні пісні бандуристам, чи?.. Та невідоме май
бутнє, і стоїть воно перед людиною, подібно до осіннього ту
ману, що здійнявся з болота. Несамовито шугають у ньому 
вгору і вниз, черкаючи крилами, птахи, не пізнаючи у вічі
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одне одного: голубка— яе бачачи яструба, яструб — не ба
чачи голубки, і ніхто не знає, як далеко літає він від своєї за
гибелі

Остап уже взявся до свого діла І давно пішов до куренів; 
а Андрій, сам не знаючи чого, почував якусь задуху в серці. 
Вже козаки скінчили свою вечерю; вечір давно згас, липнева 
чудова ніч обняла повітря; та він не йшов до куренів, не ля
гав спати 1 дивився мимоволі на всю картину, що була перед 
ним. На небі незчисленно мерехтіли тонким і гострим блиском 
зорі. Поле далеко було вкрите розкиданими по ньому возами 
з висячими мазницями, облитими дьогтем, і з усяким добром 
та харчем, набраним у ворога. Біля возів, під возами 1 далеко 
від возів, скрізь було видно, як розметалися на траві запо
рожці — усі вони спали в мальовничих позах: хто підмостивши 
собі під голову куль, хто шапку, хто використавши просто бік 
свого товариша Шабля, рушниця-самопал, коротко-чубукова 
люлька з мідними бляхами, залізними протичками й кресалом 
були невідлучно при кожному козакові. Важкі воли лежали, 
підібгавши під себе чоги, великими білястими масами й зда
валися ^даля сірим камінням, розкиданим по спадині поля. 
Звідусіль із трави вже стало здійматися густе хропіння сон
ного вояцтва, а на нього відгукувалися з поля дзвінким ір
жанням жеребці, обурюючись на свої спутані иоги. А тимча- 
сом величне й грізне домішалося до краси липневої ночі. То 
були заграви догоряючих вдалині околиць. В одному місці 
полум'я спокійно й велично стелилося по небу; в іншім, зу
стрівши щось горюче і враз вихопившись вихором, воно сви
стіло й летіло вгору під самі зорі, і відірвані клапті його гасли 
під найдальшими небесами; там обгорілий чорний монастир, 
як суворий картезіанський чернець', стояв грізно, виявляючи 
при кожному відблиску похмуру свою величність; там горів 
монастирський сад- здавалося, чути було, як сичали дерева, 
обвиваючись димом, 1 коли вибивався вогонь, він раптом ос
вітлював фосфоричним, лилово-огненним світлом спілі грона 
слив, або обертав у червоне золото груші, що жовтіли то там, 
то гам, 1 тут же серед них чорніло, висячи на стіні будинку 
чи на суку дерева, тіло бідного еврея або чепця, що гинуло 
разом з будинком в огні. Над огнем вилися віддалік птахи, 
здаючись купою темних дрібних хрестиків на вогненному 
полі Обложене місто, здавалося, заснуло; шпилі, і дахи, і 
частокіл, і мури йото тихо спалахували відблиоками далеких

1 Католицького чернечого ордену (братства) картезіанців.



пожариш. »Андрій обійшов козацькі ряди. Багаття, біля яких 
сиділа варта, готові були от-от погасиутн, і сама сторожа 
спала, закусивши саламахою й галушками на весь козацький 
апетит. Він подивувався з такої безтурботності, подумавши: 
добре, що нема близько ніякого сильного ворога і нема кого 
боятися. Нарешті і сам відійшов до одного з возів, виліз па 
нього і ліг горілиць, підклавши собі під голову закладені на
зад руки; не міг заснути й довго дивився на небо: воно все 
було відкрито перед ним; чисто й прозоро було в повітрі; гу
щина зірок, що .утворювала молочний шлях і поясом перехо
дила по небу, вся була залита світлом. Часом Андрій ніби за
бувався, 1 якийсь легкий туман дрімоти затуляв на мить пе
ред ним небо, і потім воно знов прояснялось і ставало видне. 
В цей час, здалося йому, майнув перед ним якийсь чудний 
образ людського лиця. Думаючи, що це були звичайні чари 
сну, які ту ж мить розвіються, він розплющив дужче очі свої 
й побачив, що до нього справді нахилилося якесь виснажене, 
висохле обличчя й дивилося просто йому в очі. Довге і чорне, 
Ак вугіль, волосся, неприпоряджене, розпатлане, вилазило 
з-під темного накинутого на голову покривала; і чудннй блиск 
погляду, і мертвої на смаглість обличчя, що виступало гост
рими рисами, примушували думати, що це була примара. Він 
схопився мимохіть рукою за пищаль і промовив майже судо
рожно: «хто ги? Коли дух нечистий, згинь з очей; коли жива 
людина, не в час завів жарти — уб’ю з одного прицілу».

У відповідь на це примара приставила палець до губ і, 
здавалося, благала мовчати. Він опустив руку і став придив
лятись до неі пильніше. З довгого волосся, шиї і півголих 
смаглявих грудей пізнав він жінку. Та вона була не тутешня 
уродженка: все обли°чя її було смагляве, змарніле від не
дуги; широкі вилиці дуже виступали над опалими під ними 
щоками, вузькі очі підіймалися дугастим розрізом догори, і 
що більше він вдивлявся в риси її, го більше пізнавав у них 
щось знайоме. Нарешті, він не витерпів, щоб не спитати- «ска
жи, хто ти? Мені здається, нібито я знав тебе, чи бачив де- 
небудь?»

«Два року тому, в Києві».
«Два роки тому, в Києві?» повторив Андрій, намагаючись 

перебрати все, що залишилося в його пам'яті від колишнього 
бурсацького життя. Він подивився ще раз на неї пильно й рап
том скрикнув на весь голос: «Ти татаркаї служниця панночки, 
воєводиної дочки!..»

«ЦссІ» промовила гаї арка, склавши благально руки, трем*
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тячи всім тілом і обернувши разом з тим голову назад, щоб 
бачити, чи не прокинувся хто-небудь від такого дужого ви
гуку Андрія.

«Скажи, скажи, чого, як ти тут?» говорив Андрій, майже 
задихаючись, шепотом, що уривався кожну мить від внутріш
нього хвилювання: «де панночка? жива ще?»

«Вона тут, у місті»
«У місті?» промовив він, ледве знову не скрикнувши, і по

чув, що вся кров раптом прилинула до серця: «чого ж вона 
в місті?»

«Того, що сам старий пал у місті: він уже півтора року, як 
сидить воєводою в Дубно».

«Що ж вона, замужем? Та кажи ж бо, яка ти чудна, що 
вона тепер?. »

«Вона другий день нічого не їла».
«Як?»
«Ні в кого з міських мешканців нема вже давно шматка 

хліба. Всі давно їдять саму землю».
Андрій остовпів.
«Паиночка бачила тебе з міського валу разом із запорож

цями. Вона сказала мені:—іди, скажи лицареві: якщо він па
м’ятає мене, щоб прийшов до мене, а не пам'ятає, щоб дав 
тобі шматок хліба для старої моєї матері, бо я не хочу ба
чити, як при мені помре мати. Нехай краще я перше, а вона 
після мене: проси і хапай його за коліна й ноги. В нього теж е 
стара мати, щоб ради неї дав хліба».

Багато всяких почувань збудилося й спалахнуло в моло
дих грудях козака.

«Але як же ти тут? як ти прийшла?»
«Підземним ходом».
«Хіба є підземний хід?»
«Є».
«Де?»
«Ти не зрадиш, лицарю?»
«Присягаюся хрестом святим».
«Спустившись в яр та перейшовши протік, там, де очерет».
«І виходить у саме місто?»
«Просто до міського монастиря».
«Ходім, ходім заразі»
«Але ради Христа й святої Марії шматок хліба!»
«Гаразд, буде. Стій тут коло воза, або, краще, лягай на 

нього: тебе ніхто не побачить, усі сплять; я зараз вернуся».
І вій пішов до возів, де зберігалися запаси, що належали

100



їхньому куреню. Серце його билося. Все минуле, все, шо було 
заглушене теперішніми козацькими біваками, суворим бойо
вим життям, все сплило разом на поверхню, потопивши, в 
свою чергу, теперішнє. Знов виринула перед ним, ніби з тем
ної морської безодні, горда жінка; знов блиснули в його па
м’яті прекрасні руки, очі, сміхотливі уста, густе темногоріхове 
волосся, шо кучерями розсипалось по грудях, і всі пругкі, в 
доладному поєднанні створені члени дівочого стану. Ні, вони 
не згасали, не зникали в грудях його, вони поступилися тільки, 
щоб дати на час простір іншим могутнім рухам. Але часто 
бентежили вони глибокий сон молодого козака, і часто, про
кинувшись, лежав вій без сну на постелі, «є вміючи витлума
чити причини тому.

Він ішов, а серце билося дужче, дужче від самої думки, 
що побачить її знов, і тремтіли молоді коліна. Прийшовши ао 
возів, він зовсім забув, чого прийшов; підніс руку до лоба й 
довго тер його, намагаючись пригадати, що йому треба ро
бити. Нарешті, здригнувся і весь пойнявся ляком: йому рап
том спало на думку, що воиа вмирає з голоду. Вій кинувся 
до воза і схопив кілька великих чорних хлібин собі під пахву; 
але подумав тут-таки: чи не буде ця їжа, годяща для ду
жого, невибагливого запорожця, грубою й непридатною для 
ї ї ніжної статі. Тут згадав він, що вчора кошовий дорікав 
кашоварам за те, що зварили за один раз усе гречне борошно 
на саламаху, тоді як його вистачило б на добрих три рази. 
Цілком певний, що він знайде вдосталь саламахи в казанах, 
він витяг батьківський похідний казанок і з ним подався до 
кашовара їхнього куреня, що спав біля двох десятивідерних 
казанів, під якими ще жеврів присок. Заглянувши в них, вій 
здивувався, побачивши, що обидва порожні. Треба було не
людської сили, щоб усе з’їсти, тим більше, що в їхньому ку
рені лічилося менше людей, иіж в інших. Він заглянув у каза
ни інших куренів — ніде нічого. Мимохіть спала йому на 
думку приказка; «запорожці, як діти; коли мало — з’їдять, 
коли багато — теж нічого не залишать» Що робити? Був 
одначе ж десь, здається, на возі батькового полку мішок з бі
лим хлібом, який знайшли, пограбувавши монастирську пе
карню. Він просто підійшов до батькового воза, але на возі 
його вже не було; Остап узяв його собі під голову і, простяг
тись поруч на землі, хропів на все поле. Він схопив мішок 
одною рукою й смикнув його враз так, що голова Остапова 
впала на землю, а він сам схопився спросоння 1, сидячи з за
плющеними очима, загукав скільки сили: «держіть, держіть
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чортового ляха! та ловіть коня, коия ловіть!»—«Замовчи, п 
тебе вб’ю!» крикнув злякано Андрій, замахнувшись до нього 
мішкам. Але Остап і без того нічого не казав більше, притих 
і пустив такого хропака, що від дихання ворушилася трава, 
на якій він лежав. Андрій боязко озирнувся на всі боки, щоб 
подивитися, чи не збудило кого з козаків сонне марення 
Остапове Одна чубата голова справді підвелася в найближ
чому курені і, повівши очима, скоро опустилася знову на 
землю Переждавши хвилин зо дві, Андрій нарешті подався 
з своєю ношею: татарка лежала, ледве дихаючи. «Вставай, 
ходімо! усі сплять, не бійся! Чи піднімеш ти хоч одну з цих 
хлібин, якщо мені незручно буде захопити всі?» Сказавши це, 
він перекинув собі иа спину мішки, потяг ідучи повз один віз, 
ше один мішок з просом, узяв навіть у руки ті хлібини, які 
хотів був віддати нести татарці, і, трохи зігнувшись під ва
гою, ішов відважно між рядами запорожців, що спали.

«Андрію», сказав старий Бульба в той час, як Андрій про
ходив повз нього. Серце його завмерло: вій спинився 1, весь 
тремтячи, тихо промовив: «А що?»

«З тобою баба! ой, одлатаю тебе, вставши, на всі боки! 
Не доведуть тебе баби до добра!» Сказавши це, він сперся 
головою на лікоть і став пильно розглядати закутану в по
кривало татарку.

Андрій стояв ні живнй ні мертвий, не маючи духу гля
нути в лице батькові. І потім, коли підвів очі та подивився 
на нього, побачив, що старий Бульба вже спав, поклавши го
лову иа долоню.

Він перехрестився. Раптом відлинув від серця страх ще 
швидше, ніж прилинув. А коли повернувся вій, щоб глянути 
на татарку, вона стояла перед ним, як якась темна гранітна 
статуя, вся закутана в покривало, і відблиск далекої заграви, 
спалахнувши, осяяв самі II очі, здеревілі, як у мерця. Він 
смикнув її за рукав, і обоє пішли разом, безперестанку огля
даючись назад, і нарешті спустилися спадиною в низовингу 
лощину, майже яр, що його звали подекуди балкою, по дну 
якого ліниво плазував протік, порослий осокою й засіяний 
купинами. Спустившись у цю лощину, вони зовсім сховалися 
від усього поля, зайнятого запорозьким табором. Принаймні 
крли Андрій оглянувся, то побачив, що позад нього крутою 
стіною, більшою ніж на зріст людини, знеслася угору похи
лість; на верху її погойдувалося кілька стеблин польового 
зілля, і над ними сходив на небо місяць, що мав вигляд скісно 
повернутого серпа з яскравого червоного золота. Вітерець,



зірвавшись із степу, Давав знати, шо вже небагато залиша
лося часу до світанку Але ніде не чути було далекого співу 
півнів, «і в місті, ні в поруйнованих околицях не залишилося 
жодного півня. Невеличкою кладкою перейшли вони через 
протік, за яким зносився вгору протилежний берег, шо зда
вався вищим від того, який був у них позаду, І виступав зов
сім кручею. Здавалося, що в цьому місці був міцний і надій
ний сам по собі пункт міської фортеці, принаймні земляний 
вал був тут нижчий і не визирав з-за нього гарнізон. Та зате 
далі здіймався говстий монастирський мур. Стрімкий берег 
увесь поріс бур’яном, і по невеликій лощині між ним і прото
ком ріг високий очерет, мало не на зріст людини заввишки 
На верху кручі видно було рештки тину, які свідчили, шо ко
лись тут був город- перед ним — широке листя лопуха, з-за 
якого стирчала лобода, дикий колючий будяк І соняшник, шо 
підносив више за всіх свою голову. Тут татарка скинула з 
себе черевики І пішла боса, підібравши обережно свою одежу, 
бо місце було грузьке й повне води Пробираючись між оче
ретом, спинились вони перед наваленим хмизом І фашинни
ком. Відгорнувши хмиз, вони знайшли щось ніби земляне скле
піння — отвір, мало чим більший за той, шо буває в печі, де 
печуть хліб. Татарка, нахиливши гонову, увійшла перша, слі
дом за нею Андрій, нагнувшись якомога нижче, щоб можна 
було пролізти з своїми мішками, і незабаром обоє опинилися 
в цілковитій темряві.

VT
Андрій ледве посувався в темному й вузькому земляному 

коридорі, ідучи за татаркою й несучи на собі мішки хліба. 
«Скоро нам буде видно», сказала провідниця: «ми підходимо 
до місця, де я поставила світильню». І справді, темні земляні 
стіни почали потроху яснішати. Вони дійшли до невеликої 
площадки, де, здавалося, була каплиця, принаймні до стіни 
був приставлений вузенький столик, ніби алтариий престол, і 
над ним видно було майже зовсім стертий, злинялий образ 
католицької мадонни. Невеличка срібна лампадка, шо перед 
ним висіла, ледве-ледве осявала його. Татаїрка нахилилась 1 
підняла з землі залишену мідну світильню на тонкій, високій 
ніжці, з висячими круг неї на ланцюжках щипцями, шпилем, 
щоб поправляти вогонь, і гасильцем. Взявши його, вона за
палила вогнем від лампади. Світла побільшало, і вони, йдучи 
вкупі, то освітлюючись ясно вогнем, то накидаючись темною, 
як вугіль, тінню, нагадували собою картини Герардо della



n o fte 1. Свіже, прекрасне обличчя лицаря, що кипіло здо
ров’ям І молодістю, становило велику протилежність із змар
нілим і блідим лиием його супутниці. Прохід трохи поширшав, 
отож Андрієві можна було трохи випростатись. Він з ціка
вістю розглядав ці земляні стіни, що нагадали йому київські 
печери. Так само, як і в печерах київських, тут видно було 
заглибини в стінах, і стояли подекуди труни; місцями навіть 
траплялися просто людські кості, що од вогкості поробилися 
м’якими й розсипалися на борошно. Видно, і тут теж були 
святі люди й ховалися теж від світових бур, горя й спокус. 
Вогкість місцями була дуже велика; під ногами їх інколи була 
зовсім вода. Андрій мусив часто спинятися, щоб дати відпо
чити своїй супутниці, до якої втома поверталася безнастанно. 
Невеличкий шматок хліба, проковтнутий нею, спричинив тільки 
біль у шлунку, одвиклому від їжі. і вона часто стояла без 
руху по кілька хвилин на одному місці.

Нарешті перед ними показалися маленькі залізні двері. 
«Ну, слава богу, ми прийшли», сказала слабким голосом та
тарка, звела трохи руку, щоб постукати, і не мала сили. Анд
рій ударив замість неї міино в двері; почувся гук, я к и й  с в ід 
ч и в , шо за дверима був великий простір. Гук цей змінювався, 
зустрівши, як здавалося, високе склепіння. Хвилини через дві 
забряжчали ключі, і хтось, здавалося, йшов сходами. Нарешті 
двері одімкнулнсь; їх зустрів чернець, що стояв на вузеньких 
сходах з ключами й свічкою в руках. Андрій мимоволі спи
нився, побачивши католицького ченця, що викликав таку не- 
навидну зневагу в козаків, які поводилися з ними ще більш 
нелюдськи, ніж з євреями. Чернець теж трохи відступив на
зад, побачивши запорозького козака; та слово, невиразно 
вимовлене татаркою, його заспокоїло. Він посвітив їм, замк
нув за ними двері, вивів їх сходами нагору, і вони опинилися 
під високим темним склепінням монастирської церкви. Коло 
одного з вівтарів, заставленого високими свічниками й свічка
ми, стояв навколішки священик і тихо молився. Коло нього по 
обидва боки стояли теж навколішки двоє молодих клірошан 
у лилових мантіях, з білими мережаними шемізетками, і з 
кадилами в руках. Він молився, щоб бог послав чудо; щоб 
врятував місто, зміцнив занепадаючий дух, дав терпіння, про
гнав спокусника, який нашіптує ремство і слабкодухий, по
лохливий плач через земні нещастя. Кілька жінок, схожих

1 Герард Гонтгорст—і-олландський художник. Della no tte— нічний (так 
прозвали Гонтгорста, шо любив малювати ніч).
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на привиди, стояли навколішки, спершись 1 зовсім поклавши 
знеможені голови на спинки стільців та темних дерев’яних ла
вок, що стояли перед ними; кілька чоловіків, притулившись 
до колон і пілястрів, на яких лежало бокове склепіння, сумно 
стояли теж навколішки. Вікно з барвистими шибками, що 
було над вівтарем, осяялося рожевим рум’янцем ранку, і 
впали від нього на підлогу блакитні, жовті та інших кольорів 
кружальця світла, освітивши раптом темну церкву. Весь вів
тар у своїй далекій заглибині показався враз у сяйві; кадиль
ний дим спинився в повітрі райдужно освітленою хмарою. 
Андрій ие без подиву дивився з свого темного кутка на чудо, 
створене світлом. У цей час величний звук органа сповнив 
раптом усю церкву; він ставав .усе густішим, і густішим, роз
ростався, перейшов у важкий гуркіт грому і потім враз, обер
нувшись на небесну музику, полинув високо під склепінням 
співучими звуками, що нагадували тонкі дівочі голоси, і по
тім знов обернувся він на густий рев і грім, і затих. І довго 
ще громовий гуркіт носився, тремтячи під склепінням, і диву
вався Андрій, напіврозкривши рота, з величної музики. В цей 
час почув він, хтось смикнув його за полу жупана. «Пора», 
сказала татарка. Вони перейшли через церкву, не помічені 
пікиКі, І вийшли потім «а майдан, що був перед нею. Зоря 
вже давно рум’яніла на небі: все сповіщало про схід оонця. 
Майдан, що мав квадратну форму, був зовсім порожній: на 
середині його ще зосталися дерев’яні столики, які свідчили, 
що тут був ще тиждбнь, може, тільки тому харчовий ринок. 
Вулиця, яких тоді не брукували, була просто засохла купа 
грязі. Майдан обступали кругом невеликі кам’яні й глиняні на 
один поверх будинки, що в їх стінах видно було дерев’яні 
палі й стовпи на всю височінь стіни, навкіс перехрещені дере
в'яними ж таки пов’язями, як взагалі будували доми тодішні 
обивателі, що можна бачити ще й по цей день у деяких міс
цях Литви й Польщі. Всі вони були вкриті непомірно високими 
дахамн, з силою дахових вікон та продухвин. По один бік, 
майже біля церкви, вище за сусідні підносився зовсім відмін
ний від інших будинок, — мабуть, міський магістрат або яке- 
яебудь урядове місце. Він був на два поверхи, і над ним 
зверху надбудований був у дві арки бельведер, де стояв вар
товий; великий годинниковий циферблат врізаний був у дах. 
Майдан здавався мертвим, але Андрієві причувся якийсь лег
кий стогін. Роздивляючись, він помітив на другому його боці 
групу з двох-трьох чоловік, що лежали майже без ніякого 
руху на землі. Він втупив очі уважніше, щоб розглядіти, чи
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поспулі то були, чи померлі, 1 в цей час наткнувся на шось, 
шо лежало коло його ніг Це було мертве гіло жінки, як ви
дно, єврейки. Здавалося, вона була ще молода, хоч у спотво
рених, виснажених рисах Ті не можна було того бачити. На 
голові у неї була червона шовкова хустка; перли чи буси 
двома рядами прикрашали її навушники; два-три довгих, усі 
в кучериках, пасма випадали з-піл них на її висохлу шию з 
випнутими жилами Біля неї лежало немовля, що судорожно 
схопилось рукою за суху грудь її і скрутило її своїми паль
цями від мимовільної злості, не знайшовши в ній молока. 
Воно вже не плакало й не кричало, і тільки з живота його, 
що тихо спускався й піднімався, можна було бачити, що 
воно ще не вмерло або принаймні ще тільки мало віддати 
останній дух. Вони завернули у вулицю, 1 раптом їх спинив 
якийсь божевільний, що, побачивши в Андрія дорогоцінну 
ношу, кинувся на нього як тигр, вчепився в нього, кричачи: 
«хліба!» Та сили не було в ньЪго, рівної шаленству; Андрій 
відштовхнув його: він упав на землю. З жалощів Андрій 
жбурнув йому одиу хлібину, на яку гой накинувся, мов ска
жений собака, згриз, скусав її І тут-таки на вулиці в страш
них корчах сконав, бо давно відвик споживати їжу. Майже 
на кожному кроці вражали їх страшні жертви голоду.’Зда
валося, нібито, ие стерпівши мук у домах, багато людей на
вмисне повибігало на вулицю: чи не пошлеться в повітрі чого- 
небудь, шо живить сили. Коло воріт одного дому сиділа 
жінка, І не можна було сказати, чи заснула вона, чи вмерла, 
а чи просто забулася, принаймні вона вже не чула й не ба
чила нічого і, спустивши голову на груди, сиділа нерухомо все 
на одному місці. З даху іншого будинку висіло вниз, на моту
зяній петлі, витягнуте і зсохле тіло. Бідолаха не міг витер
піти до краю страждань голоду й схотів краше довільним са
могубством прискорити кінець овій. Побачивши ці разючі 
свідоцтва голоду, Андрій не втерпів, шоб не спитатися в та
тарки: «невже ж таки вони зовсім не знайшли, чим підтри
мати життя? коли приходить людині остання скрута, тоді 
робити нема чого, мусить вона їсти те, чим доти гидувала: 
вона може їсти ті тварини, які заборонені законом, все може 
піти тоді на їжу».

«Усе поїлн», оказала татарка: «всю худобу: ні коня, ні 
собаки, ні навіть миші не знайдеш у цілому місті. У нас у 
місті ніколи не бувало ніяких запасів; усе привозилося з сіл».

«То як же ви, вмираючи такою лютою смертю, все ще ду
маєте оборонити місто?»



«Та, може, воєвода й здав би, але вчора вранці полковник, 
шо в Бужанах, пустив у місто яструба з запискою шоб не 
віддавали міста: щ о він іде виручати з полком, та чека? тільки 
другого полковника, щоб іти обом разом. І гепер кожної хви
лини чекають їх... але ось ми прийшли до дому».

Андрій .уже здалека бачив дім, не схожий на інші, і, як 
здалося, будований яким-небудь архітектором Італійським: 
він був споруджений з гарної тонкої цегли, на два поверхи. 
Вікна нижнього поверху були обведені високо випнутими гра
нітними карнизами; верхній поверх був весь з невеликих арок, 
шо утворювали галерею; між нимн було видно грати з гер
бами; на ріжках дома теж булн герби Надвірні широкі сходи 
з фарбованої цегли спускалися на самий майдан Внизу схо
дів сиділо по одному вартовому, шо мальовничо й симет
рично держалися одною рукою за алебарди, які стояли коло 
них, а другою підпирали схилені свої голови 1, здавалося, 
отже більше схожі були на статуї, ніж на живі істоти. Вони 
я р  спали й не дрімали, але, здавалося, були нечутливі до 
всього; вони не звернули уваги навіть на те, хто йшов схо
дами. Наверху сходів вони знайшли багато вбраного, всього 
з ніг до голови озброєного вояка, шо держав у руці молитов
ник. Він звів був на них стомлені очі, але татарка сказала 
йому одне слово, і він спустив їх знов на розгорнуті сторінки 
свого молитовника. Вони ступили в першу кімнату, досить 
простору, що правила за приймальню чи просто прихожу; 
вона була вся повна солдатів, слуг, псарів, виночерпіїв та ін
шої двірні, потрібної для показу сану польського вельможі, 
як військового, так і володаря власних маєтків; всі вони си
діли в різних позах попід стінами. Чути було чад погаслої 
свічки; дві інші ше горіли у двох величезних, майже на люд
ський зріст, свічниках, які стояли посередині, дарма що вже 
давно в гратчасте широке вікно дивився ранок. Андрій уже 
•хотів був іти просто в широкі дубові двері, прикрашені гер
бом і безліччю різьблених окрас; але татарка смикнула його 
за рукав і показала на маленькі двері в боковій стіні. Ними 
ввійшли еони в коридор 1 потім у кімнату, якої він не міг добре 
розглядіти. Світло, шо проходило крізь щілину віконниці, 
торкнуло дещо: малинову завісу, позолочений карниз І жи
вопис на стіні. Тут татарка сказала Андрієві залишитися й 
відчинила двері до іншої кімнати, звідки блиснуло світло вогню. 
Він почув шепіт І тихий голос, від якого все затремтіло в 
ньому. Він бачив крізь розчинені двері, як майнула швидко 
струнка жіноча постать з довгою розкішною косою, що спа-
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дала на зведену догори руку. Татарка вернулася й сказала, 
шоб він увійшов. Він не тямив, як увійшов і як зачинилися 
зо ним двері. В кімнаті горіло дві свічки, лампадка тихо бли
мала перед образом; під ним сю яв високий столик, за зви
чаєм католицьким, із приступками, шоб схиляти коліна під 
час молитви. Але не того шукали очі його. Він повернувся в 
другий бік І побачив жінку, що, здавалося, застигла й за
кам'яніла в якомусь швидкому русі. Здавалось, нібито вся 
постать її хотіла кинутися до нього І враз спинилася. І він 
теж стояв здивований перед нею. Не такою мріяв він її ба
чити; це була не вона, не та, яку він знав перше; нічого в ній не 
було схожого на ту; але вдвоє прекрасніша й чудесніша була 
вона тепер, ніж перше; тоді було в ній щось недокінчене, недо- 
вершене; .тепер це був твір, якому художник дав останній удар 
пензля. Та була чарівна, легковажна дівчина; ця була кра
суня, жінка у  всій розквітлій кірасі своїй. Повне почуття ви
являлося в її  зведених очах, не уривки, >не натяки на почуття, 
а все почуття. Ще сльози не встигли в них висохнути й опо
вили їх блискучою вологою, що проймала душу; груди, шия й 
плечі вмістилися в ті прекрасні межі, які призначені цілком 
розвиненій красі; волосся, що перше розпадалося легкими ку
черями по обличчю її, тепер обернулося в густу розкішну 
косу, частину якої було підібрано, а частина розкидалась по 
всій довжині руки І тонким, довгим, прекрасно зігнутим во
лоссям падала на груди; здавалося, всі до одної змінилися 
риси її. Даремно силкувався він відшукати в них бодай одну 
з тих, які носилися в його пам’яті, — ні одної. Хоч яка ве
лика була її блідість, але вона не потьмарила чудесної краси 
її, навпаки, здавалося, нібито додала їй чогось поривчастого, 
невідпорно-переможного. І відчув Андрій у своїй душі побож
ний острах, 1 став нерухомим перед нею. Вона, здавалося, теж 
була вражена виглядом козака, що став перед нею в усій 
красі й силі юнацької мужності, що, здавалося, І в самій неру
хомості своїх членів уже виявив невимушену вільність рухів; 
ясною твердістю блищало око його, сміливою дугою вигну
лася оксамитна брова, загоріла щока сяяла всією яскравістю 
незайманого вогню, і, як шовк, лиснів молодий чорний вус.

«Ні, я неспроможна нічим подякувати тобі, великодушний 
лицарю», сказала вона, і весь коливався срібний звук її го
лосу. «Один бог може віддячити тобі, не мені, слабкій жінці...» 
Вона спустила вннз свої очі; прекрасними, сніговими півкру- 
гами насунулись на них повіки, окраєні довгими, як стріли, 
віями: нахилилося все чудесне обличчя її, і тонкий рум’янець
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в і д т і н и в  його.знизу. ?І1чого не міг сказати на це Андрій; він 
хотів би висловити все, шо тільки є на душі, висловити його 
так палко, яким воно було на душі, — і не міг. Відчув він, 
щось загородило йому уста; звук відібрався в слова; відчув 
вій, шо не йому, вихованому в бурсі та бойовому кочовому 
житті, відповідати на таку мову, 1 обурився «а свою козацьку 
натуру.

В цей час увійшла в кімнату татарка. Вона вже зстигла 
нарізати скибками принесений лицарем хліб та їжу, внесла їх 
на золотім блюді й поставила перед своєю панною. Красуня 
глянула на неї, на хліб і звела очі на Андрія — і багато було 
в очах тих. Цей зворушений погляд, що виявив знемогу й не
спроможність висловити почуття, які охопили її, був більш 
приступний Андрієві, ніж уся мова. Його душі враз стало 
легко; здавалося, все розв’язалось у нього. Все, що доти стри
мувалося якоюсь важкою уздою, тепер відчуло себе на сво
боді, на волі, і вже хотіло вилитися невтримними потоками 
слів. Аж раптом красуня, обернувшись до татарки, неспокійно 
спитала: «А мати? ти віднесла їй?»

«Вона спить».
«А батькові?»
«Віднесла: він сказав, що прийде сам дякувати лицареві.»
Вона взяла хліб і піднесла його до рота. З незбагненною 

насолодою дивився Андрій, як вона ламала його блискучими 
пальцями своїми і їла; І раптом згадав про божевільного від 
голоду, який сконав' перед очима його, ковтнувши шматок 
хліба. Він зблід і, схопивши її за руку, закричав: «доволії 
не їж більшеї ти так довго не їла, тобі хліб буде тепер як от
рута». І вона впустила тут же свою руку; поклала хліб на 
блюдо І, як покірна дитина, дивилася йому в вічі. І нехай би 
виявило чиє-небудь слово... та не спроможні виявити ні різець, 
ні пензель, ні високомогутнє слово того, що бачиться іноді в 
очах дівчини, ані того зворушливого почуття, яким охоплює
ться той, хто дивиться в такі очі дівчини.

«Царице!» скрикнув Андрій, повний і сердечних, і душев
них, і всяких поривань: «що тобі треба, чого ти хочеш, звели 
менії загадай мені службу, найнеможливішу, яка тільки є на 
світі — я побіжу виконувати ЇЇІ Скажи мені зробити те, чого 
не може зробити ні одна людина, — я зроблю, я згублю себе... 
Згублю, згублю! і загубити себе для тебе, присягаюся святим 
хрестом, мені так солодко... та несила сказати тогої У мене 
три хутори, половина табуиїв батьківських—мої, все, що при
несла батькові мати моя, що навіть від нього ховає вона,—



все мое! Такої ні в кого немае тепер у козаків, наших зброї, 
як у мене: за саме руків’я моєї шаблі дають мені найкращий 
табун і три тисячі овець. І всього того зречуся, кину, відсах
нусь, спалю, потоплю, коли тільки ти вимовиш слово, або хоч 
тільки моргнеш своєю тонкою, чорною бровоюі та знаю, що, 
може, плету дурниці, і не до речі, і не до ладу все це сюди, 
що не мені, який прожив життя у бурсі та на Запорожжі, го
ворити так, як звичайно говорять там, де бувають королі, 
князі і все, що є найкращого серед вельможного лицарства. 
Бачу, що ги інше створіння бога, ніж усі ми, і далеко до тебе 
всім іншим боярським жінкам та дочкам-паннам. Ми не гідні 
бути твоїми рабами; тільки небесні ангели можуть служити 
тобІІ»

З дедалі більшим подивом, вся обернувшись у слух, не пр<> 
пустивши жодного слова, слухала панна щиру, сердечну 
мову, в якій, як у дзеркалі, відбивалася молода, повна сили 
душа, І кожне просте слово цієї мови, сказане голосом, що 
виходив просто з дна його серця, повите було в силу. І пода
лося вперед усе прекрасне обличчя і і, відкинула вона далеко 
иазад докучливе волосся, відкрила уста й довго дивилася з 
відкритими устами; потім хотіла щось сказати і раптом спи
нилась і згадала, що іншим призначенням ведеться лицар, що 
батько, браги І вся вітчизна його стоять позад нього суво
рими месниками, що страшні запорожці, які обложили місто, 
що на люту смерть рокивані всі вони з своїм містом... І очі її 
раптом налилися слізьми: швидко вона схопила хустку, ви
шиту шовками, накинула іі собі на обличчя, і хустка за хви
лину стала вся мокра, і довго сиділа, закинувши назад свою 
прекрасну голову, затиснувши білосніжними зубами соою 
прекрасну нижню губу, иіби раптом почувши якийсь укус от
рутного гада й не приймаючи з обличчя хустки, щоб не бачив 
він її тяжкого смутку.

«Скажи меиі одне слово!» сказав Андрій І взяв її за 
атласну руку. Іскристий вогонь пробіг по жилах його від 
цього дотику, І тис він руку, що лежала нечуло в руці йаго.

Але вона мовчала і не приймала хустки від обличчя свого 
і зоставалася нерухома.

«Чого ж ти така сумна? скажи мені, чого ги така сумна?»
Кинула вона геть від себе хустку, відгорнула довге во

лосся коси своєї, що налазило на очі, і вся розлилася в жаліб
них речах, вимовляючи їх тихим-іихим голосом, подібно цо 
того, як вітер, знявшись прекрасного вечора, пробіжить рап
том по густій хащі надводного очерету, — зашелесіягь, забри
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нять і линуть раптом журливо-тонкі звуки, 1 ловить їх з не
зрозумілим смугком, спинившись, подорожній, не чуючи НІ 
згасаючого вечора ні плину веселих пісень народу, що бреде 
в польових робіт та жнив, «і далекого торохтіння воза, що 
десь проїжджає.

«Чи не варта я довічних жалів? чи нещасна мати, що по
родила мене на світ? чи не гірке безталання випало «а долю 
мені? чи не лютий ти «аг мій, моя жорстока доле? Всіх ти при
вела мені до ніг: найкращих дворян з усього шляхетства, най- 
багатшн* панів, графів та чужоземних баронів і весь, який є, 
цвіт нашого лицарства. Всім їм було вільно кохати мене, і за 
велике добро кожен з «их вважав би «охання моє. Досить 
мені тільки махнути рукою, І всякий з них, найвродливіший, 
найпрекрасніший з обличчя і роду, с гав би мені дружиною. 
І ні до одного з них не причарувала ти мого серця, люта доле 
моя; а причарувала мов серце мимо кращих витязів землі на
шої до чужинця, до ворога нашого. За що ж ти, пречиста 
божа мати, за які гріхи, за які тяжкі лиходійства так невбла
ганно й нещадно караєш мене? В достатках і розкошах ми
нали дні мої; найкращі дорогі страви й солодкі вина були мені 
поживою. І нащо все це було? до чого воно все було? чи до 
того, щоб, нарешті, вмерти лютою смертю, якою не вмирає 
останній жебрак у королівстві? І мало того, що засуджена я 
на гаку страшну долю, мало того, що перед кінцем своїм 
мушу бачити, як умиратимуть в нестерпних муках батько й 
мати, для врятування яких двадцять разів ладна б я була від
дати життя своє, мало всього цього; треба, щоб перед кінцем 
своїм мені довелося побачити й почути слова і кохання, якого 
не бачила я. Треба, щоб він словами своїми розшматував моє 
серце, щоб гірка моя доля була ше гірша, щоб ще більш 
жалко було мені мого молодого життя, щоб ще страшнішою 
здавалася мені смерть моя та щоб ще більше, вмираючи, до
рікала я тобі, люта доле моя, і тобі, прости мою провину, 
свята божа матиі»

І коли затихла вона, безнадійне, безнадійне почуття від
билося на обличчі її; болючим смутком заговорила кожна риса 
його, 1 все, від сумно пониклого лоба та спущених очей до 
сліз, застиглих І засохлих на гихо пломеніючих щоках її, все, 
здавалося, говорило: «нема шастя на обличчі цьому!»

«Не чувано на світі, не можна, не бути тому», казав Андрій, 
«щоб найвродливіша й найкраща з жінок зазнала такої гіркої 
долі, коли вона народжена на те, щоб перед нею. як перед 
святинею, хилилося есе, що е найкращого в світі. Ні, ти не

ш



вмреш, не тобі вмирати, присягаюсь м о їм  н ар о д ж е н н я м , 
всім, щ о  мені миле в світі, ти «е вмреш! Коли Ж випаде вже 
так, і нічим, ні силою, ні молитвою, ні мужністю не можна 
буде одвернути гіркої долі, то ми вмремо разом, І перший я 
умру, умру перед тобою, коло твоїх найпрекрасніших колін, і 
хіба вже мертвого мене розлучать з тобою».

«Не обманюй, лицарю, і  себе і мене», казала вона, хита
ючи тихо прекрасною головою своєю: «знаю і, на велике моє 
горе, знаю занадто добре, що тобі не можна кохати мене, і 
знаю я, обов’язок І заповіт твій: тебе кличуть батько, това
риші, вітчизна,— а ми вороги тобі».

«А що мені батько, товариші й вітчизна?» сказав Андрій, 
стріпнувши хутко головою і випроставши весь рівний, як над
річковий осокір, стан свій. «Так коли ж так, то ось що: нема 
в мене нікого! Нікого! нікого!» повгорив він тим самим голо
сом, супроводивши його тим рухом руки, з яким пругкий, не
зламний козак виявляє рішучість на діло, нечуване й немож
ливе для Іншого. «Хто сказав, що моя вітчизна Україна? 
Хто дав мені її за вітчизну? Вітчизна є те, чого шукає душа 
наша, що миліше для неї над усе, вітчизная моя — ти! Ось 
моя вітчизна! І понесу я вітчизну цю в серці моїм, понесу її, 
поки стане мого віку, і подивлюсь я, нехай хто-небудь з коза
ків вирве її звідти! і все, що тільки є, продам, віддам, згублю 
за таку вітчизну!»

На мить остовпівши, як прекрасна статуя, дивилась вона 
йому в вічі і враз заридала, і з дивною жіночою поривча
стістю, на яку буває здатна тільки сама нерозважно-велико- 
душна жінка, створена на прекрасний сердечний рух, кину
лась вона йому на шию, обхопивши його снігоподібними див
ними руками, і заридала. В цей час почулися на вулиці не
виразні «рики, супроводжувані трубним і літаврним звуком; 
але він «є чув їх; він чув тільки, як чудові уста обвівали його 
запашним теплом свого дихання, як сльози її текли струм
ками до нього на обличчя, І пахуче її волосся, спустившись 
усе з голови, обплутало його всього своїм теплом і блиску
чим шовком.

У цей час вбігла до них з радісним криком татарка: 
«урятовані, врятовані!» кричала вона, не тямлячи себе. 
«Наші >увійшли до міста, привезли хліба, пшона, борошна і 
зв'язаних запорожців». Та не чув ніхто з них, які «наші» уві
йшли до міста, що привезли з собою га яких зв’язали запо
рожців. Повний не на землі зазнаваних почуттів, Андрій поці
лував ції запашні уста, що припали до щоки його, і не без-

112



відмови! були запаши! уста. Вони озвалися тнм самим, І в 
цьому обопільно-злитому поцілункові відчулося те, що один 
тільки раз у житті дається відчути людині.

І загинув козак! пропав для всього козацького лицарства! 
не бачити йому більше ні Запорожжя, лі батьківських хуторів 
своїх, ні церкви божої, Україні теж не бачити найхоробрі- 
шого з своїх дітей, що взялися боронити її. Вирве старий 
Тарас сивий жмут волосся з своєї чуприни й прокляне і день 
і годину, коли породив на ганьбу собі такого сина.

VII

^ Г а л а с  і метушня стоялн в запорозькому таборі. Спочатку 
ніхто не міг дати правдивої відповіді, як сталося, що військо 
пройшло до міста. Потім уже виявилося, що весь Переяслав
ський курінь, розташований перед боковою міською брамою, 
був п’яний як дим; виходить, дивуватися нема чого, що поло
вину було перебито, а другу пов’язано ще перше, иіж усі 
могли довідатись, в чім річ. Поки ближчі курені, збуджені га
ласом, встигли схопитися за зброю, військо вже входило в 
браму, і останні ряди відстрілювалися від сонних І напівви- 
хмелілих запорожців, що безладно кинулися на них.

Кошовий дав наказ зібратися всім, і, коли всі стали в коло 
й затихли, поскидавши шапки, вій сказав:

«То ось що, панове-браття, сталося цієї ночі; ось до чого 
довів хміль! ось яку иаругу вчинив нам ворог! У вас, видио, 
вже так повелося: коли дозволиш подвоїти порцію, то ви ла
дні так насмоктатися, що ворог христового воїнства не тільки 
скине з вас шаровари, ай  межи очі вам начхає, то ви того не 
почуєте».

Козаки всі стояли, похнюпивши голови, знаючи провину; 
тільки незамайківський курінний отаман Кукубенко обізвався: 
«стривай, батьку!» сказав він: «хоч воно й не закон, щоб ка
зати якесь заперечення, коли говорить кошовий перед усім 
військом, та діло не так було, то треба сказати. Ти не зовсім 
справедливо докорив. Козаки були б винні і гідні смерті, 
коли б напилися в поході, на війні, иа трудній, тяжкій роботі; 
але ми сиділи без діла, манячіли даремно перед містом. Ні 
посту, ні іншого християнського поздержання не було: як же 
може статися, щоб на безділлі та не напився чоловік? Гріха 
тут нема. А ми от краще покажемо їм, як то нападати на без
винних людей. Перше били добре, а вже тепер поб’ємо так, 
що й п’ят не понесуть додому».
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Мова курінного отамана сподобалася козакам. Вони підве
ли вже зовсім було похнюплені голови, і багато хто схвально 
кивнув головою, промовивши: «добре оказав Кукубенко!» А 
Тарас Бульба, шо стояв недалеко від кошового, сказав: «а що, 
кошовий, мабуть, Кукубенко правду сказав! що ти окажеш 
на це?»

«А що скажу? блажен і батько, що породив такого сина: 
ще не велика мудрість сказати докірливе слово, але більша 
мудрість сказати таке слово, яке б, не поглумившись над бідою 
людини, підбадьорило б її, додало б духу їй, як острог» 
додають духу коневі після водопою. Я сам хотів вам сказати 
потім розважливе слово, та Кукубенко догадався перше».

«Добре сказав і кошовий!» повторили іиші. І найсивіші, що 
стояли, як сиві голуби, і ті кивнули головою І, моргнувши си
вим усом, тихо мовили: «Добре сказане слово!»

«Тепер слухайте ж, панове!» говорив далі кошовнй: «брати 
фортецю, видиратися й підкопуватися, як роблять чужоземні 
німецькі майстри, хай їй враг прикинеться! І негоже, і не ко
зацьке діло. А як видно з того, що є, ворог увійшов до міста 
не з великим запасом; возів щось було з иим небагато; 
народ у місті голодний, виходить, усе з'їсть одним духом, та 
й коням сіна... вже я ие знаю, хіба з неба кине їм на вила який- 
небудь їхній святий... тільки ж про це ще бог знає; а ксьондзи 
їхні митці на самі слова. За тим, чи за тим, а вже вони вийдуть 
з міста. Поділяйся ж на три гурти і ставай на три дороги пе
ред трьома брамами. Перед головною брамою п’ять куренів, 
перед іншими по три курені Дядьківський та Корсунський ку
рінь на засідку! Полковник Тарас з полком на засідку; Титарів- 
ський І Тимошівський курені на запас з правого боку обозу, 
Щербинівський та Стебликівський верхній —з лівого боку! 
Та виходьте з лав, молодці, котрі гостріші на слово, зачіпати 
ворога. У ляха пустоголова вдача, лайки не стерпить, і, може, 
сьогодні ще всі вони вийдуть з брам. Курінні отамани, пере
глянь кожен курінь свій: у кого недостача, додай рештками 
Переяслівського. Переглянь усе знов! Дати на похмілля всім 
по чарці І по хлібині на козака! Тільки, мабуть, кожен іще 
вчорашнім ситий, бо, ніде правди діти, понаїдалися всі так, що 
дивуюсь, як уночі ніхто не луснув. Та ось ще один наказ: коли 
хто-небудь, шинкар-жид, продасть козакові хоч один кухоль 
сивухи, то я приб’ю йому на самісінький лоб свиняче вухо, 
собаці, І повішу догори ногами) Д о праці ж, братці! до праці!»

Так порядкував кошовий, 1 всі вклонилися йому в пояс І, 
не надіваючи шапок, рушили по своїх возах 1 таборах та, коли
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вже зовсім далеко відійшли, тоді тільки понадівали шапки. 
Всі почали лаштуватися: пробували шаблі й палаші, насипали 
пороху з мішків у порохівниці, відкочували й становили вози 
та вибирали коней.

Ідучи до свого полку, Тарас думав І придумати не міг, 
куди б подівся Андрій; чи полонили його разом з іншимн І 
зв’язали сонного; тільки ні, не такий Андрій, щоб дався живим 
у полон. Між убитими козаками теж не було його видно. За
мислився тяжко Тарас і йшов перед полком, ие чуючи, що йо
го давно кликав хтось на ім’я. «Кому треба меие?» сказав вій, 
нарешті, прочумавшись. Перед ним стояв єврей Янкель.

«Пане полковнику, паие полковнику!» говорив єврей хапли
вим й уривчастим голосом, начебто хотів сповістити про діло 
не зовсім пусте:«я був у місті, пане полковнику!»

Тарас подивився на єврея й здивувався з того, що він уже
встиг побувати в місті. «Який же враг тебе заніс туди?»

«Я зараз розкажу», сказав Янкель: «тільки-но я почув на
світанку галас, і козаки почали стріляти, я схопив кафтаи і, 
не надіваючи його, побіг туди бігом, дорогою вже надів його 
■у рукавн, бо хотів швидше довідатись, чому той галас, чому 
козаки на самому світанку стали стріляти. Я взяв і прибіг аж 
до міської брами якраз тоді, коли останнє військо входило до 
міста. Дивлюсь, попереду загону пан хорунжий Галяндович. 
Він чоловік мені знайомий: ще з позатого року заборгував сто 
червінців; я за ним, нібито за тим, щоб виправити з нього борг, 
і ввійшов разом з ними до міста».

«Як же ти: увійшов до місі а та ще й борг хотів виправити!» 
сказав Бульба: «і не звелів він тебе тут-таки повісити, як со
баку?»

«А їй-богу, хотів повісити», відповів єврей: «вже було його 
слуги зовсім схопили мене й накинули мотузок на шию, та я 
став благати пана, сказав, що підожду борг, скільки пан хоче, 
і пообіцяв позичити ще, як тільки допоможе мені позбирати 
борги з інших лицарів; бо в пана хорунжого, я все скажу па
нові, нема жодного червінця в кишені, хоч у нього є й хутори, 
1 садиби, і чотири замки, і степової землі аж до Шклова, а 
грошей у нього, як у козака, нічого нема. І тепер, коли б не 
озброїли його бреславські євреї, ні в чім було б йому й на війну 
виїхати. Він і на сеймі через те не був...»

«Що ж ти робив у місті? бачив наших?»
«Як же, наших там багато: Іцько, Рахум, Самуйло, Хайва- 

лок, єврей-орендар...»
«Та хай вони пропадуть, собаки!» вигукнув, розсердившись,
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Тарас: «шо ти мені тнкаєш своє жидівське плем’я! я тебе пи
таю про наших запорожців».

«Наших запорожців не бачив; а бачив одного пана Андрія».
«Андрія бачив?» скрикнув Бульба: «шо ж ти, де бачив 

його? .у льоху, в ямі? збезчещений? зв’язаний?»
«Хто ж  би смів зв’язати пана Андрія? тепер вій такий по

важний лицар... Далібуг я не впізнав. І наплічники в золоті, 
і нарукавники в золоті, і зерцало в золоті, і шапка в золоті, і 
по поясу золото, і скрізь золото, і все золото; так, як сонце 
гляне весною, коли на городі всяка пташка пищить та співає 
І травиця пахне, так і вій сяє весь у золоті, і коня йому дав 
воєвода найкращого під верх: двісті червінців коштує самий 
кінь».

Бульба остовпів. «Навіщо ж він надів чуже вбрання?»
«Бо краще, тому й надів. І сам їздить, І інші їздять, і він 

навчає, і його навчають; як найбагатший польський пан!»
«Хто ж його приневолив?»
«Я ж не кажу, щоб його хто приневолив. Хіба пай не знає, 

що він з своєї волі перейшов до них?»
«Хто перейшов?»
«А пан Андрій».
«Куди перейшов?»
«Перейшов на їх бік, він уже тепер зовсім їхній».
«Брешеш, свиняче вухо!»
«Як же можна, щоб я брехав? дурень я хіба, щоб брехав? 

на свою б голову я брехав? Хіба я не знаю, що єврея повісять, 
як собаку, коли він збреше перед паном?»

«То це виходить, він, по-твоєму, продав вітчизну й віру?»
«Я ж не кажу цього, щоб вій продавав щось: я сказав 

тільки, що він перейшов до них».
«Брешеш, чортів жиде! такого діла не було на християн

ській землі! ти плутаєш, собако!»
«Нехай трава поросте на порозі моєї хати, коли я плутаю' 

Нехай усякий наплює на могилу батька, матері, свекра й 
батька батька мого, і батька матері моєї, коли я плутаю! Коли 
пан хоче, я навіть скажу і чого він перейшов до них».

«Чого?»
«У воєводи є дочка-красуня, святий боже! яка красуня!» 

Тут єврей постарався, як тільки міг, виявити на обличчі своєму 
красу, розставивши руки, прищуливши око й скрививши набік 
рота, начебто чого-небудь скуштувавши.

■ Далебі.
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«Ну, то й що з того?»
«Він для неї й учинив усе й перейшов. Коли чоловік зако

хається, то він те саме, що підошва, яку, коли розмочиш у 
воді, візьми, зігни, — вона й зігнеться».

Тяжко замислився Бульба. Згадав він, що велика влада 
у слабкої жінки, що бавато дужих занапащувала вона, що 
податлива в цьому вдача Андрієва, І стояв він довго, як уко
паний, на одному місці.

«Слухай, пане, я все розкажу панові», говорив єврей: 
«тільки-но почув я галас і побачив, що проходять у міську 
браму, я захопив з собою про всяк випадок разок перлів, бо в 
місті є красуні й шляхтянки; а коли є красуні й шляхтянки, 
сказав я собі, то їм хоч і їсти нема чого, а перли все-таки ку
плять. І як тільки хорунжого слуги пустили мене, я побіг на 
воєводнн двір продавати перли. Розпитав у служниці-татарки: 
буде весілля ту ж мить, як тільки проженуть запорожців. Пан 
Андрій обіцяв прогнати запорожців».

«І ти не вбив тут же на місці його, чортового сина?» 
скрикнув Бульба.

«За що ж убивати? він перейшов з доброї волі. Чим чоловік 
винен: там йому краще, туди й перейшов».

«І ти бачив його в саме обличчя?»
«їй-богу, в саме обличчя! такий славний вояка! за всіх по

казніший. Дай йому бог здоров’я, мене ту ж мить упізнав; і 
коли я підійшов до нього, зараз сказав...»

«Що ж він сказав?»
«Він сказав, перше кивнув пальцем, а тоді вже сказав: 

«Янкель!» А я: «пане Андрію!» кажу. «Янкель, скажи бать
кові, скажи братові, скажи козакам, скажи запорожцям, 
скажи всім, що батько тепер не батько мені, брат не брат, то
вариш не товариш, і що я з ними буду битися з усіма, з усіма 
буду битися!»

«Брешеш, чортів Юдо!» закричав, не стямившись, Тарас: 
«брешеш, собако! Ти й Христа розп’яв, проклятий богом чоло
віче! Я тебе вб’ю, сатано! тікай звідси, бо тут же тобі й 
смерть!» Сказавши це, Тарас вихопив свою шаблю. Зляканий 
єврей враз припустив з усієї сили, як тільки могли видержати 
його тонкі, сухі литки. Довго біг він, не оглядаючись, між ко
зацьким табором і потім далеко по всьому чистому полю, хоч 
Тарас зовсім не гнався за ним, розмисливши, що нерозумно 
зганяти запал на першому, хто нагодився.

Тепер пригадав він, що бачив минулої ночі Андрія, як про
ходив той табором з якоюсь жінкою, і похилив сиву голову; а
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все ше не хотів вірити, щоб могло статися таке ганебне діло 
і щоб власний син його продав віру й душу.

Нарешті повів він свій полк у засідку й сховався з ним за 
лісом, який один був ще ие випалений козаками. А запорожці, 
і піші І кінні, виступали иа три дороги до трьох брам. Один по 
одному сунули курені: Уманський, Поповичівський, Канів
ський, Стебликівський, Незамайківський, Гургузів, Титарів- 
ський, Тимошівський. Одного тільки Переяславського не було. 
Добре курнули 1 козаки його, і прокурили свбю долю. Хто про
кинувся зв’язаний у ворожих руках; хто, і зовсім не прокидаю
чись, сонний перейшов у сиру землю, і сам отаман Хліб, без 
шароварів і верхнього вбрання, опинився в лядському таборі.

У місті почули козацький рух. Всі висипали на вал, і встала 
перед козаками жива картина: польські витязі, один за одного 
кращий, стояли на валу. Мідні шапки сяяли, як сонця, оперені 
білим, як лебідь, пір’ям. На інших були легкі шапочки, роже
ві й блакитні, з перегнутими набакир верхами. Кунтуші з вильо
тами, шиті золотом і просто викладені шнурками. У тих шаблі 
й зброя в  дорогих оправах, за які дорого приплачувались пани, 
І багато було всякого іншого убрання. Спереду стояв бун
дючно, в червоній, оздобленій золотом шапці, буджанівський 
полковник. Дебелий був полковник, за всіх вищий і товщий, і 
широкий дорогий кунтуш насилу сходився на ньому. По дру
гий бік, майже біля бокової брами, стояв інший полковник, не
величкий чоловік, весь висохлий; але маленькі пильиі очі його 
жваво дивилися з-під густо нарослих брів, і повертався вій 
швидко на всі боки, показуючи моторно тонкою, сухою рукою 
своєю та віддаючи накази; видно було, що, незважаючи на 
мале тіло своє, він добре зиав військову науку. Недалеко від 
нього стояв хорунжий, довгий-довгий, з густими вусами, і, зда
валося, не бракувало йому краски на лиці: любив пай міцні 
меди й добрий бенкет. І багато було видно за ними всякої 
шляхти, що озброїлася, хто на свої червінці, хто на королів
ську казну, хто на єврейські гроші, заставивши все, що тільки 
знайшлося в дідівських замках. Чимало було й усяких сена
торських нахлібників, яких брали з собою сенатори на обіди 
для почоту і які крали з стола та з буфетів срібні кубки і після 
сьогоднішнього почоту другого дня сідали на козла правити 
кіньми в якого-небудь пана. Всяких було там. Іншим разом 1 
випити не було на що, а на війну все причепурилося. Козацькі 
ряди стояли тихо перед мурами. Не було в них ні на кому зо

1 Напились.
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лота. Тільки хіба де-не-де блищало воно на шабельних рукі
в’ях та рушничних оправах. Не любили козаки пишно вбира
тися на битвах; прості були на них кольчуги й свити, і далеко 
чорніли та червоніли чорні, червоноверхі смушеві шапки їх.

Два козаки виїхали наперед із запорозьких рядів: один ще 
зовсім молодий, другий старший, обидва гострі на слова, у 
ділі теж не погані козаки: Охрім наш та Микита Голокопи- 
тенко. Слідом за ними виїхав і Демид Попович, кремезний ко
зак, що вже давно маячів на Січі, був під Адріанополем та ба
гато натерпівся на віку овоїм: горів у вогні і прибіг иа Січ з 
обсмаленою, почорнілою головою й вигорілими вусами. Та по
гладшав знову Попович, пустив за вухо оселедець, виростив 
вуса густі й чорні, як смола, і митець був «а дошкульне слово 
Попович.

«А, красні жупани на всьому війську, та хотів би я знати, 
чи красна сила .у війська?»

«Ось я вас!» гукав зверху дебелий полковник: «усіх пов’яжуї 
віддавайте, хлопи, рушниці й коней. Бачили, як пов'язав я ва
ших? Виведіть їм на вал запорожців!»

І вивели на вал поскручуваних мотузами запорожців; по
переду їх був куріниий отаман Хліб, без шароварів і верхнього 
вбрання, так, як схопили його п’яного. Понурив у землю голову 
отаман, соромлячись наготи своєї перед своїми ж козаками і 
того, що потрапив .у полон, як собака, сонний. І за одну ніч 
посивіла міцна голова його.

«Не журися, Хліб! визволимо!» гукали йому знизу козаки.
«Не журися, друзяко!» обізвався курінний отаман Борода

тий: «в тому нема провини твоєї, що схопили тебе голого: біда 
може бути з кожною людиною; але сором їм, що виставили 
тебе на наругу, не прикривши пристойно наготи твоєї».

«Ви, як видно, на сонних людей хоробре військо?» казав, 
поглядаючи на вал, Голокопитенко.

«Ось заждіть, пообрізуємо вам чуби!» кричали їм зверху.
«А хотів би я побачити, як вони нам пообрізують чуби!» 

казав Попович, повернувшись перед ними на коні, і потім, по
дивившись на своїх, додав: «А що ж? може, ляхи й правду 
кажуть: як виведе їх он той пузатий, усім їм буде добрий за
хисток».

«Чого ж ти думаєш, що буде їм добрий захисток?» спитали 
козаки, знаючи, що Попович певно вже мав щось гостре ска
зати.

«А того, що позад нього сховається усе військо, і вже дідьіса 
лисого з-за його пуза дістанеш котрого-небудь списом!»
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Усі засміялись козаки; 1 довго багато хто з них похитував 
головою, кажучи: «ну вже Попович! вже коли кому закрутить 
слово, то тільки ну!..» Та вже й не сказали козаки, що таке 
«ну».

«Відступайте, відступайте мерщій від мурів!» закричав ко
шовий; бо ляхи, здавалося, не витримали дошкульного слова. ! 
полковник махнув рукою. Ледве тільки оступилися козаки, як 
гримнули з валу картеччю. На валу заметушились, показався 
сам сявий воєвода на коні. Брама розчинилась, і виступило 
військо. Попереду виїхали рівним кінним строєм вишиті гу
сари, за ннми кольчужники, потім латники з списами, потім усі 
в мідних шапках, потім їхали окремо кращі шляхтичі, кожен 
одягнений по-своєму. Не хотіли горді шляхтичі вмішуватися 
в ряди з іншими, і в котрого не було команди, той їхав один із 
своїми слугами. Потім знову ряди, і за ними виїхав хорунжий, 
за ним знову ряди, і виїхав дебелий полковник; а позад усього 
вже війська виїхав останнім низенький полковник.

«Не давати їм! ие давати їм шикуватися та ставати в ла
ви!» гукав кошовий: «разом напирайте иа иих усі курені! Ки
дайте інші брами! Титарівський курінь, нападай збоку! Дядь
ківський курінь, нападай з другого! Натискуйте ззаду, Куку- 
бенко, Паливода! Мішайте, мішайте і різніть їх!» І вдарили з 
усіх боків козаки, збили й змішали їх, і сами змішалися. Не 
дали навіть і стрільби почати: пішло діло иа мечі та на списи. 
Всі збилися вкупу, і кожному випала нагода показати себе. 
Демид Попович заколов трьох простих і двох кращих шлях
тичів збив з коней, кажучи: «От добрі коні! т а 
ких коней я давно хотів дістати», і вигнав коней 
далеко в поле, гукаючи тим козакам, що стояли, пе
рейняти їх. Потім знов пробився в купу, напав знову на збитих 
з коней шляхтичів, одного вбив, а другому накинув аркан на 
шию, прив’язав до сідла й поволік його по всьому полю, знявши 
з нього шаблю з дорогим руків’ям і відв’язавши від пояса ці
лий гаман з червінцями. Кобіта, добрий козак і молодий ще, 
охопився теж з одним з хоробріших у польському війську, і 
довго бились вони. Зійшлися вже в рукопашний, подужав був 
уже козак і, зломивии, ударив гострим турецьким ножем у 
груди. Та не вберігся сам: тут-таки у внсок стукнула його га
ряча куля. Звалив його найзнатиіший з панів, найвродливіший 
і давнього князівського роду лицар. Як струнка тополя, літав 
він на буланому коні своєму. І багато вже показав боярської 
богатирської сили; двох запорожців розрубав надвоє, Федора 
Коржа, доброго козака, перекинув разом з конем, вистрілив
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иа коня 1 козака дістав з-за коня списом; багатьом відрубав го
лови й руки і повалив козака Кобіту, загнавши йому кулю у 
скроню. «От з ким би я хотів попробувати силу!» закричав не- 
замайківський куріииий отаман Кукубенко. Припустивши коия, 
налетів просто на нього з тилу і так крикнув, що здригнулися 
всі, хто стояв поблизу, від нелюдського крику. Хотів був по
вернути враз свого коня лях і стати до нього лицем; та не по
слухався кінь: зляканий страшним криком, метнувся набік, і 
дістав його рушничною кулею Кукубенко. Увійшла в спинні 
лопатки йому гаряча куля, і звалився він з коня. Але й тут «є 
піддався лях, все ще силкувався вдарити ворога, та ослабла, 
упавши разом з шаблею, рука. А Кукубенко, взявши в обидві 
руки свій важкий палаш, загиав його йому в самі побілілі уста: 
вибив два сахарні зуби палаш, розсік надвоє язик, розбив гор
ловий хребець і ввійшов далеко в землю; так і пришив він його 
иавіки до сирої землі. Джерелом ринула вгору червона, як над
річкова калина, висока шляхетська кров та й зачервонила весь 
обшитий золотом жовтий кунтуш його. А Кукубенко вже кинув 
його й пробився з своїми незамайківцями в іншу купу. «Ех, по
кинув неприбраним таке дороге вбрання!» оказав уманський 
курінний Бородатий, від’їхавши від своїх до місця, де лежав 
убитий Кукубеиком шляхтич. «Я сімох убив шляхтичів своєю 
рукою, а такого вбрання ще не бачив ні на кому». І поласував 
иа здобич Бородатий, нагнувся, щоб зняти з нього дорогу 
зброю, вийняв уже турецький ніж в оправі з самоцвітного ка
міння, відв’язав від пояса гаман з червінцями, зняв з грудей 
торбину з тонкою білизною, дорогим сріблом і дівочим ку
чериком, що дбайливо зберігався на спомин. І не почув Боро
датий, як налетів на нього ззаду червононосий хорунжий, що 
вже двічі був збитий ним з сідла і дістав добрий карб на спо
мин. Розмахнувся він з усього плеча і вдарив того шаблею по 
нагнутій шиї. Не до добра повела корисливість козака: відско
чила могутня голова, і впав обезголовлений труп, далеко кру
гом зросивши землю. Полинула у високості сувора козацька 
душа, хмурячись і гнівлячись, та разом з тим дивуючись, що 
так рано вилетіла з такого міцного тіла. Не встиг хорунжий 
схопити за чуба отаманську голову, щоб прив’язати її до сід
ла, а вже був тут суворий месник.

Як яструб, що плаває в небі, давши багато кругів дужими 
крильми, раптом спиняється розплатаний на однім місці й б’є 
звідти стрілою на підпадьомкаючого коло самої дороги пере
пела, так Тарасів син Остал налетів раптом на хорунжого і 
враз накинув йому на шию мотузку. Почервоніло ще більше
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червоне обличчя хорунжого, коли стиснув йому горло жорсто
кий зашморг, схопився він був за пістоль, та судорожно зве
дена рука не могла спрямувати пострілу, і куля даремно поле
тіла в поле. Остап тут-таки від його ж сідла відв’язав шовко
вий шнур, що возив з собою хорунжий, щоб в’язати полонених, 
і його ж шнуром зв’язав йому руки й ноги, причепив кінець мо
туза до сідла й поволік його через поле, скликаючи голосно 
всіх козаків Уманського куреия, щоб ішли віддати останню 
честь отаманові. Як почули уманці, що курінного їх отамана 
Бородатого нема вже живого, покинули поле бою й прибігли 
прибрати його тіло, і тут же стали радитися, кого вибрати на 
курінного. Нарешті сказали: «Та нащо радитися: кращого не 
можна поставити на курінного, крім Бульбенка Остапа: він, 
правда, наймолодший з усіх нас, але розум у нього як в старої 
людини».

Остап, знявши шапку, подякував всім козакам-товаришам 
за честь, не став відмовлятися ні молодістю, ні молодим розу
мом, знаючи, що час воєнний і не до того тепер; а тут-таки по
вів їх просто на купу і вже показав їм усім, що недаремно об
рали його на отамана. Почули ляхн, що вже ставало занадто 
гаряче, відступили й перебігли поле, щоб зібратися на другому 
кінці його. А низенький полковник махнув на чотири свіжі 
сотні, що стояли окремо коло самої брами, і гримнули звідти 
картеччю на козацькі купи; та мало кого дістали: кулі сипнули 
по биках, що дико дивилися на битву. Заревли злякані бики, 
повернули на козацькі табори, поламали вози й багатьох потоп
тали. Але Тарас, у цей час вихопившись Із засідки з своїм 
полком, з вигуками кинувся навперейми. Повернув назад весь 
ск^кений гурт, зляканий криком, і метнувся на лядські полки, 
перекинув кіиноту, всіх зім’яв І розсипав.

«Ой, спасибі вам, воли!» ричали запорожці: «служили все 
похідну службу, а тепер і воєнну послужили!» I вдарили з но
вою силою на ворога. Багато тоді перебили ворогів. Багато хто 
показав себе: Метелиця, Шило, обидва Писаренки, Вовтузетсо 
І чимало було всяких інших. Побачили ляхи, що погано нарешті 
приходиться, викинули хоругов і закричали відчиняти міську 
браму. З скрипом відчинилася кована залізом брама і прийняла 
збитих у гурт, як овець у кошару, виснажених і вкритих пилом 
вершників. Багато запорожців погналося було за ними, але 
Остап своїх уманців спинив, сказавши: «далі, далі, пани- 
браття, від мурів! не годиться близько підходити до них». I 
правду сказав, бо з мурів гримнули й посипали всім, чим прий- 
шлося, і багатьом перепало. В цей час під’їхав кошовий і по
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хвалив Остапа, сказавши: «От І новий отамал, а веде військо 
так, мовби й старий!» Оглянувся старий Бульба подивитися, 
який там новий отаман, і побачив, що попереду всіх уманців 
сидів иа коні Остап, і шапка заломлена набакир, і отаманська 
палиця в руці. «Ач ти який!» сказав він, дивлячись на нього, 
і зрадів старий і став дякувати всім у маниям за честь, якою 
вшанували сина.

Козаки знов відступили, готуючись іти до таборів, а на 
міському валу знову показалися ляхи вже в подертих опан- 
чах. Запеклася кров на багатьох дорогих кунтушах, І пилом 
припали гарні мідні шапки.

«Що, пов'язали?» кричали їм знову запорожці. «Ось я вам!» 
кричав усе так само зверху товстий полковник, показуючи мо
тузок; і все ще не переставали нахваляться запорошені, знемо- 
жені вояки, і всі, що були задирливіші, перекинулися з обох 
боків гострими словами.

Нарешті розійшлися ус!. Хто ліг відпочивати, стомлений 
боєм; хто присипав землею свої рани і дер на перев’язки хустки 
та дорогу одежу, зняту з убитого ворога. Інші ж, що були сві
жіші, стали прибирати тіла й віддавати їм остатню шаиу. Па
лашами, списами копали могили, шапками, полами виносили 
землю, склали чесно козацькі тіла й засипали їх свіжою зем
лею, щоб не дісталося воронам та хижим орлам виклювати їм 
очі. А лядські тіла, зв’язавши, як попало, десятками до хвостів 
диких коней, пустили їх по всьому полю і довго потім гналися 
за ними й стьобали їх по боках. Летіли скажені коні по бо
рознах, горбах, через рови й протоки, і билися об землю вкриті 
кров’ю й порохом лядські трупи.

Потім посідали колами всі курені вечеряти і довго гомоніли 
про діла й подвиги, які припали на долю кожному, на вічний 
переказ людям захожим і нащадкам. Довго не лягали вони; а 
найдовше не лягав старий Тарас, все роздумуючи, що б то оз
начало, що Андрія не було між ворожим вояцтвом. Чи посо
ромився Юда вийти проти своїх, чи обдурив еврей, і потрапив 
він просто в неволю. Та тут-таки згадав Тарас, що надміру 
було схильне серце Аидрієве до жіночих умовлянь, відчув тугу 
і заклявся тяжко в душі проти полячки, що причарувала його 
сина, і здійснив би вій свою клятву: не подивився б «а її красу, 
витяг би її за густу, пишну косу, поволік би її за собою по 
всьому полю поміж усіх козаків. Збилися б об землю, закри
вавившись і припавши пилом, її чудові груди й плечі, що блис
ком дорівиювались нетанучим снігам, які вкривають гірські 
верховини. Розніс би він на шматки її пишне, прекрасне тіло.
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Та не відав Бульба того, що готує бог людині завтра, почав по
ринати в сой і нарешті заснув. А козаки все ще гомоніли між 
собою, і цілу ніч стояла біля вогнів, приглядаючись пильно на 
всі боки і ие склепляючи очей, твереза варта.

VIII

Ще оонце не дійшло до половини неба, як усі запорожці 
зібралися в кола. З Січі прийшла вість, що тауари, під час від
сутності козаків, пограбували в ній усе, викопали скарб, який 
у схові тримали козаки під землею, перебили й забрали в полон 
усіх, хто залишався, і з усіма забраними гуртами й табунами 
подалися просто до Перекопа. Один тільки козак, Максим Го
лодуха, вирвався дорогою з татарських рук, заколов мірзу, 
одв’язав у нього мішок з цехінами і на татарському коні, в та
тарській одежі, півтора дня та дві ночі тікав від погоні, загнав 
на смерть коия. пересів по дорозі на другого, загнав I того, і 
вже на третьому приїхав у запорозький табір, дізнавшись на 
дорозі, що запорожці були під Дубном. Тільки й устиг спові
стити він, що скоїлося таке лихо; а чого воно скоїлося, чи кур
нули запорожці, що там залишалися, за козацьким звичаєм, 1 
п'яні віддалися в полон, і як дізналися татари про місце, де 
був закопаний військовий скарб, — того нічого не сказав він. 
Д уже стомився козак, розпух увесь, обличчя попекло й попа
лило йому вітром: упав він тут-таки і заонув міцним сном.

У таких випадках водилося в запорожців гнатися тіу ж хви
лину за «ижаками, щоб наздогнати їх на дорозі, бо полонені 
якраз могли опинитися на базарах Малої Азії, в Смірні, на 
Крітському острові, і бог знає, в яких місцях не показалися б 
чубаті запорозькі голови. Ось чому зібрались запорожці. Всі 
до одного стояли вони в шапках, бо прийшли не для того, щоб 
слухати отаманський наказ, а щоб радитися, як рівні між собою. 
«Давай раду наперед, старшії» закричали в юрбі. «Давай раду, 
кошовий!» казали інші. І кошовий, знявши шапку, вже не так як 
начальник, а як товариш, дякував усім козакам за честь 1 ска
зав: «Багато між нами е старших і иа раду розумніших; та 
коли мене вшанували, то моя рада: не гаяти, товариші, часу й 
гнатися за татарином; бо ви оамі знаєте, що за людина татарин: 
він не буде з награбованим добром дожидати нашого приходу, 
а вмить розтринькає його так, що й сліду не знайдеш. Така моя 
рада: йги. Ми тут уже погуляли. Ляхи знають, що таке ко
заки; за віру, скільки було сили, помстилися, а користі з голод
ного міста не багато. Отож моя рада: йти»
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«Іти!» розляглося голосно в запорозьких куренях. Але Та
расові Бульбі не припали до душі такі слова, І насунув він ще 
нижче на свої очі хмурі, зчорнабілі брови, схожі на кущі, що 
поросли по високому тім’ю гори, яких верхівки геть укрив гол
частий північний іней.

«Ні, неправильна рада твоя, кошовий!» оказав він: «ти не 
так кажеш, ти забув, мабуть, що в полоні залишаються наші, 
захоплені ляхами? Ти хочеш, мабуть, щоб ми не пошанували 
першого святого закону товариства, покинули б братів своїх 
на те, щоб з них живих здерли шкуру, або, четвертувавши на 
шматки козацьке тіло, розвозили б їх по містах і селах, як зро
били вонн вже з гетьманом і найкращими руськими витязями 
на Україні. Хіба мало вони знущалися й так над святинею? 
Що ж ми таке? питаю я всіх вас: що ж за козак той, хто кинув 
у біді товариша, кинув його, як собаку, пропасти на чужині? 
Коли вже на те пішло, що всякий нізащо має козацьку честь, 
дозволивши плюнути собі в сиві вуса свої і докорити собі при
крим словом, то не докорить вжсніхто мені. Сам залишаюся».

Завагалися всі, що стояли, запорожці.
«А хіба ти забув, бравий полковнику», оказав тоді кошо

вий: «що в татар у руках теж наші товариші, що коли тепер їх 
не визволимо, то життя їх буде продане на вічне невільництво 
поганам, а це гірше за всяку люту смерть; забув хіба, що б 
них тепер увесь скарб наш, здобутий християнською кров’ю?»

Задумалися всі козаки й не знали, що сказати. Нікому з 
них не хотілося заслужити лихої слави. Тоді вийшов наперед 
усіх найстаріший віком в усьому запорозькому війську Касян 
Бовдюг. В пошані був він в усіх козаків; двічі вже обирали 
його на кошового, і на війні теж був дуже добрий козак, але 
вже давно постарів і не бував ні в яких походах, не любив та
кож 1 поради давати нікому, а любив старий вояка лежати на 
боці в козацькому колі, слухаючи оповідання про всяку бу
вальщину та козацькі походи. Ніколи не встрявав він до їх роз
мов, а все тільки слухав, та-притискував пальцем золу в своїй 
коротенькій люльці, якої не випускав з рота, І довго сидів по
тім, прижмуривши злегка очі, і не знали козаки, чи спав він, 
чи все ще слухав. Усі походи залишався він дома; але цього 
разу розібрало старого. Махнув рукою по-козацькому й сказав: 
«Е, куди не йшло! піду й я, може, чим-небудь стану в пригоді 
козацтву!» Всі козаки притихли, коли виступив він тепер перед 
зборами, бо давно не чули від нього ніякого слова. Всякий хо
тів знати, що скаже Бовдюг.

«Прийшла черга й мені сказати слово, пани-браття», так
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він почав: «послухайте, діти, старого. Мудро оказав кошовий, 
і, як голова козацького війська, що повинен оберігати його й 
дбати про військовий скарб, мудрішого нічого він не міг сказати. 
От що! Це хай буде перша моя мова. А от послухайте, що скаже 
моя друга мова. А ось що скаже моя друга мова: велику правду 
сказав і Тарас полковник, дай, боже, йому довгого віку, і щоб 
таких полковників було більше иа Україні! Перший обов’язок 
і перша честь козака є додержати товариства. Скільки живу я 
на віку, не чув я, паии-браття, щоб козак покинув де чи про
дав як-иебудь свого товариша. І ті і ті нам товариші — меише 
їх чи більше, однаково все товариші, всі иам дорогі. То ось яка 
моя мова: ті, кому милі захоплені татарами, нехай рушають 
за татарами, а кому милі полонені ляхами і не хочеться поки
дати справедливого Діла, нехай зостаються. Кошовий з обо
в'язку піде з одною половиною за татарами, а друга половина 
обере собі наказного отамана. А наказним отаманом, коли хо
чете послухати булої голови, не годиться бути нікому іншому, 
як тільки одному Тарасові Бульбі. Нема з иас нікого рівного 
йому в доблесті».

Так сказав Бовдюг і замовк, і зраділи всі козаки, що на
вів їх таким способом на розум старий. Всі підкинули вгору 
шапки й закричали: «Спасибі тобі, батьку! мовчав, мовчав* 
довго мовчав, та от, »арешті, й сказав: недаремно говорив, як 
збирався в похід, що станеш в пригоді козацтву: гак і зроби
лось».

«Що, згодні ви на те?» спитав кошовий.
«Усі згодні!» закричали козаки.
«Виходить, раді кінець?»
«Кінець раді!» кричали козаки.
«Слухайте ж тепер військового наказу, діти», сказав кошо

вий, виступив наперед і надів шапку, а всі запорожці, скільки 
їх було, поскидали свої шапки і залишилися з непокритими го
ловами, втупивши очі в землю, як бувало завжди між козаками, 
коли збирався щось говорити старший. «Тепер відділяйтесь, 
пани-браття! хто хоче йти, ставай иа правий бік, хто зо
стається, відходь «а лівий: куди більша частина куреня пере
ходить, туди й отаман; коли меиша частина переходить, при
ставай до інших куренів»

І всі стали переходити, хто на правий, хто иа лівий бік. 
Котрого куреня більша частина переходила, туди й курінний 
отаман переходив, котрого мала частина, та приставала до ін
ших куренів; і вийшло за малим ке рівно на кожній стороні. 
Захотіли залишитися: майже весь Незамайківський курінь,
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більша половина Поповичівського куреня, весь Уманський ку
рінь, весь Канівський курінь, більша половина Стебликівського 
куреня, більша половина Тимошівського куреня. Всі іиші виз
валися йти навздогін за татарами. Багато було на обох сторо
нах дужих І хоробр их .козаків. Між тими, що вирішили йти слі
дом за татарами, був Череватий, добрий старий козак Поко
типоле, Леміш, Прокопович Хома; Демил Прокопович*теж пе
рейшов туди, бо був дуже завзятої вдачі козак, не міг довго 
висидіти на місці: з ляхами спробував уже він діла, кортіло 
спробувати ше з татарами. Курінні були Ностюган, Покришка, 
Невеличкий, та багато ще інших славних і хоробрих козаків 
схотіло попробувати меча й могутнього плеча в сутичці з та
тарином. Немало було також дуже й дуже добрих козаків між 
тими, які захотіли залишитися: курінні Демитрович, Кукубенко, 
Вертихвіст, Балабан, Бульбенко Остап. Потім багато було ще 
інших значних і дужих козаків: Вовтузенко, Черевиченко, Сте
па« Гуска, Охрім Гуска. Микола Густий, Задорожній, Мете
лиця, Іваи Закрутигуба, Мусій Шило, Дегтяренко, Сидоренко, 
Писаренко, потім другий Писаренко, потім ще Писаренко, І 
багато було інших добрих козаків. Усі були ходжалі, їжджалі; 
ходили по анатольських берегах, по кримських солончаках та 
степах, по всіх річках великих і малих, які вливалися в Дніпро, 
по всіх затоках і дніпровських островах; бували в молдавській, 
волоській, в турецькій землі; виїздили все Чорие море дво- 
стерновими козацькими човнами; нападали п’ятдесятьма чов
нами на багатющі й височеииі кораблі; перетопили чимало ту
рецьких галер і багато-багато вистріляли пороху на своєму 
віку; не раз дерли на онучі дорогі паволоки й оксамити; не раз 
череси иа очкурках у штанях набивали все чистими цехінами. 
А скільки кожей з них пропив 1 прогуляв добра, що стало б 
іншому на все життя, того й полічити ие можна. Все спустили 
по-козацькому, частуючи весь світ і наймаючи музику, щоб 
усе веселилось, що тільки є на світі. Ще й тепер рідко в кого 
з иих не було закопано добра: кухлів, срібних ковшів та наруч
нів під комишами на дніпровських островах, щоб ие довелося 
татаринові знайти його, коли б, при нещасті, вдалося йому на
пасти несподівано на Січ; але трудно було б татаринові знайти 
його, бо й сам хазяїн уже став забувати, в якому місці зако
пав його Отакі-то були козаки, шо схотіли залишитися й пом- 
ститися ляхам за вірних товаришів 1 христову віруї Старий ко
зак Бовдюг схотів теж залишитися з ними, сказавши: «Те
пер не такі мої літа, щоб ганятися за татарами; а тут є місце, 
де опочити доброю козацькою смертю. Давно вже просив я в
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бога, шоб коли доведеться кінчити життя, то щоб кінчити його 
на війні за святе й християнське діло. Так воно й сталося. Слав- 
нішої смерті вже не буде в іншому місці для старого козака».

Коли відокремились усі і стали на дві сторони в два ряди 
куренями, кошовий пройшов поміж рядами й сказав:

«А що, панове-браття, чи вдоволені одна сторона другою?»
«В'сі'вдоволені, батьку!» відповіли козаки.
«Ну, то поцілуйтеся ж і один з одним попрощайтесь, бо бог 

зиає, чи доведеться в житті ще побачитись. Слухайте свого 
отамана, а робіть те, що самі знаєте: самі знаєте, що велить 
козацька честь».

І всі козаки, скільки їх було, переціліувалися між собою. 
Почали перші отамани і, повівши рукою по сивих вусах своїх, 
поцілувалися навхрест і потім взялися за руки й міцио дер
жали руки; хотів один одного спитати: «що пане-брате, поба
чимося чи не побачимося?» та й не спитали, замовкли, і зага
далися обидві сиві голови. А козаки всі до одного прощалися, 
знаючи, що багато буде роботи і тим і тим, та не вирішили од
наче зараз розлучитися, а вирішили діждатися темної нічної 
пори, щоб не дати ворогові побачити, що зменшилось козаць
кого війська. Потім усі рушили по куренях обідати. Після обіду 
всі, перед ким була дорога, полягали відпочивати й спали 
міцио й довгим оном, ніби чуючи, що, може, останнім сном до
водиться їм заснути на такій волі. Спали аж до заходу сонця: 
а як зайшло сонце й трохи стемніло, стали мазати вози. Спо
рядившись, пустили вперед вози, а самі, пошапкувавшися ще 
раз з товаришами, тихо рушили слідом за возами, кіннота по
важно, без покрику й посвисту на коней, злегка затупотіла слі
дом за пійшми, і незабаром стало їх не видно в темряві. Глухо 
віддавався тільки кінський тупіт та скрип якогось колеса, що 
ще не розходилося, чи не було добре підмазане через нічну 
темряву.

Довго ще товариші, що залишилися, махали їм здалека ру
ками, хоч не було нічого видно. А коли пішли назад та верну
лися по своїх місцях, коли побачили при осяяних яоно зірках, 
що половини возів уже не було на місці, що багатьох, бага
тьох иема, невесело стало в кожного на серці, і всі задумалися 
мимоволі, понуривши в землю гульливі свої голови.

Тарас бачив, які смутні стали козацькі ряди і як сум, непри
стойний для хороброго, став тихо обгортати козацькі голови; 
але мовчав, він хотів дати час на все, щоб призвичаїлись вони 
й до суму, иавіяиого прощанням з товаришами; а тимчасом 
нишком готувався раптом і враз розбудити їх усіх, гукнувши
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по-козацькому, щоб знову і з більшою силою, ніж перше, по
вернулася бадьорість кожному в душу, на що здатяа сама 
тільки слов’янська порода, широка, могутня порода, перед ін
шими, як море перед мілководними річками. Коли час бурли
вий, все обертається воно в рев і грім, збиваючи й підіймаючи 
вали, як не підняти їх безсилим річкам. Коли ж безвітряно й 
тихо, ясніше за всі річки розстеляє воно свою неоглядну, 
скляну поверхню, вічну нігу очей.

І звелів Тарас розпакувати своїм слугам один з возів, що 
стояв окремо. Більший і міцніший від усіх інших був він у ко
зацькому обозі; подвійною міцною шиною були обтягнуті дебелі 
колеса його, важко був він навантажений, укритий попонами, 
міцними воловими шкурами та ув’язаний туго просмоленими 
мотузами. На возі були все баклаги й барила старого доброго 
вина, що довго лежало у Тараса в льохах. Взяв він його про 
запас, на урочистий випадок, щоб коли трапиться велика хви
лина, 1 перед усіма буде діло, гідне передачі нащадкам, то щоб 
кожному, до єдиного, козакові дісталося випити заповітного 
вина, щоб у велику Хвилину велике б почуття охопило людину. 
Почувши полковничий наказ, слуги кинулись до возів, пала
шами перерізували міцні мотузки, здіймали товсті волові шку
ри й попони і стягали з воза баклаги й барила.

«А беріть усі», сказав Бульба: «і все, скільки не е, беріть, 
що в кого є: ківш чи черпак, яким напуває коня, чи рукавицю, 
чи шапку, а коли що, то й просто підставляй обидві жмені».

І козаки всі, скільки їх було, брали: в кого був ківш, у кого 
черпак, яким напував коня, в кого рукавиці, в кого шапка, а 
хто підставляв і так обидві жмені. Всім їм слуги Тарасові, хо
дячи поміж рядів, наливали з баклаг га барил. Але не велів 
Тарас пити, поки не дасть зиаку, щоб випити їм усім разом. 
Видно було, що він хотів щось сказати. Знав Тарас, що хоч яке 
міцне само по собі старе добре вино і хоч як здатне воно зміц
нити дух людини, але, коли до нього та долучиться ще слушне 
слово, то вдвоє міцніша буде сила і вина і духу.

«Я частую вас, паии-браття!» так сказав Бульба: «не на
честь того, що ви зробили мене своїм отаманом, хоч і яка ве
лика ця честь, не на честь також прощання з нашими товари
шами: ні, іншим часом р о д и л о с я  б те й  те; але не така тепер 
перед нами хвилина. Перед нами діла великого поту, великої 
козацької доблесті! Огже, випиємо, товариші, разом, випиємо 
поперед усього за святу православну віру, щоб прийшов на
решті такий час, щоб по всьому світу розійшлась 1 скрізь була б 
одна свята віра, і всі, скільки їх є бусурменів, усі б поробилися
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християнами! Та за Одним уже разом вип’ємо 1 за Січ, щоб 
довго вона стояла на погибель усьому бусурменству, щоб кож
ного року виходили з иеї молодці, одии за одного ліпші, один 
за одного кращі. Та вже разом вип'ємо й за иашу власну 
славу, щоб сказали внуки й сини тих внуків, що були колись 
такі, які не посоромили товариства й не зрадили своїх. Тож за 
віру, паии-браття, за віру!»

«За віру!» загомоніли всі, що стояли в ближчих рядах гу
стими голосами. «За віру!» підхопили дальші, і все, що було, І 
старе і молоде, випило за віру.

«За Січ!» сказав Тарас і високо підняв над головою руку.
«За Січ!» відгукнулося густо в передніх рядах. «За Січ!» 

сказали тихо старі, моргнувши сивим усом; і, стрепенувшись, 
як молоді ооколи, повторили молоді: «За Січ!» 1 чуло далеко 
поле, як поминали козаки свою Січ.

«Тепер останній ковток, товариші, за славу і всіх християн, 
які живуть иа світі!»

І всі козаки, до останнього, випили останній ковток за славу 
І всіх християн, які тільки є на світі. І довго ще лунало по всіх 
рядах поміж куренів: «За всіх християн, які тільки є на світі!»

Уже порожньо було в ковшах, а все ще стояли козаки, під
нявши руки; хоч весело дивилися очі їх усіх, прояснілі від вина, 
але дуже загадалися вони. Не про користь та воєнний прибуток 
тепер думали вони, не про те, кому пощастить набрати червін
ців, дорогої зброї, шитих кунтушів та черкеських коией; але 
загадалися вони, як орли, сидячи иа верховинах кам’янистих 
гір, стрімких, високих гір, з яких далеко видно море, що 
розіслалося безмежно, засіяне, як дрібними птахами, галерами, 
кораблями і всякими суднами, обгороджене по боках ледве 
видними тонкими узмор’ями, з прибережними, як мошка
ра, містами й похиленими, як дрібна травичка, лісами. Як 
орли, озирали вони навколо себе очима все поле й долю 
свою, що чорніла вдалині. Буде, буде все поле з об
логами й дорогами вкрите сторчма їх білими костями, 
щедро обмившись козацькою їх кров’ю 1 вкрившись роз
битими возами, розколотими шаблями й списами; далеко пороз
кидаються чубаті голови з чубами, що перекрутяться й запе
чуться в крові, та з злущеними донизу вусами; будуть, нале
тівши, орли видирати й висмикувати з них козацькі очі. Але 
добро велике в такій широко й вільно розкиданій смертній но
чівлі! не гине жодна великодушна справа і «е загине, як мала 
порошинка з рушничного дула, козацька слава. Буде, буде 
бандурист, з сивою по груди бородою, а може, ще повний доз
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рілої мужності, але білоголовий дід, віщий духом, 1 скаже він 
про них своє густе, могутнє слово. I піде далеко по всьому 
світу про «их слава, і все, що тільки «вродиться потім, загово
рить про них, бо далеко розноситься могутнє слово, бувши по
дібним до гучної міді дзвонів, у яку багато вкинув майстер 
дорогого, чистого срібла, щоб далеко по містах і халупах, па
латах і селах розносився красний дзвін, скликаючи рівно всіх 
на святу молитву.

IX

В місті ие дізнався ніхто, що половина запорожців виру
шила в погоню за татарами. З магістратської башти примітили 
тільки вартові, що потяглася частина возів за ліс; але поду
мали, що козаки готувалися зробити засідку: те саме думав і 
французький іижеиер; а тимчасом слова кошового не пішли 
марио, 1 в місті позначилася недостача харчів: за звичаєм ми
нулих віків, військо не розрахувало, скільки йому було треба. 
Спробували зробити вилазку, та половина сміливців була туг- 
таки перебита козаками, а половина прогнана в місто ні з чим. 
Євреї, одначе, скористувалися вилазкою й пронюхали все: 
куди й чого рушили запорожці, і з якою старшиною, і які саме 
курей], і скільки їх числом, і скільки залишилося на місці, 1 що 
вони гадають робити; одне слово, через кілька вже хвилин у 
місті про все дізнались. Полковники підбадьорились 1 гогу- 
вались дати бій. Тарас уже бачив те з руху та гомону в місті 
і вміло порядкував, шикував, роздавав накази, поставив у три 
табори курені, обгородивши їх возами иа зразок фортець, рід 
битви, в якій бували непереможні запорожці; двом куреням 
звелів стати на засідку: повбивав частину поля гострим кіл
лям, ламаною зброєю, уламками списів, щоб при нагоді наг
нати туди ворожу кінноту. І коли все було зроблено, як треба, 
сказав промову до козаків, не на те, щоб підбадьорити й під
охотити їх, — знав, що й без того міцні воии духом, — а просто 
самому хотілося висловити все, що було на серці.

«Хочеться мені сказати вам, панове, що таке є наше това
риство. Ви чули від батьків 1 дідів, в якій шані >у всіх була 
земля наша: і грекам дала себе зиати, і з Царгорода брала чер
вінці, 1 міста були пишні, і церкви, і князі, князі руського роду, 
свої князі, а не католицькі недовірки. Усе взяли бусурмени, 
все пропало; тільки зосталися ми сиротами, та, як удовиця 
після доброго чоловіка, сиротою, так само, як і ми, земля нашаї 
Ось у який час подали ми, товариші, руку на братерство; ось
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на чому стоТть наше товариство! нема зв’язку, святішого від 
товариства. Батько любить свою дитину, мати любить свою ди
тину; дитина любить батька й матір; та це не те, братця, любить 
І звір овою дитину! але поріднитися рідністю по душі, а не по 
крові, може сама тільки людина. Бували й по Інших землях то
вариші, але таких, як у руській землі, ие було таких товаришів. 
Вам доводилося ие одному довго пропадати иа чужині; ба
чиш: 1 там люди! теж божа людина, і розбалакаєшся з иею, як 
з своєю! а яік дійде до того, щоб повідати сердечне слово, — 
бачиш: ні! розумні люди, та не ті; — такі ж люди, та не ті! ні, 
братця, так люби ги, як може любити руська душа, любити ие 
те, шоб розумом чи іншим чим, а всім, чим дав бог, що тільки 
е в тобі — а!..» сказав Тарас і махнув рукою, 1 потряс сивою 
головою, і вусом моргнув, і сказав: «Ні, так любити ніхто не 
може! Знаю, підло завелося тепер в землі нашій: думають 
тільки, щоб при них були стоги хліба, скирти та кінські табуни 
їх, та шоб були цілі в льохах запечатані меди їх; переймають 
чорт зиає які бусурменські звичаї; цураються мови своєї: свій 
з своїм не хоче говорити; свій свого продає, як продають без
душну тварину на торговому ринку. Милість чужого короля, 
та й не короля, а паскудна милість польського магната, що жов
тим чоботом своїм б’є їх у  пику, дорожча для них за всяке 
братерство; але й в останнього падлюки, який він не є, хоч весь 
вивалявся вій у  сажі і в поклонницгві, є і в того, братця, кри
хітка руського почуття; і прокинеться воно коли-небудь, і вда
риться вій, бідолашний, об поли руками; схопить себе за го
лову, проклявши голосно підле життя своє, готовий муками 
спокутувати ганебне діло. Нехай же знають вони всі, шо таке 
значить в руській землі товариство. Вже як на те пішло, щоб 
умирати, то нікому ж з них не доведеться так умирати! Ні
кому, нікому! иевистачить у иих на те мишачої натури їх!»

Так говорив отаман 1, коли скінчив мову, все ще потрясав 
посріблілою в козацьких ділах головою, всіх, хто стояв, прой
няла дуже така мова, дійшовши аж до самого серця; самі най
старіші в рядах стояли нерухомо, понуривши сиві голови в 
землю; сльоза тихо набігала в старих очах; повагом втирали 
вони її рукавом, і потім усі, начебто змовившись, махнули ра
зом рукою й потрясли бувалими головами. Видно, мабуть, ба
гато нагадав їм старий Тарас знайомого й кращого, що буває 
на серці в людини, яка урозумлена горем, працею, молодецтвом 
1 всякими знегодами життя, або хоч і не зазнала їх, але багато 
почула молодою, перлистою душею на вічну радість старим 
батькам, що породили їх.
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А з міста вже виступало вороже військо, вигримлюючи в лі- 
таври й труби, і, взявшись у боки, виїздили пани, огочені нез
численними слугами. Товстий полковник давав накази. І по
чали наступати вони тісно на козацькі табори, нахваляючись, 
націлюючись пищалями, блискаючи очима й вилискуючи мід
ними вбраннями. Як тільки побачили козаки, що підійшли вони 
на рушничний постріл, усі разом гримнули в семип’ядні лишалі 
і, не зупиняючись, все палили вони з пищалей. Далеко залу
нало гучне бухкання по всіх околишніх полях і иивах, зливаю
чись у безперервний гук; димом затягло все поле, а запорожці 
все палили, не переводячи духу: задні тільки заряджали та 
давали переднім, примушуючи дивуватись ворога, що яе міг 
зрозуміти, як с+ріляють козаки, не заряджаючи рушнииь. Уже 
не видно було за великим димом, що обняв і те і те військо, ие 
видно було, як то одного, то другого не ставало в рядах; але 
почували ляхи, що густо летілн кулі й гарячим ставало діло; 
і коли подалися трохи назад, щоб відсторонитися від диму й 
обдивитися, то багатьох не долічилися в рядах своїх; а в ко
заків, може, другнй-третій був убигий на всю сотню. І все 
палили козаки з пищалей, ні иа хвилину не даючи перерви. Сам 
іноземний інженер дивувався з такої, ніколи ним не баченої 
тактики, сказавши тут-таки при всіх: «От браві молодці запо
рожці! от як треба битися й іншим по інших землях!» І дав 
раду повернути тут же на табір гармати. Тяжко ревнули на 
табір широкими горлами чавунні гармати; здригнулася, да
леко загувши, земля, і вдвоє більше затягло димом усе поле. 
Почули залах пороху серед майданів і вулиць в дальших і 
ближчих містах. Але націлювачі взяли занадто високо, розпе
чені ядра вигнули занадто високу дугу; страшно завищали в 
повітрі, перелетіли вони через голови всього табору й зари
лись далеко в землю, зірвавши й метнувши високо в повітря 
чорну землю. Ухопив себе за волосся французький інженер, 
бачачи таку невправність, і сам заходився націлювати гар
мати, незважаючи на те, шо жарили й сипали кулями 
безперестану козакн.

Тарас бачив ще здаля, що лихо буде всьому Незамайків- 
ському й Стебликівському куреням, і скрикнув гучно: «виби
райтеся мерщій з-за возів і сідай кожний на коня!» Та не 
встигли б зробити ні того, ні того козаки, коли б Остап не 
вдарив у саму середину: вибив запали у шістьох гармашів; у 
чотирьох тільки не міг вибиги: відігнали його назад ляхи. А 
тимчасом іноземний капітан сам взяв у руку запал, щоб паль
нути з величезної гармаїи, якої ніхто з козаків не бачив доти.
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Страшно дивилася вона широкою пашею, І тисяча смертей 
виглядала звідти. І як гримнула вона, а за нею слідом три ін
ших, чотири рази поцрясши глухо-відгомінну землю, — ба
гато завдали вони горя! Не по одному козакові заридає стара 
мати, б’ючи себе кістлявими руками в старі перса; не одна 
зостанеться вдова в Глухові, Немирові, Чернігові й інших 
містах. Буде, сердешна, вибігати щодня на базар, хапаючись 
эа всіх прохожих, розпізнаючи кожного з них в очі, чи немае 
між ннми одного, наймнлішого за всіх; але багато пройде че
рез місто всякого війська, і вік не буде між ними одного, най- 
милішого за всіх.

Так начебто й не бувало половини Незамайківського куреия! 
як градом вибиває раптом усю ннву, де, мов щирозлотний чер
вінець, красувався всякий колос, так їх вибило й поклало.

Як же кинулися козаки! як схопилися всі! як закипів ку
рінний отаман Кукубенко, побачивши, що кращої половини 
куреня його немає! Вбився він з рештою своїх незамайківців 
у саму середину, в гніві посік на капусту першого, щ<̂  тра
пився, багатьох кіннотників позбивав з коней, діставши спи
сом і кіннотника і коня, пробився до гармашів і вже відбив 
одну гармату; а вже там, бачить, клопочеться уманський ку
рінний отаман, і Степан Гуска вже відбиває головну гармату. 
Покинув він тих козаків, і повернув із своїми в другу ворожу 
гущу: там, де пройшли незамайківці — то вже там і вулиця! 
де завернули— то вже там і провулок. Так і видно було, як 
ріділи ряди і снопами валилися ляхи! А коло самих возів Вов- 
тузенко, а спереду Черевиченко, а коло далеких возів Дегтя- 
ренко, а за ним курінний отаман Вертихвіст. Двох шляхтичів 
підняв уже на спис Дегтяренко та напав нарешті на неподат
ливого третього. Верткий і міцний був лях, пишною зброєю 
оздоблений, і п’ятдесят самих слуг привів із собою. Погнув він 
тяжко Дегтяренка, збив його на землю і вже, замахнувшись 
на нього шаблею, кричав: «нема з вас, собак козаків, ні од
ного, хто б посмів стати проти мене!»

«А от же є!» сказав і виступив наперед Мусій Шило. Ду
жий був він козак, не раз отаманував на морі й багато -натер
півся всякої бідн. Схопили їх турки коло самого Трапезонда 
й усіх забрали невольниками на галери, закували їм руки й 
ноги е залізні ланцюги, не давали цілими тижнями пшона й 
поїли гидкою морською водою. Все знесли й витерпіли бідні 
невольники, аби тільки не зміняти православної вірн. Не ви
терпів отаман Мусій Шило, потоптав ногами святий закон, 
поганою чалмою обвив грішну голову, придбав довіру в паші,
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став ключником на кораблі й старшим над усіма невільни
ками. Дуже засмутилися з того бідні невільники; знали, що 
коли свій продасть віру й пристане до гнобителів, то тяжче й 
гірше бути під його рукою, ніж під усяким іншим нехристом; 
так і сталося. Всіх закував Мусій Шило у нові ланцюги по 
троє в ряд, прикрутив їм аж до білої кості тверді мотузи; 
всім понабивав шиї, частуючи запотиличниками. І коли туркн, 
зрадівши, що дістали собі такого слугу, почали бенкетувати 
і, забувши закон свій, всі перепилися, він приніс усі шістдесят 
чотирі ключі і роздав невільникам, щоб відмикали себе, кидали б 
ланцюги й кайдани в море, а брали б натомість шаблі та рубали 
турків. Багато тоді набрали коздки здобичі й повернулися зі сла
вою у вітчизну, і довго бандуристи прославляли Мусія Шила. 
Обрали б його на кошового, та зовсім чудний був козак. Іншим 
разом вершив таке діло, якого наймудрішому не придумати, 
а іншим — просто дур брав козака. Пропив він і прогуляв усе, 
всім заборгував на Січі і, на додачу до того, прокрався, яік ву
личний злодій: уночі потяг з чужого куреня всю козацьку 
збрую й заставив шинкареві. За таке ганебне діло прив’язали 
його на базарі до стовпа й поклали поруч кия, щоб кожен в 
міру сили своєї відважив йому по удару; та не знайшлося та
кого з усіх запорожців, хто б підняв на нього кия, пам’ята
ючи колишні його заслуги. Отакий був козак Мусій Шило.

«Та єсть же такі, які б’ють вас, собак!» сказав він, кинув
шись «а того. І вже ж рубалися вони! і наплічники, і зерцала 
погнулися в обох від ударів. Розрубав на ньому вражнй лях 
залізну сорочку, діставши лезом самого тіла: зачервоніла ко
зацька сорочка; та не зважив на те Шнло, а замахнувся всією 
жилавою рукою (важка була коренаста рука) і приголомшив 
того раптом по голові. Розлетілась мідна шапка, захитався й 
гримнувся лях; а Шило заходився рубати й хрестити приго
ломшеного. Не добивай, козаче, ворога, а краще повернись 
назад! Не повернувся козак назад, і тут же один із слуг уби
того загнав йому ножа в шию. Повернувся Шило І вже ді
став би сміливця; та той пропав у  пороховому димі. З усіх 
боків знялося бахкання з самопалів. Похитнувся Шило й по
чув, що рана була смертельна. Упав він, поклавши руку на 
свою рану, і сказав, звернувшись до товаришів: «прощайте, 
гіанн-браття-товариші! Хай же стоїть на вічні віки право
славна руська земля і буде їй вічна честь!» І зажмурив 
ослаблі очі, і винеслась козацька душа з суворого тіла. А там 
уже виїздив Задорожній із своїми, ламав ряди курінний Вер
тихвіст і виступав Балабан.
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«А шо, панове», сказав Тарас, перегукнувшись з курін
н и м и : «є ше порох у порохівницях? чи не ослабла козацька 
сила? чи не гнуться козаки?»

«Є ше, батьку, порох у порохівницях; не ослабла ше ко
зацька сила; ше «е гнуться козаки!»

І натиснули сильно козаки: зовсім змішали всі ряди. Низь
корослий полковник ударив на збір і звелів викинути вісім 
мальованих знамен, щоб зібрати своїх, розсипаних далеко по 
всьому полю. Усі бігли ляхи до хоругов; та не встигли вони 
ще вишикуватися, як уже курінний отаман Кукубенко вдарив 
знову із своїми незамайківцями в середину і напав просто на 
товстопузого полков-ника. Не видержав полковник і, повер
нувши коня, пустився навскач; а Кукубенко далеко гнав його 
через усе поле, не давши йому з’єднатися з полком. Поба
чивши те з бокового куреня, Степан Гуска пустився йому нав
перейми з арканом у руці, пригнувши голову до кінської шиї, 
І, вибравши час, з одного разу накинув аркаи йому на шию: 
весь посинів полковник, ухопившись за мотуз обома руками 
і силкуючись розірвати його, але вже дужий розмах загнав 
йому в самий живіт погибельний спис. Там і зостався він, 
пришитий до землі. Та не минути лиха й Гусці! Не встигли 
оглянутись козаки, як уже побачили Степана Гуску піднятим 
на чотири списи. Тільки і встнг скачати бідолаха: «хай же 
Загинуть усі вороги, і радіє вічні віки руська земля!» І гам же 
віддав дух свій. Оглянулись козаки, а вже там збоку козак 
Метелиця частує ляхів, глушачи того й того; а вже там з дру
гого боку натискує із своїми отаман Невеличкий; а коло во- 
зі^перевертає ворога й б’ється Закрутигуба; а коло далеких 
возів третій Писаренко відігнав уже цілу ватагу; а вже там 
коло інших возів схопилися й б’ються на самих возах.

«Що, панове!» перегукнувся отаман Тарас, проїхавши по
переду всіх: «чи є ще порох у порохівницях? чи міцна коза
цька сила? чи не гнуться ще козакн?»

«Є ще, батьку, порох у порохівницях; ще міцна козацька 
сила; ше не гнуться козаки!»

А вже впав з воза Бовдюг; просто під саме серце влучила 
йому куля; але зібрав старий весь дух свій і сказав: «Не жалко 
розлучитися з світом! дай бог і всякому такої смерті! нехай же 
славиться до кінця віку руська земля!» І полинула у високості 
Бовдюгова душа розповісти давно померлим дідам, як уміють 
битися на руській землі і, ще краще того, як уміють умирати 
в ній за святу віру.

Балабан, курінний отаман, незабаром після того грим-
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нувся теж иа землю. Три смертельні рани дісталися йому від 
списа, від кулі й від тяжкого палаша; а був він один з най- 
доблесніших козаків, багато відбув під своїм отаманством 
морських походів; та найславніший був похід до анатольських 
берегів, багато набрали вонн тоді цехінів, дорогої турецької 
габи 1 кіндяків 2 і всякого вбрання. Але зазнали лиха, коли вер
талися: потрапили, сердешні, під турецькі ядра. Як сипнуло на 
них з корабля: половина човнів закрутилася й перевернулась, по
топивши не одного в воді; та прив’язані з боків комиші вря
тували човни від потоплення. Балабан відплив на всіх веслах, 
став просто проти оонця і через те зробився невидним туре
цькому кораблю. Цілу ніч потім черпаками й шапками виби
рали воии воду, латаючи пробиті місця; з козацьких штанів 
накраяли вітрил, понеслись і втекли від найбистріиюго туре
цького корабля. І мало того, шо прибули безбідно на Січ, при
везли ше золотом шиту ризу архімандритові Межигірського 
київського монастиря і на Покрову, шо «а Запорожжі, шати 
з чистого срібла. І славили довго потім бандуристи щастя ко
заків. Поник він тепер головою, почувши передсмертні муки, 
І тихо сказав: «здається мені, панн-брати, умираю доброю 
смертю: сімох я порубав, дев’ятьох списом заколов, потоптав 
коием доволі, а вже не пригадаю, скількох дістав кулею. Хай 
же цвіте вічно руська земля!» І відлетіла його душа.

Козаки, козаки! не видавайте кращого цвіту вашого вій
ська! Уже обступили Кукубенка, вже сім чоловік тільки за
лишилося з усього Незамайківського куреня, вже й ті відби
ваються через силу; вже закривавилася на ньому одежа. Сам 
Тарас, побачивши біду його, поспішив на допомогу. Та пізно 
наспіли козакн: в>же встигли загнати йому під серце спис 
перше, ніж відігнали ворогів, шо обступили його. Тихо схи
лився він на руки козакам, які підхопили його, і ринула стру
менем кров, немов дороге вино, яке несли в скляній посудині 
з льоху необережні слуги; посковзнулись тут же коло входу й 
розбили сулію; все розлилось на землю вино, і схопив себе за 
голову, прибігши, господар, що беріг його про найкращий ви
падок у житті, щоб, коли приведе бог на старість зустрітися 
з товаришем юнацтва, та щоб спом’янути разом з ним колиш
ній інший час, коли інакше й краще веселився чоловік. Повів 
Кукубенко навколо себе очима й промовив- «дякую богові, 
шо довелося мені вмерти при очах ваших, товариші! нехай же 
після иас живуть ше краще, ніж ми, і красується вічно люб-

1 Біле турецьке сукно.
* Золотосиия тканина.
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лена Христом руська земля!» І вилетіла молода душа. Під
няли ї ї  ангели під руки і понесли до небес: гарно буде йому 
там. «Сідай, Кукубенко, одесную менеї» скаже йому Христос: 
«ти не зрадив товариства, безчесного діла не зробив, не ки
нув у біді людину, охороняв і зберігав мою церкву». Всіх за
смутила смерть Кукубенка. Вже ріділи дуже козацькі ряди; 
багатьох, багатьох хоробрих уже ие долічувались; та стояли й 
трималися ще козаки. «А що, панове!» перегукнувся Тарас з 
куренями, які ще залишилися: «чи є ще порох у порохівницях? 
чи «е потупилися шаблі? чи не стомилася козацька сила? чи 
не попнулись козаки?»

«Стане ще, батьку, пороху; годяться ще шаблі; не стоми
лася козацька сила; ие гнулись ще козаки!»

І рвонулися знову козаки так, ніби й утрат ніяких не за
знали. Вже три тільки курінних отаманів залишилося живих; 
багряніли вж е скрізь червоні ріки; високо гатилися мости з 
козацьких і ворожих тіл. Глянув Тарас на небо, а вже по небу 
потяглися ключем кречети. Ну, буде комусь пожива! А вже 
там підняли на спис Метелицю; вже голова другого Писа
ренка, завертівшись, закліпала очима; вже підломився й бух
нувся об землю начетверо порубаний Охрім Гуска. «Ну!» ска
зав Тарас і махнув хусткою. Зрозумів той знак Остап і вда
рив сильно, вихопившись із засідки, на кінноту. Не витримали 
дужого натиску ляхи, а він гнав їх і нагнав просто на місце, де 
були вбиті в землю кілки й уламки списів. Почали спотика
тися й падати коні та летіти через їх голови ляхи. А в цей 
час корсунці, що стояли останні за возами, побачивши, що вже 
досягне рушнична куля, гримнули враз із самопалів. Всі зби
лися й розгубилися ляхи, і підбадьорились козаки: «От і наша 
перемога!» залунали з усіх боків запорозькі голоси, засур
мили сурми, і внкннули побідну хоругов. Скрізь тікали й хо
валися розбиті ляхи. «Ну, ні, ще не зовсім перемога!» сказав 
Тарас, дивлячись на міські мури, і сказав він правду.

Розчинилась брама, і вилетів звідти гусарський полк, краса 
всіх кінних полків. Під усіма вершниками були всі, як один, 
бурі аргамаки; попереду інших мчав лицар, від усіх меткіший, 
за всіх вродливіший; так і летіло чорне волосся з-під мідної 
його шалки; маяв зав’язаний на руці дорогий шарф, шитий 
руками першої красуні. Так і оторопів Тарас, коли побачив, 
що це був Андрій. А він тимчасом, охоплений палом І жаром 
битви, жадаючи заслужити нав’язаний на руку дарунок, пом
чав, як молодий хорт, найкращий, найбнстріший і наймолод
ший від усіх у зграї. Атукнув иа нього досвідчений мисли
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вець, — І він помчав, пустивши прямою рисою в повітрі свої 
«оги, весь похилившись набік усім тілом, зриваючи сніг і де
сять разів випереджаючи самого зайця в запалі свогэ бігу. 
Спинився старий Тарас і дивився на те, як він чнстив перед 
собою дорогу, розгонив, рубав і сипав удари направо й наліво. 
Не витерпів Тарас і закричав: «Як? своїх? своїх? чортів сину, 
своїх б’єш!» Та Андрій не бачив, хто перед ним був, свої чи 
інші які: «ічого не бачив він. Кучері, кучері він бачив, довгі, 
довгі кучері, і подібні до річкового лебедя груди, і сніжну 
шию, і плечі, і все, шо створено для безумних поцілунків.

«Гей, хлоп’ята! зама.ніть мені тільки його до лісу, заманіть 
мені тільки його!» гукав Тарас. І визвалось ту ж мить трид
цять найбистріших козаків заманити його. І, поправивши на 
собі високі шапки, тут же пустилися на конях, просто навпе
рейми гусарам. Ударили збоку на передніх, збилн їх, відділили 
від задніх, дали по гостинцю тому й тому, а Голокопитенко 
учистив плазом по спині Андрія, і ту ж мить пустились тікати 
від «их, скільки вистачало козацької сили. Як скипів АндрійІ 
як забунтувала по всіх жилах молода кров! Ударивши гост
рими острогами коня, щодуху полетів він за козаками, «є 
оглядаючись назад, -не бачачи, шо позаду всього тільки двад
цять чоловіка поспівало за ним; а козаки летіли скільки сили 
на конях і просто повернули до лісу. Розігнався «а коні Анд
рій, і мало вже був не наздогнав Голокопигенка, як враз чиясь 
дужа рука ухопила за повід його коня. Оглянувся Андрій^ 
перед ним Тарас! Затрясся він усім тілом і раптом зблід; так 
школяр, необачно зачепивши свого товариша і діставши від 
того лінійкою по лобу, спалахує, як огонь, несамовито виска
кує з лавкн й женеться за зляканим товаришем своїм, готовий 
розірвати його на шматки, і зненацька наштовхується «а вчи
теля, шо входить у клас: вмить ущухає несамовитий порив 1 
спадає безсила лють. Подібно до цього, в одну мнть про
пав, ніби й не було його зовсім, гнів Андрія. І бачив він перед 
собою самого тільки страшного батька.^*

«Ну, шо ж тепер ми будемо робитй?» сказав Тарас, див
лячись просто йому у вічі. Та нічого не міг на те сказати 
Андрій і стояв, втопивши в землю очі.

«Що, синку, помогли тобі твої ляхи?»
Андрій стояв, не відповідаючи.
«Так продати? продати віру? продати своїх? Стій же, 

злазь з коня!»
Покірно, як днтина, зліз він з коня й спинився ні живий ні 

мерівий перед Тарасом.
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«Стій 1 не ворушись! Я тебе породив, я тебе І вб’ю!» сказав 
Тарас і, відступивши крок назад, зняв з плеча рушницю. Бі
лий, як полотно, був Андрій; видно було, як тихо ворушилися 
уста його, і як він вимовляв чиєсь ім’я; та не було це ім'я 
вітчизни, чи матері, чи братів — це було ім’я прекрасної по
лячки. Тарас вистрілив.
к '- 'Я к  хлібний колос, підрізаний серпом, як молоде ягня, по
чувши під серцем смертельне залізо, звісив він голову і по
валився на траву, не мовивши жодного слова. ^

Спинився синовбивець і дивився довго на бездушний труп. 
Він і мертвий був прекрасний: мужнє обличчя його, недавно 
повне сили й непереможного для жінок чару, все ше виявляло 
чудову красу; чорні брови, як жалобний оксамит, відтіняли 
його зблідлі риси. «Чим не козак був?» сказав Тарас: «і ста
ном високий, і чорнобривий, і лице, як у дворянина, І рука 
була міцна в бою — пропав і пропав безславно, як підлий 
ообака!

«Батьку, що ти зробив? це тн вбив його?» сказав, під’ї 
хавши в цей час, Остап.

Тарас кивнув головою.
Пильно подивився мертвому в очі Остап. Жалко йому 

стало брата, і промовив він тут же: «поховаймо ж його, 
батьку, чесно в землю, щоб не поглумилися над ним вороги, 
і ие розтягли б його тіла хижі птахи».

«Поховають його й без нас!» оказав Тарас: «будуть у 
нього голосільннці і утішниці!»

І хвилини зо дві думав він: чи кинути його на поталу вов- 
кам-сіроманцям, чи пошанувати в ньому лицарську доблесть, 
яку хоробрий повинен поважати хоч би там у кому. Аж ба
чить— мчить до'нього на коні Голокопитенко. «Біда, отамане, 
зміцніли ляхи, прибула на підмогу свіжа сила!» Не встиг ска
зати Голокопитенко, мчить Вовтузенко. «Біда, отамане, нова 
валить іще сила!» Не встиг сказати Вовтузенко, Писаренко 
біжить бігом уже без коня. «Де ти, батьку, шукають тебе ко
заки! Вже вбито курінного отамана Невеличкого, Задорож- 
нього вбито, Черевиченка вбито; але стоять козаки, не хочуть 
умирати, не побачивши тебе в очі, хочуть, щоб глянув ти на 
них перед смертною годиною».

«На коня, Остапе!» сказав Тарас і поспішив, щоб застати 
ще козаків, щоб подивитися ше иа них і щоб вони глянули 
перед смертю на свого отамана Та не виїхали вони ше з лісу, 
а вже ворожа сила оточила з усіх боків ліс, і між деревами 
скрізь показалися вершники з шаблями й списами. /«Остапе,
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Остапе! не піддавайся!» гукнув Тарас, а сам, вихопивши 
шаблю наголо, давай чесатн на всі боки перших, шо трапи
лися. А на Остапа вже наскочило раптом шестеро; та не в 
добрнй час, видно, наскочило: з одного полетіла голова, дру
гий перевернувся, відступивши; поцілило списом у ребро тре
тьому; четвертий був відважніший, ухилився головою від 
кулі, і влучила в кінські груди гаряча куля — звівся диба ска
жений кінь, грюкнувся об землю і задушив під собою верш
ника. «Добре, синкуі добре, Остапе!» кричав Тарас: «ось я 
слідом за тобою». А сам .усе відбивався від нападників. Ру
бається й б’ється Тарас, сипле гостинці тому й другому иа 
голову, а сам дивиться вперед, на Остапа, і бачить, шо вже 
знову охопилося з Остапом мало не восьмеро разом. «Остапе, 
Остапе! не піддавайся!» Але вже подужують Остапа; вже 
один накинув йому на шию аркан, уже в’яжуть, вже беруть 
Остапа. «Ех, Остапе, Остапе!» кричав Тарас, пробиваючись 
до нього, рубаючи иа капусту стрічних і перестрічних. «Ех, 
Остапе, Остапе!..» Та як важким каменем ударило його са
мого в ту ж хвилину: все закрутилося й перевернулося в очах 
його. На мить воуміш блиснули перед ним голови, списи, дим, 
виблиски вогию, гілля з деревним листям, шо майнуло йому в 
самі очі. І гримнувся він, як підрубаний дуб, на землю. І ту
ман повив його ОЧІ.

X

«Довго ж я спав!» сказав Тарас, очутившись, як після 
тяжкого п’яного сну, і намагаючись розпізнати речі навколо 
себе. Страшенна слабість долала його члени. Ледве мерех
тіли перед ним стіни й кутки незнайомої світлиці. Нарешті, 
помітив він, шо перед ним сидів Товкач і, здавалось, прислу
хався до кожного його подиху.

«Еге», подумав про себе Товкач: «заснув би ти, може, і на
віки», та нічого не сказав, посварився пальцем і дав знак 
мовчати.

«Та скажи ж мені, де я тепер?» спитався знов Тарас, на
пружуючи розум І силкуючись пригадати шо було.

«Мовчн ж!» гримнув на нього суворо товариш: «шо тобі ще 
хочеться знати? хіба не бачиш, що весь порубаний? Уже два 
тижні, як ми з тобою мчимо, не переводячи духу, і як ти в га
рячці та жару плетеш і верзеш нісенітницю. Оце вперше за
снув спокійно. Мовчи ж, коли не хочеш собі накоїти лиха».

Але Тарас уже намагався й силкувався зібрати свої думки
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й пригадати, що було. «Та мене ж бо оточили були й зовсім 
уже схопили ляхи? мені ж не було ніякої змоги вибитися з 
юрби?»

«Мовчи, кажуть тобі, чортів сину!» закричав Товкач 
сердито, як нянька, втративши терпець, кричить на невгамов
ного пустуна-хлопця. «Яка користь знати тобі, як ти ви
брався? досить того, що вибрався. Знайшлися люди, що тебе 
не зрадили — ну, й буде з тебе! Нам ще не одну ніч мчати 
вкупі! Ти думаєш, шо пішов за простого козака? ні, твою го
лову оцінено в дві тисячі червінців».

«А Остап?» скрикнув раптом Тарас, напружився, щоб під
вестись і враз згадав, як Остапа схопили і зв’язали «а його 
очах, і що тепер він .уже в лядських руках. І обгорнуло горе 
стару голову. Зірвав, постягав він усі перев’язки з ран своїх; 
кинув їх далеко геть; хотів голосно щось сказати — 1 замість 
того почав верзти нісенітницю: жар та марення знов опану
вали його, і полились без тями й зв’язку безумні речі. А тим- 
часом вірний товариш стояв перед ним, лаючись і сиплячи без 
ліку жорстокі докірливі слова та дорікання. Нарешті схопив 
він його за ноги й за рукн, сповив, як дитину, поправив усі 
перев’язки, загорнув його у волову шкуру, зав’язав у лубки 
і припнувши мотузами до сідла, помчав знову з ним в дорогу.

«Хоч неживого, а довезу тебе! не попущу, щоб ляхи поглу
милися иад твоєю козацькою природою, на шматки рвали б 
твоє тіло та кидали його у воду. Нехай же, хоч і буде орел 
висмикати очі з твого лоба, та нехай то буде степовий наш 
орел, а не лядський, «є той, що прилітає з польської землі. 
Хоч неживого, а довезу тебе до України!»

Так говорив вірний товариш; мчав без відпочинку дні і 
ночі й привіз його непритомного в саму Запорозьку Січ. Там 
заходився він лікувати його невтомно травами й примочками; 
знайшов якусь тямущу єврейку, що місяць поїла його всякими 
ліками, і нарешті Тарасові стало краше. Чи то ліки, чн своя 
валізна сила взяла гору, тільки він через півтора місяця устав 
на ноги; рани загоїлись, і тільки самі шабельні рубці показу
вали, як глибоко колись поранений був старий козак. Од
наче ж став він помітно похмурий і оумний. Три тяжкі зморшки 
насунулись на лоб його і вже більше ніколи не сходили з 
нього. Оглянувся він тепер кругом себе: все нове иа Січі, всі 
перемерли старі товариші. Жодного з тих. що стояли за спра
ведливе діло, за віру й братерство. І ті, що вирушили з кошо
вим навздогін за татарами, і тих уже давно не було; всі на
ложили головами, всі загинули; хто поклавши в самому бою
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з честю голову; хто від безводдя й безхліб’я серед кримських 
солончаків; хто в полоні загинув, «е знісши ганьби, і самого 
колишнього кошового вже давно не було на світі і нікого з ста
рих товаришів, і вже давно травою поросла колись кипуча ко
зацька сила. Чув він тільки, що був бенкет великий, бучний бен
кет; весь перебито на друзки посуд; ніде не зосталося вина ні 
краплини, розхапали гості і слуги всі дорогі кубки й начиння —і 
смутний стоїть господар дому, думаючи: краще б і не було того 
бенкету. Даремно намагалися розважити й розвеселити Та
раса; даремно бородаті, сиві бандуристи, приходячи по два й 
по три, уславляли його козацькі подвиги — суворо й байдуже 
дивився він на все, і на нерухомому обличчі його виступало 
невгасиме горе, і тихо понуривши голову, казав він: «сину 
мій, Остапе мій!»

Запорожці збирались у морську експедицію. Двісті човнів 
спущено було в Дніпро, і Мала Азія бачила їх з голеними го
ловами й довгими чубами, як плюндрували вони вогнем і ме
чем квітучі береги її; бачила чалмн своїх магометанських 
мешканців розкиданими, мов її незчисленні квіти, на змоче
них кров’ю полях та які плавали коло берегів. Вона бачила 
чимало замазаних дьогтем запорозьких шароварів, мускуля
стих рук з чорннми нагайками. Запорожці поїли й поламали 
весь виноград; у мечетях залишили цілі купи гною; перські 
дорогі шалі вживали замість очкурів і підперізували ними за
бруднені свнткн. Довго ще потім знаходили в тих місцях за
порозькі коротенькі люльки. Вони весело пливли назад; за 
ними гнався десятигарматний турецький корабель і залпом з 
усіх гармат своїх розігнав, як птахів, .утлі їх човни. Третина 
їх потанула в морських глибинах, але інші знов зібралися до
купи й прибули до гирла Дніпра з дванадцятьма барилами, 
повними цехінів. Та все це вже не цікавило Тараса. Він ішов 
у луги й степи, ніби на полювання; але заряд його зоставався 
невистріленим; і поклавши рушницю, повний туги, сидів він на 
морському березі. Довго сидів там, понуривши голову і все 
кажучи: «Остапе мій, Остапе мій!» Перед ним блищало й 
стелилося Чорне море; в далекому очереті кигикала чайка; 
білий вус його сріблився, і сльоза капала одна за одною.

І не витримав, нарешті, Тарас: «хоч би що там було, піду 
розвідати, що з ннм: чи живий він? у могилі? чн вже і в самій 
могилі нема його? Розвідаю, хоч би там що!» І через тиждень 
уже опинився він у місті Умані, озброєний, на коні, із списом, 
шаблею, дорожною баклагою при сідлі, похідним горщиком 
з саламахою, пороховими патронами, кінськими путами та ін-
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шнм спорядженням. Він просто під’їхав до неохайного, бруд
ного будиночка, в якому ледве видно було невеличкі віконця, 
закурені не знати чим; димар був заткнутий ганчіркою, І ДІ* 
рява покрівля вся була вкрита горобцями; купа всякого 
сміття лежала перед самими дверима. З вікна виглядала го
лова єврейки в чепці з потемнілими перлами.

«Чоловік дома?» спитав Бульба, злізаючи з коня й прив'я
зуючи повід до залізного гака, що був коло самих дверей.

«Дома», сказала єврейка І поспішила ту ж мить вийти з 
пшеницею в корчику для коня і кухлем пива для лицаря.

«Де ж твій жид?»
«Він у другій світлиці, молиться», промовила єврейка, 

вклоняючись і побажавши здоров’я в той час, колн Бульба 
підніс до губ кухоль.

«Залишайся тут, нагодуй І напій мого коня, а я піду, по
говорю з «им наодинці. У мене до нього діло».

Цей єврей був відомий Янкель. Він уже опинився тут 
орендарем І корчмарем, прибрав потроху всіх околишніх панів 
1 шляхтичів до своїх рук, висмоктав потроху майже всі гроші 
й дуже позначив свою єврейську присутність в тім краї. На 
відстані в три мнлі у всі сторони не залишалося жодної хати 
доброї; все валилося й старілось, все порозпивалось, І залиши
лися злидні та лахміття; як після пожежі або чуми пішов за 
вітром весь край. І коли б десять років ще пожив там Янкель, 
то він, мабуть, пустив би за вітром і ціле воєводство. Тарас 
увійшов до світлиці. Єврей молився, накрившись своїм досить 
забрудненим саваном, і обернувся, щоб останній раз, за зви
чаєм своєї віри, плюнути, як раптом очі його зустріли Бульбу, 
що стояв позаду. Так і кинулись євреєві у вічі насамперед дві 
тисячі червінців, що були обіцяні за його голову; та він посо
ромився своєї корисливості й силкувався придушити в собі 
вічну думку про золото, що, як черва, обвиває душу єврея.

«Слухай, Янкелю!» сказав Тарас євреєві, який почав перед 
«им кланятися й замкнув обережно двері, щоб їх не бачили: 
«я врятував тобі ж иття,— тебе б розірвали, як собаку, запо
рожці, — тепер твоя черга, тепер зроби мені послугу!» Обличчя 
єврея трохи поморщилось.

«Яку послугу? Коли така послуга, що можна зробити, то 
чому не зробити?»

«Не кажи нічого. Вези мене у Варшаву!»
«У Варшаву? як у Варшаву?» сказав Янкель. Брови й плечі 

його піднялися вгору від подиву.
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«Не кажи мені нічого. Вези мене у Варшаву. Що б не було, 
а я хочу ще раз побачити його, сказати йому хоч одне слово».

«Кому сказати слово?»
«йому, Остапові, синрві моєму».
«Хіба пан не чув, що вже...»
«Знаю, знаю все: за мою голову дають дві тисячі червін

ців. Знають же вони, дурні, ціну їйі Я тобі п’ять тисяч дам. 
Ось тобі дві тисячі зараз (Бульба висипав з шкуратяного га
мана дві тисячі червінців), а решту — як вернуся». Єврей ту ж 
мить охопив рушник і накрив ними червінці.

«Ай, славна монета І ай, добра монета!» сказав він, вер
тячи один червінець у руках і пробуючи на зубах: «я гадаю, 
той чоловік, у котрого пан забрав такі гарні червінці, і години 
не прожнв на світі, пішов ту ж мить до річки, та й. утопився 
там після таких славних червінців?»

«Я б не просив тебе; я б сам, може, знайшов дорогу у Вар
шаву; та меие можуть як-небудь упізнати і захопити прокляті 
ляхи; бо я не здатний на вигадкгі. А вн, жиди, на те вже й 
створені. Ви хоч чорта обдурите; ви знаєте всі штуки; ось 
чого я прийшов до тебе! Та й у Варшаві я б сам нічого не ді
став. Зараз запрягай воза й везн мене!»

«А пан гадає, що так просто взяв кобилу, запріг та й: 
гей, но, рушай, сива!— Гадає пан, що можна так, як є, не 
сховавши, везти пана?»

«Ну, то ховай, ховай, як знаєш; у порожню бочку, чи що?»
«Ай, ай! а пан гадає, що можна сховати його в бочку? 

Пан хіба не знає, що всяк подумає, шо в бочці горілка?»
«Ну, то й нехай думає, що горілка».
«Як? нехай думає, що горілка?» оказав єврей, і схопив 

себе обома руками за пейсики, і потім підняв догори обидві 
руки.

«Ну, чого ж ти так оторопів?»
«А пан хіба не знає, що бог на те створив горілку, щоб її 

кожен куштував? там усе ласі, ласуни; шляхтич верст із п’ять 
буде бігти за бочкою, продовбає дірочку, ту ж мить побачить, 
що не тече, і скаже: жид не повезе порожньої бочки, мабуть, 
тут є що-небудь. Схопити жида, зв’язати жида, відібрати 
всі гроші у жида, посадити в тюрму ж ида!— Бо все, що 
тільки є недоброго, звалюють на єврея; бо еврея кожен має за 
собаку; бо думають, що вже й не людина, коли єврей!»

«Ну, то поклади мене у віз з рибою».
«Не можна, пане, їй-богу, не можнаі По всій Польщі людн
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голодні тепер, як собаки: і рибу розкрадуть, і пана нама
цають».

«То вези мене хоч на чорті, тільки вези!»
«Слухай, слухай, панеї» сказав єврей, підсунувши закоти 

рукавів своїх і підходячи до иього з розчепіреними руками: 
«ось що мн зробимо: тепер будують скрізь фортеці й замки; з 
Німеччини приїхали французькі інженери, а тому по дорогах 
везуть багато цегли й каміння. Пан нехай ляже на дні воза, 
а верх я закладу цеглою. Пан здоровий і міцний на вигляд, 
то йому нічого, коли буде важкенько; я зроблю у возі зісподу 
дірочку, щоб годувати пана».

«Робн, як хочеш, тільки вези».
І через годину віз з цеглою виїхав з Умані, запряжений 

двома шкапами. На одній з них сидів високий Янкель, і довгі 
кучеряві пейсикн його маяли з-під єврейської ярмулки кож
ного разу, як він підстрибував на коні, довгий, як верста, по
ставлена при дорозі.

XI

У той час, коли відбувалася описувана подія, иа прикор
донних місцях не було ще ніяких митних чиновників та об’їж д
чиків, цієї страшної грози промітних людей, і тому всякий 
міг везти, що йому хотілося. А якщо хто й робив трус та ре
візію, то робив здебільшого задля своєї власної втіхи, особ
ливо, якщо були принадні для ока речі та якщо його власна 
рука мала добру вагу й снлу. Але цегла не знаходила охочих 
і в’їхала без перешкоди в головну міську браму. Бульба в 
своїй тісній клітці міг тільки чути галас, крики візників та й 
більше нічого. Янкель, підскакуючи на своєму короткому, при- 
палому пилом рисаку, звернув, трохи покружлявши, у темну 
вузеньку вулицю, що звалася Брудною і разом Єврейською, 
бо тут справді жили євреї майже з усієї Варшави. Ця вулиця 
дуже скидалася на вивернуту середину заднього двору. 
Сонце, здавалось, не заходило сюди ніколи. Зовсім почорнілі 
дерев’яні доми, з безліччю протягнутих з вікон жердин, ще 
збільшували темряву. Де-не-де червоніла між ними цегляна 
стіна, але й та вже в багатьох місцях перетворювалася на зов
сім чорну. Іноді тільки вгорі обштукатурений клапоть стіни, 
охоплений сонцем, блищав нестерпною для очей білизною. Туг 
все складалося з великих різкостей: труби, ганчір’я, луш
пиння, викинуті розбиті чани. Всякий, що тільки було в нього 
негодящого, жбурляв на вулицю, даючн прохожим адожли-
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вість зручно задовольнити всі почуття свої цією поганню. 
Сидячи на коні, вершник трохи-трохи не діставав рукою жер
дин, протягнутих через вулицю з одного будинку в другий, на 
яких висіли єррейські панчохи, коротенькі штанчата та коп
чена гуска. Іноді досить гарненьке личко єврейки, вбране по
темнілими бусами, виглядало з ветхого віконця. Купа дітей, 
замурзаних, обідраних, з кучерявим волоссям, галасувала й 
качалася в багні. Рудий єврей з ластовинням по всьому об
личчю, що робило його схожим на горобине яйце, визирнув з 
вікна; ту ж мить він заговорив з Янкелем своєю тарабарською 
говіркою, і Янкель зараз-такн в’їхав в один двір. Вулицею 
(ішов другий єврей, спинився, пристав теж до розмови, і коли 
Бульба вибрався нарешті з-під цегли, він побачив трьох єв
реїв, що розмовляли дуже палко.

Янкель звернувся до нього й сказав, що все буде зроб
лено, що його Остап сидить у міській в’язниці, 1 хоч важко 
буде умовити сторожу, а проте він сподівається влаштувати 
йому побачення.

Бульба увійшов з трьома євреями в кімнату. Євреї знову 
почали розмовляти між собою своєю незрозумілою мовою. 
Тарас поглядав на кож-ного з них. Щось, здавалося, дуже 
вразило його: на грубому і байдужому обличчі його спалахну
ло якесь палке полум'я надії, надії тієї, яка навідує іноді 
людину на останньому ступені одчаю; сгаре серце його по
чало битися, наче в юнака.

«Слухайте, жиди!» сказав він, 1 в словах його було щось 
наче захват: «вн все на світі можете зробити, викопаєте хоч 
з дна морського, і приказка давно вже каже, що жнд самого 
себе вкраде, колн тільки схоче вкрастн. Визволіть мені мого 
Остапа! дайте нагоду втектн йому з диявольських рук. Ось 
я цьому чоловікові обіцяв дванадцять тисяч червінців — я до
дам іще дванадцять; всі, які в мене є, дорогі кубки та зако
пане в землі золото, хату й останню одежнну продам і складу 
з вамн контракт на все життя, з тим, щоб усе, що здобуду на 
війні, ділити з вами пополовині!»

«Ой, не можна, ласкавий панеї не можнаї» сказав, зі
тхнувши, Янкель.

«Ні, не можна!» сказав другий єврей.
Усі три євреї глянули один на одного.
«А спробувати», сказав третій, боязко поглядаючи на тих 

Ьвох: «може, бог дасть».
Усі трн євреї заговорили по-німецькн. Бульба, хоч як на
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с т а в л я в  свої вуха, нічого не міг відгадати; він тільки чув ча
сто вимовлюване слово: «Мардохай» і більш нічого.

«Слухай, пане!» сказав Янкель: «треба порадитися з та
ким чоловіком, якого ще ніколи на світі не було. У, уі то та
кий мудрий, як Соломон, і коли він нічого не зробить, то вже 
ніхто в світі не зробить. Сидн туті ось ключі! і не впускай ні
кого!» Євреї вийшли на вулицю.

Тарас замкнув двері й дивився в маленьке віконечко на 
цей брудний єврейський проспект. Три євреї опинилися посе
редині вулиці й стали розмовляти досить запально; до них 
присгав скоро четвертий, нарешті й п’ятий. Він чув знов пов
торюване: «Мардохай, Мардохай». Євреї раз у раз погля
дали в один бік вулиці; нарешті в кінці її  з-за одного пога
ненького дому, показалася нога в єврейському черевику, і за
маяли поли полукафтана. «А! Мардохай! Мардохай!» закри
чали всі євреї в один голос. Худнй єврей, трохи коротший за Ян- 
келя, але багато більше вкрнтнй зморшками, з величезною 
верхньою губою, підійшов до нетерпеливої купкн, і всі євреї 
навперебій квапились розповідати йом.у, причому Мардохай 
кілька разів поглядав на маленьке віконечко, і Тарас догаду
вався, що мова йшла про нього. Мардохай вимахував руками, 
слухав, перебивав мову, часто плював иабік, і, піднімаючи 
поли полукафтана, засовував у кишеню руку й виймав якісь 
брязкотельця, причому показував препогані свої панталони. 
Нарешті, всі євреї зняли такий галас, що єврей, який стояв 
иа варті, мусив подати знак, щоб мовчали, і Тарас почав уже 
побоюватися за свою безпеку, — але згадавши, що євреї й 
не можуть інакше розмовляти, як на вулиці, і що їхньої мови 
сам демон не зрозуміє, він заспокоївся.

Хвилини через дві євреї разом увійшли в його кімнату. 
Мардохай приступив до Тараса, поплескав його по плечу І 
сказав: «Коли ми та бог схочемо зробити, то вже буде так, як 
треба». ,

Тарас подивився на цього Соломона, якого ще й ие було 
на світі, і пройнявся деякою надією. Справді, вигляд його міг 
викликати деяку довіру: верхня губа в нього була просто 
страховище; товщина її, безперечно, збільшилася від сторон
ніх причин. У бороді в цього Соломона було тільки п’ятнад
цять волоенн, та й то на лівому боці. На обличчі е Соломона 
було стільки знаків від побоїв, здобутих за хвацькість, що 
він, безперечно, давно втратив лік їм ізвнк  вважати їх за ро
димі плями.

Мардохай пішов разом з товаришами, сповненими подиву



з його мудрості. Бульба залишився сам. Він був у дивному, 
небувалому стані: він почував уперше в житті неспокій. Душа 
його була у гарячковому стані. Він не був той колишній, не
зламний, непохитний, міцний, як дуб: він був малодушний; він 
був тепер слабкий. Він здригався від кожного шереху, від 
кожної нової єврейської постаті, що появлялася в кінці ву
лиці. В такому стані пробув він цілий день, не їв, не пнв, і очі 
його не відривалися ні на час від невеличкого віконця на ву
лицю. Нарешті, вж е пізно увечері показалися Мардохай і 
Янкель. Серце завмерло.

«Що? вдалося?» спитав він їх з нетерплячкою дикого 
коня.

Та перше ще, ніж євреї набралися духу відповідати, 
Тарас помітив, шо в Мардохая вже не було останнього ло
кона, який, хоч доснть нечепурно, а все ж вився кільцями 
з-під ярмулки його. Помітно було, шо він хотів щось сказати, 
але наговорив таких дурниць, що Тарас нічого не зрозумів. 
Та й сам Янкель прикладав руку до рота, нібито хворів на 
простуду.

«Ой, ласкавий пане!» сказав Янкель: «тепер зовсім не 
можна! Ій-богу, не можна! Такий негарний народ, що йому 
треба на саму голову наплювати. Ось і Мардохай скаже; 
Мардохай робив таке, якого ще не робив жоден чоловік на 
світі, але бог не схотів, щоб так було. Три тисячі війська сто
їть, і завтра їх усіх будуть на смерть карати».

Тарас глянув у вічі євреям, але вже без нетерпіння й 
гніву.

«А якщо пан хоче бачитися, то завтра треба рано, так щоб 
ще й сонце не сходило. Вартові згоджуються, 1 однн левен- 
тар 1 обіцяв. Тільки нехай їм не буде на тім світі щастя, ой 
вей мір! що це за корисливий народі 1 між нами таких нема: 
п’ятдесят червінців дав я кожному, а левентареві...»

«Добре. Веди мене до нього!» промовив рішуче Тарас, 1 
вся твердість повернулася в його душу. Він погодився на про
позицію Янкеля перебратися за іноземного графа, шо приїхав 
з німецької землі, для цього й одежу вже встиг припасти пе
редбачливий єврей. Була вже ніч. Господар дому, відомий нам 
рудий єврей з ластовинням, витяг тонкий сінннк, накритий 
якоюсь рогожею, і розіслав його на лавці для Бульби. Янкель 
ліг долі на такому самому сіннику. Руднй єврей випив неве
личку чарочку якоїсь настойки, скинув полукафтан 1, зробив

1 Тобто регіментар — начальник команди.
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шись у своїх панчохах та черевиках трохи схожим на курчп, 
подався із своєю єврейкою у щось прхоже «а шафу. Двоє 
хлопчиків, як дві хатні собачки, лягли долі біля шафи. Але 
Тарас не спав; він сидів нерухомий і злегка барабанив паль
цями по столу; він тримав у роті люльку й пускав дим, від 
якого єврей спросоння чхав і закутував у ковдру свого носа. 
Ледве небо встигло взятися блідим передвістям зорі, він уже 
штовхнув ногою Янкеля.

«Вставай, і давай твою графську одежу!»
За хвилину вдягся він; почорннв вуса, брови, надів на тім’я 

маленьку темну шапочку — і ніхто б з найближчих до нього 
козаків не міг пізнати його. На погляд йому здавалося не 
більш як тридцять п’ять літ. Здоровий рум’янець грав на його 
щоках і самі рубці додавали чогось владного. Одежа, оздоблена 
золотом, дуже лнчнла йому.

Вулиці ще спали. Жодна меркантильна 1 істота ще не по
казувалася в місті з кошиком у руках. Бульба і Янкель при
йшли до будівлі, що мала вигляд чаплі, як та снділа. Вона 
була низька, величезна, почорніла, і з одного боку її вики
далася, як шия лелеки, довга, вузька, башта, наверху якої 
стирчав шматок даху. Ця споруда відбувала безліч усяких 
служб: тут були й казарми, 1 тюрма, і навіть карний суд. Наші 
подорожні увійшли в ворота і опинилися серед просторої зали 
чи критого двору. Близько тисячі чоловік спали вкупі. Прямо 
були маленькі двері, перед якими сиділо двоє вартових і грали 
в якусь гру, яка полягала в тому, що один одного бив двома 
пальцями по долоні. Вони мало звернули уваги на тнх, що при
йшли, і повернули голови аж тоді, коли Янкель сказав: «Це 
ми, чуєте, панове, це ми».

«Ідіть!» сказав один з них, відчиняючи одною рукою двері, 
а другу підставляючи своєму товаришеві, щоб дістати від 
нього ударн.

Вони ступили в коридор, вузький і темний, який знову при
вів їх у таку саму залу з маленькими віконцями вгорі. «Хго 
йде?» закричало кілька голосів, і Тарас побачив чимало вої
нів при повній зброї. «Нам нікого не велено пускати».

«Це ми!» кричав Янкель: «їй-богу, мн, ясне панство!» Та 
ніхто не хотів слухати. На.щастя, в цей час підійшов якийсь 
товстун, що з усіх прикмет здавався начальником, бо лаявся 
найдужче за всіх.

1 Крамарська.



«Пане, ие ж  ми; ви вже знаєте «ас, 1 пай граф ше буде 
дякувати».

«Пропустіть, сто дяблів чортовій матцііі більш нічого 
не пускайте. Та шабель щоб ніхто не скидав і не собачився 
на підлозі...»

Продовження красномовного наказу не чули вже наші 
подорожні. «Це ми, це я, це свої!» казав Янкель, зустрічаю
чись з кожним.

«А що, можна тепер?» спнтав він одного з сторожі, коли 
вони нарешті підійшли до того місця, де коридор уже кін
чався.

«Можна, тільки не знаю, чи пропустять вас у саму тюрму. 
Тепер уже нема Яна: замість нього стоїть інший», відповів 
вартовий.

«Ай-ай!» вимовив тихо еврей: «це погано, ласкавий пане!»
«Веди!» промовив уперто Тарас. Єврей послухався.
Коло дверей підземелля, що сходилися вгорі гостряком, 

стояв гайдук з вусами на три яруси. Верхній ярус вусів ішов 
назад, другий прямо вперед, третій донизу, що робило його 
дуже схожим «а кота.

Єврей скорчився в три погибелі і майже боком підійшов 
до нього. «Ваша ясновельможність! ясновельможний пане!»

«Ти, жиде, це до мене говориш?»
«До вас, ясновельможний пане!»
«Гм... а я просто гайдук!» сказав триярусний вусань з пове

селілими очнма.
«А я, їй-богу, думав, що це сам воєвода. Ай, ай, ай...» при 

цьому єврей покрутив головою і розчепірив пальці. «Ай, який 
поважний вигляд! їй-богу, полковник, зовсім полковник! От 
ше б тільки на палець додати, то й полковник. Треба б пана 
посадити на жеребця, такого прудкого, як муха, та й нехай 
муштрує полки!»

Гайдук поправив нижній ярус вусів своїх, причому очі його 
зовсім розвеселились.

«Що то за народ військовий!» провадив єврей далі: «ох.вей 
мір, що за народ хороший! Шнурочки, бляшечки... так від них 
блищить, як від сонця; а цурки ', де тільки побачать військо
вих... ай, ай!» Єврей знов покрутив головою.

Гайдук закрутив рукою верхні вуса, пропустив крізь зуби 
звук, трохи схожий на кінське іржання.

«Прошу пана зробити послугу!» промовив еврей: «ось князь

1 Дівчата, дочки.
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п р и Т х а в  з чужого «раю, хоче подивитися на козаків Він ще 
зроду не бачив, що за народ козаки»

Поява іноземних графів 1 баронів була в Польщі річ досить 
звичайна: їх часто приваблювала туди єдино цікавість подиви
тися на цей майже напівазіатський куток Європи. Московія 
й Україна, вони вважали, містилася вже в Азії. І тому гайдук, 
уклонившись досить низько, визнав за пристойне додати кілька 
слів від себе:

«Я не знаю, ваша ясновельможність», казав він: «чого вам 
хочеться дивитися на них. Це собаки, а не люди. І віра в них 
така, що ніхто не поважає».

«Брешеш тн, чортів сину!» сказав Бульба: «сам ти собака! 
Як ти смієш казати, що нашої віри не поважають? Це вашої 
єретичної віри не поважають!»

«Еге-ге!» сказав гайдук: «а я знаю, приятелю, ти хто: ти 
сам із тих, що вже сидять у мене. Стривай же, я покличу сюди 
наших».

Тарас побачив свою необережність; але впертість та досада 
перешкодили йому подумати про те, як би виправити її. На 
щастя, Янкель ту ж хвилину встнг підсунутися.

«Ясновельможний пане! як же можна, щоб граф та був ко
зак? А якби він був козак, то де б він дістав таке вбрання І 
такий вигляд графський?»

«Говори собі!» і гайдук уже розтулив був широкий рот свій, 
щоб крикнути.

«Ваша королівська величність! мовчіть! морчіть, ради бога!» 
закричав Янкель: «Мовчіть! ми вже вам за це заплатимо так, 
як ще ви ніколи й не бачили: ми дамо вам два золоті червінці».

«Еге, два червінці! Два червінці мені ніщо. Я цирульникові 
даю два червінці за те, щоб тільки половину бороди мені ви
голив. Сто червінців дай, жиде!» тут гайдук закрутив верхні 
вуса. «А як не даси сто червінців, зараз закричу!»

«І нащо б так багато?» гірко сказав зблідлий єврей, розв’я
зуючи шкіряний мішок свій. Але він був щасливий, що в його 
гамані більше не було, 1 що гайдук далі ста не вмів лічити.

«Пане! пане! ходім мерщій! Бачите, який тут негарний на
род!» сказав Янкель, помітивши, що гайдук перебирав на руці 
гроші, ніби шкодуючи за тим, що не заправив більше.

«Що ж ти, чортів гайдуче», сказав Бульба, «гроші взяв, а 
показати ие думаєш? Ні, ти повинен показати. Вже коли гроші
взяв, то тн не маєш права тепер відмовити».

«Ідіть, Ідіть до дідька! а то я цю ж мить дам знати, і вас
тут... Виносьте ноги, кажу я вам, швидше!»
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«Пане! Пане! Ходім, їй-богу, ходім1 Цур їм! Нехай їм прис
ниться таке, що плювати треба», кричав бідиий Янкель.

Бульба повільно, опустивши голову, повернувся 1 йшов на
зад, переслідуваний докорами Янкеля, якого гриз сум від думки 
про марно втрачені червінці.

«І нащо було чіпати? Хай би собака лаявся! То вже такий 
народ, що не може не лаятись! Ох, вей мір, яке щастя посилає 
бог людям! Сто червінців за те тільки, що прогнав нас! А наш 
брат: йому й пейсики обірвуть, 1 з пики зроблять таке, що й ди
витися не можна, а ніхто не дасть ста червінців. О, боже мій! 
Боже милосердний!»

Та невдача ця куди більший мала вплив на Бульбу; вона 
виявлялась жерущим полум’ям в його очах.

«Ходім!» сказав він раптом, ніби стренувшнсь: «ходім иа 
майдан. Я хочу подивитися, як його будуть мучити».

«Ой, пане, навіщо ходити? Ми цнм не поможемо вже».
«Ходім!» уперто оказав Бульба, І єврей, як нянька, зітхаючи, 

поплентався слідом за ним.
Майдан, де мала відбуватися кара, не важко було розшу

кати: народ сунув туди з усіх боків. У тодішній грубий вік це 
становило одио з найцікавіших видовищ не тільки для черні, 
а й для вищих класів. Безліч старих найпобожніших жінок, 
безліч молодих дівчат 1 жінок найполохливіших, яким потім 
цілу ніч ввижалися закривавлені трупи, які кричали спросоння 
так голосно, як тільки може крикнути п’яний гусар, не пропу
скали одначе нагоди поцікавитися. «Ах, які муки!» кричало з 
ннх багато в істеричній пропасниці, заплющуючи очі й одвер
таючись, одначе вистоювали Іноді чимало часу. Інший, 1 рота 
роззявивши, і руки витягши вперед, бажав би скочити всім на 
голови, щоб звідти побачити краще. З юрби вузьких, невеликих 
1 звичайних голів висував своє товсте обличчя різник, стежив 
за всім процесом з виглядом знавця 1 розмовляв короткими 
словами з майстром зброї, якого називав кумом, бо в свята 
напивався з ним в одному шинку. Деякі палко розмовляли, Інші 
навіть билися об заклад; але більша частина була таких, які 
на весь світ І на все, що трапляється в світі, дивляться, колу
паючи пальцем у своєму носі. На передньому плані, коло самих 
вусанів, що складали міську гвардію, стояв молодий шляхтич, 
чи то він здавався шляхтичем, у військовому одязі, який надіа 
на себе геть усе, що в нього було, так що на його квартирі за
лишалась тільки подерта сорочка та сгарі чоботи. Два лан
цюжки, один поверх одного, висіли в нього на шиї з якимсь ду-
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к а ч е м .  Він стояв з коханкою своєю, ІОзнсею, і раз у  раз огля
дався, щоб хто-небудь не забруднив II шовкової сукні. Він їй 
розтлумачив геть усе, так, що вже нічогісінько не можна було 
додати. «Ось оце, серденько Юзисю», казав він: «весь народ, 
що ви бачите, прийшов на те, щоб подивитися, як будуть ка
рати смертю злочинців. А он той, серденько, що ви бачите, дер
жить у руках сокиру та інші інструменти, то кат, і він буде 
карати. І як почне колесувати та інші робити муки, то злочи
нець ще буде живий; а як відрубають голову, то він, серденько, 
ту ж мнть і вмре. Перше буде кричати й рухатися, а як тільки 
відрубають голову, тоді йому не можна буде ні кричати, ні 
їсти, ні пити, через те, що в нього, серденько, вже більше не 
буде голови». І Юзися все це слухала з страхом і цікавістю. 
Дахи домів були обсипані народом. З дахових вікон виглядали 
прехимерні пики з вусами і в чомусь схожому на чепчики. По 
балконах, під балдахінами, сиділо аристократство. Гарненька 
ручка сміхотливої, блискучої, як білий цукор, панни держа
лася за поруччя. Ясновельможні панн, досить огрядні, диви
лися з поважним виглядом. Хлоп у блискучому вбранні з ви
льотами розиоснв тут-таки усякі иапої та наїдки. Часто 
пустунка з чорними очима, схопивши ясною ручкою своєю ті
стечко й плоди, кидала в народ. Юрба голодних лицарів під
ставляла на підхват свої шапки, і який-небудь високий шлях
тич у полинялому червоному кунтуші, з почорнілими золотими 
шнурками, висунувшись з юрби овоєю головою, хапав перший 
довгими руками, цілував здобуту здобич, пригортав її до серця 
1 потім клав у рот. Сокіл, що висів у золотій клітці під балко
ном, був теж глядачем: перегнувши набік дзьоба й піднявши 
лапу, він 1 собі уважно розглядав народ. Аж ось юрба раптом 
загула, із усіх боків залунали голоси: «ведутьі ведутьі ко
заки!»

Вони йшли з відкритими головами, з довгими чубами. Бо
роди в них повідростали. Вони йшлн ні боязко, ні похмуро, а з 
якоюсь тнхою гордовитістю; їх одежа з дорогого сукна зноси
лася й теліпалась на них ветхими клаптями; вони не дивились 
1 не кланялись народові. Попереду всіх ішов Остап.

Що відчув старий Тарас, коли побачив свого Остапа? Що 
було тоді в його серці? Вій дивився на нього з юрби і не пропу
стив жодного руху його. Вони підійшли вже до місця кари. 
Остап зупинився, йому першому доводилося випити цю тяжку 
чашу. Він глянув на своїх, підняв руку вгору і промовив го
лосно: «Дай же, боже, щоб усі, які тут стоять єретики, не 
почули, нечестиві, як мучиться християнині щоб жоден з нас
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не промовив ні одного слова!» Після цього він підійшов до 
ешафота.

«Добре, синку, добре!» сказав тнхо Бульба і понурив у 
землю овою сиву голову.

Кат зірвав з Остапа ветхе лахміття; йому прив’язали руки 
й ноги в навмисне зроблені станки і... не будемо бентежити 
читачів картиною пекельних мук, від яких догори стало б їх 
волосся. Вони були витвір тодішнього грубого лютого віку, 
коли людина жила ще кривавим життям самих військових под
вигів і загартувалася в ньому душею, не чуючи людяності. 
Даремно деякі, небагато, шобулн винятком у свій вік, повста
вали проти цнх жахливих заходів. Даремно король та багато 
лицарів, просвітлені розумом і душею, подавали думки, що 
така жорстокість кари може тільки розпалити помсту козаць
кої нації. Але влада короля й розумних думок була нішо перец 
безладдям і лихою волею державних магнатів, що своєю не
розважністю, незбагненним браком усякої далекоглядності, 
дитячим самолюбством і нікчемною пихою обернули сейм у 
сатиру на урядування. Остап зносив муки й катування, як ве
летень. Ні крику, ні стогону не було чути навіть тоді, коли 
стали перебивати йому на руках і на ногах кості, коли жахли
вий хряскіт їх почули серед мертвої юрби «айдальші глядачі, 
коли панянки одвернули очі свої, — ніщо схоже «а стогін не 
вирвалося з уст його; ие здригнулося обличчя- його. Тарас 
стояв у юрбі, понуривши голову і в той же час гордо звівши 
очі, і тільки схвально говорив: «добре, синку, добре!»

Та коли підвели його до останніх смертних мук, здавалося, 
нібито стала підупадати його сила. І повів він очима круг себе: 
боже! все невідомі, все чужі обличчя! Хоч би хто-небудь Із 
близьких був при його смерті. Він не хотів би чути ридаиь та 
жалів слабої матері, чи несамовитого голосіння дружннн, іцо 
рве на собі волосся та б’є себе в білі грудн; хотів би він тепер 
побачити твердого мужа, який би розумним словом освіжив 
його і втішив при сконанні. І впав він иа силі й вигукнув у ду
шевній інемочі: «Батьку! де ти? чи чуєш ти?»

«Чую!» пролунало серед загальної тиші, 1 весь мільйон на
роду воднораз здригнувся. Частина військових вершників ки
нулась пильно оглядати юрбу народу. Янкель пополотнів, як 
смерть, і коли вонн трохи відійшли від нього, він з острахом 
обернувся назад, щоб глянути на Тараса; але Тараса вже біля 
нього не було: його й слід пропав.
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XII

Знайшовся слід Тарасів. Сто двадцять тисяч козацького 
війська показалось на кордонах України. Це вже не була яка- 
небудь мала частина чи загін, що виступив иа здобич або нав
здогін за татарами. Ні, піднялася вся нація, бо урвався тер
пець народові. Піднялася помститися за знущання над пра
вами своїми, за ганебну зневагу своїх звичаїв, за наругу з 
віри предків і святого обряду, за глум над церквами, за беш
кети чужоземних паиів, за гніт, за унію, за ганебне панування 
єврейства иа християнській землі, за все, що скупчувало й по
більшувало з давніх часів сувору ненависть козаків. Молодий, 
але сильний духом гетьман Остряииця 1 очолював усю незлі
ченну козацьку силу. Біля нього було видно старезного досвід
ченого товариша його й порадника Гуню. Вісім полковників 
вели дванадцятнтисячні полки. Два генеральні осавули та ге
неральний бунчужний їхали слідом за гетьманом. Генераль
ний хорунжий йшов попереду з головн'йм прапором: багато ін
ших хоругов і прапорів маяло вдалині; бунчукові товариші не
сли бунчуки. Багато також було інших старшин полкових, 
обозннх, військових товаришів, полкових писарів 1 з ними пі
ших та кінних загонів; майже стільки ж, окільки було реєстро
вих козаків, набралося охочекомонннх і вільних. Звідусіль під
нялися козаки, від Чигирина, від Переяслава, від Батурина, від 
Глухова, від низової сторони Дніпрової й від усіх його вер
хів’їв та островів. Без ліку коні 1 незліченні табори возів тяг- 
лися полями. І між тими козаками, між тими вісьмома полками 
найдобірнішнй з усіх був один полк; 1 полк той очолював Тарас 
Бульба. Все давало йому перевагу перед іншими: і похилий вік, 
1 досвідченість, 1 вміння керувати своїм військом, І найсильніша 
за всі ненависть до ворогів. Навіть самим козакам здавалася 
надмірною його нещадна лють і жорстокість. Тільки вогонь та 
шибеницю призначала енва голова його, і поради його на вій
ськовій раді дихали тільки самим иищениям.

Нема чого описувати всі битви, де показали себе козакн, ні 
всього поступового перебігу кампанії; все це записано на літо
писних сторінках. Відомо, яка в руській землі війна, піднята за 
віру. Нема сили дужчої, як віра. Непоборна й грізна вона, як 
нерукотворна скеля серед буряного, вічно-мінливого моря. З 
самої середини морського дна підносить вона до «ебес непро-

1 Гетьман Остряниця —  один з козацьких ватажків у боротьбі проти 
польського панування в XVII ст.
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ламні свої стіни, вся створена 9 одного цілого, суцільного ка
меня. Звідусіль видно її, і дивиться вона просто у вічі біжучим 
хвилям. І горе кораблеві, що напливе на неїі На тріски розлі
таються безсилі його снасті, тоне й трощиться вщент усе, шо є 
на них, І жалібний крик тих, що гинуть, лунає у враженому 
повітрі.

На сторінках літопису змальовано докладно, як тікали 
польські гарнізони з визволених міст; як були перевішані без
совісні орендарі-євреї, який слабкий був коронний гетьман 
Микола Потоцький з численною своєю армією проти цієї не
здоланної сили; як, розбитий, переслідуваний, перетопив він у 
невеликій річці найкращу частину свого війська; як облягли 
його в невеликому містечку Полонному грізиі козацькі полки, 
1 як доведений до краю польський гетьман під присягою обі
цяв цілковите задоволення .у всьому від короля й державних 
чинів та повернення усіх колишніх прав і привілеїв. Та не такі 
були «озаки, щоб піддатися «а те; зиали вони вже, що таке 
польська присяга. І Потоцький не красувався б більше на ше
ститисячному своєму аргамаку, притягаючи очі знатних па
нянок та заздрість дворянства, не галасував би на сеймах, да
ючи розкішні бенкети сенаторам, коли б не врятувало його 
руське духовенство, що було в містечку. Коли вийшли назуст
річ усі попи в ясних золотих ризах, несучи ікони й хрести, а 
попереду сам архієрей з хрестом у руці і в пастирській митрі, 
схилили всі козаки свої голови й поскидали шапки. Нікого б 
«е пошанували вони на той час нижче від самого короля; але 
проти своєї церкви християнської не посміли піти і пошану
вали своє духовенство. Погодився гетьман разом з полковни
ками відпустити Потоцького, взявши з нього присягу залишити 
вільними всі християнські церкви, забути стару ворожнечу й 
не чинити ніякої «ривди козацькому воїнству. Один тільки 
полковник не пристав на такий мир. Той один був Тарас. Вир
вав він жмут волосся з голови своєї й скрикнув:

«Гей, гетьмане й полковники! не зробіть такого бабського 
діла! не вірте ляхам: продадуть псяюхи! '»  А  коли полковий 
писар подав умову, 1 гетьман приклав свою владну руку, він 
зняв з себе чистий булат, дорогу турецьку шаблю з найкра
щого заліза, розламав її надвоє, як тростину, і кииув нарізно 
далеко в різні боки обидва кінці, сказавши: «Прощайте жі 
Як двом кінцям цього палаша не з'єднатися в одно 1 не скла
сти одної шаблі, так і нам, товариші, більше не бачитися на

1 Собаки.
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цьому світі! Пом'яніть вже прощальне моє слово...» (при цьому 
слові голос його виріс, піднявся вище, набув незнаної сили — 
І збентежилися всі від пророчих слів): «перед смертною годи
ною своєю ви згадаєте мене! Думаєте, купили спокій і мир, 
думаєте, панувати станете? Будете панувати іншим пануван
ням: здеруть з твоєї голови, гетьмане, шкуру! наб’ють її гре
чаною половою, і довго будуть бачити її по всіх ярмарках! Не 
вдержите й ви, панове, голів своїх! загинете у вогких льохах, 
замуровані в кам’яні стінн, коли вас, як баранів, не зварять 
усіх живими в казанах!»

«А ви, хлопці!» казав він далі, повернувшись до своїх: «хто 
з вас хоче вмирати своєю смертю? Не по запічках та бабських 
лежанках, не п’яними під тнном коло шннку' подібно до вся
кого падла, а чесною козацькою смертю, всім на одній постелі, 
як молодий з молодою! Чи, може, хочете вернутись додому та 
обернутися на недовірків, та вознтн на своїх спинах польських 
ксьондзів?» і

«За тобою, пане полковнику! за тобою!» скрикнули всі, що 
були в Тарасовому полку, і до них перебігло чимало інших.

«А коли за мною, то за мною ж!» сказав Тарас, насунув 
глибше на голову собі шапку, грізно поглянув на всіх, що за
лишалися, поправився на коні своєму й крикнув своїм: «Не 
докорить же ніхто нам прикрим словоу! Ану, гайда, хлопці, в 
пості до католиків!» І слідом за тим ударив він по коневі, і по
тягся за ним табір із ста возів, і з ними багато було кіннотни
ків і піхоти, і, обернувшись, загрожував поглядом усім, що 
залишалися, — і гнівний був погляд його. Ніхто не посмів спи
нити їх. На очах усього війська відходив полк, і довго ще 
обертався Тарас і все загрожував.

Смутні стояли гетьман і полковники; задумалися всі, і мов
чали довго, начебто пригнічені якимось тяжким передвістям. 
Недарма віщував Тарас. Так усе й сталося, як він віщував. 
Трохи згодом після віроломного вчинку під Каневом поса
джена була на палю голова гетьмана разом з багатьма най
першими старшинами.

Що ж Тарас? А Тарас гуляв по всій Польщі із своїм пол
ком, випалив вісімнадцять містечок, близько сорока костьолів 
І вже доходив до Кракова. Багато перебив він усякої шляхти, 
розграбував найбагатші й найкращі замки, розпечатали й поро
зливали по землі козаки вікові меди й вина, що ретельно збе
рігалися в панських льохах; порубали й попалили дорогі сукна, 
одіж та інше добро, яке знаходили у коморах. «Нічого не ж а
лійте!» повторював тільки Тарас. Не зважали козакн на чор-



иобривих панянок білогрудих, ясноликих дівчат: коло самих 
вівтарів не могли врятуватися вони; запалював їх Тарас разом 
з вівтарями. Не одні сніжнобілі руки піднімалися з вогнистого 
полум'я до неба, супроводжувані жалібними криками, від яких 
здвигнулася б сама земля і степова трава поиикла б від жалю 
додолу. Та не слухали нічого жорстокі козаки і, піднімаючи 
списами з вулиць немовлят їх, кидали до них же в полум'я. 
«Це вам, вражі ляхи, поминки по Остапові!» примовляв тільки 
Тарас. І такі поминки по Остапові справляв він у кожному се
лищі, поки польський уряд не побачив, що вчинки Тарасові 
були щось більше, ніж звичайне розбишацтво, і тому ж таки 
Потоцькому доручено було з п’ятьма полками піймати неод
мінно Тараса.

Шість день відходили козаки міжселищними дорогами віл 
усіх переслідувань; ледве виносили коні незвичайну втечу й 
рятували козаків. Але Потоцькнй на цей раз був гідний покла
деного доручення: невтомно гнався за ними і наздогнав на бе
резі Дністра, де Бульба зайняв для перепочинку покинуту 
зруйновану фортецю.

Над самою кручею коло Дністра-ріки виднілася вона своїм 
розбитим валом та розваленими рештками мурів. Щебенем та 
битою цеглою засипаний був верх скелі, готовий щохвилини 
зірватися й злетіти вниз. Ось тут, з двох боків, що прилягали 
до поля, обступив його коронний гетьман Потоцькнй. Чотири 
дні билися й боролись козакн, одбиваючись цеглою й камін
ням. Та вичерпались запаси й сили, і вирішив Тарас пробитися 
крізь лави. І пробилися були вже козаки, і, може, ще раз по
служили б їм вірно бистрі коні, як раптом серед самого гону 
спинився Тарас і гукнув: «Стій! випала люлька з тютюном: не 
хочу, щоб і люлька дісталася вражим ляхам». І нагнувся ста
рий отаман і став шукати в траві овою люльку з тютюном, не
розлучну супутницю на морях і на суші, і в походах, і дома. А 
тимчасом набігла враз ватага й схопила його під могутні плечі. 
Двигнув був він усіма членами, та вже не посипались на 
землю, як бувало колись, гайдуки, що схопили його. «Ех, ста
рість, старість!» сказав він, і заплакав дебелий старий козак. 
Та не старість була виною: сила подолала силу. Мало не три
дцять чоловіка повисло в нього на руках і на ногах. «Попа
лася, ворона!» кричали ляхи. «Тепер треба тільки придумати, 
яку б йому, собаці, найкращу честь віддати». І присудили, з 
гетьманського дозволу, спалити його живого на очах у всіх. 
Т.ут же стояло голе дерево, верх якого розбило громом. При
п'яли його залізними ланцюгами до стовбура, цвяхами прибили



йому руки І, піднявши його вище, щоб звідусіль було видно ко
зака, заходилися тут-таки розпалювати під деревом багаття. 
Та ие на багаття дивився Тарас, не про вогонь він думав, яким 
збиралися палитн його; дивився він, сердешний, у  той бік, де 
відстрелювались козаки: йому з висоти все було видио, як на 
долоні. «Займайте, хлопці, займайте скоріш!» гукав він: «гірку, 
що за лісом: туди не підступлять вони!» Але вітер не доніс 
його слів. «От пропадуть, пропадуть нізащо!» казав він з од- 
чаєм і глянув униз, де виблискував Дністр. Радість блиснула 
в очах його. Він побачив чотири корми, що висунулися з-за ча- 
гарника, зібрав усю снлу голосу і гучно закричав: «до берега, 
хлопці! спускайтесь підгірною стежкою, що ліворуч. Коло бе
рега човни стоять, всі забирайте, щоб не було погоні!»

На цей раз вітер дмухнув з другого боку, і всі слова почули 
козаки. Але за таку раду дістався йому тут-таки удар обухом 
по голові, якнй перевернув усе в очах його.

Пустились козаки щодуху підгірною стежкою; а вже погоня 
за плечима. Бачать: крутиться і в’ється стежка і багато дає 
вбік закрутів. «А, товариші! куди не йшло!» сказали всі, спи
нилися на мить, підняли свої нагайкн, свиснули — і татарські 
їх коиі, відірвавшись від землі, розплатавшись у повітрі, як 
змії, перелетіли через прірву й шубовснули просто в Дністр. 
Двоє тільки не дістали до річкн, гримнулись з в и с о ч и н и  об ка
міння, пропали там навіки з кіньми, навіть крикнути не встигли. 
А козаки вже пливли з кіньми у ріці і відв’язували човни. Зу
пинились ляхи над прірвою, дивуючись нечуваному козацькому 
ділу й думаючи: чи стрибати їм, чи ні? Один молодий полков
ник, жива, гаряча кров, рідний брат прекрасної полячки, що 
зачарувала бідного Андрія, не подумав довго й кинувся з 
усієї сили з конем за козаками. Перевернувся тричі в повітрі 
з конем своїм і просто гримнувся на гострі скелі. На шматки 
порвало його гостре каміння, пропав він у прірві, і мозок його, 
змішавшись з кров’ю, оббризкав кущі, що росли по нерівних 
стінах провалля.

Коли опам’ятався Тарас Бульба від удару і глянув на 
Дністр, козаки вже були на човнах і гребли веслами; кулі си
пались на них зверху, та не діставали. І спалахнули радісні 
очі в старого отамана.

«Прощайте, товаришії» гукав він їм зверху: «згадуйте мене 
1 на ту весну прибувайте сюди знову та гарненько погуляйтгі 
Що, взяли, чортові ляхи?.Думаєте, є що-небудь у світі, чого б 
побоявся козак? Стривайте ж, прийде час, буде час, дізнаєтесь 
ви, що то є православна руська віраї Вже й тепер чують далекі
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й блияькі народи: підніметься з руської землі свій цар, і не буде 
в світі сили, яка б не скорилася йому!..» А вже вогонь здій
мався над багаттям, захоплював його ноги й розіслався по
лум’ям по дереву... Та хіба знайдуться в світі такі вогні, муки 
і така сила, що пересилила б руську силу?

Не мала ріка Дністр, і багато на ній заток, річкових гус і их 
очеретів, мілнн та глибокодонних місць, блищить річкове 
дзеркало, над якнм лунає дзвінке ячання лебедів, і гордий го
голь 1 прудко несеться по ньому, і багато куликів, червонодзьо
бих курухганів 2 та всякого іншого птаства в очеретах і на 
прибережжях. Козаки швидко пливли на вузьких двостернових 
човнах, дружно гребли веслами, обережно обминали мілини, 
сполохуючи птахів, що здіймалися, і розмовляли про ового 
отамана.

' Гоголь — m a r  із сімейства качиних, дуже подібний до качки. 
* Курухтан або турухтан —  птах Із сімейства бекасових.
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ПОВІСТЬ ПРО ТЕ, ЯК ПОСВАРИВСЯ ІВАН ІВАНОВИЧ 
З ІВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ

РОЗДІЛ І 

ІВАН ІВАНОВИЧ І ІВАН НИКИФОРОВИЧ

Гарна бекеша в Івана Івановича! ну та й чудова! А які 
смушкиї Хай йому біс, які смушки! сизі з морозом! Я ставлю 
бозна-шо, коли ще в кого знайдуться такі! Гляньте, ради бога, 
на них, особливо, як стане він з кнм-небудь розмовляти, гляньте 
збоку: що то за смакота! Описати не можна: оксамиті сріблої 
вогонь! Господи боже мій! Миколаю чудотворче, угодннку бо
жий! чому ж то в мене иемае такої бекеші? Він пошнв її тоді 
ше, як Агафія Федосіївна не їздила до Києва. Вн знаєте Ага- 
фію Федосіївну? та сама, що відкусила вухо засідателеві. ОІре- 
гарна людина Іван Іванович! Який у иього дім у Миргороді! 
Круг иього з усіх боків дашок на дубових стовпах, а під даш
ком скрізь лавки. Іваи Іванович, як зробиться занадто жарко, 
скине з себе бекешу та спідні, залишиться в самій сорочці й 
одпочиває собі під дашком та поглядає, що робиться в под
вір’ї й на вулиці. Які в нього яблуні та груші під самими вік
нами! Відчиніть тільки вікно — так гілля само й вдирається до



кімнати. Це все перед домом; а подивилися б, що в нього в 
садку! Чого там тільки нема? Сливи, вишні, черешні, городина 
всяка, соняшники, огірки, дині, стручки, навіть клуня та кузня.

Прегарна людина Іван Іванович! Він дуже любить дині. Це 
його улюблена їжа. Тільки-но пообідає та вийде в самій со
рочці під дашок, ту ж мнть і каже Гапці принести дві днні. І 
вже сам розріже, збере насіння в окремий папірець та й почне 
їсти. Потім звелить Гапці принести чорнильницю і сам, влас- 
ною рукою, напише на папірці з насінням: оцю диню спожито 
такого ось дня. Якщо при тому був який-небудь гість, то: брав 
.участь ось такий. Небіжчик суддя миргородський завжди ми
лувався, дивлячись на дім Івана Івановича. Еге, будиночок 
таки непоганий. Мені подобається, що до нього з усіх боків 
прибудовано сіни та сінці, отож коли глянути на нього здаля, 
то видно самі тільки дахи, що сидять один на одному, що дуже 
скидається на тарілку, повну млинців, а ще краще на губки, 
що наростають на дереві. А втім, дахи всі крнті очеретом; 
верба, дуб та дві яблуні поспиралися на них своїми розлогими 
вітами. Поміж деревами мигтять і виходять навіть на вулицю 
невеличкі віконця з різьбленими побіленими віконницями. Пре
гарна людина Іван Іванович, його зиає й комісар полтавський! 
Дорош Тарасович Пухівочка, коли їде з Хорала, то завжди 
заїж дж ає до нього. А протопоп, панотець Петро, що живе в 
Колнберді, як збереться в нього з п’ятеро гостей, завжди каже, 
що він нікого не знає, хто б так виконував обов’язок християн
ський та вмів жити, як Іван Іванович. Боже, як збігає час! .уже 
тоді минуло понад десять років, як він повдовів. Дітей .у 'НЬОГО 
не було. У Гапки є діти й бігають часто на подвір’ї. Іван Іва
нович завжди дає кожному чи по бублику, чи по скибочці дині, 
чи грушу. Гапка в нього носить «лючі від комор та від погре
бів; а від великої скрині, що стоїть у нього в опочивальні, та 
від середньої комори Іван Іванович держить у себе й нікого 
не любить туди пускати. Гапка, дівка здорова, ходить у за
пасці, має свіжі литки та щоки. А який він богомільний, Іван 
Івановичі Щонеділі надіває він бекешу та йде до церкви. Зай
шовши т.уди, Іван Іванович, вклонившись на всі боки, звичайно 
стає на криласі і дуже добре підтягає басом. А коли скінчиться 
відправа, Іван Іванович ніяк не стерпить, щоб не обійти всіх 
жебраків. Він би, може, 1 не хотів братися до такого нудного 
діла, коли б не спонукала його до того природна добрість. «Здо
рова була, небого», звичайно казав він, знайшовши найбільш 
покалічену бабу, в подертій, пошитій з латок, одежі. «Звідки 
тн, бідолахо?»—«Я, паночку, з хутора прийшла: три дні як не
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пила, не їла, вигнали мене рідні діти». «Бідна голівонько! Чого 
ж ти прийшла сюди?» «А так, паночку, милостині просити, чи 
не дасть хто-небудь хоч на хліб». «Гм! що ж, хіба тобі хо
четься хліба?» звичайно питав Іван Іванович. «Чому б не хо
тілося! голодна, як собака». «Гм!» відповідав звичайно Іван 
Іванович: «то тобі, може, і м’яса хочеться?» «Та всьому, що з 
ласки вашої дасте, всьому буду рада». «Гм! хіба м’ясо краще 
за хліб?» «Де вже там голодному добирати? Усе, що дасте, то 
й добре». На цім слові стара звичайно простягала руку. «Ну, 
йди собі з богом», казав Іван Іванович. «Чого ж ти стоїш? адже 
я тебе не б’ю!»

І, вдавшись з такими самими запитаннями до другого, до 
третього, нарешті повертається додому, чи заходить випити 
горілки до сусіда Івана Никифоровича, або до судді, або до 
городничого. Іван Іванович дуже любить, коли йому хто-небудь 
що-небудь подарує, чи гостинця дасть. Це йому дуже подо
бається.

Дуже хороша також людина Іван Никифорович. Його двір 
біля двору Івана Івановича. Вони такі між собою приятелі, яких 
і світ не бачив. Антін Прокопович Пупопуз, який і досі ще хо
дить у коричневому сюртуці з голубими рукавами та щонеділі 
обідає в судді, звичайно казав, що Івана Никифоровича та 
Івана Івановича сам чорт зв’язав мотузочком. Куди той, туди 
й той плентається. Іван Никифорович ніколи не був жонатий. 
Хоч і говорили, ніби він женився, та це цілковита брехня. Я 
дуже добре знаю Івана Никифоровича і можу сказати, що він 
навіть не мав наміру женитися. Звідки йдуть усі ці плітки? 
Так, як ото наговорили булн, що Іван Никифорович уродився 
з хвостом іззаду. Але ця вигадка така безглузда та разом з 
тим ганебна й непристойна, що я навіть не бачу потреби спро
стовувати її перед освіченими читачами, які безперечно знають, 
що в самих тільки відьом, і то дуже в небагатьох, є ззаду 
хвіст, та й вони, проте, належать більше до жіночого роду, ніж 
до чоловічого.

Незважаючи на велике приятелювання, ці незвичайні друзі 
не зовсім були схожі між собою. Найкраще можна дізнатися 
про їхні вдачі з порівняння: Іван Іванович має незвичайний дар 
говорити напрочуд приємно. Господи, як він говорить! Це по
чуття можна порівняти хіба з тим, коли вас ськають, або по
тихеньку проводять пальцем по вашій п’яті. Слухаєш, слу
х аєш — і голову повісиш. Приємно! надзвичайно приємно! як 
сон після купання. Іван Никифорович, навпаки, більше мов
чить, та зате коли вліпить слівце, то держись тільки: обголить
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краше за всяку бритву. Іван Іванович худорлявий і високий иа 
зріст; Іван Никифорович трохи нижчий, але зате розпросто
рюється в широчінь. Голова в Івана Івановича схожа на редьку 
хвостом донизу; голова в Івана Никифоровича на редьку хво
стом догори. Іван Іванович тільки по обіді лежить у самій со
рочці під дашком, а надвечір надіває бекешу і йде куди-не
будь, або до міської крамниці, куди він постачає борошно, або 
на поле ловити перепелів. Іван Никифорович лежнть цілий день 
на ганку; коли не занадто гаряче надворі, то звичайно виста
вивши спину на сонце, і нікуди >не хоче йти. Якщо надумається 
ранком, то пройдеться по подвір’ю, огляне господарство, І 
знову спочиває. Колись давніше зайде бувало до Івана Івано
вича. Іваи Іванович надзвичайно делікатна людина і в порядній 
розмові ніколи не скаже непристойного слова і ту ж мнть об
разиться, коли почує його. Іван Никифорович іиколи не всте
режеться; тоді звичайно Іван Іванович устає з місця й каже: 
«годі, годі, Іване Никифоровичу; краще мерщій на сонце, иіж 
говорити такі богоогидні слова». Іван Іванович дуже сердиться, 
якщо йому влетить у борщ муха: він тоді стає сам не свій: І 
тарілку кине, і господареві від нього перепаде. Іван Никифо
рович дуже любнть купатися, і коли сяде по шию у воду, зве
лить поставити також у  в о д у  стіл та самовар, і дуже любнть 
пити чай у такій прохолоді. Іван Іванович голить бороду на 
тнждень двічі; Іван Никифорович один раз. Іван Іванович стра
шенно цікавий. Борони боже, коли що-небудь почнеш йому 
розказувати, та не докажеш! Колн ж чим-небудь буває невдо- 
волений, то ту ж мнть і натякне на це. Дивлячись на Івана Ни
кифоровича, надзвичайно важко розпізнати, чн задоволений 
він, чи сердитий; хоч і зрадіє з чого-небудь, то знаку не по
дасть. Іван Іванович трохи боязкий иа вдачу. У Івана Никифо
ровича, навпаки, шаровари в таких рясиих зборах, що якби 
роздути їх, то туди можна було б умістити ціле подвір’я з ко
морами й усіма будовами. У Івана Івановича великі виразні очі 
тютюнового кольору і рот трохи схожий на букву іжицю; в 
Івана Никифоровича очі маленькі, жовтуваті й зовсім зникають 
між густими бровами та пухлими щоками, а ніс його має ви
гляд стиглої сливи. Іван Іванович, коли почастує вас табакою, 
то завжди попереду лизне кришку табакерки, тоді клацне по 
ній пальцем і, подаючи, скаже, якщо ви з ним знайомі: «чи до
зволите прохати, добродію, вашої ласки?» якщо ж незнайомі, 
то: «чи дозволите прохати, добродію, не маючи честі знать чину, 
наймення та по-батькові, вашої ласки?» А Іван Никифорович 
дасть вам просто в руки свого ріжка й додасть тільки: «при-
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вволяйтесь». Як Іван Іванович, та« 1 Іван Никифорович дуже не 
люблять бліх; 1 через те ні Іван Іванович, ні Іван Н и к и ф о р о в и ч  
ніколи не проминуть єврея з крамом, щоб яе купити в нього 
елексиру в усяких слоїчках проти цих комах, вилаявши перед 
тим його добре.

А втім, незважаючи на деяку несхожість, як Іван Іванович, 
так і Іван Никифорович прегарні люди.

РО ЗДІЛ II

З  ЯКОГО  МОЖ НА Д ІЗН А ТИСЯ, ЧОГО ЗА Х О ТІЛО СЬ 
ІВАНОВІ ІВАНОВИЧУ, ПРО Щ О  ВЕЛАСЯ РО ЗМ О ВА  МІЖ  
ІВАНОМ ІВАНОВИЧЕМ ТА ІВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ  

І ЧИМ ВОНА СКІНЧИЛАСЬ

Райком, це було в липні місяці, Іваи Іванович лежав під 
дашком. День був гарячий, повітря сухе й переливалося струм
ками. Іван Іванович встиг уже побувати за містом коло косарів 
та на хуторі, встиг розпитати чоловіків та жінок, що зустріча
лися по дорозі, звідки, куди й чого; наморився страх і приліг 
одпочити. Лежачи, він довго оглядав комори, подвір'я, сараї, 
курей, що бігали по подвір’ю, 1 думав собі: «Боже ти мій, гос
поди, який я хазяїн! Чого в мене немає? Птиця, будівлі, ко
мори, есе, чого душа забажає, горілка перегінна, настояна; в 
садку груші, сливи; в городі мак, капуста, горох... Чого ж ще 
нема в мене?.. Хотів би я знати, чого нема в мене?»

Поставивши собі таке глибокодумне запитання, Іван Івано
вич задумався; а тимчасом очі його відшукали нові речі, пере
ступили через паркан на подвір’я до Івана Никифоровича і за
хопилися мимоволі цікавим видовищем. Худа баба виносила 
за порядком з л е у а н у  одежу та розвішувала її на натягнутому 
мотузку провітрювати. Незабаром старий мундир, з виноше
ними обшлагами, простяг у повітря рукава й обіймав парчеву 
кофту, з-поза нього висунувся дворянський з гербовими гудзи
ками, з одгризеним коміром, білі казимірові штани, з плямами, 
що їх колись натягав Іван Никифорович на ноги і що їх тепер 
можна було натягти хіба що на його пальці. За ними незаба
ром звисли й інші на зразок букви Л. Потім синій козацький 
бешмет, що його пошив собі Іван Никифорович літ тому з два
надцять, коли лагодився був вступити до міліції та вже й за
пустив був собі вуси. Нарешті, одне до одного, виткнулася 
шпага, схожа на гострий шпиль, що стирчав у повітрі. Потім 
замаяли фалди чогось схожого на каптан, трав’янисто-зеленого 
кольору, з мідними гудзиками, як п'ятак завбільшки. З-за фалд 
виглянув жилет, облямований золотим позументом, з вели

]бв



ким викотом спереду. Жилет закрила незабаром стара спід
ниця покійної бабуні, з кишенями, у  які можна було заховати 
по кавуну. Все те, перемішуючись, становило для Івана Івано
вича дуже цікаве видовище, тимчасом як сонячне проміння, 
охоплюючи то там, то там синій чи зелений рукав, червоний 
обшлаг, або частину золотої парчі, чи мінячись на вістрі шпагн, 
робили з нього щось незвичайне, схоже на той вертеп, що його 
возять по хуторах мандрівні дурисвіти. Особливо, коли юрма 
людей, стиснувшись докупи, дивиться на царя Ірода в золотій 
короні, чи иа А н т о н а щ о  веде «озу; за вертепом вищить 
скрипка; циган бренькає руками на губах, замість барабана, а 
сонце заходить, і овіжнй холод південної ночі непомітно гор
неться щільніше до свіжих плечей та грудей огрядних хуторя
нок. Незабаром стара вилізла з комори, кректячи й несучи на 
собі старовинне сідло з поодриваними стременами, з витертими 
ремінними чохлами для пістолів, з чепраком, колись яскраво- 
червоного кольору, із золотим гаптуванням та мідними при
красами. «Ого дурна баба!» подумав Іван Іванович: «вона ще 
витягне й самого Івана Никифоровича провітрювати». І справді: 
Іван Іванович не зовсім помилився в своєму здогаді. Хвилин 
через п’ять піднеслися нанкові шаровари Івана Никифоровича 
І чатулили собою мало ие половину подвір’я. Після того вона 
винесла ще шапку та рушницю. «Що ж це за знак?» подумав 
Іван Іванович: «я не бачив ніколи рушниці в Івана Никифоро
вича. Що ж це він? стріляти не стріляє, а рушницю держить! 
Нащо ж вона йому? А штучка гарна! Я давно хотів прндбаги 
собі таку. Дуже мені хочеться мати цю рушничку; я люблю по
бавитися рушничкою. Гей, бабо, бабо!» загукав Іван Іванович, 
киваючи пальцем.

Стара підійшла до огорожі.
«Що це в тебе, бабусю, таке?»
«Бачите самі, рушниця».
«Яка рушниця?»
«Хто його знає, яка! Якби вона була моя, то я, може, й зна

ла б, з чого вона зроблена, але воиа панська».
Іван Іванович устав і почав розглядати рушницю з усіх бо

ків і забув покартати бабу за те, що вона вивісила її разом Із 
шпагою провітрювати.

«Вона, мабуть, залізна», казала далі стара.
«Гм! залізна. Чому ж вона залізна?» казав про себе Іван 

Іванович: «А чи давно вона в пана?»

1 Цар Ірод І Антін — дійові особи вертепних драм.
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«Може, й давно».
«Гарна штучка!» провадив далі Іван Іванович: «я випрошу 

Гї. Що він має робити з нею! або виміняю на що-иебудь. А що, 
бабусю, дома пан?

«Дома».
«Що він? лежить?»
«Лежить».
«Ну, гаразд; я зайду до нього».
Іван Іванович одягся, взяв у руки сукувату палицю од со

бак, бо в Миргороді куди більше їх трапляється на вулиці, иіж 
людей, 1 пішов.

Двір Івана Никифоровича хоч був біля двору Івана Івано
вича й можна було перелізти з одного в другий через тин, 
проте Іван Іванович пішов вулицею. З цієї вулиці треба було 
перейти в провулок, такий вузький, що коли траплялось зустрі
тися там двом повозам по одній коняці, то воии вже не могли 
розминутись і залишалися в такому стані доти, поки схопивши 
за задні колеса, не витягали їх того туди, а того туди, на оби
два боки на вулицю. А піший вбирався, мов у квітки, в реп’яхи, 
що росли обабіч коло тину. На цей провулок виходили з одного 
боку сарай Івана Івановича, а з другого—комора, ворота та го
лубник Івана Никифоровича. Іван Іванович підійшов до воріт, 
забряжчав клямкою: всередині здійнялась гавкотня; та різно- 
масна зграя скоро побігла, вимахуючи хвостами, назад, по
бачивши, що то була знайома людина. Іван Іванович перейшов 
подвір'я, де рябіли індійські голубн, що їх годував власноручно 
Іван Никифорович, лушпиння з кавунів та динь, там травичка, 
там поламане колесо, чи обруч із бочки, або хлопчина, якнй 
валявся на землі в забрудненій сорочці — картина, що люблять 
живописці! Тінь від розвішаної одежі вкривала майже все по
двір’я і давала йому деякий холодок. Баба зустріла його, укло
нилась і, загавившись, стала на одному місці. Перед домом че
пурився ганочок з дашком на двох дубових стовпах — непев
ний захисток від сонця, що в цей час на Україні не любить 
жартувати і обливає пішу людину з голови до п’ят гарячим по
том. З цього можна було бачити, як ото дуже забажалося Іва
нові Івановичу набути потрібну річ, коли він наважився піти в 
таку пору, не додержавши навіть свого повсякчасного звичаю 
виходити тільки ввечері.

Кімната, куди вступив Іван Іванович, була зовсім темна, бо 
віконниці були позачинювані, і сонячний промінь, пробива
ючись крізь дірку, зроблену у віконниці, набув райдужних барв 
1, вдаряючи в протилежну стіну, вимальовував на ній строка
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тий ландшафт з очеретяних дахів, дерев та розвішаної на по
двір’ї одежі, тільки все обернене догори. Від того усій кімнаті 
надавалося якоїсь дивної сутіні.

«Боже поможи!» сказав Іван Іванович.
«А! здорові будьте, Іване Івановичу!» відповів голос з 

кутка. Тоді тільки Іван Іванович помітив Іваиа Никифоровича, 
що -лежав на розстеленому долі «илимі. «Вибачайте, що я пе
ред вами в натурі». Іван Никифорович лежав без усього, на
віть без сорочки.

«Нічого. Чи спочивали ви сьогодні, Іване Никифоровичу?»
«Спочивав. А ви спочивали, Іване Івановичу?»
«Спочивав».
«То оце ви і встали?»
«Я оце встав? Христос з вами, Іване Никифоровичу! Як 

можна спати до такої пори! Я оце тільки приїхав із хутора. 
Прегарні жита по дорозі! дивовижні! І сіно таке буйне, м’яке, 
травнисте!»

«Горпино!» загукав Іван Никифорович: «принеси Іванові 
Івановичу горілки та пирогів із сметаною!»

«Гарна година сьогодні!»
«Не хваліть, Іване Івановичу. Чорти б її  забрали! місця не 

знайдеш від спеки».
«От, треба-таки спом’янути чорта. Гей, Іване Никифоро

вичу! Ви згадаєте моє слово, та вже буде пізно: буде вам на 
тім світі за богоогидні слова».

«Чим же я образив вас, Іване Івановичу? Я не зачіпав ні 
батька, ні матері вашої. Не знаю, чим я вас образив».

«Годі вже, годі, Іване Никифоровичу!»
«Ій-богу, я не образив вас, Іване Івановичу!»
«Дивно, що перепелиці до цього часу не йдуть на дудочку».
«Як вн собі хочете, думайте, що ваша воля, а тільки я вас 

не образив нічим».
«Не знаю, чому вони не йдуть», казав Іван Іванович, ніби 

не слухаючи Івана Никифоровича. «Чи час не настав ще, тільки 
ж  пора, здається, така, як треба».

«То ви кажете, що жита гарні?»
«Чудові жита, чудові!»
Після того запала мовчанка.
«Навіщо це ви, Іване Никифоровичу, одежу розвішуєте?» 

нарешті сказав Іван Іванович.
«Та прегарну, майже нову одежу загноїла проклята баба. 

Тепер провітрюю; сукно тонке, добряче, перелицюй тільки — і 
можна знову носити».



«Мені там сподобалась одна штучка. Іване Никифоровичу».
«Яка?»
«Скажіть, будь ласка, навіщо вам ота рушниця, що провіт

рюється у вас вкупі з одежею?» Тут Іван Іванович підніс та- 
баки: «Чи насмілюся просити ласки?»

«Нічого, призволяйтесьі я понюхаю свою». На цім слові 
Іван Никифорович помацав круг себе і дістав ріжок. «Ото 
дурна баба, то вона й рушницю туди почепила! Гарну табаку 
єврей робить у Сорочиниях. Не знаю, чого він додає туди, а 
таке пахуче! На канупер трохи схоже. Ось візьміть, розжуйте 
трошки в роті. А правда, схоже трошкн на канупер? беріть, при- 
зволяйтесь!»

«Скажіть, будь ласка, Іване Никифоровичу, я все про руш
ницю, шо ви з нею робитимете? адже вона вам не потрібна».

«Як це не потрібна? а як доведеться стріляти?»
«Господь з вами, Іване Никифоровичу, коли ж ви будете 

стріляти? Хіба по страшному суді? Ви, скільки я знаю й інші 
пам’ятають, ще жодної качки не вбили, та й вам натуру не 
таку вже господь бог дав, щоб стріляти. У вас статура і по
стать поважна. Як же вам блукати болотами, коли ваша оде
жина, та, що її не в кожній розмові годиться називати, про
вітрюється і тепер ще, то що ж толі? Ні, вам треба спокою, від
починку (Іван Іванович, як згадано вже, надзвичайно мальов
ничо говорив, коли треба було переконувати кого. Як він го
ворив! Боже, як він говорив!). Егеж, то вам, кажу, личать при
стойні вчинки. Послухайте, віддайте її  мені!»

«Як це можна! це рушниця дорога. Таких рушниць тепер 
не знайдете ніде. Я ще як збирався в міліцію, купив її в тур
чина. А тепер бн ото враз 1 віддати її! Як можна! це річ конче 
потрібна».

«Нащо ж вона потрібна?»
«Як нащо? А коли нападуть на хату розбійники... Ще б пак 

непотрібна! Слава тобі господи! тепер я спокійний 1 не боюсь 
нічого. А чому? тому, шо я знаю, що в мене стоїть у коморі 
рушниця».

«Добра рушниця! Та в неї, Іване Никифоровичу, замок зіп
сований».

«То т о , шо зіпсований? Можна полагодити. Треба тільки 
вмазати конопляною олією, щоб не Іржавів».

«З ваших слів, Іване Никифоровичу, я нітрохи яе бачу 
дружньої до мене прихильності. Ви нічого не хочете зробити 
для мене на знак приязні».

«Як же це ви говорите, Іване Івановичу, що я вам ие вияв
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ляю ніякої приязні? Як вам не совісно? Ваші воли пасуться в 
мене на степу, і я ні разу «є займав їх. Коли їдете до Полтави, 
то завжди просите в мене брички, — 1 що ж? хіба не давав я 
коли? Дітлахи ваші перелазять через тин до мене на подвір’я 
та бавляться з моїми собаками — я нічого не кажу: нехай собі 
бавляться, аби нічого не займали! нехай собі бавляться!

«Коли не хочете подарувати, то, може, поміняємось».
«Що ж ви мені дасте за «еї?» Тут Іван Никифорович сперся 

на руку і поглянув на Івана Івановича.
«Я вам дам за неї буру свнию, ту саму, що відгодував у 

сажу. Добра свиня! Побачите, коли на той рік вона не наведе 
вам поросят».

«Не знаю я, як ви можете, Іване Івановичу, це говорити. 
Нащо мені свиня ваша? Хіба по чортові поминки справляти».

«От ізнов! без чорта таки не можна обійтися! Гріх вам; їй- 
богу, гріх Іване Никифоровичу!»

«Та як же вн, справді, Іване Івановичу, даєте за рушницю 
чорт знає що таке: свиню».

«Чого ж вона чорт знає що таке, Іване Никифоровичу?»
«Як же таки, ви самі б розміркували до ладу. Це таки руш

ниця— річ відома; а то чорт знає що: свиня! Коли б не ви ка
зали, я б міг взяти це за образу для себе».

«Що ж таке негарне помітили ви в свині?»
«Та за кого ж ви справді вважаєте мене? щоб я свиню...»
«Сідайте, сідайте! не буду вже... Нехай вам зостається 

ваша рушниця, нехай собі зогниє та переіржавіє, стоячи в 
кутку в коморі — не хочу більше говорити про неї».

Після того запала мовчанка.
«Кажуть», почав Іван Іванович: «що трн королі оповістили 

війну цареві нашому».
«Егеж, казав мені Петро Федорович; що ж це за війна? і 

чого вона?»
«Напевне не можна сказати, Іване Никифоровичу, за що 

вона. Я гадаю, що королі хочуть, щоб ми всі перейшли в ту
рецьку віру».

«Ач, дурні, чого захотіли!» промовив Іван Никифорович, 
підвівши трохи голову.

«От бачите, а цар наш й оголосив їм за те війну. Ні, каже, 
перейдіть вн самі у віру христову!»

«Що ж? адже наші їх поб’ють, Іване Івановичу!»
«Поб’ють. То не хочете, Іване Никифоровичу, проміняти 

рушннчку?»
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«Мені дивно, юане Івановичу, ви, здається, людина відома 
вченістю, а говорите як підліток. Що б я за дурень такий...»

«Сідайте, сідайте. Бог із нею! нехай вона собі згнне; не го
воритиму більше!..»

У цей час принесли закуску.
Іван Іванович випив чарку й закусив пирогом із сметаною. 

«Слухайте, Іване Никифоровичу. Я вам дам, крім свині, ще 
два мішки вівса; ви ж бо вівса не сіяли. Цього року вам одна
ково треба буде купувати овес».

«Ій-богу, Іване Івановичу, з вами говорити треба гороху 
наївшись. (Це ще нічого, Іван Никифорович ще й не такі слівця 
пускає). Де видано, щоб хто рушницю проміняв за два мішки 
вівса? Небійсь, бекеши своєї не віддасте».

«Та ви ж забули, Іване Никифоровичу, що я й свиню ще 
даю вам».

«Як! два мішки вівса й свнню за рушницю?»
«А що ж, хіба мало?»
«За рушницю?»
«Звісно, за рушницю!»
«Два міщки за рушницю?»
«Два мішки не порожні, а з вівсом; а свиню забули?»
«Поцілуйтеся вн з своєю свинею, а коли не хочете, то з 

чортом!»
«О! вас зачепи тільки! Побачите: нашпигують вам на тому 

світі язика гарячими голками за такі богомерзенні слова. Після 
розмови з вами треба й обличчя й руки вмити й самому обку
ритися».

«Дозвольте, Іване Івановичу; рушниця річ благородна, що- 
найцікавіша забавка, до того й окраса в кімнаті приємна...»

«Ви, Іване Никифоровичу, розносилися так з своєю рушни
цею, як дурень з писаною торбою», сказав Іван Іванович з до
садою, бо й справді починав уже гніватися.

«А ви, Іване Івановичу, справжній гусак».
Якби Іван Никифорович не сказав цього слова, то вони б 

посперечалися проміж себе й розійшлись, як завжди, прияте
лями; але тепер сталося зовсім не те. Іван Іванович увесь спа
лахнув.

«Що ви таке сказали, Іване Никифоровичу?» запитав він, 
підвищивши голос.

«Я сказав, що ви схожі на гусака, Іване Івановичу!»
«Як же ви насмілились, добродію, забувши і пристойність 

і пошану до чнну іі фамілії людини, знеславити таким ганеб
ним найменням?»
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«Що ж тут ганебного? Та чого ви ото й справді розмаха
лися руками, Іване Івановичу?»

«Ще раз кажу, як ви насмілились, знехтувавши всяку при
стойність, назвати мене гусаком?»

«Начхав я вам на полову, Іване Івановичу! Що це ви так 
розкудахкались?»

Іван Іванович ие міг більше стриматися: губи його тремтіли; 
рот змінив звичайний вигляд іжиці і став схожим на О; очима 
він так лупав, шо зробилося страшно. Це було в Івана Івано
вича надзвичайно рідко. Треба було для цього його дуже роз
гнівити. «Та я ж вам об’являю», вимовив Іван Іванович: «що я 
знати вас не хочу».

«Велике лихо! їй-богу, не заплачу від того!» відповів Іван 
Никифорович. Брехав, брехав, їй-богу, брехав! йому дуже було 
прикре те.

«Ноги моєї «е буде у вашій хаті».
«Еге-ге!» сказав Іван Никифорович, з досади не знаючи сам,- 

шо робити, і навіть проти звичаю ставши на ноги. «Гей, бабо, 
хлопче!» Тут виткнулася з-за дверей та сама худа баба і неве
личкий на зріст хлопчик, закутаний у довгий і широкий сюртук. 
«Візьміть Івана Івановича за руки та виведіть його за двері!»

«Як? Дворянина?» закричав з почуттям гідності й обурення 
Іван Іванович. «Насмільтесь тільки! підступіть! я вас знищу з 
дурним вашим паном! Ворон не знайде місця вашого!» (Іван 
Іванович говорив надзвичайно сильно, коли душа його 
була обурена).

Вся група являла сильну картину: Іван Никифорович, що 
стояв посеред кімнати в повній красі своїй, без будь-якої 
оздоби! Баба, роззявивши рота й виявивши на обличчі найбез- 
глуздішу, повну переляку міну! Іван Іванович з піднесеною 
вгору рукою, як змальовувалося римських трибунів! То була 
незвичайна хвилина! Спектакль чудовий! і тимчасом був один 
тільки глядач: це був хлопчик у незмірному сюртуці, що стояв 
досить спокійно і колупав пальцем свого иоса.

Нарешті Іван Іванович взяв шапку свою. «Дуже гарно пово
дитесь ви, Іване Никифоровичу! чудесно! Я це пригадаю вам!»

«Ідіть, Іване Івановичу, ідіть! та глядіть, не попадайтеся 
мені: бо я вам, Іване Івановичу, всю пику поб’ю!»

«Ось вам за це, Іване Никифоровичу», відповів Іван Івано
вич, скрутивши йому дулю та грюкнувши за собою дверима, що 
вискнули, захрипіли і розчинилися знову. Іван Никифорович 
виставився з дверей і щось хотів додати, та Іван Іванович уже 
не оглядався і прожогом біг з подвір'я.
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Р О З Д ІЛ  III

Отже два статечні мужі, честь і окраса Миргорода, посва
рилися між собою! і за що? за дурницю, за гусака. Не хотіли 
бачити один одного, порвали всі з&’язки, тимчасом як перше 
були відомі за найнерозлучніших друзів! Щодня бувало Іван 
Іванович та Іван Никифорович посилають один до одного дові
датись про здоров’я і часто перемовляються один з одним із 
своїх ганків та говорять один одному такі приємні слова, що 
серцю мило слухати було. В неділю бувало Іван Іванович у 
штаметовій бекеші ', Іван Никифорович у нанковому ясноко
ричневому козакині йдуть, майже попід руки побравшись один 
з одним, до церкви. І коли Іван Іванович, що мав очі надзви
чайно пильні, перший помічав калюжу чи який-небудь бруд по
серед вулиці, що трапляється іноді у Миргороді, то завжди ка
зав Іванові Никифоровичу: «стережіться, не ступіть сюди но
гою, бо тут негаразд». Іван Никифорович, з свого боку, виявляв 
теж найзворушливіші ознаки приязні і, хоч би як стояв далеко, 
завжди простягне було до Івана Івановича руку з ріжком, при
казуючи: «призволяйтесь!» А яке чудове хазяйство в обох!., і 
ці два приятелі... Коли я почув про це, то мене як громом при
било! Я довго не хотів вірити: боже праведний! Іван Іванович 
посварився з Іваном Никифоровичем! Такі достойні люди! То 
що ж тепер тривке на цьому свігі?

Коли Іван Іванович прийшов до себе додому, то довго ще 
хвилювався. Він бувало найперше зайде до стайні подивитися, 
чн їсть кобила сіно (в Івана Івановича кобилка булана з лисин
кою на лобі. Дуже добра конячка); потім нагодує індиків та 
поросят з рук влаоних і тоді вже йде до покоїв, де або робить 
дерев’яний пооуд (він дуже майстерно, не гірше за токаря, вміє 
виробляти всякі речі з дерева), або читає книжку, друковану в 
Любія, Гарія та Попова 2 (назви її Іван Іванович не пам’ятає, 
бо дівка вже дуже давно відірвала верхній край титульного 
аркушика, забавляючи дитину), або ж відпочиває під дашком. 
А тепер він не взявся до жодного свого повсякчасного діла. 
Та замість того, зустрівши Гапку, почав лаяти, чого вона ти
няється без роботи, тимчасом як вона несла крупи на кухню;
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кинув палицю иа півня, що підійшов до ганку за звичайним 
дагком 1 коли підбіг до нього за мурзаний хлопчина в подертій 
сорочинці та закричав: «татку, татку, дай пряника!» то він иа 
нього так страшно посварився 1 затупав ногами, що переляка
ний хлопчина забіг бозна-куди.

Одначе, нарешті він одумався 1 взявся до повсякчасного 
діла. Пізно сів він обідати і вже майже над вечір ліг спочивати 
під дашком. Добрий борщ із голубамл, що зварила Гапка, ви
гнав зовсім вранішню подію. Іван Іванович знову почав з утіхою 
розглядати своє господарство. Нарешті спинився очима на су
сідовому подвір’ї й сказав сам до себе: «Сьогодні я не був у 
Івана Никифоровича: піду-но до нього». Сказавши це, Іван 
Іванович узяв палицю та шапку й подався на вулицю; та ледве 
тільки вийшов за ворота, як згадав про сварку, плюнув і вер
нувся назад. Майже такий самий рух трапився й на подвір’ї в 
Івана Никифоровича. Іван Іванович бачив, як баба вже ступила 
була на тин, намірившись перелізти до нього на подвір’я, аж 
раптом почувся голос Івана Никифоровича: «назад! назад! не 
треба!» Одначе Іванові Івановичу стало дуже нудно. Дуже 
могло бути, що ці достойні люди другого ж таки дня помири
лися б, якби особлива подія в господі Івана Никифоровича не 
знищила останньої надії та не підлила смальцю в готовий по
гаснути вогонь ворожнечі.

До Івана Никифоровича над вечір того самого дня приїхала 
Агафія Федосіївна. Агафія Федосіївна не була ні родичкою, 
ні своячкою, ні навіть кумою Іванові Никифоровичу. Здава
лося б, зовсім не було їй чого до нього їздити, 1 він сам не 
був занадто їй радий; одначе вона їздила й проживала в нього 
по цілому тижню, а часом і довше. Тоді вона відбирала ключі 
і всю господу брала в свої руки. Це було дуже неприємно Іва
нові Никифоровичу, а проте він, на диво, слухав її, як дитина, 
і -хоч іноді й намагався чинити опір, та завжди Агафія Федо
сіївна брала гору.

Я, правду кажучи, не розумію, чого то так ведеться, що 
жінки хапають нас за носа, так само спритно, начебто чайник 
за ручку? Чи то руки їм так створено, чи носи наші ні на що 
більше не придатні. І дарма, що ніс Івана Никифоровича був 
трохи схожий на сливу, вона вхопила його за той ніс і водила 
за собою, як собачку. Він навіть змінював прн ній мимоволі 
звичайні свої життьові звички: не так довго лежав на сонці, а 
коли й лежав, то не в натурі, а завжди надівав сорочку та ша
ровари, хоч Агафія Федосіївна зовсім того не вимагала. Вона 
була неохоча до церемоній, і коли в Івана Никифоровича була
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пропасниця, вона сама власними руками витирала його з го
лови до п’ят скипидаром та оцтом. Агафія Федосіївна носила 
иа голові чепець, три бородавки на носі та капот кофійного ко
льору з жовтенькими квіточками. Уся постать її  схожа була 
на кадовб, і через те знайти її талію було так само важко, як 
побачити без дзеркала свій ніс. Ніжки в неї були коротенькі, 
сформовані на зразок двох подушок. Вона плескала язиком 
про сусідів та їла варені буряки ранками, і напрочуд добре лая
лась — і при всій цій різноманітній роботі обличчя в неї ні
коли не змінювало свого виразу, що звичайно можуть виявляти 
самі тільки жінки.

Як тільки вона приїхала, все пішло шкереберть: «Ти, Іване 
Никифоровичу, не мирися з ним і не перепрошуй: він тебе за
напастити хоче; то такий уже чоловік! Ти ще його не зиаєш». 
Шепотіла, шепотіла проклята баба й зробила те, що Іван Ни
кифорович і чути не хотів про Івана Івановича.

Усе набрало іншого вигляду: якщо сусідський собака забі
гав коли на подвір’я, то його лупцювали всім, що під руку тра
питься; дитинчата, що перелазили через тин, верталися з ве
реском, з задертими сорочинами та слідами від різок на спині. 
Навіть сама баба, коли Іван Іванович хотів був її спитати про 
щось, вчинила таку непристойність, що Іван Іванович, як 
людина надзвичайно делікатна, плюнув І промовив тільки: 
«Ото погана баба! гірша за свого пана!»

Нарешті, щоб довершити всі образи, осоружний сусід збуду
вав просто нього, де звичайно був перелаз через тин, гусячий 
хлів, нібито з особливим наміром посилити образу. Цей огид
ний для Івана Івановича хлів збудований був диявольськи 
хутко: за один день.

Це розбуркало в Івані Івановичу злість та бажання помсти- 
тися. Він не подав, проте, і знаку, що йому це прикро, дарма 
що хлів навіть захопив частину його землі; та серце в нього 
так билося, що йому було надзвичайно трудно зберігати цей 
зовнішній спокій.

Так перебув він день. Настала ніч... О, якби я був жи
вописцем, я чудесно змалював би всі чари ночі! Я б змалював, 
як спить весь Миргород; як нерухомо дивляться на нього не
зчисленні зорі; як серед тієї видимої тиші лунає то близьке, то 
далеке гавкання собак; як повз них мчить закоханий паламар 
і перелазить через тин з лицарською безстрашністю; як білі 
стіни домів, оповиті місячним сяйвом, стають біліші, а дерева, 
що їх обступають, темніші, тінь від дерев лягає чорніша, квіти
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та замовкла трава стають запашніші, 1 цвіркуни, невгамовні ли
царі ночі, дружно з усіх кутків зводять свої пріскотливі пісні. 
Я б змалював, як в одному з цих низеньких глиняних дімків 
чорнобривій городянці з тремтячими молодими персами, що 
розкинулась «а самотній постелі, сниться гусарський вус та 
шпори, а місячне сяйво сміється в неї на щоках Я б змалював, 
як на білій дорозі мигтить чорна тінь кажана, що сідає на білі 
комини хат... Та навряд чи міг би я змалювати Івана Івановича, 
шо вийшов ті€І ночі з пилкою в руці. Скільки «а обличчі в 
нього позначилося різноманітних почуттів! Тихо, тихо підкрався 
він і підліз під гусячий хлів. Собаки Івана Никифоровича ще 
нічого не знали про сварку між ними і тому дозволили йому, 
як давньому приятелеві, підійти до хліва, що весь тримався 
на чотирьох* дубових стовпах; підлізши до найближчого стовпа, 
приклав він до нього пилку й почав пиляти. Шум, що зчинився 
від пилки, примушував його щохвилини оглядатись; але думка 
про образу повертала бадьорість. Перший стовп було підрі
зано; Іван Іванович узявся до другого. Очі його палали й нічого 
не бачили від страху Раптом Іван Іванович скрикнув і зімлів: 
йому привидився мрець; та скоро він отямився, побачивши, що 
то був гуса«, який виставив до нього свою шию. Іван Іванович 
плюнув обурено і взявся знову до роботи. І другий стозп 
підрізано, будівля похитнулася. Серце в Івана Івановича 
почало так страшно битись, коли він увявся до третього, що 
він кілька разів кидав роботу; уже більш як до половини його 
було підрізано, коли раптом хигка будівля дуже похитнулась... 
Іван Іванович ледве встиг одскочити, як вона, затріщавши, по
валилася. Схопивши пилк.у, страшенно переляканий, прибіг він 
додому й кинувся на ліжко, не маючи навіть духу поглянути 
у вікно на наслідки свого страшного вчинку, йому здавалося, 
що весь двір Івана Никифоровича зібрався: стара баба, Іван 
Никифорович, хлопчина в безконечному сюргуці, усі з кілками, 
очолювані Агафією Федосіівною, йшли руйнувати та ламаги 
його дім.

Другого дня Іван Іванович весь час був як у пропасниці. 
Все йому привиджувалося, шо осоружний сусід, помщаючись 
за ге, принаймні підпалить його дім. І через те він звелів Гапці 
щохвилини оглядати всюди, чи не покладено де-небудь су
хої соломи. Нарешті, щоб випередити Івана Никифоровича, 
він вирішив проскочити, мов заєць, наперед і подати на нього 
скаргу до миргородського повітового суду. Що то була за 
скарга, про те можна довідатись із иасгупного розділу.
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РОЗДІЛ IV

П РО  ТЕ, Щ О  СТАЛОСЯ В М ИРГОРО ДСЬКО М У 
ПОВІТОВОМУ СУДІ

Чудове місто Миргород! Яких тільки нема в ньому будин
ків! І під стріхою, і під очеретом, і навіть під дощаним дахом; 
праворуч вулиця, ліворуч вулиця, скрізь прегарний тин; по 
ньому в’ється хміль, на ньому висять горшки, з-поза нього со
няшник показує свою сонцеподібну голову, червоніє мак,.миг
тять товсті гарбузи... Розкіш! Тин завжди приоздоблений та
кими речами, які роблять його ще мальовничішим: чи почепле
ною плахтою, чи сорочкою чи шароварами. В Миргороді немає 
ні злодійства, ні шахрайства, і через те кожен вивішує, що 
йому спаде на думку. Як будете підходити до майдану, то, 
певне, спинитесь на якийсь час полюбуватися краєвидом: на 
майдані стоїть калюжа, дивовижна калюжа! єдина, як у  тільки 
вам щастило коли-небудь бачити! Вона займає мало не весь 
майдан. Чудова калюжа! Будинки й будиночки, що здалека 
можуть здатися за копиці сіна, обступивши навкруги, ди
вуються з її краси.

Але я тієї думки, що нема кращого будинку за повітовий 
суд. Чи дубовий він, чи березовий, мені нема діла; але в ньому, 
шановні добродії, восьмеро вікон! восьмеро вікон уряд, просто 
иа майдан і на ту водяну просторінь, про яку я вже казав і яку 
городничий називає озером! Один тільки він помальований в 
гранітний колір; інші всі доми в Миргороді просто побілені. 
Дах на ньому весь із драниці, 1 був би навіть пофарбований 
червоним, коли б приготовану для того олію канцеляристи, 
приправивши цибулею, не з’їли, що було, як навмисне, саме в 
піст, і дах залишився непофарбованим На майдан виходить га
док, де часто бігають кури, бо на ганку майже завжди розси
пано крупи, чи шо-небудь їстивне, що, проте, робиться не нав
мисно, а єдино через необережність позивачів. Дім поділе
ний на дві половини: в одній у с т а н о в а ,  в другій а р е ш 
т а н т с ь к а .  На тій половині, де у с т а н о в а, є дві кімнати, 
чисті, побілені, одиа, передня, для позивачів; у другій сгіл, 
прикрашений чорнильними плямами; на ньому зерцало1. Чо
тири стільці дубові з високими спинками; попід стінами скрині, 
окован! залізом, де зберігалися цілі паки повітової ябеди. На 
одній з цих скринь стояв тоді наваксований чобіт.

1 Трикутна прнзма, на якій наклеєно було пруконанГ екземпляри на
казів Петра І про оберігання прап громадських, про правила в судових 
установах, про державні статути та їх важливість.
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Засідання почалося ше зранку. Суддя, досить огрядна лю
дина, хоч грохи тонший за Івана Никифоровича, з доброю мі
ною, в заяложеному халаті, з люлькою й чашкою чаю, розмов
ляв із підсудком '. У судді губи були під самим носом, і через 
те ніс його міг нюхати верхню губу, скільки душі хотілося. Ця 
губа правила йому замість табакерки, бо габака, яку він адре
сував у ніс, майже завжди сіялася на неї. Отож суддя розмов
ляв із підсудком. Боса дівка тримала осторонь тацю з чаш
ками.

Кінець столу секретар читав вирок у справі, але таким одно
манітним сумним тоном, що сам підсудний заснув би, слухаю- 
ючи. Суддя, безперечно, зробив би це перш за всіх, коли б не 
зайшов на той час у цікаву розмову.

«Я навмисне намагався дізнатись», говорив суддя, посьор
буючи чай із простиглої вже чашки: «якам способом це ро
биться, шо вони співають гарно. У мене був славний дрізд ро
ків зо два тому. Та що ж? раптом зіпсувався зовсім. Почав 
співати бозна-що. Що далі, то гірше та гірше, почав гаркавити, 
хрипіти, хоч викинь! А воно ж то дурниця! це ось чого ро
биться: під шийкою робиться бульбашка, менша за горошинку. 
Цю бульбашку треба тільки проколоти голкою. Мене навчив 
цього Захар Прокопович, і саме, коли хочете, я вам розкажу 
докладно, яким це було способом: приїжджаю я до нього...»

«Накажете, Дем’яне Дем’яиовичу, читати другий?» перебив 
секретар, що вже кілька хвилин як скінчив читати.

«А ви вже прочитали? Уявіть, як швидкої Я й не чув ні
чого! Та де ж він? Дайте його сюди, я підпишу. Що там іше 
у вас?»

«Справа козака Бокитька про крадену корову».
«Гаразд, читайте! Еге, ю  приїжджаю я до нього... Я можу 

навіть розказати вам докладно, чим він почастував мене. До 
горілки дали балика, та якого. Егеж, не нашого балика, що 
ннм» (на цьому суддя клацнув язиком і усміхнувся, а ніс його 
понюхав свою незмінну табакерку), «що ним частує наша бака
лійна миргородська крамниця. Оселедця я не їв, бо, як ви самі 
знаєте, у мене від нього пече згага під грудьми. Але ікри по
куштував: чудова ікраі нема чого казати, знаменитаї Потім ви
пив я горілки персикової, настояної на золототисячнику. Бу
ла й шафранівка; та шафранівки, як ви самі знаєте, я не вжи
ваю. Воно, бачите, дуже добре: попереду, як то кажуть, роз
дражнити апетит, а потім уже В завершити... А! довго не чули,

1 ЗасГдатель повітового суду.
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а ше більше не бачили...» скрикнув раптом суддя, побачивши 
Івана Івановича, т о  входив

«Бог на помічі здорові будьте!» промовив Іван Іванович, 
уклонившись на всі боки з властивою тільки йому приємністю. 
Боже мій, як він умів зачарувати всіх своїм поводженням! Д е

лікатності такої я ніде й не бачив. Він знав дуже добре сам 
свою гідність І чеірез те на загальну пошану дивився, як на 
належне. Суддя сам подав стільця Іванові Івановичу, ніс його 
потяг із верхньої губи всю табаку, т о  завжди було в нього 
ознакою великої втіхи.

«Чим скажете частувати вас, Іване Івановичу» запитав він: 
«чи не бажаєте чашечку чаю?»

«Ні, дуже дякую», відказав Іван Іванович, уклонився й сів.
«Зробіть ласку, одну чашечку!» знову сказав суддя.
«Ні, дякую. Дуж е вдоволений з вашої гостинності!» відка

зав Іван Іванович, уклонився і сів.
«Одну чашку!» знову сказав суддя.
«Ні, не турбуйтесь, Дем'яне Дем'яновичу!» На цім слові 

Іван Іванович уклонився і сів.
«Чашечку?»
«Ну, нехай так, хіба що чашечку!» промовив Іваи Іва

нович і простягнув руку до таці.
Господи боже! Скільки ж то делікатності буває в людини! 

Не можна й сказати, яке цриємне враження справляють такі 
вчинки!

«Чи не звелите ще чашечку?»
«Краоно дякую», відказав Іван Іванович, ставлячи на тацю 

догори дном чашку і кланяючись.
«Зробіть ласку, Іване Івановичу!»
«Не можу. Дуже дякую!» При цьому Іван Іванович укло

нився й сів.
«Іване Івановичу! та зробіть ласку, одну чашечку!»
«Ні, вельми дякую за гостинність». Сказавши це, Іван Іва

нович уклонився й сів.
«Тільки чашечку! одну чашечку!»
Іваи Іванович простягнув руку до таці і взяв чашку.
Хай йому всячина! як може, як добере способу людина до

держати своєї гідності!
«Я, Дем’яне Дем’яновичу», казав Іван Іванович, допиваючи 

останній ковток: «я до вас маю нагальну справу: я подаю по
зов». Тут Іван Іванович поставив чашку і вийняв снисаний г ер 
бовий аркуш паперу. «Позов на ворога с б о г о , на запеклого 
ворога».
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«На кого ж не5»
«На Івана Никифоровича Довгочхуна».

чПри иих словах суддя мало не впав із стільця. «Що ви ка
жете!» промовив він, сплеснувши руками: «Іване Івановичу! чи 
ви ае?»

«Бачите самі, шо я!»
«Господь з вами та всі святі! Як! ви! Іван Іванович! стали 

ворогом Іванові Никифоровичу! Чи то ж ваші це уста гово
рять? скажіть ше! Та чи не сховався хто-небудь позаду та го
ворить замість вас?..»

«Що ж гут неймовірного? Я не можу дивитися на нього: він 
завдав мені смертельної кривди, образив честь мою».

«Пресвята тройиеі як же мені тепер запевнити матусю1 А 
воиа, старенька, шодня, тільки-но ми посваримось із сестрою, 
каже: ви, дітки, живете між собою, як собаки Хоч би ви взяли 
приклад з Івана Івановича та Івана Никифоровича. От уже 
друзі, так друзі! то ж то приятелі! то ж то достойні люди! — 
От тобі й приятелі! Розкажіть же, за шо ж це? як?»

«Не річ делікатна, Дем’яие Дем’яновичуІ словами того не 
можиа розповісти. Скажіть краше прочитати скаргу. Ось, візь
міть із цього боку, тут пристойніше».

«Прочитайте. Тарасе Тихоновичу!» сказав суддя, обернув
шись до секретаря.

Тарас Тихонович узяв скаргу і, висякавшись тим способом, 
як сякаються всі секретарі по повітових судах, за допомогою 
двох пальців, почав читати:

«Від дворянина Миргородського повіту і помішика Івана 
Іванового сина Перерепенка скарга; а про шо, тому йдугь 
пункти:

І) Відомий усьому світові своїми богоогидними, наймер- 
зенпішими, шо всяку міру переступають, злобеззаконними 
вчинками, дворянин Іван Никифорів син Довгочхун, цього 
1810 року липня 7 дня завдав мені смертельної образи, шо як 
персонально честі моєї стосується, так рівно ж І для прини
ження та конфузії чину мого й роду Отой дворянин і сам до 
того мерзенного вигляду, удачу має сварливу і сповнений уся
ких блюзнірств та лайливих слів!»

Тут читець трохи зупинився, щоб знову висякатися, а суддя 
побожно склав руки й тільки казав сам до себе: «ото метке пе
ро1 Боже ти мій, господи! як пише цей чоловік!»

Іван Іванович просив читати далі, і Тарас Тихонович про
довжував:

«Отой дворянин Іван Никифорів син Довгочхун, коли я
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п р и й ш о в  до нього з дружньою пропозицією, узвав мене привсе
людно образливим та ганебним для честі йменням, а саме г у 
с а к о м ,  тоді як відомо всьому Миргородському повітові, шо 
цією мерзотною твариною я ніколи зовсім не йменувався і на
далі йменувагись наміру ме маю. Доказом же мого дворянського 
походження є те, шо в метричній книзі, яка є в церкві Т р ь о х  
С в я т и т е л і в ,  записано як день мого народження, так і вве
дення моє в хрест. Г у с а к а ж, як всім відомо, хто хоч 
скільки-небудь знається в науках, ніяк не можна записати до 
метричної книги; бо г у с а к  є не людина, а птиця, що вже 
кожному, навіть хто в семінарії не був, достеменно відомо. 
Та той злоякісний дворянин, про все теє відавши, не для чого 
іншого, як щоб завдати смертельної для мого чину та звання 
образи, вилаяв мене отим ганебним словом.

2) Цей-гаки самий непристойний і неподобний дворяннн 
простягнув до того ж руку на мою родову, одержану мною 
після батька свого, шо перебував у духовному званні, блажен
ної пам'яті Івана Онисієвого сина Перерепенка, власність, 
тим, що, супроти всяких законів, переніс зовсім напроти мого 
ганку гусячий хлів, що робилося не з яким іншим наміром, як 
шоб збільшити учинену мені образу; бо той хлів стояв досі гаки 
далеченько і доволі ще був міцний Та мерзениий намір вище
згаданого дворянина полягав єдино в тому, щоб зробити мене 
свідком непристойних пасажів: бо відомо, що жодна людина 
не піде до хліва, а тим паче до гусячого, за пристойним ділом. 
При такій протизаконній дії два переіні стовпи захопили влас
ну мою землю, яка дісталася мені ше за життя від батька 
мого, блаженної пам’яті Івана Онисієвого сина Перерепенка, 
шо вона починалася від комори й прямою лінією йшла до са
мого того місця, де баби миють горшки.

3) Вищеописаний дворянин, шо його вже само ймення та 
прізвище викликають огиду, живить у душі зломисний намір 
спалити мене у власному домі. Безперечні до того ознаки в 
нижченавед'еиому виявляються: по-перше, оний злоякісний дво
рянин почав виходити часто із своїх покоїв, на що перше ні
коли, з причини своїх лінощів та огидну огрядність у тілі, не 
зважувався, по-друге, в челядні його, що притикається до са
мого тину, який відгороджує мою власну, одержану від покій
ного батька, блаженної пам’яті Івана Онисієвого сина Пере
репенка, землю, щоденно й незвичайно довго горить світло, що 
вже видимим є тому доказом, бо досі, через скнарість його та 
скупість, завжди не то що лойова свічка, а й каганець навіть 
був гашений.
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І тому прошу отого дворянина Івана Никифорового сина 
Довгочхуна, яко винуватця в палійстві, в зневаженні мого 
чину, Імені та роду і за хижацьке привласнення добра, а най
паче за підле та срамотнє приточення до лрізвніца мого назви 
г у с а к а ,  до стягнення штрафу, покриття проторів та збитків 
засудити, і самого, яко порушника, в кайдани забити та заку
вавши, до міської в’язниці припровадити, і иа цю мою скаргу 
присуд негайно і доконечно вчинити. Писав та складав дворя
нин, миргородський поміщик Іван Іванів син Перерепенко».

Після прочитання скарги, суддя підійшов до Івана Івано
вича, взяв його за гудзика й почав говорити до нього майже 
ось так: «Що це ви робите, Іваие Івановичу? Бога' бійтесь! 
«иньте скаргу, нехай вона пропаде! (сатана б приснився їй!) 
Поберіться краще з Іваном Никифоровичем за руки, та поці
луйтесь, та купіть сантуринського, чи н ікопольськогочи  хоч 
просто наготуйте пуншику, та покличте мене! Вип’ємо гуртом 
1 забудемо все!»

«Ні, Дем’яне Дем’яновичу! не таке діло!» сказав Іван Іва
нович з поважністю, що так завжди личила йому. «Не таке ді
ло, щоб можна було піти на мирову. Прощайте! прощайте 1 ви, 
панове!» казав він далі так само поважно, повернувшись до 
всіх. «Сподіваюся, що моя скарга матиме належну дію»; І ви
йшов, залишивши здивованим увесь суд.

Суддя сидів, не кажучи й слова. Секретар нюхав табаку, 
канцеляристи перекинули розбитий черепок із пляшки, що вжи
ваний був замість чорнильниці, і сам суддя, розгубившись, роз
водив по столу калюжу з чорнила.

«Що ви скажете на це, Дорофію Трохимовичу?» сказав 
суддя, трохи помовчавши, до підсудка.

«Нічого не скажу», відповів підсудок.
«Ось які діла діються!» вів далі суддя. Не встиг він цього 

сказати, як двері затріщали і передня половина Івана Ники
форовича протиснулась у приміщення; друга половина ще 
залишалася в прихожій. Поява Івана Никифоровича та ще й 
у суді такою здалася незвичайною, що суддя аж скрикнув; 
секретар «инув читати. Один канцелярист, у фризовій подобі 
полуфрака, взяв у губи перо: другий проковтнув муху. Навіть 
Інвалід, що виконував обов’язки фельд’єгера й сторожа 1 
перед тим стояв біля дверей, чухаючись у своїй брудній со
рочці, з нашивкою на плечі, навіть цей інвалід роззявив рота 
й наступив комусь на ногу.

1 Назви вин.



«Яким це вас вітром занесло? що та як’ Як здоров’я ваше, 
Іване Никифоровичу?»

Та Іван Никифорович був ні живий ні мертвий, бо застряг 
у дверях і не міг ступнтн ні туди н! сюди. Даремно суддя 
кричав у лрихожу, щоб там хто випер ззаду Івана Никифо
ровича в судову залу В передпокої була одна тільки баба- 
позовниця, яка, хоч як силкувалася кощавими своїми руками, 
не могла нічого вдіяти. Тоді один із канцеляристів з товстими 
губами, з широкими плечима, з товстим иосом, з очима, що 
дивилися скоса й по-п’яному, з продертими ліктями, підсту
пив до передньої половини Івана Никифоровича, склав йому 
обидві руки навхрест, як дитині, І моргнув до старого інва
ліда, який вперся коліном у живіт Іванові Никифоровичу І, 
незважаючи на жалісний стогін, його витиснули в прихожу. 
Тоді повідсовували засувки й відчинили другу половину две
рей. При цьому канцелярист та його помічник, інвалід, від одно
стайних зусиль подихом уст своїх розпустили такий густий 
запах, що кімната установи перетворилась була на час на 
шннок.

«Чи не вдарили вас, Іване Никифоровичу? Я скажу ма
тусі, вона пришле вам настоянки, якою погріть тільки попе
рек та спину, і все минеться!»

Та Іван Никифорович упав на стілець 1, крім довгого 
охання, нічого не міг сказати. Нарешті, немічним, ледве чут
ним з утоми голосом промовив він: «чн не буде ваша ласка?» 
і, добувши з кишені ріжок, додав: «беріть, призволяйтесь!..»

«Дуже радий, що вас бачу», відказав суддя. «Та все ж не 
можу уявити собі, що примусило вас завдати собі клопоту га 
оправити нам таку приємну несподіванку».

«З скаргою...» міг тільки вимовити Іван Никифорович.
«З скаргою? з якою?»
«З позовом...» (тут задишка спричинила довгу паузу) «0x1.. 

з позовом на шахрая... Івана Івановича Перерепенка».
«Господи! і ви тудиі такі незвичайні приятелі! Позов на 

таку доброчинну людину!..»
«Він сам сатана!» вимовив уривчасто Іван Никифорович.
Суддя перехрестився.
«Візьміть скаргу, прочитайте».
«Нема чого робити, прочитайте, Тарасе Тихоновичу», ска

зав суддя, звертаючись до секретаря з невдоволеним вигля
дом, причому ніс його мимоволі понюхав верхню губу, що 
звичайно він робив перше тільки з великої приємності. Таке 
свавільство носа завдало судді ще більше досади. Він вийняв
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хусточку І змів з верхньоТ губи всю табаку, шоб покарати за 
зухвалість його.

Секретар, зробивши звичайний свій приступ, який він зав
жди вживав перед початком читання, тобто без допомоги 
■хусточки, почав звичайним своїм голосом таке:

«Просить дворянин Миргородського повіту Іван Никифо- 
рів син Довгочхун, а про що, ге стоїть у пунктах-

1) Через ненависну злобу свою та явну недоброзичливість 
той, що іменує себе дворянином Іван Іванів син Перере- 
пенко. всілякі капості, збитки га інші єхидненські, що жах 
наводять, вчинки мені робить, і вчорашнього дня по полудні, 
яко розбійник і тать, з сокирами, пилками, долотами та іншим 
слюсарним знаряддям, забрався вночі на моє подвір'я і до 
власного мого ж хліва, шо міститься там. Власноручно та га
небним способом його яорубав. На шо з свого боку я не да
вав ніякої причини для такого протизаконного та розбиша
цького вчинку.

2) Той же таки дворянин Перерепенко чинить замах на
віть на життя моє, і до 7 числа минулого місяця, криючись із 
цим наміром, прийшов до мене й почав по-приятельському та 
хитрим способом випрохувати в мене рушницю, шо була в 
мене в кімнаті, і пропонував мені за неї, з властивою йому 
скнарістю, багато негодящих речей, як-от: свиню буру та дві 
мірки вівса. Але наперед догадуючись про злочинний його 
замір, я всіляко намагався від того відхилити його, але той 
шахрай і падлюка Іван Іванів син Перерепенко вилаяв мене 
по-мужицьки і має з того часу до мене ворожість невгамовну. 
Д о того ж той, часто згадуваний, несамовитий дворянин і 
розбійник Іван Іванів син Перерепенко і роду преганебного: 
його сестра була відома на весь світ повія й пішла за єгер
ською ротою, шо стояла п’ять років тому в Миргороді; а мужа 
свого записала в селяни. Батько та маги теж були пребезза- 
конні люди й обоє були страшенні п’яниці. А згадуваний дво
рянин і розбійник Перерепенко своїми скотоподібними та до
гани вартими вчинками перевершив увесь свій рід і, вдаючи 
благочестивого, чинить щонайспокусливіші справи. Посту не 
додержує: бо напередодні пилипівки цей боговідступник ку
пив барана і другого дня звелів зарізати своїй беззаконній 
дівці Гапці, одмагаючись, ніби йому потрібен був на той час 
лій на каганці та свічки.

Тому прошу отого дворянина, яко розбійника, святотатця, 
шахрая, зловленого вже на злодійстві та грабіжництві, в кай
дани закувати І до в ’язниці, чи до державного острогу припро
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вадити І там уже з волі своєї, позбавивши чинів та дворянства, 
добре барбарами шмарувати і в Сибір на каторгу по потребі 
запакувати, протори, збитки наказати йому сплатити і на мою 
скаргу присуд учинити.

Д о скарги цієї руку приклав дворянин Миргородського 
повіту Іван Ннкифорів син Довгочхун».

Як тільки секретар скінчив читати, Іван Никифорович узявся 
за шапку й уклонився, з наміром вийти.

«Куди ж ви, Іване Никифоровичу?» казав йому вслід суддя. 
«Посильте трохи! випийте чаю! Оришко! чого ти стоїш, дурна 
дівко, та переморгуєшся з канцеляристами? біжи, принеси чаю!»

Та Іван Никифорович, з переляку, що гак далеко зайшов 
від домівки та витримав такий небезпечний карантин, встиг 
уже пролізти в двері, промовивши: «не клопочіться, я з приєм
ністю»... і зачинив їх за собою, залишивши в зачудуванні всю 
-установу.

Робити не було чого. Обидві скарги було прийнято, і справа 
мала набути досить важливого інтересу, як одна несподівана 
річ додала їй ще більшої цікавості. Коли суддя вийшов із 
приміщення в супроводі підсудка та секретаря, а канцеляристи 
складали в мішок нанесені позивачами кури, яйця, окрайці 
хліба, пироги, книші та інше все, у цей час бура евння вбігла 
в кімнату і схопила, на подив усіх присутніх, не пиріг чи гам 
шкуринку хліба, а скаргу Івана Никифоровича, яка лежала на 
столі скраю, звиснувши аркушиками донизу. Схопивши папір, 
бура хавроня втекла так прудко, що жоден з канцеляристів не 
міг догнаїи її, дарма, що на неї кндалн лінійки та чорнильниці.

Ця надзвичайна полія спричинила страшенну метушню, бо 
навіть копії не було списано з скарги. Суддя, тобто його сек
ретар та підсудок, довго розмовляли про таку нечувану річ; 
«арешті, вирішено було на тому, щоб написати про це звідом- 
лення до городничого, бо слідство в тій справі більше стосу
валося цивільної поліції. Звідомлення за № 389 послано було 
до нього того ж таки дня, і з цього самого виникла досить ці
кава розмова, про яку читачі можуть дізнатися з дальшого 
розділу.

РОЗДІЛ V
В ЯКОМУ ОПИСАНО НАРАДУ МІЖ ДВОМА ПОЧЕСНИМИ 

В МИРГОРОДІ ОСОБАМИ

ТІлькн-но Іван Іванович справився в своєму господарстві й 
вийшов, за звичаєм, полежати під дашком, як «а превеликий



подив свій, побачив щось червоне у хвіртці. То був червоний 
обшлаг городничого, що тою самою мірою, як і комір його, 
одполірувався і по краях перетворився на лаковану шкуру. Іван 
Іванович подумав собі: «не погано, що прийшов Петро Федо
рович побалакати», але дуже здивувався, побачивши, що го
родничий ішов надзвичайно прудко і вимахував руками, що 
траплялося з ннм, за звичаєм, дуже рідко. На мундирі в го
родничого енділо вісім гудзиків, дев’ятий як одірвався під час 
процесії, колн святили церкву два роки тому, так до цього часу 
десяцькі й не можуть його знайти, хоч городничий при щоден
них рапортах, що їх здають йому квартальні, завжди питає, 
чи не знайшовся гудзик. Ці вісім гудзиків сиділи в нього на 
мундирі так, як баби садять квасолю: одна праворуч, друга 
ліворуч. Ліву ногу було йому прострелено під час останньої 
кампанії ', і тому він, накульгуючи, закидав нею так далеко 
набік, що марнував тнм майже всю црацю правої ногн. Що 
швидше орудував городничий своєю піхотою, то менш воиа 
посувалася наперед. І тому, поки дійшов городничий до дашка, 
Іван Іванович мав досить часу догадуватися, чого-то городни
чий так швидко вимахував руками. Тим більше це його ціка
вило, що справа, здавалося, була надзвичайної ваги, бо при 
ньому була навіть нова шпага. «Здрастуйте, Петре Федоро
вичу!» скрикнув Іван Іванович, що, як уже сказано, був дуже 
цікавий і ніяк не міг стримати своєї нетерплячки, бачивши, як 
городннчнй брав штурмом ганок, але все ще не підводив 
очей своїх і сварився з своєю піхотою, бо та ніяким способом 
не могла за одним махом вибратись на східці.

«Доброго дня бажаю люб'язному другові та доброчинцеві 
Іванові Івановичу!» відказав городничий.

«Будьте ласкаві, сідайте. Ви, як бачу, втомились, бо ваша 
поранена нога заважає...»

«Моя нога!» скрикнув городничий, кинувши на Івана Іва
новича один з тих поглядів, які кидає велетень на пігмея, вче
ний педант иа танцювального вчителя. На цьому він простяг 
свою ногу і тупнув нею по підлозі. Ця хоробрість, одначе, до
рого йому стала, бо весь тулуб його похитнувся, а ніс дзьобнув 
поруччя; але мудрий охоронець порядку, щоб не показати 
цього, ту ж мить підбадьорився й поліз до кишені, нібн для 
того, щоб добути табакерку. «Я вам скажу про себе, люб’язний 
друже та благодійнику мій, Іване Івановичу, що я робив на 
своїм віку й не такі походи. Еге, серйозно, робив. Наприклад,

1 Т у т — війна.
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ПІЛ Чяг  кампанії 1807 року... Ох. я вам розкажу, яким маніром 
переліз я через гин до однієі гарненької німкені». При ньому 
городничий примружив одно око 1 виробив з біса лукаву 
усміиіку.

«Де ж ие ви були сьогодні?» спитав Іван Іванович, бажаючи 
перебити городничому мову та швидше його навернути на при* 
чину одвідин. йому б дуже хотілося запитати, шо саме має на
мір оповістити городничий; але ж гонке знання світу виявляло 
йому всю нечемність такого залитания, I Іван Іванович мусив 
перемогти себе й чекати відгадки, гимчаоом як серце його би
лося ч надзвичайною силою.

«А дозвольте, я вам розкажу, де був я», відказав городни
чий. «По-перше, скажу вам, що сьогодні прегарна година...»

При цих словах Іван Іванович мало що не вмер.
«Та дозвольте», казав далі городничий «Я прийшов сьогодні 

до вас в одній дуже важливій справі». Тут обличчя городни
чого І постать набули такого самого заклопотаного стаиовища, 
як І тоді, коли він брав штурмом ганок Іван Іванович ожив І 
тремтів, як у пропасниці, не забарившись, за своїм звичаєм, 
спиіаіи: «Яка ж вона важлива? хіба вона важлива?»

«Ось бачите, будь ласка: насамперед насмілюся довести до 
відома вам, люб’язний друже й благодійнику мій, Іване Івано
вичу, що ви... з свого боку я, з ласки вашої, я нічого, але Інте
реси державні, Інтереси державні того вимагають: ви порушили 
порядок благочинства!»

«Що це ви говорите, Петре Федоровичу? Я нічого не ро
зумію».

«Змилуйтесь, Іване Івановичу! Як то вн нічого не розумієте? 
Ваша власна худобина потягла дуже важливого казенного па
пера. і ви ще кажете після цього, що нічого не розумієте!»

«Яка худобина?»
«З дозволу вашого сказати, ваша власна бура свиня».
«А я чим винен? Навіщо судовий сторож одчиняє двері?»
«Але, Іване Іванозичу, ваша власна тварина, виходить, ви 

винні».
«Красно дякую вам за те, що з свинею мене рівняєте».
«От цього вже я не говорив, іврне Івановичу! їй-богу, 'не 

говорив! будь ласка, розсудіть по чистій совісті самі, вам, без 
сумніву, відомо, що з волі начальства заборонено в місті, тим 
паче по головних міських вулицях, походжати нечистим тва
ринам. Погодьтеся самі, шо це річ заборонена».

«Ьот знає, що ви це кажете? Велике діло, що свиня вийшла 
на вулицю!»



«Дозвольте вам сказати, дозвольте, дозвольте, Твчне Іва
новичу, це зовсім неможливо Піп ж роби і и.1* Начальство хо
че — ми повинні коритися. Не перечу, забігають інколи на ву
лицю і навіть на майдан кури га гуси, вважайте: кури та гу
си; але свиней та цапів я ше в минулому році видав иаказ не 
випускати на привселюдні майдани Якого наказа тоді ж таки 
звелів прочитати, вголос иа зборах перед усім народом»

«Ні, Петре Федоровичу, я тут нічого не бачу, як тільки те, 
шо ви всіляко намагаєтесь ображати мене»

«Ось цього вже не можете сказати, найлюб'язніший друже 
та благодійнику мій, щоб я намагався ображаїи. Згадайте 
самі: я не сказав вам ані слова торік, коли ви звели дах на 
цілий аршин виший за встановлену міру. Навпаки, я вдав, ніби 
зовсім того не помітив Вірте, люб'язний друже, шо й тепер я б 
зовсім, сказати б... та обов’язок мій, одно слово; обов'яз ж  ви
магає пильнувати чистоти. Подумайте самі, коли раптом на го
ловній вулиці...»

«Ну вже гарні ваші головні вулиці! Туди кожна баба йде 
викидати ге, шо їй не потрібне».

«Дозвольте вам сказати, Іване Івановичу, шо ви самі обра
жаєте мене! Щоправда, це грапляється часом, але здебільшого 
тільки під тинами, під повітками та коморами, а шоб на го
ловну вулицю, на майдан забралася поросна свиня, це вже 
таке діло...»

«То що ж таке, Петре Федоровичу! Адже свиня створіння 
боже!»

«Згоден! Це всьому світові відомо, що ви людина вчена, 
знаєте науки та інші усякі речі. Звісно, я наук не навчався ні
яких, скорописного письма я почав учитись на тридцятому році 
свого життя. Та я, як самі знаєте, з рядових».

«Гм!» сказав Іван Іванович.
«Так», казав далі городничий: «1801 року я був у 42 єгер

ському полку в 4 роті поручиком. За ротнего командира в иас 
був, коли ласкаві знагн, каппан Єремеев» На цьому городни
чий застромив свої пальиі в табакерку, яку Іван Іванович гри
мав відкритою й переминав габаку.

Іван Іванович відповів: «Гм!»
«Та мій обов'язок», казав далі городничий: «коритися вимо

гам начальства. Чи знаєте ви, Іване Івановичу, шо той, хто 
викраде в суд! казенний папір, аідпадає нарівні з усяким іц- 
тим  злочином під карний суд?»

«Так знаю, що, коли хочете, 1 вас навчу. Так говориться



про людей;- наприклад, якби ви вкрали папір; але свиня—тва* 
рииа, створіння боже!»

«Воно так; але закон каже: винний у крадіжці... прошу вас 
прислухатися уважніше: виннийі Тут не зазначено ні роду, иі 
статі, ні звання; виходить, і тварина може бути винна. Воля 
ваша, а тварину перед тим, як оголосити вирок про кару, треба 
приставити до поліції, як порушника порядку».

«Ні, Петре Федоровичу!» відказав спокійно Іван Іванович. 
«Цьогото не буде!»

«Як ви собі хочете, тільки я повинен чннитн за приписами 
начальства».

«Що ж вн страхаєте мене? Певне, хочете прислати по иеі 
безрукого солдата. Я велю двірській бабі його коцюбою ви
провадити. йому останню руку переламають».

«Не насмілююся з вами сперечатися. В такому разі, коли 
не хочете надіслати її до поліції, то користуйтеся з неї,,як  
собі хочете. Заколіть, коли хочете, її до різдва та наробіть з 
неї шинок, або так із’їжте. Тільки б я у вас попросив, коли бу
дете робити ковбаси, пришліть мені з двійко тих, шо у вас так 
майстерно робить Гапка з свинячої крові та з сала. Моя Агра
фена Трохимівна дуже їх любить*.

«Ковбас, будь ласка, пришлю з двійко».
«Дуже вам буду вдячний, люб’язний друже та благодій

нику. Тепер дозвольте вам сказати ще одно слово: я маю до
ручення як від судді, так само і від усіх наших знайомих, так 
бн мовити, помирити вас із приятелем вашим Іваном Никифо
ровичем».

«Як! з невігласом! щоб я помирився з отим грубіяном? Ні
коли! Не буде того, не буде!» Іван Іванович був у надзвичайно 
рішучому стані.

«Як ви собі хочете», відказав на те городничий, частуючи 
обидві ніздрі табакою. «Я вам не насмілююсь радити; одначе 
дозвольте сказати: ось ви тепер у сварці, а як помиритесь...»

Та Іван Іванович почав говорити про ловіння перепелів, що 
звичайно траплялося з ним, коли він хотів збити мову.

Отже, городничий, не здобувши ніякого .успіху, мусив по
датися додому.

РОЗДІЛ VI
З  ЯКОГО ЧИТАЧ ЛЕГКО М О Ж Е ДОВІДАТИСЯ ПРО ВСЕ ТЕ,

Щ О В НЬОМ У МІСТИТЬСЯ
Хоч як старалися в суді приховати справу, а вже другого 

дня весь Миргород дізнався, що свиня Івана Івановича потягла
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скаргу Івана Никифоровича. Сам городничий пергіий, забув
шись, проговорився про це. Коли Іванові Никифоровичу ска
зали про це, він нічого не сказав, спитав тільки: «чи не 
бура?»

Та Агафія Федосіївна, шо була при цьому, взялася знову 
напосідати на Івана Никифоровича: «шо ти, Іване Никифоро
вичу? з тебе сміятимуться, як із дурня, коли ти попустиш! Який 
з тебе після того буде дворянин? Ти будеш гірший за ту бабу, 
що продає сластьони, які ти так любиш!» І вговорила невга
мовна! Знайшла десь чоловіка середнього віку, чорнопикого, з 
плямами по всьому обличчю, в темноснньому з латками на лік
тях сюртуці, ну зовсім канцелярського каламаря! Чоботи він 
мастив дьогтем, носнв по троє пер за вухом та прив’язану до 
гудзика скляну пляшечку, замість чорнильниці, з’їдав за од
ним разом дев’ять пирогів, а десятий ховав у кишеню, і на один 
аркуш гербового паперу стільки вписував усякої ябеди, що ні
який читець не міг би за один раз прочитати, не перебиваючи 
цього кашлянням та чханням. Оця невеличка подоба людини 
шпорталася, ннділа, писала І нарешті надряпала такого па
пера:

«До Миргородського повітового суду від дворянина Івана 
Никифорового сина Довгочхуна.

З причини отої скарги моєї, що від мене, дворянина Івана 
Никифорового сина Довгочхуна, до того мала бути, сукупно з 
дворянином Іваном Івановим сином Перерепенком; до чого й 
сам повітовий миргородський суд потурання своє виявив. І саме 
навіть оте нахабне свавільство бурої сви.чі, бувши в таємниці 
тримане і вже від сторонніх осіб до відома дійшовши. Понеже 
отой пропуск та потурання, ико зловмисне, судові всеконечно 
підлягає; бо отая свиня є тварина дурна, і тим паче здатна 
до викрадення паперу. З чого очевидно виявляється, що часто 
згадувана свиня не інакше, як була підбурена до того самим 
супротивником, шо взиває себе дворянином Іваном Івановим 
сином Перерепенком, якого вже спіймано на розбої, замахові 
на життя та святотатстві. Проте ото миргородський суд, з при
таманною йому небезсторонністю, таємну своєї особи згоду 
виявив; без якої згоди ота свиня ніяким би способом не могла 
бути допущена до викрадення паперу; бо миргородський по
вітовий суд слугами вельми забезпечений, для цього досить 
уже згадати одного солдата, шо повсякчас у прихожій пробу- 
ває, який, хоч має одно невидюще око та покалічену руку, але, 
щоб вигнати свиню та вдарити її дрюком, має цілком відпо
відні здатносії. З чого достеменно видно потурання отого
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миргородського суду та безперечний розподіл крамарського з 
того баришу, навзаєм суміщаючись. Отой же вищезгаданий 
розбійник 1 дворянин Іваи Іванів син Перерепенко в дочиненні 
ошельмувавшись позостався. Тому й доводжу отому повіто
вому суду я, дворянин Іван Никнфорів син Довгочхун до на
лежного вссвідома, шо коли з отої бурої свині чи з дворянина 
Гіеререпенка, що погодився з нею, означена скарга відшкодо
вана не буде і в ній вирішення по справедливості та на мою 
користь не вийде: то я, дворянин Іван Ннкифорів син Довго
чхун, про таке отого суду протизаконне потурання подати 
скаргу до палати маю з належним за формою перенесенням 
справи.

Дворянин Миргородського повіту Іван Никифорів син Доз- 
гочхун».

Ця скарга справила свій вплив: суддя був людина, як зви
чайно бувають всі добрі люди, боягузливій Він вдався до сек
ретаря. Та секретар пустив крізь губи густе «гм» і показав на 
обличчі своєму байдужу й диявольськи двозначну міну, яку 
робить сам тільки сатана, коли бачить біля ніг свою жертву, 
що прибігає до нього.

Одно тільки залишалося: помирити двох приятелів. Та як 
узятись до того, коли всі заходи досі не мали успіху? Однак 
ще наважилися спробувати, га Іван Іванович впрост оголосив, 
шо не хоче, І навіть дуже розгнівався. Іван Никифорович за
мість відповіді обернувся спиною назад 1 хоч би слово сказав. 
Тоді процес пішов з надзвичайною швидкістю, чим іак услав
лені судиша. Скаргу позначили, записали, виставили номер, 
вшили, розписались, уев те за один день, 1 поклали в шафу, 
де вона лежала, лежала, лежала рік, другий, третій; безліч 
дівчат встигло повиходиш заміж, у Миргороді проклали нову 
вулицю; у судді випав один кутній зуб та два бокових, у  Івана 
Івановича бігало по дворі більше дітлахів, ніж раніше, звідкіля 
вони взялись, бог один знаєі Іван Никифорович на докір Іва
нові Івановичу поставив нового гусячого хліва, хоч трохи й далі 
від колишнього, 1 зовсім одгородився будинками від Івана 
Івановича, так що ці пошани гідні мужі ніколи майже в вічі не 
бачили один одного,— і справа все лежала в найкрашому поряд
ку, в шафі, що зробилася мармуровою від чорнильних плям.

Тимчасом сталася надзвичайно поважна для всього Мир
города подія.

Городничий упоряджав асамблеюі1 Де візьму я пензлів та

1 Бал, зібрання.
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фарб, щоб змалювати різноманітність гостей та пишну учту? 
Візьміть годинника, відкрийте його та погляньте, що там ро
биться! Чн не правда, нісенітниця страшенна? Уявіть же те
пер собі, що майже стільки саме, коли не більше, коліс сто
яло серед подвір’я в городничого. Яких бричок, який візків там 
не булої Одна — в задку широка, а передку вузенька; друга— 
в задку вузенька, а в передку — широка. Одна була й бричка 
і візок разом, друга ні бричка ні візок; та була схожа на вели
чезну «опицю сіна «бо на товсту купчиху; друга на розпатла
ного єврея або на кістяк, з якого не зовсім іще облізла шкура; 
інша була в профіль чистісінька люлька із вибухом; а та була 
ні на що не схожа, являючи якусь днвну істоту, зовсім без
ладну й надзвичайно фантастичну. З-поміж того хаосу коліс 
та передків здіймалася якась подоба карети з хатнім вікном, 
з грубими навхрест рамннами. Машталіри в сірих чекменях, 
свитках та сіряках, в смушевих шапках та в різноманітних 
кашкетах, з люльками в руках, проводили по подвір’ю роз
пряжених коней. Що за асамблею впорядив городничий! До
звольте, я перелічу всіх, що там були: Тарас Тарасович, Євпл 
Акинфович, Євтихій Євтнхійович, Іван Іванович, не той Іван 
Іванович, а другий, Сава Гаврилович, наш Іван Іванович, 
Олефір Олефірович, Макар Назарович, Хома Григорович... 
Не можу далі! снли бракує! Рука втомлюється писати. А скільки 
було дамі смаглявих і білолицих, довгих і коротеньких, 
товстих, як Іван Никифорович, і таких тонких, що, здавалося, 
кожну можна було сховати в піхві від шпаги городничого. 
Скільки чепців! скільки суконь! червоних, жовтих, кофійних, 
зелених, синіх, нових, перелицьованих, перекроєних, хусток, 
стьожок, ридикюлів! Прощайте, бідні очі! ви нічого не варті 
будете після цього спектаклю. А якого довгого стола було 
витягнуто! А як розговорилися всі—який галас вчинили! Куди 
проти цього млин з усімн своїми жорнами, колесами, шестер
нею, ступами! Не можу вам сказати напевне, про що вони 
говорили, але треба думати, що про багато приємних та ко
рисних речей, як-от: про погоду, про собак, про пшеницю, про 
чепчики, про жеребців. Нарешті, Іван Іванович, не той Іван 
Іванович, а другий, сліпий на одне око, сказав: «мені дуже 
дивно, що праве око моє (сліпий на одно око Іван Іванович 
завжди говорив про себе іронічно) не бачить Івана Никифоро
вича пана Довгочхуна».

«Не схотів прийти», сказав городничий.
«Як це?»
«От уже, слава богу, два роки, як посварились вони міжсо-
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бою, тобто Іван Іванович з Іваном Никифоровичем, І де один, 
т.уди другий нізащо не піде!»

«Та що ви кажете!» При цьому одноокий Іван Іванович звів 
очі вгору і склав руки докупи. «Що ж тепер, коли вже люди з 
добрими очима не живуть >у згоді, то як же жити меиі в злагоді 
з сліпим с,воїм оком!» На ці слова всі засміялися на весь рот. 
Усі дуже любили одноокого Івана Івановича за те, що він си
пав жартами зовсім на теперішній смак; навіть високий, сухор
лявий чоловік у байовому сюртуці з пластирем на носі, що до 
того часу сидів у кутку й ні разу не виявив руху на своєму 
обличчі, навіть коли залетіла йому в ніс муха, той самий пан 
підвівся з свого місця і підсунувся ближче до натовпу, що об
ступив одноокого Івана Івановича. «Послухайте!» сказав 
одноокий Іван Іванович, побачивши, як оточило його чимале 
товариство. «Послухайте, замість того, щоб, як ви тепер, задив
лятись на сліпе моє око, давайте, замість того, помиримо двох 
наших приятелів! Тепер Іван Іванович розмовляє з жінками та 
дівчатами, а ми пошлімо нишком по Івана Никифоровича та й 
зведемо їх докупи».

Всі однодушно пристали на думку Івана Івановича і по
клали негайно послати до Івана Никифоровича додому просити 
його, хоч би там що, прибути до городничого на обід. Але по
важне питання: на кого покласти це важливе доручення? 
•усім завдало клопоту. Довго сперечалися, хто здатніший та 
меткіший у дипломатичній справі; нарешті, одностайно вирі
шили покласти есе це на Антона Прокоповича Голопузя. Але 
перше треба трохи познайомити читача з цією видатною осо
бою. Антін Прокопович був зовсім доброчинний чоловік у всьо
му значенні цього слова: чи дасть йому хто з почесних людей 
у Миргороді хустку на шию, чи спідні — він дякує; чи дасть 
йому хто легенько щнгля в ніс, він і тоді дякує. Коли в нього 
питали: «чого це у вас, Антоне Прокоповичу, сюртук коричне
вий, а рукава голубі?» то він звичайно завжди відповідав: 
«а у вас і такого нема! Заждіть, виноситься, весь буде однако
вий!» І справді: голубе сукно, під впливом сонця, почало пе
ретворюватися на коричневе, і тепер зовсім підходить кольо
ром до сюртука; та ось що дивно, що Антін Прокопович має 
звичку суконну одеж.у носити літом, а китайкову — зимою. 
Антін Прокопович не має свого дому. Був у нього перше край 
міста, та він його продав, а на ті гроші купив трійку гнідих 
коней та невелику бричку, якою їздив гостювати по поміщи
ках. Але що з кіньми було багато клопоту та й потрібні були 
гроші на овес, то Антін Прокопович їх проміняв на скрипку
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та двірську дівку, взявши додачі асигнацію на двадцять п’ять 
карбованців. Потім скрипку Антін Прокопович продав, а дівку 
проміняв за кисет сап’яновий з золотом. І тепер у нього кисет 
такий, якого ні в кого нема. За цю втіху він уже не може ро
з’їжджати по селах, а мусить залишатися в місті та н о ч у в а т и  
по різинх домах, особливо тих дворян, яким було приємно да
вати йому щиглі в ніс. Антін Прокопович любить добре попо
їсти, непогано грає в дурня та в мельника; слухатися було 
завжди його стихією, і тому він, узявши шапку та палицю, не
гайно рушнв в дорогу. Але йдучи, почав міркувати, яким спо
собом йому спонукати Івана Никифоровича прийти на асамблею. 
Трохи «рута вдача цієї, зрештою достойної людини, робила 
доручення майже нездійсненним. Та й як, справді, йому нава
житися прийти, коли встати з ліжка йому вже було за велику 
працю? Але, скажімо, він устане, та як йому прийти туди, де 
перебуває, що, безперечно, він знає, запеклий ворог його? Що 
далі Антін Прокопович обмірковував, то все більше виявляв 
пеірепон. День був душний; сонце пекло; піт аж лився з нього. 
Антін Прокопович, дарма, що йому давали щиглі в ніс, був 
досить хитра людина у  багатьох справах. Тільки в міні був він 
не такий щасливий; він добре знав, коли треба прикинутись 
дурником, і вмів іноді викрутитися в таких обставинах та ви
падках, де рідко розумна людина зуміє викрутитись.

В той час, коли вигадливий розум його видумував спосіб, 
як переконати Івана Никифоровича, і він уже хоробро йшов 
назустріч усьому, одна несподівана річ трохи збентежила його. 
Не завадить тут повідомити читача, що в Антона Прокоповича 
були між іншим одні штани такої химерної властивості, що 
коли він надівав їх, то собаки завжди кусали його за литки. 
Як на лихо, того дня надів він саме ті штани. I через те, ледве 
він удався в міркування, як страшекннй гавкіт з усіх боків 
вразив його вухо. Антін Прокопович здійняв такий крик (го
лосніше за нього ніхто не вмів кричати), що не тільки знайома 
баба та мешканець незмірного сюртука вибігли йому назустріч, 
але навіть хлоп’ята з подвір’я Івана Івановича висипали до 
нього, і хоч собаки тільки за одну ногу встигли вкусити його, 
це, проте, дуже зменшило його бадьорість, і він з певною бояз
кістю підступав до ганку.
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РОЗДІЛ VII 
І ОСТАННІЙ

«А, здорові булні Навіщо ви собак дражните?» оказав Іван 
Никифорович, побачивши Антона Прокоповича; бо з Антоном 
Прокоповичем ніхто інакше не говорив, як жартома.

«Щоб вони поздихали всі! Хто їх дражнить?» відказав Ал
тон Прокопович.

«Ви брешете».
«їй-богу, ніі Просив вас Петро Федорович на обід».
«Гм».
«Ій-богуі так щиро просив, що й сказати не можна. Що це, 

каже, Іван Никифорович цурається мене, як ворога. Ніколи не 
зайде поговорити або посидіти».

Іван Никифорович погладив собі підборіддя.
«Якщо, каже, Іван Никифорович і тепер не прийде, то я не 

знаю, що й подумати; песне, щось лихе про мене мислить! Зро
біть ласку, Антоне Прокоповичу, умовте Івана НикифоровичаІ 
То як, Іване Никифоровичу? ходімо! там зібралася тепер чу
дова компанія!»

Іван Никифорович почав розглядати півня, який, стоячи на 
ганку, скільки сили горлав.

«Якби ви знали, Іване Никифоровичу», казав далі завзя
тий депутат: «якої осетрини, якої свіжої ікри прислали Петрові 
Федоровичу!»

При цьому Іван Никифорович повернув свою голову й по
чав пильно прислухатися.

Це підбадьорило депутата. «Ходімо мерщій, там і Хома 
Григорович! Що ж  ви?» додав він, побачивши, що Іван Ники
форович лежав у тій самій позі. «Що ж? підемо, чи не підемо?»

«Не хочу».
Це «не хочу» вразило Антона Прокоповича. Він уже гадав, 

що переконливі слова його зовсім переконали цю зрештою 
достойну людину, та замість того почув рішуче: не хочу.

«Чому ж  ви не хочете?» спитав він майже з досадою, яка 
виявлялась в нього надзвичайно рідко, навіть тоді, коли клали 
йому на голову запалений папір, чим особливо любили тішити 
себе суддя та городничий.

Іва*н Никифорович понюхав табаки.
«Воля ваша, Іване Никифоровичу, я не знаю, що вам пе

решкоджає?»
«Чого я піду?» промовив нарешті Іван Никифурозич: «там 

буде розбійник!»

196



Так він називав Івана Івановича... Боже праведний! А чи 
давно ж...

«їй-богу, не буде! От як бог святий, що не буде І Щоб мене 
на цьому місці громом убило!» відказав Антін Прокопович, що 
ладен був божитися по десять разів на одну годину. «Ходімо ж, 
Іване Никифоровичу!»

«Та ви брешете, Антоне Прокоповичу, він там?»
«їй-богу, Ій-богу, нема! Щоб я не встав з цього місця, коли 

він там І Та й самі поміркуйте, з якої б речі я брехав! Щ об мені 
руки й ноги відсохли!.. Що, і тепер не вірите? Щоб я дуба дав 
отут-таки перед вами, щоб батько мій і мати та й сам я не по
бачив царства небесного І Ще не вірите?»

Іван Никифорович, чувши такі запевнення, зовсім заспоко
ївся і звелів своєму камердинерові в безмежному сюртуці при
нести шаровари та китайковий козакин.

Я гадаю, що описувати, як саме Іван Никифорович надівав 
шаровари, як йому нам’отали галстук і нарешті надягли коза
кин, який під лівим рукавом лопнув, зовсім не потрібно. Досить 
сказати, що він увесь той час додержувався пристойної 
спокійності і не відповідав ані слова на пропозиції Антона 
Прокоповича —  що-небудь проміняти на його турецький 
кисет.

Тимчасом збори нетерпляче чекали рішучої хвилини, коли 
з’явиться Іван Никифорович і довершиться нарешті загальне ба
жання, щоб ці достойні люди помирились між собою; багато 
хто був майже певен, що не прийде Іван Никифорович. Город
ничий навіть закладався з однооким Іваном Івановичем, що не 
прийде, та не зійшовся тільки тому, що одноокий Іван Іванович 
вимагав, щоб той поставив у заклад підстрелену свою ногу, а 
він невидюще око; цим городничий дуже образився, а компа
нія нишком сміялась. Ніхто ще не сідав за стіл, хоч давно вже 
буда друга година, час, коли в Миргороді навіть у парадних 
випадках давно вже обідають.

Ледве тільки Антін Прокопович з’явився в дверях, як 1ту ж 
мить усі його обступили. Антін Прокопович на всі запитання 
закричав одним рішучим словом: «не прийде І» Ледве тілки він 
це вимовив і вже град доган, сварок, а може, й щиглів мав 
посипатись на його голову за невдале посольство, як раптом 
двері розчинились і — ввійшов Іван Никифорович.

Якби з’явився сам сатана, або мрець, то вони не справили 
б такого зачудування на все товариство, як здивував його, не
сподівано прийшовши, Іван Никифорович. А Антін Прокопович
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тільки заходився зо сміху, вхопившись за боки, з радощів. шо 
так пожартував з усієї компанії.

Хоч як би там було, тільки цьому майже ніхто не міг віри 
пойняти, щоб Іван Никифорович за такий короткий час зміг 
одягнутись, як личить дворянинові. Івана Івановича на той час 
»є було; він чогось вийшов. Опам’ятавшись від подиву, вся 
громада зацікавилася здоров'ям Івана Никифоровича та ви
явила задоволення, що він роздався в широчінь. Іван Никифо
рович цілувався з кожним і казав: «спасибі за ласку». Тимчасом 
запах борщу пролинув по кімнаті і полоскотав приємно ніздрі 
зголоднілих гостей. Усі посунули до їдальні. Цілий ключ дам 
балакучих і мовчазних, худих і товстих, потягся вперед, і дов
гий стіл зарябів усіма барвами. Не описуватиму страв, які 
були на столії Не згадаю й про млинці в сметані, ні про утріб- 
ку, шо подали до борщу, ні про індичку з сливами та родзин
ками, ні про ту страву, що дуже скидалася на чоботи, намо
чені в квасі, ні про ту підливу, яка є лебединим співом старо
винного кухаря, про ту підливу, яка подавалась оповита вся 
полум’ям з вина, що дуже тішило і разом лякало дам. Не го
воритиму про ці страви, бо мені куди більше подобається їсти 
ї-х, ніж розводитись про них .у розмовах. Іванові Івановичу 
дуже сподобалася риба з хріном. Він якнайпильніше взявся до 
цієї корисної та поживної вправи. Вибираючи тонесенькі ри
б’ячі кісточки, він клав їх на тарілку і якось несподівано глянув 
просто себе: творець небесний, як це було дивно! Проти нього 
сидів Іван Никифорович! В той же самий час глянув і Іван 
Никифорович!.. Ні!.. Не можу!.. Дайте мені інше перо! Перо 
моє мляве, мертве, з тонким розщепом для такої картини! Об
личчя їх з подивом, що відбився на них, наче скам'яніли. Ко
жен із них побачив обличчя, здавна знайоме, до якого, здава
лося б, мимоволі ладен підійти як до приятеля несподіваного, 
подати ріжок, промовивши: «призволяйгесь», або: «чи насмі
люся просити ласки»; та разом з тим це ж саме обличчя було 
страшне, як лихе віщування! Піт котився градом з Івана Іва
новича та з Івана Никифоровича. Присутні, усі, скільки їх було 
за столом, поніміли від уваги і не відводили очей від колишніх 
приятелів. Дами, що до того часу захоплені були досить ціка
вою розмовою про те, як робляться каплуни, раптом урвали 
розмову. Все стихло! Це була картина, варта пензля великого 
митця!

Нарешті Іван Іванович вийняв хусточку до носа й почаз 
сякатися; а Іван Никифорович оглянувся навколо себе й спи
нився очнма на відчинених дверях. Городничий ту ж мить помі-
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тнв цей рух і наказав зачинити двері якнайщільніше. Тоді оби
два приятелі почали їсти і вже ні разу не глянули один на 
одного.

Як тільки скінчився обід, обидва колишні приятелі посхоп
лювалися з місць і почали шукати шапок, щоб утекти. Тоді го
родничий моргнув, а Іван Іванович, не той Іван Іванович, а дру
гий, одноокий, став за спиною в Івана Никифоровича, а город
ничий зайшов за спину Іванові Івановичу, і обидва почали під
штовхувати їх ззаду, щоб зіпхнути їх докупи і не випускати 
до того часу, поки не подадуть руки. Іван Іванович, одноокий, 
наштовхнув Івана Никифоровича, хоч трохи й косо, одначе ж 
досить іще влучно й на те місце, де стояв Іван Іванович; але 
городничий учинив дирекцію 1 занадто вбік, бо ніяк не міг впо
ратися з свавільною піхотою, що не слухала цього разу ніякої 
команди, і як на злість, закидала надзвичайно далеко і зовсім 
у протилежний бік (це, може, виходило через те, що за столом 
було надзвичайно багато різних наливок), так, що Іван Іванович 
упав на даму в червоній сукні, яка з цікавості протислася на 
саму середину. Такий знак не віщував нічого доброго. Одначе 
суддя, щоб полагодити цю справу, став на місце городни
чого і, потягнувши носом з верхньої губи всіЬ табаку, оді- 
пхнув Івана Івановича в другий бік. В Миргороді це звичайний 
спосіб примирення. Він трохи схожий на гру у м’яча. Як тільки 
суддя пхнув Івана Івановича, Іван Іванович, одноокий, вперся 
скільки сили і пхнув Івана Никифоровича, з якого піт лив, як 
дощова вода з даху. Дарма, що обидва приятелі дуже опира
лися, одначе їх таки зштовхнули, бо обидві сторони, що діяли, 
дістали значне підкріплення від інших гостей.

Тоді обступили їх з усіх боків щільно й не випускали доти, 
доки вони не наважилися подати один одному руку. «Бог з 
вами, Іване Никифоровичу і Іване ІвановичуІ Скажіть по со
вісті: за що ви посварилися? не через дурницю хіба? Чи не со
вісно вам перед людьми та перед богом!»

«Я не знаю», сказав Іван Никифорович, відсапуючись з 
утоми (помітно було, що він був дуже не від того, щоб поми
ритися): «я не знаю, що я таке зробив Іванові Івновичу; за 
що ж він порубав мені хліва та думав згубити мене?»

«Не винен я ні в яких злих намірах», говорив Іван Іванович, 
не обертаючи очей до Івана Никифоровича. «Присягаюсь і пе
ред бргом і перед вами, шановне дворянство, нічого я не зро

1 Напрям.
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бив моему ворогові. За що ж він мене ганьбить та шкоди зав
дає моєму чинові й званню?»

«Якої ж я вам, Іване Івановичу, завдав шкоди?» сказав 
Іван Никифорович. Ще одна хвилина такої розмови — і давня 
ворожнеча от-от мала згаснути. Вже Іван Никифорович поліз 
до кишені, щоб дістати ріжка й сказати: «призволяйтесь».

«Хіба це не шкода», відказав Іван Іванович, не підводячи 
очей: «коли ви, шановний добродію, образили мій чин та рід 
таким словом, що його непристойно тут сказати».

«Дозвольте вам сказати по-приятельському, Іване Івано
вичу! (на цьому Іван Никифорович доторкнувся пальцем до 
гудзика Івана Івановича, що означало цілковиту його прихиль
ність) ви образились за чорт знає що таке: за те, що я назвав 
вас г у с а к о м...» Іван Никифорович схаменувся, що вчинив 
необачність, вимовивши це слово; та вже було пізно: слово 
було вимовлено. Все пішло до дідька!

Коли, почувши те слово без свідків, Іван Іванович знетя- 
мився і так розгнівався, що не дай боже нікому такою бачити 
людину, що ж тепер, зміркуйте, ласкаві читачі, що тепер, коли 
згубне слово вимовлене було в товаристві, де було безліч дам, 
перед якими Іван Іванович любив бути особливо пристойним? 
Якби учинив Іван Никифорович не так, сказав би птиця, а не 
гусак, ще можна було б якось владнати. Та — всьому кінець!

Він кинув на Івана Никифоровича погляд — і який погляд! 
Якби тому поглядові дано було владу виконавчу, то він стер би 
на порох Івана Никифоровича. Гості зрозуміли цей погляд і по
спішили самі розвести їх. І ця людина, зразок лагідності, що 
жодної жебрачки не обминав, щоб не розпитати її, внбіг оска
женілий. Ось такі страшні бурі роблять пристрасті!

Цілий місяць нічого не було чути про Івана Івановича. Він 
заперся у себе в домі. Заповідну скриню було відчинено, з 
скрині видобуто, щр ? карбованці! старі, дідівські карбованці! 
І оці карбованці перейшли в забруднені руки чорнильних діл
ків. Справу було перенесено до палати. І коли дістав Іван Іва
нович радісну звістку, що завтра розв’яжеться вона, тоді тільки 
виглянув на світ і наважився вийти з дому. Гай-гай! з того 
часу палата сповіщала день у день, що справа скінчиться 
завтра, і так на протязі десяти років!

Років тому з п’ять я проїжджав через місто Миргород. Я 
їхав у погану пору. Тоді стояла осінь з своєю сумно-вологою 
погодою, грязюкою й туманом. Якась ненатуральна зелень — 
витвір нудних, безнастанних дощів, вкривала рідкою сіткою
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поля й ниви, яким вона так пасувала, як пустощі старому, як 
троянди бабі. На мене тоді великий вплив робила погода: я 
нудьгував, коли вона була нудна. Та, незважаючи на це, коли 
я став під’їжджати до Миргорода, то почув, що серце в мене 
дуже б’ється. Боже, скільки спогадів! я двадцять років не ба
чив Миргорода. Тут жили тоді у зворушливому приятельстві 
дві єдині в світі людини, два єдині друзі. А скільки вимерло 
знаменитих людей! Суддя Дем’ян Дем’янович вже тоді був 
покійником; Іван Іванови^ що з одним оком, теж помандрував 
у безповоротну дорогу. Я виїхав на головну вулицю: скрізь 
стояли тички з прив’язаними згори віхтями соломи: провади
лось якесь нове планування! Кілька хат було розвалено. За
лишки з тинів та парканів стирчали похмуро.

День був тоді святковий; я наказав вкриту рогожею буду 
свою спинити перед церквою, і ввійшов так тихо, що ніхто не 
обернувся. Правда, і нікому було. Церква була порожня. Люду 
майже нікого. Видно було, що й найбогомільніші побоялись 
ірязюки. Свічки серед похмурого, краще сказати, хворого дня, 
були якісь химерно неприємні; темні притвори були сумні; дов
гасті вікна з круглими шибками вмивалися дощовими сльо
зами. Я одійшов у притвір і звернувся до поважного діда з по
сивілим волоссям: «Дозвольте дізнатися, чи живнй Іван Ники
форович?» В цей час лампада спалахнула ясніше перед обра
зом, і світло просто вдарило в обличчя моєму сусідові. Як же 
я здивувався, коли, розглядаючи, побачив знайомі риси! То був 
сам Іван Никифорович! Та як же змінився! «Чи здорові ви, 
Іване Никифоровичу? Як же ви постарілися!» «Еге, постарівся. 
Я сьогодні з Полтави», відказав Іван Никифорович.

«Що ви кажете! їздили до Полтави в таку погану годи
ну?» «Що ж робити! Позов...» Тут я мимоволі зітхнув. Іван 
Никифорович помітив те зітхання й сказав: «не турбуйтесь, я 
маю певну звістку, що справа розв’яжеться на тому тижні, і 
на мою користь». Я знизав плечима і пішов довідатися що- 
небудь про Івана Івановича.

«Іван Іванович тут!» сказав мені хтось: «він на криласі». Я 
побачив тоді худу постать. Чи це ж Іван Іванович? Обличчя 
було вкрите зморшками, волосся було зовсім біле; але бекеша 
була все та сама. Після перших привітань, Іван Іванович, по
вернувшись до мене з веселою усмішкою, що так завжди па
сувала до його лійкоподібного обличчя, сказав: «Чи повідо
мити вас про приємну новину?» «Про яку новину?» спитав я. 
«Завтра неодмінно буде розв’язано нашу справу. Палата ска
зала напевне».
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Я зітхнув ще глибше й мершій поспішив попрощатися, бо я 
їхав у дуже важливій справі, і сів у буду.

Худі коні, відомі в Миргороді під назвою кур’єрських *, 
потяглись, вчиняючи копитами своїми, що поринали в сіру 
багнюку, неприємний для вуха звук. Дощ лив, як із відра, на 
фурмана, що сидів на передку й напнувся рогожею. Вогкість 
мене пройняла наскрізь. Сумна застава з будкою, в якій інвалід 
латав сіре обладнання своє, поволі проминула повз мене. Знову 
те саме поле, подекуди пооране, чорне, подекуди зелене, мокрі 
галки та ворони, одноманітний дощ, заплакане без просвітку 
небо. — Нудно «а цьому світі, панове!

1 Кур’єрськими називали коней, що призначались лля урядових 
кур’єрів, які Тздили з незвичайною для того часу швидкістю. Тут вжито 
лей епітет іронічно.



ШИНЕЛЬ

В департаменті... та краще не називати, в якому департа
менті. Нічого немає сердитішого за всякі департаменти, полки, 
канцелярії, одно слово, всякі урядові стани. Тепер уже кожна 
приватна людина вважає в особі своїй ображеним усе грома
дянство. Кажуть, зовсім недавно надійшла просьба від одного 
капітан-ісправника не пригадую, якого міста, в якій він ви
словлює виразно, що гинуть державні постанови і що свя
щенне ім’я його виголошується зовсім всус. А на доказ він 
додав до просьби величезний том якогось романтичного твору, 
де через кожні десять сторінок з’являється капітан-ісправник, 
подекуди навіть в цілком п’яній подобі. Отже, щоб уникнути 
всяких прикростей, краще департамент, що про нього мова, ми 
назвемо о д н и м  д е п а р т а м е н т о м .  Отже, в о д н о м у  д е 
п а р т а м е н т і  служив один чиновник, не можна сказати, щоб 
дуже визначний, низенький на зріст, трохи рябуватий, трохи ру
дуватий, трохи навіть з вигляду підсліпуватий, з невеличкою ли
синою на лобі, із зморшками по обидва боки щік і з кольором об
личчя, як то кажуть, гемороїдальним... Що ж робити, винен пе
тербурзький клімат. Коли ж говорити про чин (бо в нас най

1 Капітан-ісправник — начальник поліції в повіті (пізніше поштовий 
Ісправник).
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п е р ш е  треба оголосити чии), то вій був те, що називають довіч
ний тнтуляриий совітиик, з якого, відома річ, наглузувалися та 
накепкувались вдосталь різні письменники, що мають похваль
ний звичай напосідати на тих, хто не може кусатися. На пріз
вище чиновник був Башмачкін. Уже з самого імені видно, що 
воно колись пішло від башмака; та коли, в який час і яким спо
собом пішло воно від башмака, нічого про це не відомо. І 
батько, і дід, і навіть шурин, і всі Башмачкіни ходили в чобо
тях, підбиваючи тільки разів зо три на рік нові підметки. Ім’я 
йому було • Акакій Акакійович. Можливо, читачеві воно 
здається трохи чудним та вишуканим, але можна запевнити, 
що його ніяк не шукали, а що самі собою склалися такі об
ставини, що ніяк не можна було дати іншого імені, і це ста
лося саме ось як: народився Акакій Акакійович проти ночі, 
якщо тільки не зраджує пам’ять, під 23 березня. Покійниця- 
матінка, чиновниця і дуже добра жінка, налагодилась, як і го
диться, охрестити дитину. Матінка ще лежала на ліжку проти 
дверей, а праворуч стояв кум, піречудесна людина, Іван Іва
нович Єрошкіи, що служив за столоначальника в сенаті, І кума, 
дружина квартального офіцера', жінка неабияких чеснот, 
Орина Семеиівна Бєлобрюшкова. Породілі дали на вибір, яке 
з трьох вибрати: Мокія, Сосія, чи назвати дитину в Ім’я муче
ника Хоздазата. «Ні», подумала покійниця, «імена все якісь 
такі». Щоб догодити їй, розгорнули календар в іншому місці; 
знов вийшли троє імен: Трифілій, Дула і Варахасій. «Чиста тобі 
кара!» проказала стара: «які все імена! Я, далебі, ніколи й не 
чула таких. Нехай би ще Варадат чи Варух, а то Трифілій та 
Варахасій». Ще перегорнули сторінку — вийшли: Павсикахій 
та Вахтисій. «Ну, я вже бачу», сказала стара: «що, видко, така 
його доля. Коли вже так, нехай краще зватиметься, як І батько 
його. Батько був Акакій, то нехай і син буде Акакій». Таким 
ото чииом і пішло Акакій Акакійович. Дитину охрестили, при
чому вона заплакала й так скривилася, иемов передчувала, що 
буде титулярним совітником. Отже, ось яким чином сталося все 
це. Ми навели все це для того, щоб читач міг сам бачити, що 
трапилося все з цілковитої неминучості, і іншим ім’ям назвати 
було ніяк неможливо. Коли і в який час він вступив до депар
таменту і хто призначив його, цього ніхто не міг пригадати. 
Скільки не змінялося директорів та всяких начальників, його 
бачили всі на одному і тому ж місці, в тім же стані, иа тій же

1 Квартальний офіцер — поліпейськнй урядовець, що відав певний 
кварталом у місті.
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посаді, все тим самим чиновником для письма, так що потім 
упевнилися, що він, видно, так і на світ народився уже зовсім 
готовий, у віцмундирі1 і з лисиною «а голові. В департаменті 
не виявляли до нього ніякої пошани. Сторожі не тільки не вста
вали з місця, коли він проходив, але навіть і не дивились на 
нього, немов через приймальню пролетіла звичайна муха. На
чальники поводилися з ним якось холодно-деспотично. Який- 
небудь помічник столоначальника просто тикав йому під ніс 
папери, не сказавши навіть: «перепишіть», чи там «ось цікава, 
нічогенька справа», чи що-иебудь таке приемне, як заведено в 
благопристойних службах. І він брав, поглянувши тільки на 
папір, не дивлячись, хто йому поклав і чи мав -на те право. Він 
брав і одразу ж приладжувався писати його. Молоді чиновники 
підсміювалися й глузували з нього, скільки ставало канцеляр
ської дотепності, розказували тут же при ньому всякі вигадані 
про нього історії; про його хазяйку, сімдесятилітню бабу, го
ворили, що вона б’є його, допитувались, коли буде їхнє весілля, 
сипали на голову йому папірці, називаючи це снігом. Та ні од
ним словом не обзивався на це Акакій Акакійович, начебто 
.нікого і не було перед ним. Це не мало навіть впливу на роботу 
його: серед усіх цих докук не робив він ні одної помилки в 
письмі. Тільки коли занадто вже нестерпний був жарт, коли 
штовхали його під руку, заважаючи провадити своє діло, він 
промовляв: «Облиште мене, 1 навіщо ви мене кривдите». І щось 
чудне було в словах і в голосі, яким їх проказувано. В ньому 
чулося щось таке, схиляюче до жалю, що один молодий чоло
вік, недавно призначений, який за прикладом інших, дозволив 
був собі посміятися з нього, раптом спинився, немов чим прой
нятий, 1 відтоді ніби все змінилося перед ним і стало в іншому 
вигляді. Якась неприродна сила відштовхнула його від това
ришів, з якими він познайомився, вбачавши в них пристойних, 
світських людей. І довго потім, серед найвеселіших 'ХВИЛИН, 
уявлявся йому низенький ЧИНОВНИК з лисинкою на лобі, з сво
їми проникливими словами: «облиште мене, навіщо ви мене 
кривдите» — і в цих проникливих словах бриніли інші слова: 
«я брат твій». І закривався рукою бідолашний молодий чоло
вік, і багато разів здригався він потім на віку своїм, бачачи, як 
багато в людині нелюдяності, як багато приховано лютої гру
бості у витонченій, освіченій світськості і, боже! навіть у тій 
людині, яку світ визнає за благородну й чесну...

Навряд чи де можна було знайти людину, що так жила б

1 Віцмундир —  формений фрак цивільних урядовців.
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у своїй посаді. Мало сказати: він служив ретельно, ні, він слу
жив з любов’ю. Там, у цьому переписуванні, йому ввижався 
якийсь свій розмаїтий і приємний світ. Насолода відбивалась 
на обличчі його; деякі літери у нього були фаворити', до яких 
коли він добирався, то був сам не свій і підсміювався, 1 під
моргував, і помагав губами, так що в обличчі його, здавалося, 
можна було прочитати кожну літеру, яку виводило перо його. 
Коли б відповідно до його ретельності давали йому нагороди, 
вій би, на диво собі, може, навіть потрапив би у статські совіт- 
ники 2; але вислужив він, як висловлювалися дотепники, його 
товариші, пряжку в петлицю та нажив геморой у сідницю. А 
втім, не можна сказати, щоб не було до нього ніякої уваги. 
Один директор, бувши добрий чоловік і бажаючи нагородити 
його за довголітню службу, наказав дати йому що-небудь знач
ніше, ніж звичайне переписування; а саме, з закінченої вже 
справи звелено було йому скласти якийсь папірець до другої 
■урядової установи; справа полягала тільки в тому, щоб пере
мінити заголовний титул та замінити подекуди дієслова пер
шої особи на третю. Це завдало йому стільки роботи, що він 
упрів зовсім, тер лоба, і нарешті сказав: «Ні, краще дайте я пе
репишу що-небудь». Відтоді й залишено його назавжди пере
писувати. Поза цим переписуванням, здавалося, для нього 
нічого не існувало. Він <не думав зовсім про свій одяг: віцмун
дир у нього був, не зелений, а якогось рудувато-борошняного 
кольору. Комірчик на ньому був вузенький, низенький, так що 
шия його, хоч була й не довга, поверх цього комірчика здава
лася надзвичайно довгою, немов у тих гіпсових кошенят, які 
мотають головами та яких носять на головах цілими десятками 
російські іноземці. І завжди що-небудь та прилипало до його 
віцмундира: чи сінця віхтик, чи яка-небудь ниточка; до того ж, 
він мав особливу вправність, ходячи вулицею, нагодитися під 
вікно саме тоді, як із нього викидали всяку погань, і тому раз 
у раз носив иа своєму кашкеті шкаралупиии з кавунів і динь 
та інший такий непотріб. Ні разу за життя не звернув ній уваги 
на те, що діється й відбувається кожного дня на вулиці, на що, 
як відомо, завжди подивиться його ж гаки брат, молодий чи
новник, який так далеко заходить проникливістю бистрого 
свого погляду, що запримітить навіть, у кого на тому боці тро
туару відпоролась знизу панталонів штрипка, — що викликає 
завжди лукаву усмішку на обличчі його. Та Акакій Акакійович

і Фаворити —  улюбленці.
* Тобто дістав чнн 5 класу за рангом чинів у царській Р о с ії

206



коли й дивився «а щось, то бачив на всьому своТ чисті, випи
сані рівним почерком рядки, і тільки хіба, як не знати звідки 
взявшись, — коняча морда клалася йому на плече і напускала 
ніздрями цілий вітер у щоку, тільки тоді примічав він, ідо вій 
не на середині рядка, а скоріше на середині вулиці. Приходячи 
додому, вій сідав одразу ж до столу, сьорбав нашвидку свій 
капусняк і І,в шматок яловичини з цибулею, зовсім не помі
чаючи їх смаку, їв усе це з мухами і з усім, що б не послав бог 
на ту пору. Помітивши, що шлунок починав надиматися, вста
вав з-за столу, виймав слоїчок з чорнилом і переписував па
пери, принесені додому. Коли ж їх не траплялось, він списував 
навмисно, ради власної втіхи, копію для себе, особливо як 
папір був визначний не так красою стилю, як адресуванням до 
якої-иебудь нової або поважної особи.

Навіть у ті години, коли зовсім потухає петербурзьке сіре 
небо і весь чиновний люд наївся й пообідав хто як міг, відпо
відно до одержуваної платні та власної забаганки, коли все 
вже відпочило після департаментського скрипіння перами, бі
ганини, своїх і чужих необхідних занять і всього того, що зав
дає собі з власної волі, більше навіть, як треба, невгамовна 
людина, коли чиновники квапляться віддати втіхам решту часу: 
хто жвавіший, мчить до театру; хто на вулицю, приділюючи 
його на розглядання деяких капелюшків; хто иа вечірку, — 
витратити його в компліментах якій-небудь гарненькій дівчині, 
зірці невеликого чиновницького кола; хю, і це буває найча
стіше, іде просто до свого брата чиновника на четвертий чи 
третій поверх, у дві невеликі кімнати з передпокоєм чи кухнею 
і деякими модними претензіями, лампою чи іншою річчю, здо
бутою багатьма жертвами, відмовами від обідів, гулянок; одно 
слово, навіть тоді, коли всі чиновники розпорошуються по ма
леньких квартирках своїх приятелів пограти в штурмовий в іст1, 
присьорбуючи з склянок чай з копійчаними сухарями, затя- 
гаючись димом з довгих цибухів, розказуючи під час здачі 
яку-небудь плітку, занесену з вищого товариства, від якого 
ніколи і ні в якому стані не може відмовитись росіянин, або 
навіть, коли иема про що говорити, розказуючи вічний анекдот 
про коменданта, якому прийшли сказати, що підрубано хвоста 
коневі иа фальконетовому монументі2; — одно слово, навіть 
тоді, коли все прагне розважитись, Акакій Акакійович не від-

1 Віст — гра в карти.
* Фальконетів монумент — кінна статуя Петра І в Петербурзі, пам'ят

ник, виготовлений французький скульптором Фальконетом.



давайся ніякій розвазі. Ніхто не міг сказати, щоб коли-небудь 
бачив його на якому-иебудь вечорі. Написавшись до смаку, 
він лягав спати, усміхаючись заздалегідь на думку про завт
рашній день: що то бог пошле переписувати завтра? Так про
ходило мирне життя чоловіка, що, з чотирма стами жалування, 
умів бути задоволеним з своєї долі, і дійшло б, можливо, до 
глибокої старості, якби не було різних лих, розсипаних на 
життєвій дорозі не тільки титулярним, а навіть таііним, дій
сним, надвірним і всяким совітникам, навіть і тим, що нікому 
не дають порад, ні від кого не беруть їх самі.

Є в Петербурзі дужий ворог усіх тих, хто дістає чотириста 
карбованців на рік платні чи близько того. Ворог цей ие хто ін
ший, як наш північний мороз, хоч кажуть проте, що вій дуже 
корисний для здоров’я. О дев'ятій годині ранку, саме о тій 
годині, коли аулиці вкривають чиновники, простуючи до де
партаменту, починає він давати таких сильних і колючих щут- 
ків без розбору по всіх иосах, що бідолашні чиновники зовсім не 
знають, куди й подітись з ними. В той час, коли навіть у посі
дачів високих посад болить від морозу лоб і сльози висту
пають з очей, бідні титулярні совітиики іноді бувають зовсім 
беззахисні. Увесь порятунок полягає в тому, щоб .у благенькій 
шинельчииі перебігти, якомога швидше, п’ять чи шість вулиць 
і потім натупатись гарненько ногами в швейцарській, поки ие 
відтануть всі замерзлі дорогою здібності й обдаровання до 
справляння служби. Акакій Акакійович з якогось часу почав 
відчувати, що його якось особливо дошкульно стало припікати 
в спииу і в плече, хоч він і старався перебігти якомога швид
ше законну відстань. Він подумав нарешті, чи не криється 
яких гріхів у його шинелі. Розглянувши її гарненько в себе 
дома, він виявив, що в двох чи трьох місцях, саме иа спині 
та 'на плечах, вона стала зовсім як серпинка: сукно так уже 
витерлось, що світилося, і підкладка розлізлась. Треба знати, 
що шинель Акакія Акакійовича теж правила за об’єкт глу
зувань чиновникам: в неї відбирали навіть благородие ім’я 
шинелі і називали її капотом. Та й справді, вона мала якусь 
дивну будову: комір її  зменшувався щороку дедалі більше, бо 
йшов на доточування інших частин. Доточування ие показу
вало вправності кравця і виходило, справді, лантухувато й 
негарно. Побачивши, в чому річ, Акакій Акакійович вирішив, 
що шинель треба буде віднести до Петровича, кравця, що 
мешкав десь на четвертому поверсі по чорних сходах, і хоч 
був сліпий на одне око і мав ряботиння по всьому обличчю, 
досить удало латав чиновницькі та всякі інші панталони І
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фрачи, розуміється, коли бував у тверезому стані і не плекав 
у голові якого-небудь іншого наміру. Про цього кіравця, звісно, 
не слід би багато говорити, та коли вже так заведено, щоб у 
повісті характер кожної особи був цілком означений, то, ні
чого не вдієш, подавайте нам і Петровича сюди. Спершу він 
називався просто Григорій і був кріпаком у якогось пана; 
Петровичем вій почав зватися з того часу, як дістав від
пускну 1 і став випивати досить сильно в усякі свята, спочатку 
у великі, а потім, без розбору, у всі церковні, де тільки стояв 
у календарі хрестик. Щодо цього він не зраджував дідівських 
звичаїв і, сварячись з дружиною, називав її мирською жінкою 
й німкенею. А що в нас уже зайшло про жінку, то треба 
буде й про неї сказати слів зо двоє; та, на жаль, про неї не 
багато було відомо, хіба тільки те, що в Петровича є жінка, 
носить навіть чепчик, а не хустку, але красою, як здається, 
вона не могла похвалитися; принаймні, зустрічаючись з нею, 
самі тільки гвардійські солдати зазирали їй під чепчик, морг
нувши вусом і видавши якийсь особливий голос.

Беручись сходами, що вели до Петровича, які, слід сказати 
правду, були всі вмащені водою, помиями і пройнялися на
скрізь тим спиртуозним духом, що виїдає очі і, як відомо, є 
неодмінно на всіх чорних сходах петербурзьких домів, — беру
чись сходами, Акакій Акакійович подумав уже про те, скільки 
заправить Петрович, і в думці поклав не давати більше двох 
карбованців. Двері були розчинені, бо господиня, готуючи 
якусь рибу, напустила стільки диму иа кухиі, що ие Аїожна 
було бачити навіть і самих тарганів. Акакій Акакійович прой
шов через кухню, не помічений навіть самою господинею, і 
вступив, нарешті, до кімнати, де побачив Петровича, що си
дів на широкому дерев’яному 'нефарбованому столі, підгор
нувши під себе ноги свої, як турецький паша. Ноги, за звичаєм 
кравців, що сидять за роботою, були голі. І найперше впав в 
око великий палець, дуже відомий Акакію Акакійовичу, з 
якимось покаліченим нігтем, товстим і міцним, як у черепахи 
панцер. На шиї в Петровича висів моток шовку й ниток, а на 
колінах лежало якесь шмаття. Він уже хвилин зо три всилював 
нитку в голчане вушко, не потрапляв і тому дуже сердився 
на темряву і навіть на саму нитку, бурмочучи півголосом: «Не 
лізе, варварка! Уїлась ти мені, шельма така!» Акакію Акакі
йовичу було неприємно, що він прийшов саме в ту хвилину, 
коли Петрович сердився: він любив замовляти що-небудь Пет

1 Тобто з кріпаків був відпущений на волю.
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ровичу тоді, коли той був уже трохи напідпитку, або, як ви
словлювалася його жшка, «заправився сивухою, одноокий 
чорт». В такому стані Петрович бувало дуже охоче збавляв і 
згоджувався, раз у раз кланявся й дякував. Потім, правда, 
приходила жіика з плачем, що чоловік, мовляв, був п’яиий і 
через те дешево погодився; та гривеника, бувало иакииеш, і 
все гаразд. Тепер же Петрович, здавалося, був у  тверезому 
стані, а тому крутий, незгодливий і охочий загинати чорт знає 
які ціни. Акакій Акакійович зміркував це і хотів був уже, як 
то кажуть, позадкувати звідціль, та діло вже було почате. 
Петрович прищулив иа нього дуже пильно єдине своє око, і 
Акакій Акакійович мимохіть вимовив: «Здоров, Петровичу!» 
«Здорові були, добродію», скдзав Петрович І скосив своє 
око иа руки Акакія Акакійовича, бажаючи видивитися, яку 
здобич той ніс.

«А я оце до тебе, Петровичу, той...» Треба сказати, що Ака
кій Акакійович висловлювався здебільшого прийменниками, 
прислівниками, і, нврешті, такими часточками, що зовсім ні
чого не означають. Якщо ж справа була дуже скрутна, то 
він мав звичку зовсім не докінчувати фрази, так що дуже 
часто, почавши мову словами: «Воио, справді, зовсім, той...», а 
потім уже й нічого не було, і сам він забував, думаючи, що 
все вже виговорив.

«Що ж таке?» сказав Петрович І оглянув водночас своїм 
єдиним оком весь віцмундир його, починаючи з коміра до ру
кавів, < спинки, фалдів і петель, що все він дуже добре знав, 
бо воно було власної його роботи. Такий уже звичай у крав
ців; це перше, що вій робить при зустрічі.

«А я оце той, Петровичу... шинель от, сукно... ось бачиш, 
скрізь в інших місцях зовсім міцие... воно трошки припилилося 
і здається, немов старе, а воио иове, та ось, тільки в одному 
місці трохи той... на спині, та ще ось на одному плечі протер
лось, та ше на цьому плечі трошки — бачиш, оце й усе. І ро
боти небагато...»

Петрович узяв капот, розклав його спершу иа столі, роз
дивлявся довго, покрутив головою і поліз рукою на вічно 
взяти круглу табакерку з портретом якогось генерала, якого 
саме, невідомо, бо те місце, де містилось обличчя, 
було проткнуте пальцем і потім заліплене чотирикутним шма
точком паперу. Понюхавши табаки, Петрович розчепірив ка
пот на руках і подивився його проти світла, І знов покрутив 
головою; ще раз зняв кришку з генералом, заліпленим папір
цем, і, набивши ніс табакою, закрив, сховав табакерку і аж
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тоді вже сказав: «Ні, не можна полагодити: поганий гарде
роб!»

В Акакія Акакійовича від цих слів тьохнуло серце. «Чого ж 
не можна, Цетровичу?» сказав вій мало ие благальним голо
сом дитини, «тільки ж і всього, що на плечах попротиралося, 
у тебе ж е які-небудь клаптики...» '

«Та клаптики можна знайти, клаптики знайдуться», ска
зав Петрович, «та пришити їх не можна; діло зовсім гниле, 
зачепиш голкою — от воно й розлазиться».

«Нехай собі розлазиться, а ти зараз же латочку».
«Та латочку ж ні на що покласти, держатися їй нема за що: 

виносилось до краю. Тільки й слави, що сукно, а вітер подме, 
то й розлетиться».

«Ну, та вже прилаштуй. Як же це так, справді, той!..»
«Ні», сказав Петрович твердо: «нічого не можна зробити. 

Діло зовсім погане. Ви краще вже, як прийде зимова холодна 
пора, наробіть собі з иеї онучок, бо панчоха ие гріє. Це німці 
вигадали, щоб собі більше грошей забирати (Петрович любив 
при иагоді шпигнути німців); а шииель вже, мабуть, дозе- 
деться вам нову справляти».

На слові «нову» Акакіеві Акакійовичу потемніло в очах, і 
все, що було в кімнаті, так і пішло перед ним плутатися. Він 
бачив ясио самого тільки генерала із заліпленим папірцем 
обличчям, що був на кришці Петровичевої табакерки. «Як же 
нову?» сказав він, все ще ніби перебуваючи уві сні: «у мене ж і 
грошей на це нема».

«А так, нову», сказав з варварським спокоєм Петрович.
«Ну, а коли б довелося нову, то якби вона, той..»
«Цебто, скільки коштуватиме?»
«Еге».
«Та три півсотні з лишком треба буде покласти», сказав 

Петрович і стулив при цьому значущо губи. Вій дуже любив 
сильні ефекти, любив раптом як-иебудь спантеличити цілком і 
потім подивитися скоса, як спантеличений скривиться від та
ких слів.

«Півтораста карбованців за шинель!» скрикнув бідолашний 
Акакій Акакійович, скрикнув, можливо, вперше на віку, бо 
визначався завжди тихістю голосу.

«А так», сказав Петрович: «та ще яка шинель. Коли по
класти на комір куницю, та пустити відлогу на шовковій під
кладці, то й у двісті вскочить».

«Петровичу, будь ласка», говорив Акакій Акакійович бла
гальним голосом, не чуючи і не стараючись чути сказаних
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Петровичем слів й усіх його ефектів: «як-небудь уже пола
годь, шоб хоч скільки-небудь послужила».

«Та ні, це вийде: і роботу марнувати, і гроші задарма витра
чати», сказав Петрович, і Акакій Акакійович пісууі таких слів 
вийшов, зовсім знищений. А Петрович, коли той пішов, довго 
ше стояв, значущо стиснувши губи і ие беручись до роботи, 
задоволений, що й себе показав, та й кравецького майстер
ства теж не зганьбив.

Вийшовши на вулицю, Акакій Акакійович був як уві сні. 
«Отаке діло такеє», говорив він сам собі: «я, справді, й не ду
мав, щоб воно вийшло, той...», а потім, трохи помовчавши, до
дав: «так ось воно які нарешті ось що вийшло! а я, справді, 
і гадки собі ие мав, щоб воио було отак». По цьому він ізнов 
довгенько помовчав, після чого промовив: «Так отак воно! от 
яке вже, справді, зовсім несподіване, той... цього б ніях... 
отака-то справа!» Сказавши це, він, замість Іти додому, пішов 
зовсім у протилежний бік, сам того не помічаючи. Дорогою 
зачепив його усім забрудненим своїм боком сажотрус і по
чорнив усе плече йому; ціла шапка вапна висипалась на нього 
з верху якогось будованого дому. Вій нічого цього не помітив, 
і вже потім, коли наразився на будочника, який, поставивши 
біля себе свою алебарду', натрушував з ріжка на мозолястий 
кулак табаки, тільки тоді трохи опам’ятався, та й то через 
те, що будочник сказав: «Чого лізеш в самісіньке рило, хіба 
нема тобі трухтуару?» Це примусило його оглянутись і повер
нути додому. Тільки тут почав він збирати думки, побачив 
ясно свій справжній стан, почав розмовляти сам із собою вже 
не уривчасто, а розоудливо й одверто, як з розважним прияте
лем, з яким можна поговорити про діло найсердечніше й най
ближче. «Ну, ні», сказав Акакій Акакійович: «тепер з Петро
вичем не можна говорити: тепер він, той... жінка, видно, як- 
небудь відлупцювала його. А от я краще прийду до нього в 
неділю ранком; він після суботи буде косити оком і заспав
шись, то йому треба буде похмелитися, а жінка грошей не 
дасть, тоді я йому гривеника, той, у руку, — він і буде здатли- 
віший, 1 шинель тоді й той...» Так розмислив сам із собою 
Акакій Акакійович, підбадьорив себе і дочекався першої не
ділі, та, побачивши здаля, що жінка Петровича кудись ви
ходила з дому, він просто до нього. Петрович, справді, після 
суботи косив оком, голову хилив додолу й був зовсім заспав

1 Алебарда  — старовинна зброя, що закінчувалася широкий лезом у 
внгляш півмісяця.
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шись; та ^при всьому тому, як тільки почув, про що мова, то 
начебто його чорт штовхнув. «Не можна», сказав, «звольте 
замовити нову». Акакій Акакійович тут й всунув йому гриве
ничка. «Дякую вам, добродію, підкріплюсь трохи за ваше здо
ров’я», сказав Петрович, «а вже про шинель не турбуйтесь: 
вона ні на що годяше не годиться. Нову шинель я вже вам 
пошию на славу, тут ми наполяжемо».

Акакій Акакійович ше був знову про те, щоб латати, та 
Петрович не дочув і сказав: «А що нову я вам пошию безпре
мінно, то вже звольте покластися, старання докладемо. Можна 
Суде навіть так, як пішла мода, комір буде застібатись на 
срібні лапки під апліке

Отут і побачив Акакій Акакійович, що без нової шинелі не 
можна обійтися, і зовсім занепав духом. Та як же, справді, за 
шо, зз які гроші її оправити? Звісно, можна було б трохи ао- 
кластися на майбутню нагороду до свят, та ці гроші давно 
вже призначені й розподілені наперед. Треба було справити 
нові панталони, заплатити шевцеві давній борг за зроблені 
нові пришви до старих халяв, та слід бучо замовити швачці 
три сорочки і зо дві штуки тієї білизни, що її непристойно на
зивати в друкованім слові; одно слово, всі гроші зовсім мали 
розійтися, і якби навіть директор був такий милостивий, що, 
замість сорока карбованців нагороди, приділив би сорок п’ять 
чи п’ятдесят, то все ж залишиться така дрібниця, що в ши
нельному капіталі буде краплиною в морі. Хоча, звісно, зіи 
знав, що в Петровича була примха загнути знечев’я чорт 
батька зна яку незмірну ціну, так що вже бувало сама жінка 
не могла здержатись; щоб не скрикнути: «Що це ти з глузду 
з’їхав, дурню отакий! Іншим разом нізащо візьме роботу, а 
оце надало йому загнути таку ціну, що й сам її не варт». 
Хоча, звісно, він знав, що Петрович і за вісімдесят карбован
ців візьметься пошити, та все ж звідки узяти ці вісімдесят кар
бованців? Половину ще можна б знайти: половина знай
шлася б, може, навіть трохи й більше, та де взяти другу поло
вину?.. Але спершу читачеві треба знати, де взялася перша 
половина. Акакій Акакійович мав звичку з кожного витрачу- 
ваиого карбованця відкладати по шажку в Невеличку 
скриньку, замкнену на ключ, з прорізаною зверху дірочкою, 
щоб кидати туди гроші. Наприкінці кожного півріччя він ре
візував заощаджену мідну суму й заміняв її на дрібне срібло. 
Так робив він з давніх-давен, і таким способом за кілька років

1 А пліке —  накладне срібло.
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зібралося грошей більше, ніж сорок карбованців. Отже, поло
вина була в руках; та де ж .узяти другу половину? де взяти 
другі сорок карбованців? Акакій Акакійович думав-думав і 
вирішив, шо треба буде зменшити заведені витрати хоча б 
принаймні протягом одного року: вивести з ужитку чай вечо
рами; не світити вечорами свічки, а як треба буде шо робити, 
іти в кімнату хазяйки й працювати при її свічці; ходячи вули
цею, ступати як можна легше й обережніше по каменю й пли
тах, мало не навшпиньках, щоб таким чином не стерти скоро- 
часио підметок; якомога рідше віддавати прачці прати бі
лизну, а щоб не заношувалась, то кожного разу, приходячи 
додому, скидати її й залишатися в самому тільки демикото
новому халаті, дуже давньому і милуваиому навіть самим 
часом. Треба сказати правду, що спочатку йому було трохи 
трудно звикати до таких обмежень, та потім якось воно звик- 
лося і пішло до ладу; він зовсім призвичаївся навіть голоду
вати вечорами; та зате він живився духовно, носячи в думках 
своїх вічну ідею майбутньої шинелі. З того часу неначе він 
одружився, неначе якась інша людина присутня була з ним, 
неначе він був не сам, а якась приємна подруга життя згоди
лася з ним проходити разом життєву путь, — і подруга ця 
була не хто інша, як та ж шинель иа товстій ваті, на міцній 
підкладці, що ї ї  й не зносити. Він стдЬ якийсь жвавіший, на
віть твердіший характером, як людина, шо вже визначила й 
поставила собі мету. З  обличчя і з вчинків його зникли само 
собою сумнів, вагання, словом — усі нерішучі й непевні риси. 
Огонь часом показувався в очах його, в голові навіть з’явля
лися найсміливіші й найвідважніші думки: а чи не покласти, 
справді, куниці на комір? Роздумування про це мало не при
звело його до неуважності. Одного разу, переписуючи папір, 
він мало не зробив навіть помилки, так що майже вголос крик
нув: «ух!» і перехрестився. Протягом кожного місяця він хоч 
один раз навідувався до Петровича, щоб поговорити про ши
нель: де краще купити сукна, і якого на колір, і в яку ціиу, і 
хоча трохи заклопотаний, та завжди задоволений повертався 
додому, помишляючи, що прийде ж, нарешті, час, коли все це 
купиться І шинель буде пошита. Справа пішла навіть швидше, 
ніж він сподівався. Наперекір усім сподіванням директор 
призначив Акакію Акакійовичу не сорок і ие сорок п'ять, а 
цілих шістдесят карбованців: чи передчував вій, шо Акакію 
Акакійовичу потрібна шинель, чи само собою воно так склалось, 
та тільки в лього через це опинилось зайвих двадцять карбо
ванців. Це прискорило хід справи. Ще яких-небудь два-три
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м іс я ц і невеликого голодування — І в Акакія Акакійовича на
бралось, справді, близько восьмидесяти карбованців. Серце 
його, загалом дуже спокійне, почало битися. Першого ж дня 
вій вирушив разом з Петровичем по крамницях. Купили сукна 
дуже гарного, — і не днво, бо про це думали ше за півроку 
раніше, і не було того місяця, шоб не заходили до крамниць 
примірятися до цін; зате сам Петрович сказав, що кращого 
сукна й не буває. На підкладку вибрали коленкору, але та
кого добротного та міцного, що він, як говорив Петрович, б^в 
ще кращий за шовк і навіть иа вигляд показніший і глянцови- 
тіший. Куниці не купили, бо вона була, справді, дорога, а за
мість неї вибрали кішку, найкіращу, яка тільки знайшлася в 
крамниці, кішку, яка здаля могла завжди видатись за ку- 
ннцю. Петрович порався з шинеллю тільки два тижні, бо чи
мало було стебнування, а то вона була б готова раніш. За ро
боту Петрович узяв дванадцять карбованців — менш ніяк не 
можна було: геть чисто все було шито на шовку, подвійним 
дрібним швом, і по кожному шву Петрович потім проходив 
власними зубами, витискуючи ними всякі фігури. Це було... 
трудно сказати, в який саме день, та, мабуть, в найурочисті
ший день у житті Акакія Акакійовича, коли Петрович піриніс, 
нарешті, шинель. Він приніс її  ранком, перед гою самою го
диною, коли треба було йти до департаменту. Ніколи б іншим 
часом не припала так до речі шинель, бо вже починалися до
сить міцні морози і, здавалося, мали ще збільшитись. Петро
вич з’явився з шинеллю, як і подобає пристойному кравцезі. 
На обличчі його змалювався вираз такий значущий, якого 
Акакій Акакійович ніколи ще не бачив. Здавалося, він почув 
ппвиою мірою, що зробив неабияке діло і що враз показав у 
собі бёзодню, яка розмежовує кравців, що пришивають тільки 
підкладку та перешивають, від тих, що шиють нове. Він вий- 
кяв шинель з носової хустки, в якій приніс її; хустка була 
тільки що від прачки; він уже потім згорнув її і поклав в ки
шеню для вжитку. Вийнявши шинель, ві« дуже гордо погля
нув і, держачи в обох руках, накинув дуже вправно на плечі 
Акакію Акакійовичу, потім потяг і обсмикнув її ззаду рукою 
донизу; далі драпував нею Акакія Акакійовича трохи наопаш. 
Акакій Акакійович, як людина літня, хотів попробувати в 
рукава; Петрович поміг надіти і в рукава— вийшло, шо і в 
рукава було добре. Одно слово, виявилося, що шинель була 
зовсім і якраз до міри. Петрович не пропустив нагоди ска
зати, шо він так тільки тому, що живе без вивіски на невели
кій вулиці, і до того ж давно знає Акакія Акакійовича, тому
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взяв так дешево; а «а Невському проспекті з нього взяли б за 
саму тільки роботу сімдесят п’ять карбованців. Акакій Акакі- 
йович про це не хотів розводитися з Петровичем, та й боязся 
всяких великих сум, якими Петрович так любив напускати 
туману. Він розплатився з ним, подякував і вийшов одразу ж 
а новій шинелі до департаменту. Петрович пішов слідом за 
ним, і, залишаючись на вулиці, довго ще дивився здаля на 
шинель і потім пішов навмисне вбік, щоб, обійшовши кривим 
провулком, забігти знову на вулицю й подивитися на свою ши
нель з другого боку, тобто просто спереду. Тимчасом Акакій 
Акакійович ішов в найсвятковішому настрої всіх почувань. 
Він відчував кожну мить хвилини, що на плечах у нього нова 
шинель, і кілька разів навіть усміхнувся від внутрішньої втіхи. 
Та й справді, дві вигоди: одне те, шо тепло, і друге, що гарно. 
Дороги він не примітив зовсім й опинився враз у  департаменті; 
в швейцарській він скинув шинель, обдивився її навкруги і 
дзручив під особливий нагляд швейцарові. Невідомо, яким 
способом в департаменті враз всі дізналися, що в Акакія Ака- 
кійовича нова шинель, і шо капот вже більше не існує. Всі 
тієї ж хвилини вибігли у швейцарську дивитися нову шинель 
Акакія Акакійовича. Стали поздоровляти його, вітати, так т о  
той спершу тільки усміхався, а потім стало йому навіть со
ромно. Коли ж усі, приступивши до нього, почали говорити, 
іцо треба покропити нову шинель і що принаймні він повинен 
впорядити для них вечірку, Акакій Акакійович оторопів до 
краю, не знав, що йому робити, що його відповідати і як від
могтися. Він уже хвилин через декілька, увесь зачервонів- 
шись, почав був запеняти досить простодушно, що це зовсім 
не нова шинель, що це так собі, що це стара шинель. Нарешті 
один із чиновників, якийсь навіть помічник столоиачаЛьника, 
мабуть, для того, шоб показати, що він зовсім не гордовитий 
і знається навіть з нижчими за себе, сказав: «Так тому й бути, 
я замість Акакія Акакійовича справлю вечірку, і прошу до 
мене сьогодні на чай: я ж, як на те, сьогодні іменинник». Чи
новники, натурально, тут же й поздоровили помічника столо
начальника та охоче пристали на запросини. Акакій Акакійо
вич став був відмагатися, та всі почали говорити, що нечемно, 
що просто стид і сором, і він уже не міг відмовитися. А втім, 
йому потім стало приємно, коли згадав, що він матиме через 
тс нагоду пройтися навіть увечері в новій шинелі. Весь цей день 
був для Акакія Акакійовича справді найбільшим урочистим 
святом. Він повернувся додому в найщасливішому настрої, 
скинув шинель і почепив її обережно на стіні, намилувавшись
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ще раз сукном ! підкладкою, 1 потім навмисне вийняв, для по
рівняння, колишній капот свій, що зовсім розлізся. Він погля
нув на нього і сам аж засміявся: така була незрівнянна різ- 
ншія! І довго ще потім за обідом він усс всміхався, як тільки 
пригадував собі, в якому стані був його капот. Пообідав він 
весела, і після обіду вже нічого не писав, а так трошки поги- 
барнтствував на постелі, поки стемніло. Потім, не відклада
ючи діла, одягся, надів на плечі шинель і вийшов на вулицю 
Де саме жив чиновник, що запросив гостей, на жаль, не мо
жемо сказати: пам’ять починає нас дуже зраджувати, і все, 
що тільки є в Петербурзі, все — вулиці й будинки, злилися й 
перемішалися так у  голові, що вельми важко добути відти 
іцо-небудь у пристойному вигляді. Як би там не було, але певне 
принаймні те, що чиновник жив у кращій частині міста, вихо
дить, дуже неблизько від Акакія Акакійовича. Спершу треба 
було Акакію Акакійовичу пройти деякі безлюдні вулиці з ску
пим освітленням, але, в міру наближення до квартири чинов
ника, вулиці ставали жвавіші, людніші, ясніше освітлені. Пі
шоходці стали майоріти частіше, почали траплятися й дами, 
гарно одягнені, на чоловіках траплялися боброві коміри, рідше 
стрівалися ваиьки 1 з дерев’яними гратчастими своїми сан
ками, утиканими позолоченими гвіздочками— навпаки, все 
стрівалися лишачі в малинових плисових шапках, з лакованими 
санками, з ведмежими запонами, і перелітали вулицю, рип
лячи колесами по снігу, карети з прикрашеними козлами. Ака- 
кій Акакійович дивився на все це як на новину: він вже кілька 
років не виходив вечорами на вулицю. Спинився зацікавлено 
проти освітленого вікна магазину подивитись на картину, де 
змальовано було якусь вродливу жінку, шо скидала з себ? 
черевичок, оголивши таким чином усю йогу, дуже непогану; 
а за її  спиною, з дверей другої кімнати, виставив голову 
якийсь чоловік з бакенбардами і красивою еспаньйолкою під 
губою. Акакій Акакійович похитав головою й усміхнувся, і 
потім пішов собі далі. Чого він усміхнувся, чи тому, що поба
чив річ зовсім незнану, а проте таку, що в кожного про неї 
зберігається якесь почуття, чи подумав він, як і багато інших 
чиновників, таке: «Ну, ці вже мені французи! що й казати, 
коли вже захочуть чого-небудь такого, то вже справді, той...» 
А можливо, навіть і цього не подумав — не можна ж залізти 
в душу людині і дізнатися про все, що вона тільки думає. На

1 В пнько— легковий візник на поганенькій конячнні і з поганенькою 
збруєю.
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решті добрався він до дому, де квартирував помічник столо
начальника. Помічник столоначальника жив на широку ногу: 
на сходах світив ліхтар, квартирка була на другому поверсі. 
Увійшовши до передпокою, Акакій Акакійович побачив на 
підлозі цілі ряди калош. Між ними посеред кімнати стояв 
самовар, шо шумів 1 пускав клуби пари. На стінах висіли все 
шинелі та плгші, а поміж них деякі були навіть з бобровими 
комірами чи з бархатними вилогами. За стіною було чути ш\'М  
1 гомін, шо враз стали ясиі й дзвінкі, коли відчинилися двері 
1 вийшов лакей з підносом, заставленим випорожненими склян
ками, молочником і кошиком сухарів Видко, що чиновники 
вже давно зібрались і випили по першій склянці чаю. Акакій 
Акакійович, почепивши сам шинель свою, увійшов у кімнату, 
1 перед ним майнули заразом свічки, чиновники, люльки, столи 
для карт, і неясно вразили його ухо: хутка розмова, що здій
малася з усіх боків, та грюкіт пересуваних стільців Він спи
нився дуже ніяково серед кімнати, шукаючи та намагаючись 
придумати, шо йому робити. Та його вже побачили, галасливо 
привітали і всі пішли ту ж мить до передпокою і знову огля
нули його шинель. Акакій Акакійович, хоч був трохи й скон
фузився, але, бувши людиною щиросердною, не міг не пора
дуватись, що всі похвалили шинель. Потім, звісно, всі обли
шили його і шинель, і повернулися, як водиться, до столів, 
пинзначених для віста Все: шум, гом<н і натовп, все це якесь 
дивне було Акакію Акакійовичу. Він просто не знав, як йому 
бути, куди подіти руки, ноги й всього себе; нарешті, підсів він 
до грачів, дивився в карти, заглядав тому чи тому в обличчя і 
через деякий час почав позіхати, відчувати нудьгу, тим більше, 
шо давно настала та година, коли він звик лягати спати. Він 
хотів попрощатися з господарем, та його не пустили, кажучи, 
що неодмінно треба випити, на честь обнови, по бокалу шам
панського. Через годину подали вечерю, де були вінегрет, хо
лодна телятина, паштет, кондиторські пиріжки і шампанське. 
Акакія Акакійовича присилували випити два бокали, після 
яких він відчув, шо в кімнаті стало веселіше, проте ніяк не 
міг забути, шо вже дванадцята година і шо давно пора до
дому. Щоб як-небудь не заманулось господареві затримати 
його, він потихеньку вийшов з кімнати, знайшов у передпокої 
шинель, шо, як він з жалем побачив, лежала на підлозі, об
трусив її, зняв з неї кожну пір’їнку, надяг на плечі і зійшов 
сходами на вулицю. На вулиці все ще було ясно. Деякі роз
дрібні крамнички, ці незмінні клуби дворового і всякого люду, 
були відчинені, інші Ж, які були позамикані, показували,
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проте, довгий струмінь світла на всю щілину в дверях, яка 
означала, що вони там не позбулися ще товариства, і, певно, 
д ворові1 служниці або слуги ще докінчують свої пересуди й 
розмови, викликаючи в своїх панів цілковиту непевність щодо 
місця свого перебування. Акакій Акакійович ішов у веселому 
настрої, навіть побіг був раптом, не знати чого, за якоюсь да
мою, що, немов блискавиця, промайнула повз нього і в якої 
кожна частина тіла була сповнена надзвичайного руху. Та про
те він одразу ж спинився і знов пішов, як і раніш, дуже тихо, 
здивувавшись «авіть з своєї моторності, що невідомо звідки 
взялася. Незабаром простяглися перед ним ті пустельні ву
лиці, що навіть і вдень не такі й веселі, а ввечері то й поготів. 
Тепер вони стали ще глухіші та відлюдніші; ліхтарів порід
ш ало,— оливи, як видно, вже менше видавалося; почалися 
дерев’яні будинки, паркани; ніде ні душі; блищав тільки сніг 
на вулицях та засмучено чорніли з причиненими віконницям« 
сонні низенькі халупки. Він наблизився до того місця, де пе
рерізалася вулиця безконечним майданом, з ледве видними на 
другому боці його домами, що мав вигляд страшної пустелі.

Віддалі, бог знає де, миготів огник .у якійсь будці, що, 
здавалося, стояла на краю світу. Веселість Акакія Акакійо- 
вича якось тут значно зменшилась. Він ступив на майдан не 
без якогось мимовільного остраху, начебто серце його перед
чувало щось недобре. Він оглянувся назад і на всі боки; наче 
море навколо нього. «Ні, краще й не дивитись», подумав і 
йшов, заплющивши очі, і, коли розплющив, щоб глянути, чи 
близько кінець майдану, враз побачив, що перед ним стоять, 
майже перед носом, якісь люди з вусами, які саме, цього вже 
він не міг навіть розібрати. Йому затуманилося в очах і заби
лося в грудях. «А шинель же моя!» сказав один з них промо
вим голосом, схопивши його за комір. Акакій Акакійович 
хотів був уже закричати «караул», як другий приставив йому 
до самого горла кулак, завбільшки як чиновницька голова,і 
промовив: «ану, тільки крикни!» Акакій Акакійович почув 
тільки, як зняли з нього шинель, дали йому штовхана коліном,
І він упав навзнак на сніг і нічого вже більше ие почував. 
Через кілька хвилин він опам’ятався і звівся на ноги, та вже 
нікого не було. Він почував, що в полі холодно і шинелі нема, 
почав кричати, та голос, здавалося, й ие думав долітати до 
і.раїв майдану. Повний одчаю, не перестаючи кричати, кинузся 
він бігти через майдан просто ло будки, біля якої стояв бу

1 Д ворові люди —  прислуга в панському дворі, домі.
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дочник, і, спершись на свою алебарду, дивився, здається, з 
цікавістю, бажаючи дізнатись, якого це чорта біжить до нього 
здаля і кричить людина. Акакій Акакійович, прибігши до 
нього, почав задиханим голосом кричати, що він спить і ні за 
чим не дивиться, не бачить, як грабують людину. Будочник 
відповів, що вій не бачив нічого, що бачив, як спинили й.>го 
серед майдану якісь двоє людей, але думав, що то були його 
приятелі; а нехай він, замість того, щоб задарма лаятись, ліле 
завтра до надзирателя, то надзиратель розшукає, хто взяв 
шинель. Акакій Акакійович прибіг додому зовсім у безладді: 
волосся, якого ще водилося трохи в невеликій кількості в 
нього на висках, на потилиці, геть розтріпалося; бік і груди і 
всі панталони були в снігу. Стара господиня його квартири, 
зачувши сильний стукіт у двері, похапцем скочила з постелі і 
в черевику на одній тільки нозі побігла відчиняти двері, при
тримуючи на грудях своїх, ради скромності, рукою сорочку; 
але, відчинивши, відступила назад, побачивши в такому ви
гляді Акакія Акакійовича. Коли ж розповів він, що сталося, 
вона сплеснула руками і сказала, що треба йти просто до 
частного ', що квартальний обдурить, пообіцяє й почне водити; 
а найкраще йти просто до частного, що він навіть їй знайо
мий, бо Анна, чухонка, що служила перше в неї за куховарку, 
стала тепер у частного за няньку, що вона часто бачить його 
самого, як він проїздить повз їх дім, і що він буває кожної 
неділі в церкві, молиться, і в той же час весело дивиться ка 
всіх, і що, виходить, з усього видно, повинен бути доброю 
людиною. Вислухавши такий рішенець, Акакій Акакійович, 
засмучений побрів до своєї кімнати, і як він провів гам ніч, 
«охай скаже той, хто може .хоч трохи уявити собі становище 
іншого. Раненько-вранці пішов він до частного; але сказали, 
шо спить; він прийшов о  десятій — сказали знову спить; він 
прийшов об одинадцятій годині — сказали: та нема частного 
дсма; він в обідню пору — та писарі в прихожій ніяк не хотіли 
пустити його і хотіли неодмінно знати, за яким він ділом І яка 
його потреба привела, і що таке сталося. Отож, нарешті, Ака
кій Акакійович вперше в житті захотів показати характер і 
сказав навідруб, що йому треба персонально бачити самого 
частного, що вони не сміють його не допустити, і що він при
йшов з департаменту за казенним ділом, а що ось як він на 
лих поскаржиться, то вже тоді вони знатимуть. Проти цього

1 Частний —  тобто частннй пристав — поліційннй урядовець, що відав 
поліційиою дільницею (частю).
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писарі не посміли нічого сказати, і один з них пішов викликати 
частного. Частний якось дуже чудно сприйняв розповідь про 
пограбування шинелі. Замість того, шоб звернути увагу на го
ловний пункт справи, вій почав розпитувати в Акакія Акакі- 
йовича: та чого він так пізно повертався, та чи не заходив вій 
і чи не був у якомусь непорядному домі, отож Акакій Акакі
йович сконфузився зовсім і вийшов од нього, сам не певний, 
чи набере належного ходу справа про шинель, чи «і. Весь цей 
день він не був у департаменті (єдиний випадок на його віку). 
На другий день прийшов він весь блідий і в старому капоті 
своєму, що став іще нужденніший. Розповідь про прабунск 
шинелі, хоч і знайшлися такі чиновники, що не проминули на
віть і тут посміятися з Акакія Акакійовича, проте багатьох 
зворушила. Вирішили одразу ж зробити для нього складчину, 
але зібрали чисту дрібницю, бо чиновники і так уже дуже витра
тились, підписавшись на директорський портрет і на одну 
якусь книгу, иа пропозицію начальника відділу, що був при
ятель її авторові, — отже, сума зібралася нікчемна. Один 
якийсь, зворушений жалістю, надумався принаймні допомогти 
Акакієві Акакійовичу доброю порадою, сказавши, щоб він пі
шов не до квартального, бо, хоч і може трапитись, що квар
тальний, бажаючи заслужити похвалу начальства, знайде 
якимсь способом шинель, але шинель все ж залишиться в по
ліції, коли він не подасть законних доказів, що вона належить 
йому; а найкраще, щоб він звернувся до одної з н а ч н о ї  
о с о б и ;  що з н а ч н а  о с о б а ,  списавшись з ким треба, може 
примусити, щоб швидше пішла справа. Нічого не зробиш, Ака
кій Акакійович наважився йти до значної особи. Яке саме і 
в чому полягало урядування з н а ч н о ї  о с о б и ,  це й досі 
річ невідома. Треба знати,'що одна з н а ч н а  о с о б а  недав
но став з н а ч н о ю  о с о б о ю ,  а доти був незначною особою. 
А втім, посада його тепер ие вважалася значною, як порів
няти з іншими, іще значнішими. Але завжди знайдеться таке 
коло людей, що їм незначне на погляд інших є вже значне. 
А втім, він намагався збільшити значність багатьма іншими 
способами, а саме: завів, щоб нижчі чиновники зустрічали 
його ще на сходах, коли він приходив на посаду; щоб до нього 
просто з’явитися ніхто не смів, а щоб відбувалось усе поряд
ком найсуворішим: колезький регістратор доповів би губерн
ському секретареві, губернський секретар — титулярному, чи 
якому випадало іншому, І щоб уже таким способом доходила 
справа до нього. Так воно вже на святій Русі все заражене 
наслідуванням: кожне передражнює й корчить свого на чаль-



ника. Кажуть навіть, якийсь титулярний совітник, коли при
значили його за правителя якоїсь окремої невеличкої канце
лярії, зараз же одгородив собі осібну кімнату, назвавши її 
«кімнатою урядування», і поставив біля дверей якихось ка
пельдинерів, з червоними комірами, в галунах, що бралися за 
ручку дверей і відчиняли їх кожному прихожому, хоча в «кім
наті урядування» насилу міг уміститься звичайний письмовий 
стіл. Вдача і звичаї з н а ч н о ї  о с о б и  були солідні й в£- 
льчиі, але не надто складні. Головною підвалиною його си
стеми була суворість. «Суворість, суворість і — суворість», го
ворив він звичайно, і при останньому слові пильно дивився в 
обличчя тому, до кого говорив. Хоча, зрештою, для цього й не 
б)ЛО ніякої причини, бо той десяток чиновників, що становили 
весь урядовий механізм канцелярії, і без того перебував у 
належнім страху: побачивши його здаля, залишав уже діло 
й дожидався, стоячи навитяжку, поки начальник пройде через 
кімнату. Звичайна розмова його з нижчими відзначалася су- 
порістю і складалася майже з трьох фраз: «як ви смієте? чи 
знаєте, з ким говорите? чи розумієте ви, хто стоїть перед 
вами?» А втім, він був душею не зла людина, добра з товари
шами, послужлива; але генеральський чин зовсім збив його 
з пантелику. Діставши генеральський чин, він якось заблудився, 
збився з пуття і зовсім не знав, ял йому бути. Коли йому випа
дало бути з рівними собі, він був іще людина як слід, людина 
дуже порядна, з багатьох поглядів навіть не дурна людина; 
та як тільки траплялось йому бути в товаристві, де були люди 
хоч на один чин нижчі проти нього, там вій був просто хоч 
викинь: мовчав, і стан його викликав жаль ще й тим, що на
віть і сам він почував, що міг би провести час незрівнянно 
краще. В очах його часом світилося сильне бажання пристати 
до якоїсь цікавої розмови та гуртка, але його спиняла думка: 
чи не буде це занадто вже з його боку, чи не буде фаміль
ярно, і чи не зменшить він тим свого значення? І внаслідок 
таких міркувань він зоставався постійно вже в однаковому 
мовчазному стані, вимовляючи тільки зрідка якісь односкла
дові звуки, і набув таким чином титулу иайнудотнішої лю
дини. До такої ото з н а ч н о ї  о с о б и  з’явився наш Акакій 
Акакійович, 1 з’явився в час найиесприятливіший, вельми недо
речно для себе, хоча, зрештою, доречно для значної особи. 
Значна особа перебував у своєму кабінеті і дуже-дуже весело 
розговорився з одним недавно прибулим давнім знайомим і 
товаришем дитинства, що з ним кілька років не бачився. В цей 
час доповіли йому, що прийшов якийсь Башмачкін. Він спи-
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буйство таке повелося поміж молодими людьми проти началь
ників та вищих!» Значна особа, здавалося, не помітив, що 
Акакієві Акакійовичу переступило вже за п’ятдесят років. Ви
ходить, якби він і міг назватися молодою людиною, то хіба 
тільки відносно, тобто відносно до того, кому вже було сім
десят років. «Чи знаєте ви, кому ви це кажете? чи розумієте 
ви, хто стоїть перед вами? чи розумієте ви це? я вас питаю!» 
Тут він тупнув ногою, підвищивши голос до такої сильної 
ноти, що навіть і не Акакієві Акакійовичу зробилося б страш
но. Акакій Акакійович так і обмер, заточився, затрусився всім 
тілом і ніяк не міг устояти: якби не підбігли тут же сторожі 
підтримати його, він би звалився «а підлогу; його винесли 
майже непритомного. А значна особа, втішений тим, що ефект 
перевищив навіть його сподівання, і зовсім захоплений від 
думки, що слово його може вкинути людину в непам’ять, 
скоса поглянув на приятеля, щоб побачити, якої він про це 
думки, і не без втіхи спостеріг, що приятель перебував у най-
непевнішому стані і починав навіть і сам відчувати острах.

Як зійшов із сходів, як вийшов на вулицю, нічого вже 
цього не пам’ятав Акакій Акакійович. Він не почував ні рук, 
ні ніг. За весь вік його ще так сильно не розпікав генерал, та 
ще й чужий. Він ішов у хуртовину, що свистіла у вулицях, 
роззявивши рота, збиваючись з тротуарів; вітер, петербур
зьким звичаєм, віяв на нього з усіх чотирьох боків, з усіх про
вулків. Вмить надуло йому в горло жабу, і добився вій до
дому, неспроможний бувши сказати жодного слова; весь роз
пух і зліг у постіль. Таку силу має часом належне гримання! 
На другий же день виявилася в нього сильна гарячка. З при
чини великодушної підмоги петербурзького клімату, хвороба 
пішла швидше, ніж можна було сподіватися, і коли прийшов 
лікар, то він, помацавши пульс, нічого не надумав зробити, як 
тільки приписати припарку, єдино вже для того, щоб хворий 
не залишився без доброчинної допомоги медицини; а втім, 
тут же оповістив йому за півтори доби неминучий капут. Після 
чого звернувся до хазяйки і сказав: «А ви, матінко, і часу 
марно не гайте, замовте йому одразу ж соснову труну, бо ду
бова буде для нього дорога». Чи чув Акакій Акакіґювич ці 
вимовлені фатальні для нього слова, а коли чув, то чи вразили 
вонн його тяжко, чи пожалкував він за безталанним життям 
своїм, — нічого про це невідомо, бо він перебував увесь час у 
маренні та в гарячці. Видива, одне одного дивніші, ввижалися 
йому безперестанку: то він бачив Петровича і замовляв йому 
пошнти шинель з якимись пастками на злодіїв, що привиджу
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валися йому безперестанку під ліжком, і він щохвилини кли
кав хазяйку витягти в нього злодія навіть з-під ковдри; то за
питував, чого це висить перед ним старий капот його, коли в 
цього є нова шинель; то здавалося йому, що він стоїть перед 
генералом, вислухуючи належне гримання, і промовляє: винен, 
ваше превосходительство; то, нарешті, навіть лихослов-ів, 
виголошуючи найжахливіші слова, аж  стара господиня навіть 
хрестилася від нього, зроду не чувши нічого такого, а тим 
більше, що слова ці вимовлялися безпосередньо за словом 
«ваше превосходительство». Далі він говорив цілковиту нісе
нітницю, так що нічого не можна було зрозуміти, можна було 
тільки бачити, що безладні слова й думки оберталися все на
вколо одної і тої ж шинелі. Нарешті, бідолашний Акакій Ака- 
кійович віддав дух свій. Ні кімнати, ні речей його не опечату
вали, бо, по-перше, «е було спадкоємців, а по-друге, залиши
лось дуже небагато спадщини, а саме: пучок гусячих пер, 
десть білого казенного паперу, три пари шкарпеток, два чи 
три гудзики, що відірвалися від ланталонів, і відомий уже чи
тачеві капот. Кому все воно дісталось, бог відає, цим, призна
тися, навіть не цікавився розповідач цієї повісті. Акакія Ака- 
кіновича одвезли й поховали. І Петербург зостався без Акакія 
Анакійовича, >наче в «ьому його ніколи й не було. Зникла і схо
валась істота, ніким не оборонена, нікому не дорога, ні для 
кого не цікава, що навіть не привернула до себе уваги і при
рододослідника, який не промине настромити на шпильку зви
чайну муху і роздивитись її в мікроскоп; істота, що зносила 
покірно канцелярські глузування і без будь-якої надзвичай
ної пригоди лягла в домовину, та для якої все ж, хоч перед 
самим кінцем життя, промайнув світлий гість в образі шинелі, 
що оживив на мить злиденне життя, і на яку отак потім не
стерпно звалилося нещастя, як звалюється воно на голови во
лодарів світу цього!.. Через кілька днів після його смерті по
слано було до нього на квартиру з департаменту сторожа з 
■наказом негайно з’явитися: начальство, мовляв, кличе; але 
сторож мусив був повернутися ні з чим, доповівши, що не 
може вже прийти, і на запитання: «з якої причини?» відповів 
словами: «та так: він уже помер; три дні як поховали». Отак 
довідалися в департаменті про смерть Акакія Акакійовича, 1 
на другий день на його місці сидів інший чиновник, значно 
вищий на зріст, що виставляв літери ие таким рівним почер
ком, а куди похиліше й косіше.

Та хто міг бн .уявити, що це ще не все про Акакія Акакі
йовича, що судилося йому кілька днів прожити гучно по своїй
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смерті, ніби в нагороду за не помічене ніким життя. Але так 
трапилось, і бідиа історія наша несподівано набуває фанта
стичного закінчення. По Петербургу раптом пішли чутки, шо 
біля Калінкіного мосту і далеко подалі став появлятися но
чами мрець в образі чиновника, що шукає якусь украдену ши
нель, і, під приводом украденої шинелі, здирає з усіх плечей, 
незважаючи ні на чин, ні на звання, всякі шинелі: на котах, 
на бобрах, на ваті, єнотові, лисячі, ведмежі хутра, одно слово, 
всякого роду хутра й шкури, які тільки вигадали люди, щоб 
прикріпи власну. Один з департаментських чиновників иа 
власні очі бачив мерця і впізнав у ньому одразу Акакія Ака- 
ікійознча; але це нагнало на нього такого страху, що вій ки
нувся бігти скільки сили й через те >не міг гаразд роздиви
тись, а бачив тільки, як той здаля посварився на нього паль
цем. Звідусіль надходили безперестанку скарги, що спини й 
плечі, нехай би вже тільки тнтуляринх, а то й надвірних совіт- 
ників, зазнають справжньої простуди з причини частого зди
рання шинелей. В поліції видано було наказ спіймати мерця 
хоч би що, живого чи мертвого, і покарати його, для при
кладу іншим, найнемилосерднішим способом, і його за малим 
були не спіймали. Якраз будочник якогось кварталу в Ки- 
рюшчиному провулку схопив був уже зовсім мерця за комір 
ма місці злочину, коли той намірився здерти фризову шинелі» 
з якогось відставного музики, що свистів у свій час на флейті. 
Схопивши його за комір, він викликав своїм криком двох то
варишів, доручивши їм тримати його, а сам поліз иа якусь 
тільки хвилину за халяву, щоб добути відтіль тавлинку з та- 
бакою, підживити на якийсь час шість разів на віку приморо
женого носа свого; але табака, мабуть, була така, що її не 
міг витримати навіть і мрець. Не встиг будочник, затуливши 
пальцем свою праву ніздрю, потягти лівою півжмені, як мрець 
чхнув так сильно, що зовсім 'забризкав їм усім трьом очі 
Поки вони піднесли кулаки протерти їх, і слід мерця запався, 
так що вони й не знали навіть, чи був він, справді, в їх ру
ках. Відтоді будочники набули такого страху до мерців, що 
навіть побоювалися хапати й живих, і тільки здаля покрику
вали: «гей, ти, рушай своєю дорогою!» і мрець-чиновник почав 
з’являтись навіть за Калінкіним мостом, наганяючи великого 
страху на всіх полохливих людей. Та ми, однак, зовсім забули 
про о д н у  з н а ч н у  о с о б у ,  яка, правду кажучи, мабуть, 
чи не була причиною фантастичного повороту, зрештою, зо
всім правдивої історії. Насамперед, обов’язок справедливості 
вимагає сказати, що о д н а  з н а ч н а  о с о б а ,  незабаром по



відході нещасного, викартаного Акакія Акакійовича, відчув 
щось ніби жаль. Почуття жалю було йому властиве: серно 
його знало чимало добрих порухів, дарма, що чин дуже часто 
заваж ав їм виявляїися. Як тільки вийшов з кабінету приїжджий 
приятель, він навіть замислився про бідолашного Акакія 
Акакійовича, і з цього часу мало не щодня ввижався йому 
блідий Акакій Акакійович, що не витримав службового кар
тання. Думка про нього такою мірою непокоїла його, що че
рез тиждень він навіть послав до нього чиновника, щоб дові
датись, що він і як, і чи не можна, справді, чим допомогти 
йому: І коли йому сказали, що Акакій Акакійович нагло помер 
з гарячки, це його навіть вразило, вій почув докори сумління 
1 весь день був у поганому настрої. Щоб якось розважитись 1 
забути про неприємне враження, вирядився він на вечірку до 
одного з приятелів своїх, де застав чимале товариство, а що 
найкраще, всі там були майже в однаковім чині, отож йому 
нічого не могло заважати. Це мало надзвичайний вплив на 
душевний його стан. Вій розходився, став приємним в роз
мові, чемним, — одио слово, провів вечір дуже приємно. За 
вечерею випив він склянок зо дві шампанського, — спосіб, як 
відомо, добре випробуваний щодо веселощів. Шампанське на
хилило особу до всяких екстрениостей, а саме: вій надумався 
не їхати ще додому, а заїхати до одної знайомої дами, Ка- 
роліни Іванівни, — дами, здається, німецького походження, до 
якої він мав зовсім приятельські почуття. Треба сказати, що 
значна особа був уже чоловік не молодий, добрий сім’янин, 
поважний батько родинн. Два сини, що з них один служив уже 
в канцелярії, І вродлива шістнадцятилітня дочка, з трохи ви
гнутим, але гарненьким носиком, приходили щодня поцілувати 
його руку, приказуючи: «boniour, p a p a l» 1 Дружина його, жінка 
ше свіжа й навіть зовсім не погана, давала йому спершу по
цілувати свою руку і потім, перевернувши її на другій бік, ці
лувала його руку. Але значна особа цілковито, зрештою, за
доволений з родинних ніжностей, вважає за пристойне маги 
для дружніх стосунків приятельку в іншій частині міста. Ця 
приятелька була нічим не краща 1 ие молодша за дружину, 
але такі вже загадки бувають на світі, і розбиратись в иих не 
наше діло. Отож, значна особа зійшов сходами, сів у  сани І 
сказав кучерові: «до Кароліни Іванівни», а сам, закутавшись 
дуже розкішно в теплу шинель, перебував у тому приємному 
стані, що кращого й не вигадаєш для росіянина, тобто, коли

1 Добрий день. тату.
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сам ні про що собі не думаєш, а тимчасом думки самі впа
дають в голову, одна за одну приємніші, не завдаючи навіть 
клопоту ганятися за иими та шукати їх. СпОвиений утіхи, він 
ітотрох'у пригадував усі веселі хвилини проведеного в е ч о р а ,  
всі слова, що вкидали в сміх невеличке товариство; багато з 
них він навіть повторював лівголосом і вважав, що вони 
такі ж смішні, як і раніш, а тому й не дивно, що й сам посмі
хався від щирого серця. Зрідка заваж ав йому, проте, порив
частий вітер, що, вихопившись раптом бог знає звідки і не 
зиати з якої причини, так і стьобав по обличчю, закидаючи 
його жменями снігу, здиблюючи, як парус, комір шинелі, або 
враз із надприродною силою накидаючи його на голову йому 
1 завдаючи таким чином безнастанного «лопоту з нього вибор
суватись.

Враз відчув значна особа, що його схопив хтось дуже міцно 
за комір. Обернувшись, він побачив чоловіка, невеликого на 
зріст, в старому’ поношеному віцмундирі, і не без жаху впі- 
чназ у «ьому Акгкія АкакійЬвнча Обличчя в чиновника було 
біле, як сиіг, і мало вигляд зовсім як у мертвяка. Але жах 
значної особи переступив усі межі, коли вій побачив, що рот 
мертвяка скривився і, дихнувши на нього страшною домови
ною, вимовив такі слова: «Ага! то ось ти, нарешті! нарешті, я 
тебе, той, впіймав за комір! твоя шинель мені й потрібна! не 
потурбувався про мою, та ще й нагримав,—віддавай же тепер 
свою!»

Бідна з н а ч н а  о с о б а  мало не вмер. Хоч який він був кру
тий у канцелярії та взагалі перед нижчими, і хоч, поглянувши 
на самий мужній вигляд його та поставу, кожний говорив: 
«у, який характер!», але тут він, подібно до багатьох, що ма
ють велетенську поставу, відчув такий страх, що не без при
чини почав навіть побоюватись якого-небудь хворобливого на
паду. Він сам навіть скинув мерщій з плечей шинель свою і 
крикнув кучерові не своїм голосом: «Гони щодуху додому!»

Кучер, почувши голос, що здіймається звичайно в рішучі 
хвилини і навіть у супроводі дечого значно більше діючого, 
втягнув на всякий випадок свою голову в плечі, замахнувся 
батогом і помчав, як стріла. Хвилин щось за шість значна 
особа вже був біля гайку свого дому. Блідий, переляканий і 
без шинелі, замість до Кароліии Іванівни, приїхав він додому, 
доплентався сяк-так до своєї кімнати і перебув ніч у такому 
великому розладі, що на другий день вранці, за чаєм, дочка 
сказала йому просто: «Ти сьогодні зовсім блідий, тату». Але 
тато мовчав і нікому й слова про те, що з ним трапилось, 1 де



він був, І куди хотів їхати. Ця пригода справила на нього 
сильне враження. Він навіть не так часто почав говорити під
леглим: «як ви смієте? чи розумієте ви, хто перед вами»; а 
коли й говорив, то вже не раніш, як вислухавши спершу, про 
шо мова. Та ще дивніше те, що відтоді зовсім перестав з’яв
лятись чиновник-мрець: видио, генеральська шинель була зо
всім до міри, принаймні, вже ніде не ч.ути було таких випад
ків, щоб здирали з кого шинель. А втім, багато невсипущих 
та клопотливих людей ніяк не хотіли заспокоїтись і подейку
вали, що в далеких частинах міста все ще з’являвся чинов- 
ннк-мрець. І справді, один коломенський будочник бачив на 
власні очі, як показався з-за одного будинку привид; але, 
бувши з природи своєї трохи безсилий, — так що одного разу 
звичайний підсвинок, кинувшись із якогось приватного дому, 
збив його з ніг, на превеликий сміх візникТв, що стояли нав
коло, з яких він постягав за глузування по одному шагу на 
табаку, — отож бувши безсилим, він не насмілився спинити 
його, а йшов собі за иим в темряві доги, аж поки привид кі
нець кінцем озирнувся 1, спинившись, запитав: «тобі чого 
треба?» і показав такого кулака, якого І в живих не побачиш. 
Будочник сказав: «нічого», та й повернувся одразу ж назад. 
Привид, проте, був уже куди вищий на зріст, носив величезні 
вуса і, попрямувавши, як здавалось, до Обухового мосту, зги
нув зовсім в нічній темряві.
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В нього пика бридка, 
а він на дзеркало наріка.

Народна приказка.

Д ІЄВІ ОСОБИ:

Антон Антонович Сквозник-Дмухановський, городничий *. 
Анна Андріївна, жінка його.
М арія Антонівна, дочка його.
Л ука Лі/кич Хлопов, доглядач шкіл.
Ж інка його.
Амос Федорович Ляпкін-Тяпкін. суддя.
Артемій Филипович Земляника, попечитель богоугодних за
клад ів
Іван  Кузьмич Шпекін, поштмейстер.
Петро Іванович Добчинський І . . ПОМІІІІІ1І(11
Петро Іванович Бобчинський  І М,СЬКІ П0МІШНКИ'
Іван  Олександрович Хлестаков, чиновник Із Петербурга. 
Осип, слуга його.
Христіан Іванович Гібнер, повітовий лікар.

Стітн (» « о » « «  К о д а Л Л  1 ° “ 6 “ > ” " Л

і Городничий — у першій половині XIX ст. начальник поліції в повіто
вому місті.

РЕВІЗОР



Степан Ілліч  Уховертов. дільничний пристав.
Свистунов І
П уговіцин  і поліцейські.
Держ иморда )
А бдулін , купець.
Февронія Петрівна Пошльопкіна, слюсарша.
Ж інка унтер-офіцера.
Мишко, слуга городничого.
Слуга трактирний.
Гості, купці, міщани, проснтслі.

ХАРАКТЕРИ І КОСТЮМИ 

Уваги для  акторів

Г о р о д н и ч и й ,  уже постаріла на службі й дуже недурна, 
по-своєму, людина. Хоч і хабарник, але поводиться дуже со
лідно; досить серйозний, трохи навіть резонер; говорить ні 
голосно ні тихо, ні багато ні мало, його кожне слово значуще. 
Риси обличчя його грубі й жорстокі, як у всякого, хто почав 
тяжку службу з нижчих чинів. Перехід від страху до радості, 
від низькості до пихи досить швидкий, як у людини з грубо- 
розвиненими нахилами душі. Він одягнений, як звичайно, у 
свій мундир з петлицями і в ботфортах1 зі шпорами. Волосся 
в нього стрижене, з сивиною.

А н н а  А н д р і ї в н а ,  жінка його, провінціальна кокетка, 
ще не зовсім у літах, вихована наполовину на романах та аль
бомах, наполовину на клопотанні коло своєї комори та в діво
чій. Дуже всім цікавиться і при нагоді виявляє гонористість. 
Бере іноді владу над чоловіком тому тільки, що той не знає, 
що відповідати їй; але влада ця поширюється тільки на дріб
ниці й полягає у доганах та насмішках. Вона чотири рази 
переодягається в різні сукні на протязі п’єси.

Х л е с т а к о в ,  юнак років драдцяти трьох, тоненький, ху
денький; трохи придуркуватий і, як кажуть, без царя в голові— 
один із тих людей, яких у канцеляріях звуть найпустоголові- 
шими. Говорить і діє без будь-якої тями. Він неспроможний 
зупинити сталої уваги на якій-небудь думці. Мова його урив
часта, і слова вилітають із уст його цілком несподівано. Чим 
більше виконавець цієї ролі виявить щиросердності й простоти, 
тим більше він виграє. Одягнений за модою.

1 Ботфорти — високі чоботи з  стоячими халявами & широкими роз
трубами.



О с и п , слуга, такий, які звичайно бувають слуги трохи в 
літах. Говорить серйозно, дивиться трохи вниз, резонер і лю
бить собі самому читати повчальні нотації для свого пана. Го
лос його завжди майже рівний, у розмові з паном набуває 
суворого уривчастого й трохи навіть грубого виразу. Він розум
ніший за свого пана і тому швидше догадується, але не любить 
багато говорити, і мовчки крутій. Костюм його — сірий або 
синій приношений сюртук.

Б о б ч и н с ь к и й  і Д о б ч и н с ь к и й  — обидва низенькі, 
куценькі, дуже цікаві; надзвичайно схожі один на одного; оби
два з невеличкими черевцями, обидва говорять скоромовкою і 
надзвичайно багато помагають жестами й руками. Добчинський 
трошки вищий, серйозніший за Бобчинського, але Бобчинський 
розв’язніший і жвавіший за Добчинського.

Л я п к і н-Т я п к і и, суддя, людина, що прочитала п’ять чи 
шість книг, і тому трохи вільнодумна. Охочий дуже до здогадів, 
і тому кожному слову своєму надає ваги. Той, хто грає його, 
повинен завжди зберігати на обличчі своєму значущу міну. 
Говорить басом, довго розтягаючи, з хрипом 1 сопінням, як 
старовинний годинник, що перше шипить, а потім уже б’є.

З е м л я н и к а ,  попечитель богоугодних закладів, дуже 
товста, неповоротка й незграбна людина, але до всього того 
проноза й крутій. Дуже прислужливий І метушливий.

П о ш т м е й с т е р ,  простосердна до наївності людина.
Інші ролі не потребують особливих пояснень. Оригінали їх 

завжди майже є перед очима.
Панове актори особливо повинні звернути увагу иа останню 

сцену. Останнє вимовлене слово повинне зробити електричний 
струс на всіх разом, раптово. Вся група повинна перемінити 
пози в одну мить. Звук подиву повинен вихопитися у всіх ж і
нок разом, начебто з одних грудей. Через недодержання цих 
зауважень може пропасти весь ефект.

ДІЯ ПЕРША
Кімната в домі городничого.

Я В А  І
Городничий, попечитель богоугодних закладів, доглядач шкіл, суддя 

дільничний пристав, лікар, двоє квартальних.
Г о р о д н и ч и й .  Я запросив вас, панове, на те, щоб ска

зати вам пренеприємну звістку: до нас їде ревізор.
А м о с  Ф е д о р о в и ч .  Як, ревізор?
А р т е м ій  Ф и л и п о в и ч .  Як, ревізор?
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Г о р о д н и ч и й .  Ревізор із Петербурга, інкогніто. Та ще З 
з секретним дорученням.

А м о с  Ф е д о р о в и ч .  От тобі й на!
А р т е м ій  Ф и л и п о в и ч .  От не було клопоту, то май!
Л у к а  Л у к и ч .  Господи боже! ще й із секретним дору

ченням!
Г о р о д н и ч и й .  Я начебто передчував: сьогодні мені цілу 

ніч снилися якісь два незвичайні щури. Справді, таких я 
ніколи й не бачив: чорні, неприродно великі! прийшли, поню
хали — і пішли геть. Ось я вам прочитаю листа, шо його отер- 
жав я від Андрія Івановича Чмихова, якого ви, Артемію Фи- 
липовнчу, знаєте. Ось що він пише: «Любий друже, куме І 
благодійнику» ( б у р м о ч е  п ів г о л о с о м , п р о б іг а ю ч и  ш в и д к о  
о ч и м а ) . . .  «і повідомити тебе» А! ось: «спішу, між іншим, 
повідомити тебе, що приїхав чиновник з дорученням оглянути 
всю губернію й особливо наш повіт. (З н а ч у щ о  п ідн осит ь  п а 
л е ц ь  у г о р у ) .  Я дізнався про це від щонайпевніших людей, хоч 
він удає з себе приватну особу. А знаючи, що в тебе, як у вся
кого, водяться грішки, бо ти людина розумна й не любиш 
пропускати того, що пливе до рук...» ( с п и н и в ш и с ь )  ну, тут 
свої... «то раджу тобі бути обережним: бо він може приїхати 
кожної години, якщо тільки вже не приїхав і не живе де- 
небудь інкогніто... Вчорашнього дня я...» Ну, тут уже пішли 
діла сімейні: «сестра Анна Кирилівна приїхала до нас із своїм 
чоловіком; Іван Кирилович дуже потовстішав і все грає на 
скрипку...» і таке інше, і таке інше. То от яка річ!

А м о с  Ф е д о р о в и ч .  Егеж, річ така незвичайна, просто 
незвичайна. Що-небудь недарма.

Л у к а  Л у к и ч .  Навіщо ж, Антоне Антоновичу, чого це? 
навіщо до нас ревізор?

Г о р о д н и ч и й .  Навіщо! Така вже, видно, доля! (З іт
хнувши). Досі, хвалити бога, добирались до інших міст, тепер 
прийшла черга до нашого.

А м о с  Ф е д о р о в и ч .  Я думаю, Антоне Антоновичу, 
що тут тонка і більш політична причина. Це значить ось що: 
Росія... егеж... хоче провадити війну, і міністерія ото, як ба
чите, й підіслала чиновника, щоб дізнатися, чи немає де зради.

Г о р о д н и ч и й .  Ото куди сягнули! Ще й розумна людиич! 
В повітовому місті зрада! Що воно, прикордонне, чи що? Та 
звідси, хоч три роки мчи, ні до якої держави не доїдеш.

А м о с  Ф е д о р о в и ч .  Ні, я вам скажу, ви не теє... ви не... 
Начальство має тонку думку: дарма, що далеко, а воно собі 
мотає на вус.



Г о р о д н и ч и й .  Мотає, чи «є мотає, а вас, панове, 
попередив. Глядіть, у своїй галузі я деякі розпорядження 
зробив, раджу й вам. Особливо вам, Артемію Филиповичу! 
Нема сумніву, проїжджий чиновник захоче перш за все огля
нути підвідомчі вам богоугодні заклади — і тому ви зробіть 
так, щоб усе було пристойно: ковпаки були б чисті, і хворі не 
скидалися б на ковалів, як звичайно вони ходять по-домаш
ньому.

А р т е м ій  Ф и л и п о в и ч .  Ну, це ще нічого. Ковпаки, 
хай так, можна надягти й чисті.

Г о р о д н и ч и й .  Так. І теж над кожним ліжком над
писати по-латині чи іншою якою мовою... це вже з вашої га
лузі, Христіане Івановичу, — всяку хворобу: коли хто захво
рів, котрого дня і числа... Негаразд, що у вас хворі такий міц
ний тютюн курять, що завжди розічхаєшся, коли увійдеш. Та 
й краще, якби їх було менше: зразу прикладуть до поганого 
догляду чи до невмілості лікаря.

А р т е м ій  Ф и л и п о в и ч .  О! щодо лікування ми э 
Христіаном Івановичем добрали своїх способів: чим ближче 
до натури, тим краще — ліків дорогих ми не вживаємо. Лю
дина проста: якщо помре, то й так помре; якщо видужає, то 
й так видужає. Та й Христіанові Івановичу важкувато було б 
з ними розмовляти: він по-руськи й слова не знає.

Х р и с т і а н  І в а н о в и ч  п о д а є  з в у к ,  почаст и с х о ж и й  н а  
б у к в у  І  і  т рохи н а  Е .

Г о р о д н и ч и й .  Вам теж порадив би, Амосе Федоро
вичу, звернути увагу на урядові установи. У вас там у прихо
жій, куди звичайно приходять просителі, сторожі завели свій
ських гусей з маленькими гусенятами, які так і сновигають 
попід ногами. Воно, звісно, домашнім хазяйством заводитися 
всякому похвально, І чому ж сторожеві й не завести його? 
тільки, знаєте, в такому місці непристойно... Я й перше хот'в 
вам це сказати, та все якось забував.

А м о с Ф е д о р о в и ч .  А от я їх сьогодні-таки звелю всіх 
забрати иа кухню. Хочете, — приходьте обідати.

Г о р о д н и ч и й .  Крім того, погано, що у вас висушується 
в самому урядовому приміщенні всяке дрантя, і над самою 
шафою з паперами мисливський гарапник. Я знаю, вн лю
бите полювання, та все ж ' на час краще його прибрати, а 
там, як проїде ревізор, хай уже, знов його можете почепити. 
Також засідатель ваш... він, звичайно, людина знаюча, але 
від нього такий дух, наче б він оце зараз вийшов із винокур
ного заводу, — це теж негарно. Я хотів давно вам про це ска
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зати, але був, не пам’ятаю, чимсь заклопотаний. Є проти пього 
засоби, коли вже це, дійсно, як він каже, в нього природний 
запах: можна йому порадити їсти цибулю, або часник, або шо- 
небудь інше. В цьому випадку може допомогти різними меди
каментами Христіан Іванович.

Х р и с т І а н  І в а н о в и ч  п о д а є  той са м и й  з в у к .
А м о с  Ф е д о р о в и ч .  Ні, цього вже неможливо вигнати; 

він каже, що в дитинстві мамка його прибила, і з того часу 
від нього відгонить трохи горілкою.

Г о р о д н и ч и й .  Та я так тільки сказав вам. ІПожло 
внутрішнього розпорядження І того, шо називає в лист- Ан
дрій Іванович грішками, я нічого не можу сказати.'Та й дивно 
говорити: нема людини, що за собою не мала б яких-небудь 
гріхів. Це вже так самим богом заведено, І вольтер’ян ц і1 да
ремно проти цього говорять.

А м о с  Ф е д о р о в и ч .  Що ж ви вважаєте, Антоне Анто
новичу, за грішки? Грішок від грішка різниться. Я кажу 
всім одверто, що беру хабарі, але чим хабарі? Хортенятами. 
Це зовсім інша річ.

Г о р о д н и ч и й .  Ну, хортенятами, або чим Іншим — 
однаково хабарі.

А м о с  Ф е д о р о в и ч .  Ну, ні, Антоне Антоновичу. А от, 
наприклад, коли в кого-небудь шуба коштує п’ятсот карбо
ванців, та дружині шаль...

Г о р о д н и ч и й .  Ну, а що з того, що ви берете хабарі 
хортенятами? Зате ви в бога не віруєте; ви до церкви ніколи 
не ходите; а я, принаймні, у вірі твердий і кожної неділі бу
ваю в церкві. А ви... О, я знаю вас: ви якщо почнете говорити 
про створення світу, просто волосся на голові здіймається.

А м о с  Ф е д о р о в и ч .  Та ж бо сам собою дійшов, власним 
розумом.

Г о р о д н и ч и й .  Ну, в іншому разі багато розуму гірше, 
ніж би його зовсім не було. А втім, я так тільки згадав 
про повітовий суд; а по правді сказати, навряд чи хто загляне 
коли-небудь туди; це вже таке завидне місце, сам бог ним 
опікується. А от вам, Лука Лукич, то, як доглядачеві навчаль
них закладів, треба потурбуватися особливо шодо вчителів. 
Вони люди, звичайно, вчені й виховувалися в різних колегіях, 
але коять дуже химерні вчинки, натурально, нерозлучні з уче

1 Вольтер'янець — вільнодумець, прибічник французького філософа 
Вольтера (1694— 1778), особа, яка засвоїла скептицизм Вольтера шодо 
релігій
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ним зваміям. Один із них, приміром, отой, що має товсте об
личчя... не пригадаю його прізвища, ніяк не може обійтися без 
того, щоб, зійшовши на кафедру, не зробити гримасу, ось отак 
(робит ь г р и м а с у ) , І потім почне рукою з-під галстука прасу
вати свою бороду. Звісно, якщо він школяреві скривить таку 
пику, то воно ще нічого: може, воно там і треба так, про це 
я не можу судити; але ви подумайте самі, якщо він зробить 
це одвідувачеві — це може бути дуже погано: пан ревізор чи 
інший хто може взяти це проти себе. З  цього, чорт знає, що 
може вийти.

Л у к а  Л у к и ч .  Що ж мені, справді, з ним робити? 
Я вже кілвка разів йому говорив. Ось іше цими днями, коли 
зайшов був у клас наш предводитель, він склеїв таку пику, 
якої я ніколи ще й ие бачив. Він ото її скривив від щирого 
серця, а мені догана: навіщо вільнодумні мислі прищеплю
ються юнацтву.

Г о р о д н и ч и й .  Те саме я повинен вам сказати і про 
вчителя історичної науки. Він учена голова—це видно, І знання 
нахапав силу, але тільки пояснює з таким запалом, що не 
тямить себе. Я одного разу слухав його: ну, поки говорив про 
асіріян та вавілонян—ше нічого, а як добрався до Олександра 
Македонського,1 то я не можу вам сказати, що з ним зроби
лось. Я думав, що пожежа, їй-богу! Збіг з кафедри, І, скільки 
сили, тарах стільцем по підлозі. Воно, звісно, Олександр Ма
кедонський герой, але навіщо ж  стільці ламати? від цього 
збиток казні.

Л у к а  Л у к и ч .  Егеж, він запальний! Я йому це кілька 
разів уже зауважував... Каже: «Як хочете, для науки я життя 
не пожалію».

Г о р о д н и ч и й .  Отож, такий уже нез’ясненний закон долі: 
розумна лю дина— або п’яниця, або пику так скривить, що 
хоч святих винось.

Л у к а  Л у к и ч .  Не доведи боже служити по вченій га
лузі! Всього боїшся: всякий втручається, всякому хочеться 
показати, що він теж розумна людина.

Г о р о д н и ч и й .  Це б ще нічого, — інкогніто проклятеї 
Враз загляне: «А, ви тут, голубчики! А хто», скаже, «тут суд
дя?»— «Ляпкін-Тяпкін». — «А дайте-но сюди Ляпкіна-Тяпкіна. 
А хто попечитель богоугодних закладів?» — «Земляника».— 
«А дайте-но сюди Землянику!» Ось що погано.

• Олександр М акедонський  (356 — 323 до нашої ерн) — цар Македонії, 
славетииА полководець давніх часів, щ о завоював Малу Азію, Єгипет, 
Персію, частину Індії.
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Я В А  II

Ті самі й поштмейстер

П о ш т м е й с т е р .  Скажіть, панове, що, який чинов
ник їде?

Г о р о д н и ч и й .  А ви хіба ие чули?
П о ш т м е й с т е р .  Чув од Петра Івановича Бобчинського. 

Він тільки шо був у мене в поштовій конторі.
Г о р о д н и ч и й .  Ну, шо? як ви думаєте про це?
П о ш т м е й с т е р .  А що думаю? — війна з турками буде.
А м о с  Ф е д о р о в и ч .  В одне слово! я сам те думав.
Г о р о д н и ч и й .  Егсж, обидва пальцем у небо попали.
П о ш т м е й с т е р .  Далебі, війна з турками. Це все фран

цуз паскудить.
Г о р о д н и ч и й .  Яка там війна з турками! Просто нам 

погано буде, а не туркам. Це вже відомо: в мене лист.
П о ш т м е й с т е р .  А коли так, то не буде війни з турками.
Г о р о д н и ч и й .  Ну, що ж, як ви, Іване Кузьмичу?
П о ш т м е й с т е р .  Та що я? Як ви, Антоне Антоновичу?
Г о р о д н и ч и й .  Та що я? Страху ніби й нема, а так... 

трошкн... Купецтво та громадянство мене бентежить. Кажуть, 
що в мене їм не з медом; а я, от їй-богу, якщо і взяв з кого, 
то, вірте, без ніякої ненависті. Я навіть думаю ( б е р е  й о г о  п ід  
р у к у  і  одводит ь н а б і к ) ,  я навіть думаю, чи не було иа мене 
якого-небудь доносу. Навіщо ж справді-таки до нас ревізор? 
Послухайте, Іване Кузьмичу, чи не можна вам, для спільної 
нашої користі, всякого листа, що прибуває до вас у поштову 
контору, вхідного й вихідного, знаєте, отак трошки розпеча
тати й прочитати: чи немає в ньому якого-небудь донесення 
або, просто, писанини. Якщо нема, то можна знов запечатати; 
а втім, можна навіть і так віддати листа, розпечатаного.

П о ш т м е й с т е р .  Знаю, знаю... Цього не вчіть, це я 
роблю не те, щоб через осторогу, а більше з цікавості: страх 
люблю дізнатися, що є нового на світі. Я вам скажу, що це 
прецікаве читання. Іншого листа з насолодою прочитаєш — 
так описуються всякі п аса ж і'... а повчальність яка... краще, 
ніж у «Московских ведомостях»2.

Г о р о д н и ч и й .  Ну, що ж, скажіть, нічого не вичитували 
про якого-небудь чиновника з Петербурга?

1 Пасаж —  випадок, пригода.
1 *М осковские ведомости» —  газета, яку видавав Московський уні

верситет.
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П о ш т м е й с т е р . Ні, про петербурзького нічого нема, 
а про костромських і саратовських багато говориться. Шкода, 
одначе, що ви не читаете листів: в прекрасні місця. Ось 
недавно: один поручик пише до приятеля, і описав бал у  
найграйливішому... дуже, дуже гарно: «Життя моє, любий 
друже, тече», каже, «в емпіреях1: панночок багато, музика 
грае, штандарт2 скаче»... З  великим, з великим почуттям опи
сав. Я навмисне залишив його в себе. Хочете, прочитаю?

Г о р о д н и ч и й . Ну, тепер не до того. То зробіть ласку, 
Іване Кузьмичу: якщо випадком трапиться скарга або доне
сення, то, без усяких міркувань, затримуйте.

П о ш т м е й с т е р . З  великою охотою.
А м о с Ф е д о р о в и ч . Глядіть, дістанеться вам коли- 

небудь за це.
П о ш т м е й с т е р . Ой, батечку!
Г о р о д н и ч и й . Нічого, нічого. Інша_річ, якби ви з цього 

публічне що-небудь зробили, але ж це діло сімейственне.
А м ос Ф е д о р о в и ч . Егеж, недобре діло заварилось! 

А я, признаюсь, ішов оце до вас, Антоне Антоновичу, з 
тим, щоб пошанувати вас собачкою. Рідна сестра тому псові, 
якого ви знаете. Адже вн чули, що Чептович із Верховинським 
розпочали позви, і тепер мені розкіш : полюю зайців на землях 
і в того і в того.

Г о р о д н и ч и й . Батечку, не милі мені тепер ваші зайці: 
в мене інкогніто прокляте сидить у голові. Так і ждеш, що ось 
відчиняться двері —  і гульк...

Я ВА  III
Ті самі, Добчннськнй і Бобчписький (обидва входять, засапавшись).

Б о б ч и н с ь к и й . Надзвичайна подія І
Д о б ч и н с ь к и й . Несподівана звістка І
В сі. Що, що таке?
Д о б ч и н с ь к и й . Непередбачена річ: приходимо в гости- 

ницю....
Б о б ч и н с ь к и й  ( п е р е б и в а ю ч и ) .  Приходимо з Петром 

Івановичем у гостиницю...
Д о б ч и н с ь к и й  ( п е р е б и в а ю ч и ) .  Е, дозвольте ж, Петре 

Івановичу, я розкажу.

1 В блаженстві, в раю.
* Ш тандарт  —  прапор



Б о б ч и н с ь к и й .  Е, ні. дозвольте вже я... дозвольте, 
дозвольте... ви ж і мови такої не маєте...

Д о б ч и н с ь к и й .  А ви зіб’єтесь і не пригадаєте всього.
Б о б ч и н с ь к и й .  Пригадаю, їй-богу, пригадаю.' Вже 

не перешкоджайте, хай я розповім, не перешкоджайте! Ска
жіть, панове, зробіть ласку, щоб Петро Іванович не пере
шкоджав.

Г о р о д н и ч и й .  Та говоріть, бога ради, що таке? У 
мене серце не на місці. Сідайте, панове! Візьміть стільці! 
Петре Івановичу, ось вам стілець. ( У с і  с ідаю т ь н а в к о л о  о б о х  
П е т р ів  Ів а н о в и ч ів ) .  Ну, шо, що таке?

Б о б ч и н с ь к и й .  Дозвольте, дозвольте; я все за порядком. 
Як тільки мав я приємність вийти од вас після того, як ви зво
дили збентежитись одержаним листом, отак-бо, я тоді ж забіг... 
вже, будь ласка, не перебивайте, Петре Івановичу! Я вже все, 
все, все знаю. То я, от, звольте бачити, забіг до Коробкіна. А не 
заставши Коробкіна дома, завернув д а  Растаковського, а не 
заставши Растаковського, зайшов ото до Івана Кузьмича, щоб 
переказати йому одержану вами новину, та, ідучи звідти, зу
стрівся з Петром Івановичем...

Д о б ч и н с ь к и й  (п е р е б и в а ю ч и ) .  Коло рундука, де про
даються пироги.

Б о б ч и н с ь к и й .  Коло рундука, де продаються пироги. 
Та, зустрівшись з Петром Івановичем, і кажу йому: чи 
чули ви про новину оту, яку одержав Антон Антонович із ціл
ком певного листа? А Петро Іванович уже чули про це від 
ключниці вашої, Авдоті, яку, не знаю чого, було послано до 
Филипа Антоновича Почечуєва.

Д о б ч и н с ь к и й  (п е р е б и в а ю ч и ) .  По барильце для фран
цузької горілки.

Б о б ч и н с ь к и й  (о д в о д я ч и  й о г о  р у к и ) .  По барильце 
для французької горілки. От ми пішли з Петром Івановичем 
до Почечуєва... Вн вже, Петре Івановичу... теє-то... не переби
вайте, будь ласка, не перебивайте!.. Пішли до Почечуєва, та 
на дорозі Петро Іванович каже: «Зайдімо», каже, «до трак
тиру. У шлунку-бо в мене... зранку я нічого не їв, то шлункове 
трясіння...» отаке-то, в шлунку в Петра Івановича... «А в трак
тир», каже, «привезли тепер свіжо! сьомги, то ми закусимо». 
Тільки-но ми в гостиницю, коли це юнак...

Д о б ч и н с ь к и й  ( п е р е б и в а ю ч и ) .  Непоганий із себе, 
в партикулярному1 одязі...

1 Цивільному, не військовому.



Б о б ч и н с ь к и й .  Непоганий із себе, в партикулярному 
одязі, ходить отак по кімнаті, і на обличчі отакий роз
дум... фізіономія... вчинки, і тут (крут ит ь р у к о ю  б іл я  л о б а )  
багато, багато всього. Я ніби передчував і кажу Петрові Іва
новичу: «Тут що-небудь не спроста». Егеж. А Петро Іванович 
уже кивнув пальцем і підкликали трактирника, — трактирника 
Власа: в нього жінка три тижні тому породила і такий 
премоторний хлопчик, буде так само, як і батько, держати 
трактир. Підкликавши Власа, Петро Іванович і спитали 
його потихеньку: «Хто», каже, «цей юнак?» — а Влас і відпо
відає на це: «Це», каже... Е, не перебивайте, Петре Івановичу, 
будь ласка, не перебивайте, ви не розкажете, їй-богу, не розка
жете: ви пришіптуєте, у вас, я знаю, один зуб в роті із сви
стом... «Це», каже, « ю н ак, чиновник», отак-бо, «їде з Петер
бурга, а на прізвище», каже, «Іван Олександрович Хлестаков, 
а їде», каже, «в Саратовську губернію і», каже, «предивно 
себе атестує: другий уже тиждень живе, з трактиру не їде, 
забирає все набір і ні копійки не хоче платити». Як сказав вій 
мені це, а мене тут от наче щось і напоумило. «ЕІ» кажу я 
Петрові Івановичу...

Д о б ч и н с ь к и й .  НІ, Петре Івановичу, це я сказав: «е!»
Б о б ч и н с ь к и й .  Спочатку ви сказали, а потім і я 

сказав: «Е!» сказали ми з Петром Івановичем. «А з якої речі 
сидіти йому тут, коли дорога його веде в Саратовську губер
нію?» — Егеж. А ось, він ото і є той чиновник.

Г о р о д н и ч и й .  Хто, який чиновник?
Б о б ч и н с ь к и й .  Чиновник, той, про якого зволили 

дістати нотицію — ревізор.
Г о р о д н и ч и й  ( в  с т р а х у ). Що ви, господь з вами! 

це не він.
Д о б ч и н с ь к и й .  Він! і грошей не платить, І не їде. 

Кому ж би й бути, як не йому? І подорожна 2 прописана в 
Саратов.

Б о б ч и н с ь к и й .  Він, він, їй-богу, він... Такий спосте
режливий: усе обдивився. Побачив, що ми з Петром Івано
вичем їли сьомгу, — більше тому, що Петро Іванович щодо 
свого шлунку., егеж, то він і в тарілки нам заглянув. Такий 
пильний — мене так і пройняло страхом.

1 Нотиція — повідомлення.
* Подорожна — документ, який давав право їхати казенними пошто

вими кіньми. В подорожній записувалося: маршрут, чин і прізвище того, 
хто їхав, а також, у якій справі він їхав — в службовій чи у власній.
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Г о р о д н и ч и й . Господи, помилуй нас грішних! Де ж 
вій там живе?

Д о б ч и н с ь к и й . У п’ятому номері, під сходами.
Б о б ч и н с ь к и й . У тому самому номері, де минулого 

року побилися проїжджі офіцери.
Г о р о д н и ч и й . І давно він тут?
Д о б ч и н с ь к и й .  А тижнів уже зо два. Приїхав па 

Василя Єгиптянина.
Г о р о д н и ч и й . Два тижні! ( Н а б і к ) .  Батечку, сваточку! 

Пронесіть, святі угодники і За ці два тижні вишмагано 
унтер-офіцерську жінку. Арештантам не видавали провізії! 
На вулицях шинок, брудота! Ганьба І осудовище! ( Х а п а є т ь с я  
з а  г о л о в у ) .

А р т е м ій  Ф и л и п о в и ч . .Що ж, Антоне Антоновичу? — 
їхати парадом до гостиниці.

А м о с Ф е д о р о в и ч . Ні, ні! Попереду пустити голову, 
духовенство, купецтво; ось і в  книзі: «Діяння Іоаина 
Масона» *...

Г о р о д н и ч и й . Ні, ні; дозвольте вже мені самому. 
Бували важкі випадки в житті, миналися, ще навіть і спасибі 
діставав. А може, бог пронесе й тепер. ( З в е р т а ю ч и с ь  д о  Б о б -  
ч и н с ь к о г о ) .  Ви кажете, він молодий?

Б о б ч и н с ь к и й . Молодий, років двадцяти трьох або 
чотирьох з чимсь.

Г о р о д н и ч и й . Тим краще —  молодого скоріше проню
х а е т . Біда, якщо старий чорт; а молодий увесь зверху. Ви, 
панове, готуйтеся кожний у себе, а я вирушу сам, або ось хоч 
з Петром Івановичем, приватно, для прогулянки, навідатися, 
чи не зазнають проїжджі неприе^мностей. Гей, Свистунов!

С в и с т у н о в . Що скажете?
Г о р о д н и ч и й . Біжн зараз до дільничного пристава; 

або ні, ти мені потрібен. Скажи там кому-небудь, щоб якнай
швидше до мене дільничного пристава, і приходь сюди. ( К в а р 
т а л ь н и й  б іж и т ь ,  х а п а ю ч и с ь ) .

А р т е м ій  Ф и л и п о в и ч . Ходім, ходім, Амосе Федоро
вичу. Справді, може трапитись біда.

А м ос Ф е д о р о в и ч . Та вам чого боятись? Ковпаки 
чисті надів на хворих, та й кінці у воду.

А р т е м ій  Ф и л и п о в и ч . Де там ковпаки? Хворнм

1 Д ж он М асон (1705— 1 7 6 3 ) — англійський духовний пнсьмсіїніїк. 
К нягн його були ш ироко розповсюджені у X V III і на початку X IX  століття.
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велено габер-суп1 давати, а в мене по всіх коридорах тхне 
такою капустою, що бережи тільки носа.

А м ос Ф е д о р о в и ч . А я щодо цього спокійний. Справді, 
хто зайде до повітового суду? А якщо хто й загляне в який- 
«небудь папір, то він життю не буде радий. Я ось уже п’ятна
дцять років сиджу на суддівському стільці, а як заглиблюсь ін
шого разу в записку —  а І тільки рукою махну. Сам Соломон2 
ие розбере, що в ній правда і що неправда. ( С у д д я ,  п о п е ч и т е л ь  
б о г о у г о д н и х  з а к л а д ів ,  д о г л я д а ч  ш к іл  і  п о ш т м е й с т е р  ід у т ь  
і  н а  д в е р я х  с т и к а ю т ь с я  з  к в а р т а л ь н и м ,  щ о  п о в е р т а є т ь с я ) .

Я В А  IV
Городничий, Бобчннський, Добчинський і квартальний.

Г о р о д н и ч и й . Що, дрожки там стоять?
К в а р т а л ь н и й .  Стоять.
Г о р о д н и ч и й . Біжи на'вулицю... або, ні, заждн! Біжи 

принеси... Та інші ж де? невже ти тільки сам? Адже я нака
зував, щоб і Прохоров був тут. Де Прохоров?

К в а р т а л ь н и й . Прохоров у приміщенні дільниці, та 
тільки до діла не може бути взятий.

Г о р о д н и ч и й . Як це?
К в а р т а л ь н и й .  Та так: привезли його вранці як мерця. 

От уже два цебри води вилили, досі не протверезився.
Г о р о д н и ч и й  ( х а п а ю ч и с ь  з а  г о л о в у ) .  Ох, боже мій, 

боже мій І Біжи швидше на вулицю, або ні — біжи перше до 
кімнати, чуєш І і принеси звідти шпагу та новий капелюх. Ну, 
Петре Івановичу, їдьмо І

Б о б ч и н с ь к и й . І я, і я... дозвольте й мені, Антоне 
Антоновичу!

Г о р о д н и ч и й . Ні, ні, Петре Івановичу, не можна, 
не можна! Ніяково, та й на дрожках не вмістимося.

Б о б ч и н с ь к и й .  Нічого, нічого, я  так: півником, півни
ком побіжу за дрожками. Мені б тільки трошки в щілинку б, 
в двері отак подивитись, як у нього ці вчинки...

Г о р о д н и ч и й  ( б е р у ч и  ш п а г у ,  д о  к в а р т а л ь н о г о ) .  Біжи 
зараз, візьми десяцьких, та хай кожен з них візьме... 
Ото шпага як подряпалась І Проклятий купчина Абдулін — 
бачить, що в городничого стара шпага, не прислав нової. 
О, лукавий народі А так, шахраї, я думаю, там уже просьби
з-під поли й готують. Хай кожен візьме в руки по вулиці...

1 Вівсяний суп.
* Соломон — дар ізраїльський; за легендою, був надзвичайно мудрий.
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чорт забери, по вулиці — по мітлі! і вимели б усю вулицю, що 
йде до трактира, та вимели б чисто... Чуєш! Та гляди: ти! ти! 
я знаю тебе: ти там кумаєшся, та крадеш у ботфорти срібні 
ложечки, — гляди, в мене пильнуй!.. Що ти зробив з купцем 
Черняєвим — га? Вій тобі на мундир дав два аршиии сукна, а 
ти потягнув усю штуку. Гляди! не за чином береш. Ідиі

Я В А  V 

Ті самі й дільничний пристав.

Г о р о д н и ч и й .  А, Степане Іллічу! Скажіть, бога ради, 
куди ви пропали? На шо це схоже?

Д і л ь н и ч н и й  п р и с т а в .  Я був тут зараз за ворітьми.
Г о р о д н и ч и й .  Ну, слухайте ж, Степане Іллічу. Чи

новник ось з Петербурга приїхав. Як ви там розпорядились?
Д і л ь н и ч н и й  п р и с т а в .  Та так, як ви наказували. 

Квартального Пуговіиина я послав із десяцькими підчищати 
тротуар.

Г о р о д н и ч и й .  А Держиморда де?
Д і л ь н и ч н и й  п р и с т а в .  Держиморда поїхав на по- 

жарній трубі.
Г о р о д н и ч и й .  А Прохоров п’яний?
Д і л ь н и ч н и й  п р и с т а в .  П’яний.
Г о р о д н и ч и й .  Як же ви це так дозволили?
Д і л ь н и ч н и й  п р и с т а в .  Та бог його знає. Вчорашнього 

дня трапилась за містом б ійка— поїхав туди для порядку, а 
повернувся п’яиий.

Г о р о д н и ч и й .  Послухайте ж, ви зробіть ось що: квар
тальний Пуговіцин... він високий на зріст, то хай стоїть, 
для благоустрою, на мосту. Та розкидати нашвидку старий 
паркан, що біля шевця, і поставити солом’яну віху, щоб було 
схоже на планування. Воно, чим більше ламання, тим більш 
означає діяльності градоправителя. Ох, боже мій! я й забув, 
що під тим парканом навалено на сорок возів усякого сміття. 
Що це за погане місто! тільки-но де-небудь постав який-иебудь 
пам’ятник або, просто, паркан — чорт їх знає, звідки й нане
суть усякого сміття! ( З іт х а є ) . Та якщо приїжджий чиновник 
буде питати про службу: чи задоволені? — щоб говорили: 
«Всім задоволені, ваше благородіє»; а котрий буде незадово- 
лений, то я йому потім дам такого незадоволення... О-ох, хо, 
хо-х! грішний, багато в чому грішний. (Б е р е  зам іст ь к а п е л ю х а  
ф ут л я р ). Дай тільки, боже, щоб з рук зійшло швидше, а там
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я поставлю вже таку свічку, якої ше ніхто не ставив: на кожну 
бестію купця накладу приставити по три пуди воску. О, боже 
мій, боже мій! їдьмо, Петре Івановичу. (З а м іст ь  к а п е л ю х а  х о ч е  
надягт и ка р т о н н и й  ф ут ляр ).

Д іл ь н и ч н и й  п р и с т а в .  Антоне Антоновичу, це ко
робка, а не капелюх.

Г о р о д н н ч и й  ( к и д а ю ч и  к о р о б к у ) .  Коробка, то коробка. 
Чорт з нею! Та якшо спитають: чого не збудована церква 
при богоугоднім закладі, на яку тому п’ять років було 
асигновано суму, то не забули б сказати, що почала будува
тись, але згоріла. Я про це й рапорта подавав. А то, чого доб
рого, хто-небудь, забувшись, здуру скаже, що вона й не почи
налася. Та скажіть Держиморд?, щоб не дуже давав волю 
кулакам своїм; він, для порядку, всім ставить ліхтарі під очи
ма — і винному, і невинному. їдьмо, їдьмо, Петре Івановичу! 
( Ід е  і  поверт аєт ься). Та не випускати солдатів на вулицю без 
усього; ця рвана гарніза надягне тільки поверх сорочки мун
дир, а внизу нічого нема. ( В с і  в и хо дя т ь ).

Я В А  VI

Анпа Андріївна І Марія Антонівна (вибігають на сцену).

А н н а  А н д р і ї в н а .  Д е ж, де ж вони? Ох, боже мій!.. 
( О д ч и н я ю ч и  д в е р і ) .  Чоловіче! Антоша! Антоне! (Г о в о р и т ь  
ш в и д к о ) . А все ти, все через тебе. І заходилася порпатись: 
«Я шпнльочку, я косинку» ( П ід б іг а е д о  в ік н а  і  к р и ч и т ь). Антоне, 
куди, куди? Що, приїхав? ревізор? з вусами? з якими вусами?

Г о л о с  г о р о д н и ч о г о .  Потім, потім, матінко!
А н н а А н д р і ї в н а .  Потім? От новина—потім! Я не хочу 

потім... Мені тільки одне слово: що він, полковник? Га? ( І з  
з н е в а г о ю ). Поїхав! Я тобі згадаю це! А все оця: «Мамуню, 
мамуню, заждіть, зашпилю ззаду косинку; я зараз». Ось тобі 
й зараз! Ось тобі нічого й не взнали! А все прокляте кокетство: 
почула, що поштмейстер тут, і давай перед дзеркалом маніжи
тись: і з того боку, І з цього боку підійде. Уявляє, що він за 
нею волочиться, а він, просто, кривиться з тебе, коли ти одвер
нешся.

М а р і я  А н т о н і в н а .  Та що ж робнтн, мамуню? Одна
ково, через дві години все ми дізнаємось.

А н н а А н д р і ї в н а .  Через дві години! красненько дякую. 
Ото прислужилася відповіддю! як тн не догадалася сказати, 
що через місяць іше краще можна дізнатися. (З в и с а є  у  в ік н о ) .  
Ей, Авдотя! Га? Що, Авдотя, тн чула, там приїхав хтось?..
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Не чула? Дурна яка! Махає руками? Хай махає, а ти все б 
таки його розпитала. Не могла цього' взнати? В голові дурниці, 
все женихи сидять. Га? Швидко поїхали! та ти б побігла за 
дрожками. Біжн, біжи, зараз! Чуєш, побіжн, розпитай, куди 
поїхали; та розпитай гарненько: що за приїжджий, який він,— 
чуєш? Подивися в щілинку і дізнайся про все, і очі які: чориі 
чи ні, та цю ж хвилину повертайся назад, чуєш? Швидше, 
швидше, швидше, швидше! (К р и ч и т ь  доти, п о к и  н е  спускаєт ься  
з а в іс а .  Т а к  з а в іс а  і  з а к р и в а є  ї х  о б о х , я к  в о н и  стоять б іл я  
в ік н а ) .

ДІЯ ДРУГА
Маленька кімната в гостнннці. Ліж ко, стіл, чемодан, порожня 

пляшка, чоботи, шітка для одягу та інше.

Я В А !

О с и п  (ле ж и т ь  н а  п а н о в о м у  л іж к у ) .  Чорт заберн, істн так 
хочеться і в животі тріскотнява така, начебто цілий полк за
трубив у труби. От, не доїдемо, та й годі, додому. Що тн ска
жеш робити? Другий місяць пішов, як уже з Пітера. Протринь
кав дорогою грошики, голубчик, тепер сндить і хвоста підгор
нув, і не гарячиться. А стало б, і дуже б стало на прогони; ні, 
бачиш тн, треба в кожному місті показати себе! (П е р е к р и в л я є  
й о г о ) .  «Гей, Осипе, біжи, оглянь кімнату, крашу, та обід замов 
найкращий: я не можу їстн поганого обіду, мені потрібен кра
щий обід». Якби ж ото було, справді, що-иебудь путнє, а то ж 
єлистратишко 1 простий! З проїжджими знайомиться, а потім 
у карточки — от тобі й догрався! Ех, набридло таке життя! 
Бігме, на селі краше: воно хоч нема публічності, та й турбот- 
ності менше, візьмеш собі бабу та й лежи увесь вік на полу 
та їж пироги. Ну, хто ж заперечує, звісно, якшо піде на правду, 
то життя в Пітері краше за все. Тільки б гроші були, а життя 
делікатне й політичне: театри, собаки тобі танцюють І все, що 
хоч. Розмовляє все на тонкій делікатності, що хіба тільки дво
рянству поступиться: підеш на Щукін2 — купці тобі гукають: 
«Шановний!», на перевозі в човні з чиновником сядеш; ком
панії захотів — біжн до крамнички: там тобі кавалер розкаже 
про табори і оповість, шо всяка зірка означає на небі, так от,

1 Єлистратишко — колезький регістратор. найнижчий цивільний чни у 
царській Росії.

* Щ укін двір —  один а петербурзьких базарів.

245



як на долоні все бачиш. Стара офіцерша зайде; покоївка Ін
шого разу загляне така... фу, фу, фу! (П о с м іх а є т ь ся  І трусить 
г о л о в о ю ) . Галантерейне, чорт забери, поводження! Нечемного 
слова ніколи не почуєш: усякий тобі каже в и . Набридло йти— 
береш візника й сндиш собі, як пан, а не хочеш заплатити 
йому — будь ласка: в кожному домі є наскрізні ворота, і тн 
так шмигнеш, що тебе ніякий диявол не знайде. Одне погано: 
іншим разом добре наїсишся, а іншим — мало не луснеш з 
голоду, як тепер, приміром. А все він винен. Що з ним зробиш? 
Батенько пришле грошики, що б то їх притримати — та куди- 
як почне гуляти: їздить візником, кожний день ти діставай до 
театру квиток, а там через тиждень, диви—й посилає на товчок 
продавати новий фрак. Іншим разом усе до останньої сорочкн 
спустить, так що на ньому тільки й залишиться що сюртучина 
та шннелнна.. їй-богу, правда! І сукно таке важне, аглнцьке! 
карбованців півтораста йому один фрак стане, а на базарі спу
стить .карбованців за двадцять; а про штанн й говорити нема 
«того—за ніщо йдуть. А чому?—а тому, що за діло не береться: 
замість того, щоб на посаду, а він іде гуляти по прешпекту, 
в карти грає. Ех, якби знав це старий пан! Він не подивився б 
на те, що тн чиновник, а, піднявши сорочинку, таких би гаря
чих всипав тобі, що днів би з чотири ти почухувався. Коли слу
жити, то служи. Ось тепер трактирник сказав, що не дам вам 
їстн, поки не заплатите за попереднє; ну, а коли не заплатимо? 
(З іт х а ю ч и ) .  Ах, боже ти мій, хоч би якнй-небудь капусняк! 
Здається, так би тепер увесь світ з’їв. Стукає; напевно це він 
іде. (П о к в а п л и в о  схопл ю єт ься  з  л іж к а ) .

Я В А  II

Оснп і Хлестаков.

Х л е с т а к о в .  На, візьми це ( в ід д а є  каш кет  і  к и й о ч о к ) .  
А, знову валявся на ліжку?

О с и п . Та навіщо ж би мені валятись? Не бачив я хіба 
ліжка, чи що?

Х л е с т а к о в .  Брешеш, валявся; бачиш, усе зібгане!
0  с и п. Та нащо мені воно? Не знаю я хіба, що таке ліжко? 

У мене є ноги, я й постою. Навіщо мені ваше ліжко?
Х л е с т а к о в  (хо дит ь  п о  к ім н а т і) .  Подивись, там, у кар

тузі ', тютюну нема?

1 Картуз — згорток із твердого паперу, в якому продавався тютюн 
для люлькн.
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О с и п . Та де ж йому взятися, тютюнові? Ви позавчора 
останнє викурили.

Х л е с т а к о в  Є ходит ь і  н а  в с я к і сп о с о б и  ст искає с в о ї г у б и ;  
н ареш т і к а ж е  г у ч н и м  І  р іш у ч и м  г о л о с о м ). Послухай... гей, 
Осипе!

О с и п . Чого зволите?
Х л е с т а к о в  (г о л о с н и м , а л е  н е  т аким  р іш у ч и м  г о л о с о м ).  

Ти біжи туди.
О с и п . Куди?
Х л е с т а к о в  (г о л о с о м  з о в с ім  не  р іш у ч и м  і  не  гу ч н и м ,  

д у ж е  б л и з ь к о  д о  п р о х а н н я ) .  Вниз, до буфету... Там скажи... 
шоб мені дали пообідати.

О с и п. Та ні, я й ходити не хочу.
Х л е с т а к о в .  Як ти смієш, дурню?
О с и п. Та так, однаково, хоч і піду, нічого з цього не буде. 

Хазяїн сказав, шо більше не дасть обідатн.
Х л е с т а к о в .  Як він сміє не дати? От іше дурниці!
О с и п . Ще, каже, і до городничого піду; третій тиждень 

пан грошей не платить. Ви ото з паном, каже, дурисвіти, і пан 
твій — крутій. Ми ото, каже, таких шелихвостів та падлюк 
бачили.

Х л е с т а к о в .  А ти вже й радий, худобино, зараз перека
зувати мені все це.

О с и п . Каже: «Отак усякий приїде, обживеться, забор
гується, потім і вигнати не можна». «Я», каже, «жартувати не 
буду, я просто із скаргою, шоб у холодну, та в тюрму».

Х л е с т а к о в .  Ну, ну, дурню, годі! Біжн, біжи, скажи 
йому. Ото груба тварина!

О с и п. Та краше я самого хазяїна покличу до вас.
Х л е с т а к о в .  Навіщо ж хазяїна? ти піди сам скажи.
О с и п . Та, справді, пане...
Х л е с т а к о в .  Ну, біжи, чорт з тобоюі поклич хазяїна. 

( О с и п  в и хо д и т ь ).

Я В А  III

Х л е с т а к о в  ( с а м ) .  Страшенно як хочеться їсти! Так 
трошки пройшовся, думав, чи не пройде апетит, — ні, чорт 
забери, не проходить. Та якби в Пензі я не погуляв, стало б 
грошей доїхати додому. Піхотний капітан дуже підчепив мене: 
штоси' дивовижно, бестія, зрізує. Всього яких-небудь чверть

• Штос —  азартна гра в карти.
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години посидів — і все обібрав. А до всього того страх як 
хотілось би з ним ше раз зчепитись. Нагоди тільки ие трапи
лось. Ото погане місто! В овочевих крамницях нічого не дають 
в борг. Це вже, просто, підло. (Н а с в и с т у є  спочат ку  з  «Р о б е р 
та» пот ім : « Н е  илий м е н і, м а т ін ко » , а  н а п р и к ін ц і — н і  се н і  
те). Ніхто не хоче йти.

Я В А  IV 

Хлестаков, Осип і трактирний слуга.

С л у г а .  Хазяїн казав спитати, чого вам треба.
Х л е с т а к о в .  Здрастуй, браток! Ну, як тн, здоровий?
С л у г а .  Хвалити бога.
Х л е с т а к о в .  Ну шо, як у вас в гостиннці? чи добре все 

йде?
С л у г а .  Та, хвалити бога, все добре.
Х л е с т а к о в .  Багато приїжджих?
С л у г а .  Та досить.
Х л е с т а к о в .  Послухаймо, любий, там мені досі обіду 

не приносять, то, будь ласка, піджени, шоб швидше — бачиш, 
мені зразу по обіді треба дешо зробити.

С л у г а .  Та хазяїн сказав, шо не буде більше давати. Він 
либонь хотів іти сьогодні скаржитись городничому.

Х л е с т а к о в .  Та чого ж скаржитись? Поміркуй сам, лю
бий мій, як же? мені ж бо треба їсти. Отак можу я зовсім охля
нути. Мені дуже їстн хочеться: я не жартома це кажу.

С л у г а .  Та воно так. Він казав: «Я йому обідати не дам, 
поки він не заплатить мені за попереднє». Отака вже відповідь 
його була.

Х л е с т а к о в .  Та ти урезонь, уговорн його.
С л у г а. Та шо ж йому таке казати?
Х л е с т а к о в .  Ти розтлумач йому серйозно, шо мені треба 

їстн. Гроші самі собою... Він думає, шо як йому, мужикові, 
нічого, коли не поїсть день, то й іншим так само. Ото новинаї

С л у г а .  Хай уже, я скажу.

Я В А  V

Х л е с т а к о в  ( с а м ) .  Це погано, одначе, якщо він зовсім 
нічого не дасть їсти. Так хочеться, як ше ніколи не хотілось. 
Хіба з одягу шо-небудь спустити? Штани, або шо, продати?

< сРоберт Д иявол» —  опера німецького композитора Мейербера. «Не 
ший мені, матінко, червоний сарафан» — пісня.

248



Ні, краше вже поголодувати, та приїхати додому в петербур
зькому костюмі. Шкода, їло Йохим 1 не дав на прокат карети, 
а гарно б, чорт забери, приїхати додому в кареті, підкотити 
отаким чортом до якого-небудь сусіда-помішика під ганок, з 
ліхтарями, а Осипа ззаду одягти в ліврею. Як би, я уявляю, 
всі переполохались! «Хто такий, щ о  таке?» А лакей входить 
(в и с т р у н ч у ю ч и с ь  і  в д а ю ч и  л а к е я ) :  «Іван Олександрович Хле
стаков із Петербурга, скажете прийняти?» Вони, бовдури, і не 
знають, шо таке значить «скажете прийняти». До них коли 
приїде який-небудь там бевзь-помішик, так і суне, ведмідь, 
просто у вітальню. До доиечкн якої-небудь гарненької піді
йдеш: «Панно, як я...» (П о т и р а є  р у к и  і  п ід ч о в г у є  н іж к о ю ) .  
Тьху! ( п л ю є )  аж нудить, так їсти хочеться.

ЯВА VI

Хлестаков, Осип, потім слуга.

Х л е с т а к о в .  А шо?
О с и п . Несуть обід.
Х л е с т а к о в  (п р и п л е с к у є  в  д о л о н і і  з л е г к а  п ід ст р и б ує  н а  

с т іл ь ц і) . Несуть! несуть! несуть!
С л у г а  ( з  т а р іл ка м и  й  са л ф ет кою ). Хазяїн в останній раз 

уже дає.
Х л е с т а к о в .  Ну, хазяїн, хазяїн... Мені плювати на твого 

хазяїна! Що там таке?
С л у г а .  Суп і печеня.
Х л е с т а к о в .  Як, тільки дві страви?
С л у г а .  Тільки ото.
Х л е с т а к о в .  Ото дурннця яка! я цього не приймаю. Ти 

скажн йому: шо це справді таке!.. Цього мало.
С л у г а .  Ні, хазяїн каже, шо ше багато.
Х л е с т а к о в .  А соусу чому нема?
С л у г а .  Соусу нема.
Х л е с т а к о в .  Чому ж нема? Я бачив сам, проходивши 

повз кухню, там багато чого варилося. І в їдальні сьогодні 
вранці два якісь куценькі чоловіки їли сьомгу та ше багате 
дечого.

С л у г а. Та воно б то є, сказати, та нема.
Х л е с т а к о в .  Як нема?
С л у г а .  Та от нема.

1 Похим —  відомий у 30-х роках XIX ст. петербурзький каретний 
майстер.



Х л е с т а к о в .  А сьомга, а риба, а котлети?
С л у г а .  Та це для тих, когрі статечніші.
Х л е с т а к о в .  Ах ти, дуреньї
С л у г а .  Егеж.
Х л е с т а к о в .  Порося ти погане... Як же вони їдять, з я 

не їм? Чого ж я, чорт забери, не можу так само? Хіба вони не 
такі ж проїжджі, як і я?

С л у г а .  Та вже звісно, ш о не такі.
Х л е с т а к о в .  Які ж?
С л у г а .  Звичайно які! вони вже, звісно: вони гроші 

платять.
Х л е с т а к о в .  Я з тобою, дурню, не хочу говорити. ( Н а 

с и п а є  с у п  і  їст ь). Що це за суп? Ти просто води налив у миску: 
ніякого смаку нема, гільки смердить. Я не хочу цього супу, 
дай мені іншого.

С л у г а .  Ми заберемо. Хазяїн сказав: коли не хочете, то 
й не треба.

Х л е с т а к о в  (з а х и щ а ю ч и  р у к о ю  ст р а в у ). Ну, ну, ну... 
облиш, дурню! Ти звик там поводитися з іншими: я,- брат, не 
такого роду! зо мною не раджу... ( їс т ь ) .  Боже мій, який суп! 
( їст ь  д а л і ) .  Я думаю, ше жодна людина в світі не їла такого 
супу: якесь пір’я плаває замість масла. ( Р іж е  к у р к у ) .  Ой, ой, 
ой, яка курка! Дай печеню! Там супу трохи залишилось. Осипе, 
візьми собі. ( Р іж е  п е ч е н ю ). Що це за печеня? Це не печеня.

С л у г а .  А шо ж таке?
Х л е с т а к о в .  Чорт його зиає, шо таке, тільки не печеня. 

Це сокира засмажена замість яловичини. ( їс т ь ) . Шахраї, ка
налії! чнм воии годують? І шелепи заболять, якшо з’їси один 
такий шматок. ( К о л у п а є  п а л ь ц е м  у  з у б а х ) .  Падлюки! Зовсім 
як дерев’яна кора—нічим витягти не можна; і зуби почорніють 
після цих страв. Шахраї! (В и т и р а є  рот са л ф ет кою ). Більше 
нічого нема?

С л у г а .  Нема.
Х л е с т а к о в .  Каналії! падлюки! навіть хоч би який- 

небудь соус або печиво. Дармоїди! деруть тільки з проїжджих.
С л у г а  р а з о м  з  О с и п о м  п р и б и р а є  й  виносит ь т ар ілки .

Я В А  VII

Хлестаков, потім Оснп

Х л е с т а к о в .  Справді, начебто й не їв; тільки-но розохо
тився. Якби дрібні, послати б на базар та купити хоч булку.
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О с и п  (в х о д и т ь ) . Там чогось городничий приїхав, ді
знається й питає про вас.

Х л е с т а к о в  ( з л я к а в ш и с ь ) .  От тобі й на! Отаке стерво 
трактирник, встнг уже поскаржитися! Що, коли справді він 
потягне мене в тюрму? Що ж? Коли благородним чином, я, 
хай уже... ні, ні, не хочу! там у місті тиняються офіцери й на
род, а я, як навмисне, задав тону й переморгнувся з однією 
купецькою дочкою... Ні, не хочу... Та шо він, як він сміє, 
справді? Що я йому, хіба купець чн ремісник? (Б а дь о р и т ь ся  й  
в и п р о б о в у є т ь с я ) .  Та я йому просто скажу: «Як ви смієте, як 
вн...» ( К о л о  д в е р е й  крут ит ься р у ч к а ;  Х л ест аков  б л ід н е  і  з іщ у 
л ю є т ься).

Я В А  VIII

Хлестаков, Городничий та Добчннськнй.

(Г о р о д н и ч и й ,  у в ій ш о в ш и ,  зуп и н я є т ь ся . О б и д в а  з  п е р е л я к о м  
дивл ят ься к іл ь к а  х в и л и н  о д и н  н а  о д н о г о , в и р я ч и в ш и  о ч і ) .

Г о р о д н и ч и й  ( трохи п ід б а д ь о р и в ш и с ь  та прост ягш и  
р у к и  п о  ш в а х ) .  Бажаю доброго здоров’я!

Х л е с т а к о в  (в к л о н я є т ь с я ).  Моє шанування.
Г о р о д н и ч и й .  Вибачте.
Х л е с т а к о в .  Нічого...
Г о р о д н и ч и й .  Обов’язок мій, як градоначальника ту

тешнього міста, дбати про те, щоб проїжджим і всім благород
ним людям ніяких утисків...

Х л е с т а к о в  (сп о ч а т ку  т рохи за їкуєт ься , а л е  н а к ін е ц ь  
говорит ь г о л о с н о ).  Та шо ж робити?.. Я не винен... Я, їй-богу, 
сплачу... Мені пришлють із села. (Б о б ч и н с ь к и й  в и г л я д а є  з  д в е 
р е й ) .  Він більше винен: яловичину мені подає таку тверду, як 
колода; а суп — вій чорт знає, чого хлюпнув туди, я мусив ви
лити його за вікно. Він мене морить голодом ці дні... чай такий 
химерний: смердить рибою, а не чаєм. За що ж я... От новина!

Г о р о д н и ч н й  (т о р о п ію ч и ) . Вибачте, я, бігме, не винен. 
На базарі в мене яловичина завжди добра. Привозять холмо
горські купці, люди тверезі й поведінки хорошої. Я вже й не 
знаю, звідки він бере таку. А коли що не так, то... Дозвольте 
мені запропонувати вам переїхати зо мною на іншу квартиру.

Х л е с т а к о в .  Ні, не хочу! Я знаю, що значить на іниіу 
квартиру: тобто — в тюрму. Та яке ви маєте право? Та як ви 
смієте?.. Та ось я... Я служу в Петербурзі. (Б а д ь о р и т ь с я ) .  
Я, я, я...
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Г о р о д н и ч и й  ( н а б ік ) .  О, господи ти боже, який серди
тий! Про все дізнався, все розказали прокляті купці!

Х л е с т а к о в  ( х о р о б р я ч и с ь ) .  Та от ви хоч тут з усією 
своєю командою — не піду. Я просто до міністра! (С т ука є  к у л а 
к о м  п о  ст олу). Що ви? шо ви?

Г о р о д н и ч и й  (в и с т р у н ч и в ш и с ь  І  тремтячи в с ім  т іл о м ).  
Згляньтесь, не занапастіть! Жінка, діти маленькі1... не зробіть 
нещасною людину.

Х л е с т а к о в .  Ні, я не хочу. От іще! мені яке діло? Через 
те, шо у вас жінка й діти, я повинен іти в тюрму, от прекрасної 
( Б о б ч и н с ь к и й  в и г л я д а є  в  д в е р і й  з л я к а н о  х о в а є т ьс я ). Ні, дякую 
красно, не хочу.

Г о р о д н и ч и й  (т рем т я чи ). Через недосвідченість, їй- 
богу, через недосвідченість. Недостатність статків... Самі з ва
шої ласки поміркуйте: казенної платні не вистачає равіть на 
чай та цукор. Якщо ж і були які хабарі, то тільки дрібниця: 
до столу чого-небудь, та на пару одягу. ІЦождо унтер-офіцер- 
ської вдови, яка живе з купецтва, яку я нібито вибив, то це 
наклеп, їй-богу, наклеп. Це вигадали лиходії мої; це такий 
народ, що на життя моє ладні замах учинити.

Х л е с т а к о в .  Та що? мені нема ніякого діла до ннх... 
( У  р о з д у м і) .  Я не знаю, однак, навіщо ви говорите про лихо
діїв або про якусь унтер-офіцерську вдову... Унтер-офіцерська 
жінка зовсім інше, а мене ви не смієте висікти, до цього вам 
далеко... От іще! дивись ти який!.. Я сплачу, сплачу гроші, але 
в мене тепер нема... Я тому й снджу тут, що в мене нема ні 
копійки.

Г о р о д н и ч и й  ( н а б ік ) .  О, тонка штука! Ач, куди метнув! 
якого туману напустив! розбери, хто хоче! Не знаєш, з якого 
боку і взятися. Ну, та вже спробувати, хай там що! Хай буде, 
що буде, спробувати на щастя. (В г о л о с ) .  Якщо ви справді 
маєте потребу в грошах, або в чому іншому, то я готовий слу
жити цю хвнлину. Мій обов’язок допомагати проїжджим.

Х л е с т а к о в .  Дайте, дайте мені позичково! Я зараз-таки 
розплачусь із трактирником. Мені б тільки карбованців Із 
двісті, або хоч навіть і менше.

Г о р о д н и ч и й  ( п ід н о с я ч и  п а п ір ц і) .  Рівно двісті карбо
ванців, хоч і не трудіться лічити.

Х л е с т а к о в  (б е р у ч и  г р о ш і) .  Найщиріше дякую. Я вам 
ту ж мить пришлю їх із села... у мене це враз... Я бачу, ви бла
городна людина... Тепер інша справа.

Г о р о д н и ч и й  ( н а б ік ) .  Ну, слава богу! гроші взяв. Діло»



здається, піде тепер гаразд. Я таки йому, замість двохсот, чо
тириста всуиув.

X л е с т  а к о в. Гей, Осипе! (О с и п  в хо д и т ь ). Поклич сюди 
трактирного слугу! ( Д о  го р о д н и ч о г о  і  Д о б ч и н с ь к о г о ) . А чого ж 
ви стоїте? Зробіть ласку, сідайте. ( Д о  Д о б ч и н с ь к о г о ) . Сідайте, 
прошу вас.

Г о р о д н и ч и й .  Нічого, ми й так постоїмо.
Х л е с т а к о в .  Зробіть ласку, сідайте. Я тепер бачу цілко

виту одвертість вашої вдачі й привітність; а то, скажу вам, я 
вже думав, шо ви прийшли для того, щоб мене... ( Д о  Д о б ч и н 
с ь к о г о ) .  Сідайте! (Г о р о д н и ч и й  І  Д о б ч и н с ь к и й  с ідаю т ь. Б о б ч и н -  
с ь к и й  в и г л я д а є  в  д в е р і й  п р и с л у х а є т ь с я ).

Г о р о д н и ч и й  ( н а б ік ) .  Треба бути сміливішим. Він хоче, 
щоб вважали його інкогнітом. Гаразд, підпустимо й ми балян
драсів, прикинемось, ніби зовсім і не знаємо, що він за людина. 
( В г о л о с ) .  Ми, проходжуючись у справах службових, от з Пе
тром Івановичем Добчинським, тутешнім поміщиком, зайшли 
навмисне до гостиииці, щоб дізнатися, чи добре тут утримують 
проїжджих, бо я не так, як інший городничий, якому ні до чого 
діла нема; ні, я, крім служби, ще з християнської чоловіко- 
любності хочу, щоб усякого смертного добре приймали, — і от 
наче в нагороду випадок дав таке приємне знайомство.

Х л е с т а к о в .  Я теж сам дуже радий. Без вас я, скажу 
по правді, довго б просидів тут: зовсім не знав, чим заплатити.

Г о р о д н и ч и й  ( н а б ік ) .  Егеж, розказуй! не знав, чим 
заплатити! ( В г о л о с ) .  Чи насмілюсь спитати: куди і в які місця 
їхати зволите?

Х л е с т а к о в .  Я їду в Саратовську губернію, у власне село.
Г о р о д н и ч и й  ( н а б ік ,  з  о б л и ч ч я м , щ о  н а б и р а є  ір о н іч н о г о  

в и р а з у ) .  В Саратовську губернію! Га? І не почервоніє! О, та 
з ним бережи вуха! ( В г о л о с ) . За добре діло зволили взятись. 
Адже от про дорогу: кажуть, з одного боку, неприємності щодо 
затримки з кіньми, але, з другого боку — розвага для ума. 
Адже, ви, гадаю, більше для власної приємності їдете?

Х л е с т а к о в .  Ні, батечко мене викликає. Розсердився 
старий, що досі нічого не вислужив у Петербурзі. Вій гадає, 
шо так от приїхав, та зараз тобі Володимира в петлицю й да
дуть. Ні, я б послав його самого поштовхатися в канцелярію.

Г о р о д н и ч и й  ( н а б ік ) .  Прошу подивитись, яку ману 
пускає! і старого батька приплів! ( У г о л о с ) .  І на довгий час 
вволите їхати?

Х л е с т а к о в .  Направду, не знаю. Адже мій батько впер
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тий і дурний, старий шкарбан, як колода. Я йому просто скажу: 
як хочете, я ие можу жити без Петербурга. За що ж, справді, 
я повинен занапастити вік з мужиками? Тепер ие ті'потреби; 
душа моя прагне освіти.

Г о р о д н и ч и й  ( н а б ік ) .  Добре зав’язав вузлика. Бреше, 
бреше, — і ніде не обірветься. А який же непоказний, низень
кий, здається, нігтем би придушив його. Ну, та зажди! ти в 
мене проговоришся. Я тебе вже примушу більше розказати! 
(В г о л о с ) .  Справедливо зволили сказати. Що можна зробити 
в глушині? Адже от хоч би тут: ночі не спиш, стараєшся для 
вітчизни, не жалієш нічого, а нагорода невідомо ще, коли буде. 
( О г л я д а є  к ім н а т у ). Здається, ця кімната трохи вогка?

Х л е с т а к о в .  Кепська кімната, і блощиці такі, яких я 
иіде ще й не бачив: як собаки кусають.

Г с р о д и и ч и й .  Скажіть! такий освічений гість і терпить, 
від когож? — від яких-небудь нікчемних блощиць, що їм і иа 
світ не слід би родитися. Начебто й темно в цій кімнаті?

Х л е с т а к о в .  Егеж, зовсім темно. Хазяїн завів звичку не 
давати свічок. Іноді що-небудь хочеться зробити, почитати, або 
спаде фантазія скомпонувати що-небудь — не можу: темно, 
темно.

Г о р о д н и ч и й .  Насмілюсь просити вас... але ні, я недо
стойний.

Х л е с т а к о в .  А що?
Г о р о д н и ч и й .  Ні, ні! недостойний, недостойний!
Х л е с т а к о в .  Та шо ж таке?
Г о р о д н и ч и й .  Я б насмілився... У мене в домі є пре

красна кімната, ясна, спокійна... Але ні, почуваю сам, що це 
вже занадто велика честь... Не розгнівайтесь — їй-богу, від 
щирого серця запропонував.

Х л е с т а к о в .  Навпаки, будь ласка, я з охотою. Мені ба
гато приємніше в приватному домі, ніж у цьому шинку.

Г о р о д н и ч и й .  А вже я такий буду радий! А вже як 
дружина зрад'є! У мене вже така вдача: гостинність з самого 
дитинства, особливо, якщо гість освічена людина. Не поду
майте, щоб я казав це з лестощів; ні, не маю цієї вади, від 
широго серця кажу.

Х л е с т а к о в .  Щиро дякую. Я сам т е ж — я не люблю 
людей дволичних. Мені дуже подобається ваша одвертість і 
привчність, і я б, скажу вам, більше б нічого й не вимагав, як 
тільки виявляй мені відданість і пошану, пошану б відданість.
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Я ВА  IX
Ті ж  сані й трактирний слуга, супроводжуваний Осипом.

Бобчинський виглядає в двері.

С л у г а . Зволили кликати?
Х л е с т а к о в . Егеж; подай рахунок.
С л у га . Я вже ото подав вам другий рахунок.
Х л е с т а к о в . Я вже не пам’ятаю твоїх дурних рахунків. 

Кажи: скільки там?
С л у г а . Ви зволили першого дня взяти обід, а на другий 

день тільки закусили сьомгою і потім почали все в борг брати.
Х л е с т а к о в . Дурень! іще почав вираховувати. Всього 

скільки належить?
Г о р о д н и ч и й . Та ви не звольте турбуватися: він підо

жде. ( Д о  с л у г и ) .  Забирайся геть, тобі пришлють.
Х л е с т а к о в .  А й так, і це правда. ( Х о в а є  г р о ш і.  С л у г а  

п іш о в .  У. д в е р і в и г л я д а є  Б о б ч и н с ь к и й ) .

Я В А  X
Городничий, Х лестаков, Добчииський.

Г о р о д н и ч и й . Чи не буде таке ваше бажання оглянути 
тепер деякі установи в нашому місті, як от-богоугодні та інші?

Х л е с т а к о в . А що там таке?
Г о р о д н и ч и й . А так, подивитесь, як у нас проходять 

справи... порядок який... Для подорожнього...
Х л е с т а к о в . З  великою охотою, я готовий. ( Б о б ч и н с ь к и й  

в и с т а в л я є  г о л о в у  в  д в е р і ) .
Г о р о д н и ч и й . Також, якщо буде ваше бажання, звідти 

до повітової школи, оглянути порядок, в якому викладаються 
в нас науки.

Х л е с т а к о в . Будь ласка, будь ласка.
Г о р о д н и ч и й . Потім, якщо побажаєте одвідати острог 

і міські тюрми — роздивитесь, як у нас тримають злочинців.
Х л е с т а к о в . Та навіщо ж  тюрми? Вже краще ми огля

немо богоугодні заклади.
Г о р о д н и ч и й . Як ваша ласка. Як ви маете намір, у 

своєму екіпажі, чи разом зо мною на дрожках?
Х л е с т а к о в . Так, я краще з вами на дрожках поїду.
Г о р о д н и ч и й  ( д о  Д о б ч и н с ь к о г о ) .  Ну, Петре Івановичу, 

вам тепер нема місця.
Д о б ч и н с ь к и й . Нічого, я так.
Г о р о  д н и  ч и ї ї (  т и х о  д о  Д о б ч и н с ь к о г о ) .  Слухайте: ви по
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біжіть, та бігом, щонайшвидше, і віднесіть дві записки: одну в 
богоугодну установу Земляниці, а другу жінці. ( Д о  Х л е с т а 
к о в а ) .  Чи насмілюсь я попросити дозволу написати у вашій 
присутності один рядок дружині, щоб вона приготувалася 
прийняти поважного гостя?

Х л е с т а к о в . Та навіщо ж?.. А втім, тут і чорнило, тільки 
паперу — не знаю... Хіба що на цьому рахунку?

Г о р о д н и ч и й . Я тут напишу. ( П и ш е ,  і  в  т о й  с а м и й  ч а с  
г о в о р и т ь  п р о  с е б е ) .  А от подивимось, як піде діло після фриш- 
тику1 та пляшки товстопузки! Та е в нас губернська мадера: 
непоказна па -вигляд, а слона повалить з ніг. Тільки б мені 
дізнатись, що він таке! і в якій мірі треба його побоюватись. 
(Н а п и с а в ш и ,  в ід д а с  Д о б ч и н с ь к о м у ,  щ о  п ід х о д и т ь  д о  д в е р е й ,  
а л е  в  ц е й  ч а с  д в е р і о б р и в а ю т ь с я ,  і  Б о б ч и н с ь к и й ,  щ о  п ід 
с л у х у в а в  з  т о г о  б о к у ,  л е т и т ь  р а з о м  з  м и м и  н а  с ц е н у .  
В с і  с к р и к у ю т ь .  Б о б ч и н с ь к и й  п ід в о д и т ь с я ) .

Х л е с т а к о в . Щ о? чи не забились ви де-небудь?
Б о б ч и н с ь к и й . Нічого, нічого, без ніякого пошкодження, 

тільки поверх носа невеличкий шльопанець 1 Я забіжу до Хри- 
стіана Івановича: у нього е пластир такий, так от воно й 
минеться.

Г о р о д н и ч и й  ( р о б л я ч и  Б о б ч и н с ь к о м у  д о к ір л и в и й  з н а к , 
д о  Х л е с т а к о в а ) .  Це нічого. Прошу иайщиріше, будь ласка! 
А слузі вашому я скажу, щоб переніс чемодани. ( Д о  О с и п а ) .  
Ти, любий мій, перенеси все до мене, до городничого — тобі 
всякий покаже. Прошу найщиріше І ( П р о п у с к а є  н а п е р е д  Х л е 
с т а к о в а  і  с т у п а є  з а  н и м , а л е , о б е р н у в ш и с ь  к а ж е  з  д о к о р о м  
Б о б ч и н с ь к о м у ) .  Ну й ви! ие знайшли іншого місця впасти! 
І простягся, як чорт знає, що таке. ( В и х о д и т ь ;  з а  н и м  Б о б ч и н 
с ь к и й .  З а в іс а  о п у с к а є т ь с я ) .

ДІЯ ТРЕТЯ
Кімната першої дії.

Я В А  І
A nna А ндріївна, М арія Антонівна (ст оят ь біля вікна в т их  самих позах).

А н н а  А н д р і їв н а .  Ну, от, уже цілу годину дожидає
мось, а все ти із своїм дурним маніженням: зовсім одйглась, 
и і! ще треба порпатись... Не слухати б її  зовсім. Отака досада І 
як иавмисио, ні душі! начебто вимерло все.

1 Фрихшпик —  сніданок.
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М а р і я  А н т о н і в н а .  Та, Тй-богу, мамуню, через хви
лини дві про все дізнаємося. Вже скоро Авдотя повинна при
йти. (В д и в л я є т ь с я  у  в ік н о  і  с к р и к у є ) .  Ой, мамуню, мамуню! 
хтось іде, ои у кінці вулиці.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Де йде? У тебе вічно які-небудь 
фантазії. Ну, так, іде. Хто ж це йде? Невеличкий на зріст... у 
фраку... Хто ж це? Га? Це, одначе, досадно! Хто ж би це 
такий був?

М а р і я  А н т о н і в н а .  Це Добчинський, мамуню.
А и н а  А н д р і ї в н а .  Який Добчинський! Тобі завжди 

враз уявиться таке... Зовсім не Добчинський. ( М а х а є  х у с т к о ю ).  
Гей, ходіть сюди! швидше!

М а р і я  А н т о н і в н а .  Справді, мамуию, Добчинський.
А н н а  А н д р і ї в н а .  Чу, от, навмисне, щоб тільки поспе

речатись. Кажуть тобі — ие Добчинський.
М а р і я  А н т о н і в н а .  А що? а що, мамуню? Бачите, що 

Добчинський.
А н н а  А н д р і ї в н а .  Ну, так, Добчинський, тепер я 

бачу, — чого ж ти сперечаєшся? (К р и ч и т ь  у  в ік н о ) .  Швидше, 
швидше! ви поволі йдете. Ну, що, де вони? Га? Та кажіть же 
звідти, однаково. Що? Дуже строгий? Га? А чоловік, чоловік? 
( Т р о х и  в ід ст уп и в ш и  в ід  в ік н а ,  з  д о с а д о ю ) .  Такий дурний: доти, 
поки не увійде до кімнати, нічого не розкаже!

Я В А  II 

Ті самі й Добчинський.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Ну, скажіть, будь ласка: иу, чи не 
совісно? Я иа вас тільки й покладалась, як на порядну людину: 
всі враз побігли, і ви туди ж за ними! і я от ні від кого досі 
пуття не доб’юсь. Чи не соромно вам? Я у вас хрестила вашого 
Ванічку і Лізоньку, а ви ои як зо мною повелися!

Д о б ч и н с ь к и й .  їй-богу, кумонько, так біг засвідчити 
пошану, що не можу духу одвести. Моє шанування, Маріє 
Антонівно!

М а р і я  А н т о н і в н а .  Здрастуйте, Петре Івановичу!
А н н а А н д р і ї в и а .  Ну, що? Ну, розказуйте: що і як там?
Д о б ч и н с ь к и й .  Антон Антонович прислав вам запи

сочку.
А н н а А н д р і ї в и а .  Ну, та хто він такий? генерал?
Д о б ч и н с ь к и й .  Ні, не генерал, а не поступиться гене

ралові: така освіта б поважні вчинки.
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А н н а  А н д р і ї в н а  А! то це той самий, про якого було 
писано чоловікові.

Д о б ч и н с ь к и й .  Справжній. Я це перший виявив разом 
з Петром Івановичем.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Ну, розкажіть: шо І як?
Д о б ч и н с ь к и й .  Та, хвалити бога, все добре. Спочатку 

він зустрів був Антона Антоновича трохи суворо, егеж; сер
дився і казав, шо і в гостиниці все негаразд, і до нього не 
поїде, 1 що вій не хоче сидіти за нього в тюрмі; але потім, ик 
дізнався про безневинність Антона Антоновича та як ближче 
розговорився з ним, одразу перемінив думки і, хвалити бога, 
все пішло добре. Вони тепер поїхали оглядати богоугодні за
клади... А то, скажу вам, уже Антон Антонович думали, чи не 
було таємного доносу; я сам теж перестрахнувся трошки.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Та вам ото чого боятись? ви ж бо не 
служите.

Д о б ч и н с ь к и й .  Та так, знаєте, коли вельможа говорить, 
почуваєш страх.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Ну, що ж... не все, однак, дурниці. 
Розкажіть: який він Із себе? шо — старий чи молодий?

Д о б ч и н с ь к и й .  Молодий, юнак, років двадцяти трьох; 
а говорить зовсім так, як старий. «Будь ласка», каже, « я поїду:
1 туди, і туди...» ( р о з м а х у є  р у к а м и )  так ото все гарно. «Я», 
каже, «і написати, 1 почитати люблю; але перешкоджає, що в 
кімнаті», каже, «трошки темно».

А н н а  А н д р і ї в н а .  А з  себе який він: брюнет чи блон
дин?

Д о б ч и н с ь к и й .  Ні, більше шантретІ, 1 очі такі бистрі, 
як звірятка, аж бентежать.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Що тут пише він мені в записці? 
( Ч и т а є ) . «Спішу тебе повідомити, серденько, шо становище 
моє було вельми сумне; але, покладаючись на милосердя боже, 
за два солоні огірки особливо і півпорції ікри карбованець 
двадцять п’ять копійок...» (С п и н я є т ь с я ) . Я нічого ие розумію: 
до чого ж тут солоні огірки та ікра?

Д о б ч и н с ь к и й .  А, це Антои Антонович писали на чор
новому папері заради швидкості: там якийсь рахунок був на
писаний.

А н н а  А н д р і ї в н а .  А, так, справді. (Ч и т а є  д а л і ) .  «Але, 
покладаючись на милосердя боже, здається, все піде на добрий 
кінець. Приготуй якнайшвидше кімнату для поважного гостя,

1 Шантрет—  шатен.



ту, що виклеєна жовтими шпалерами; до обіду додавати не 
турбуйся, бо закусимо в богоугодному заклад!, в Артемія Фи- 
липовича, а вииа звели якнайбільше; скажи купцеві Абдуліиу, 
щоб прислав найкращого; а ні, то я-перекидаю весь його погреб. 
Цілуючи, серденько, твою ручку, зостаюсь твій- Антон Сквоз- 
ник-Дмухановський...» Ох, боже мій! Це, одначе ж, треба 
швидше! Гей, хто там? Мишко!

Д о б ч и н с ь к и й  (б іж и т ь  і  кричит ь у  д в е р і ) .  Мишко! 
Мишко! Мишко! ( М и іи к о  в хо д и т ь ).

А н н а  А н д р і ї в н а .  Послухай: біжи до купця Абдуліна... 
зажди, я дам тобі записочку ( с ід а є  д о  стола, п и ш е  з а п и с к у  
і  з а р а з о м  го в о р и т ь), цю записочку ти віддай кучерові Сидоров!, 
щоб вій побіг з нею до купця Абдуліна б приніс звідти вина. 
А сам піди зараз прибери якнайкраще оту кімнату для гостя. 
Там поставиш ліжко, рукомийник та інше.

Д о б ч и н с ь к и й .  Ну, Анно Андріївно, я побіжу тепер 
швиденько подивитись, як там вій оглядає.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Ідіть, ідіть! я ие тримаю вас.

Я В А  I I I
Аииа Андріївна і М арія Антонівна.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Ну, Машенько, иам треба тепер 
взятись до туалету. Вій столична штучка: боже борони, щоб 
чого-иебудь не висміяв. Тобі иайпристойніше одягти твою бла
китну сукню з дрібними оборками.

М а р і я  А н т о н і в н а .  Фі, мамуню, блакитне! Мені зо
всім не подобається: і Ляпкіна-Тяпкіиа ходить у блакитному, 
і дочка Земляники теж у блакитному. Ні, краще я надягну 
барвисте.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Барвисте!.. Справді, говориш — 
аби тільки наперекір. Воно тобі буде куди краще, бо я хочу 
надягти палеве: я дуже люблю палеве.

М а р і я  А н т о н і в н а .  Ой, мамуню, вам не личить палеве.
А н н а  А н д р і ї в н а .  Мені палеве не личить?
М а р і я  А н т о н і в н а .  Не личить; я що завгодно даю, не 

личить: для цього треба, щоб очі були зовсім темиі.
А н н а  А н д р і ї в н а .  Ото добре! а в мене очі хіба не 

темні? щонайтемніші. Які дурниці говорить! Як же не темні, 
коли я й ворожу про себе завжди на трефову даму?

М а р і я  А н т о н і в н а .  Ай, мамуню! ви більше чирвова 
дама.
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А н и а А н д р і ї в н а .  Дурниці, ц іл к о в и т і дурниці. Я ні
коли не була чирвова дама. ( П о к в а п л и в о  й д е  р а з о м  з М а р іє ю  
А н т о н ів н о ю  і  говорит ь за  с ц е н о ю .)  Отаке раптом уявитьсяі 
чирвова дамаї Бог знає, що таке! ( П іс л я  в и х о д у  ї х  р о з ч и 
няю т ься д в е р і,  і  М и ш к о  в и к и д а є  з  н и х  сміття. З  д р у г и х  д в е 
р е й  виходит ь О с и п  з  ч е м о д а н о м  н а  г о л о в і) .

Я В А  IV 
Мишко і Осип.

О с и п .  Куди тут?
М и ш к о .  Сюди, дяденьку, СЮДИІ
О с и п .  Зажди, перше дай відпочити. Ох ти, бідолашне 

життя! На порожнє черево всяка ноша здається важкою.
М и ш к о .  Що, дяденьку, скажіть: скоро буде генерал?
О с и п .  Який генерал?
М и ш к о .  Та пан ваш.
О с и п .  Пан? та який він генерал?
М и ш к о .  А хіба не генерал?
О с и п .  Генерал, та тільки з іншого боку.
М и ш к о .  Що ж це, більше чи менше за справжнього 

генерала?
Ос и п .  Більше.
М и ш к о .  Бач ти як! то ж бо в нас метушню здійняли.
О с и п .  Послухай, хлопче: ти, я бачу, моторний парубійко; 

приготуй-но там чого-небудь попоїсти!
М и ш к о .  Та для вас, дяденьку, ще нічого не готове. Про

стої страви ви ие будете їсти, а от, як пан ваш сяде за стіл, 
то й вам тієї ж страви дадуть.

О с и п .  Ну, а з простого ото що у вас є?
М и ш к о .  Капусняк, каша та пироги.
Ос и п .  Давай їх, капусняк, кашу та пироги! Нічого, все 

будемо їсти. Ну, понесімо чемодан. Що, там другий вихід є?
М и ш к о .  Є. ( О б и д в а  несут ь че м о д а н  д о  б іч н о ї  к ім н а т и ) .

Я В А  V
Квартальні одчиняють обидві половинки дверей. Входить Хлестакоа; за 
ним городничий, далі попечитель богоугодних закладів, доглядач шкіл, 
Добчннський і Бобчниський з пластирем иа носі. Городинчий показує 
квартальним на підлозі папірець— вони біжать і підіймають його, штов

хаючи один одного, хапаючись.

Х л е с т а к о в .  Хороші заклади. Мені подобається, що у
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вас показують проїжджим усе в місті. В інших містах мені ні
чого не показували.

Г о р о д н и ч и й .  В інших містах, насмілюсь доповісти 
вам, градоправителі і чиновники більше турбуються про свою, 
тобто, користь; а тут, можна сказати, немае іншого помислу, 
крім того, щоб благодіянням і невсипущістю заслужити увагу 
начальства.

Х л е с т а к о в . Сніданок був дуже добрий; я зовсім об’ївся. 
Що, у вас кожного дня буває такий?

Г о р о д н и ч и й .  Навмисно для такого приємного гостя.
Х л е с т а к о в . Я люблю попоїсти. Адже на те живеш, щоб 

зривати квіти насолоди. Як називалась та риба?
А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч  ( п ід б іг а ю ч и ) .  Лабардан1.
Х л е с т а к о в . Дуже смачиа. Де це ми снідали? в лікарні, 

чи що?
А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч . А' так, у  богоугодному закладі
Х л е с т а к о в . Пам’ятаю, пам’ятаю, там стояли ліжка. 

А хворі видужали? там їх, здається, не багато.
А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Чоловіка з  десять залишилось, 

не більш е; а інші всі видужали. Це вже так заведено, такий по
рядок. З  того часу, як я перебрав начальство, — може, вам 
здасться навіть неймовірним, — всі, як мухи, видужують. Хво
рий не встигне увійти до лазарету, як уже здоровий; і не 
стільки медикаментами, скільки чесністю і порядком.

Г о р о д н и ч и й . Вже який, насмілюсь доповісти вам, 
запаморочливий обов’язок градоначальника! скільки ле
жить усяких справ щодо самої чистоти, лагодження, на- 
прави... одне слово, найрозумніша людина натрапила б на 
труднощі, але, дякувати богу, все йде добре. Інший городничий, 
звичайно, дбав би про свої вигоди; але, чи вірите, що навіть, 
як лягаєш спати, все думаєш: «господи боже ти мій,як би так 
улаштувати, щоб начальство побачило мою відданість і було 
вдоволене?!» Чи нагородить воно, чи ні, звичайно, його воля, 
принаймні я буду спокійний у серці. Коли в місті у  всьому по
рядок, вулиці заметено, арештантів добре тримають, п’яниць 
мало... то чого ж мені більше? їй-богу, і пошани ніякої не 
хочу. Воно, звичайно, привабливо, але проти доброчинності 
все прах і суєта.

А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч  ( н а б ік ) .  Ото, дурисвіт, як роз
писує. Дав же бог такий дар!

1 Свіжопросолеиа тріска.
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Х л е с т а к о в .  Це правда. Я, скажу вам, сам люблю Іноді 
замудруватись: іншого разу прозою, а іншого й віршики вики
нуться.

Б о б ч и н с ь к и й  ( д о  Д о б ч и н с ь к о г о ) .  Справедливо, все 
справедливо, Петре Івановичу! Зауваження так!... видно, т о  
иаук навчався.

Х л е с т а к о в .  Скажіть, будь ласка, чи иема у вас яких- 
иебудь розваг, товариств, де б можна було, наприклад, пограти 
в карти?

Г о р о д н и ч и й  ( н а б ік ) .  Еге, знаємо, голубчику, в чий 
город каміиці кидають. ( В г о л о с ) .  Боже борони! тут і чутки 
иема про такі товариства. Я карт і в руки ніколи не брав; 
навіть не знаю, як грати в оті карти. Дивитись не міг на них 
байдуже: і якшо трапиться побачити отак якого-небудь бубно
вого короля або шо-небудь інше, то така огида охоплює, що 
просто плюнеш. Раз якось трапилося, забавляючи дітей, поста
вив будку з карт, та після того цілу ніч снились прокляті. Бог 
з ними! Як можна, щоб такий дорогоцінний час марнувати на 
них?

Л у к а  Л у к и ч  ( н а б ік ) .  А в мене виграв, падлюка, ще 
позавчора сто карбованців...

Г о р о д н и ч и й .  Краще ж я зуживу цей час на користь 
державну.

Х л е с т а к о в .  Ну, ні, ви це вже даремно, одначе ж... Все 
залежить від того, як хто дивиться на річ. Якщо, наприклад, 
хто-иебудь забастує, тоді, як треба гнути трьох ріжків , ... ну, 
тоді, звичайно... Ні, не кажіть; іноді дуже вабить пограти.

Я ВА V I

Ті самі, Анна Андріївна та Марія Антонівна.

Г о р о д н и ч и й .  Насмілюсь познайомити з родиною моєю: 
дружина і дочка.

Х л е с т а к о в  ( в к л о н я ю ч и с ь ) .  Який я щасливий, пані, що 
маю в своєму роді приємність вас бачити.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Нам ще більш приємно бачити таку 
особу.

Х л е с т а  к о в  ( х и з у ю ч и с ь ) .  Даруйте, пані, зовсім навпаки: 
мені ще приємніше.

1 Забастувати— при грі в б ан к — ие збільшуаати ставки. Гиути від 
трьох ріжків — збільшувати ставку втроє.



А н н а  А н д р і ї в н а .  Як можна! Ви це так знолите гово
рити для компліменту. Прошу вас сідати.

Х л е с т а к о в .  Коло вас стояти вже є щастя; а втім, якшо 
ви вже так неодмінно хочете, я сяду. Який я щасливий, шо, 
нарешті, сиджу коло вас.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Даруйте, я ніяк не смію взяти на 
себе... Я гадаю, вам після столиці вояжування 1 здалося дуже 
веприємним.

Х л е с т а к о в .  Надзвичайно неприємне. Звикши жити, 
romprenez vous*, у блискучому товаристві та враз опинитися в 
порозі; брудні трактири, пітьма неуцтва... Якби, скажу вам, не 
такий випадок, який мене... (п о г л я д а є  н а  А н н у  А н д р іїв н у  і  х и 
зуєт ься п е р е д  н е ю )  так винагородив за все...

. А н н а  А н д р і ї в н а. Справді-бо, як вам повинно бути 
веприємно.

Х л е с т а к о в .  А втім, пані, в цю хвилину мені дуже 
приємно.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Як можна! Ви робите мені велику 
честь. Я цього не заслуговую.

Х л е с т а к о в .  Чому ж не заслуговуєте? Ви, пані, заслу
говуєте.

А н н а А н д р і ї в н а .  Я живу на селі...
Х л е с т а к о в .  Так, село, зрештою, теж має свої пагорбки, 

струмки... Ну, звісно, хто ж порівняє з Петербургом! Ех, Пе
тербург! яке життя, справді! Ви,, може, думаете, що я тільки 
переписую; ні, начальник відділу зо мною на дружній нозі. 
Отак ударить по плечу: «Приходь, братіку, обідати!» Я тільки 
на дві хвилини заходжу до департаменту, для того тільки, щоб 
сказати: це ось так, це ось так. А там уже чиновник для письма, 
отакий щур, пером тільки тр, тр... заходився писати. Хотіли 
були навіть мене колезьким асесором зробити, та, думаю, на
віщо. І сторож летить ще на сходах за мною Із щіткою: «До
звольте, Іване Олександровичу, я вам», каже, «чоботи почищу». 
( Д о  г о р о д н и ч о г о ). Чого ви, панове, стоїте? Будь ласка, 
сідайте!
*1 Г о р о д н и ч и й .  Чин такий, що ще можна постояти.
« і А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Ми постоїмо. 
о Д Л у к а  Л у к и  ч. Не звольте турбуватися!

Х л е с т а к о в .  Без чинів, прошу сідати. ( Г о р о д н и ч и й  і  в с і 
с ід а ю т ь ). Я не люблю церемонії. Навпаки, я навіть стараюсь,

1 Подорож.
* Розумієте.



стараюсь прослизнути непомітно. Але ніяк не можна сховатись, 
ніяк не можна! Тільки вийду куди-небудь, вже й кажуть: «Он», 
кажуть, «Іван Олександрович іде!». А одного разу мене вва
жали навіть за головнокомандувача: солдати вискочили з га
уптвахти і зробили рушницею. Потім уже офіцер, який мені 
дуже знайомий, каже мені: «Ну, братіку, ми тебе зовсім вва
жали за головнокомандувача».

А н н а  А н д р і ї в н а .  Скажіть-но, як!
Х л е с т а к о в .  Та мене вже скрізь знають... З гарненькими 

актрисами знайомий. Я ж бо теж різні водевільчики... Літера
торів часто бачу. З Пушкіним на дружній нозі. Бувало часто 
кажу йому: «Ну, що, брат Пушкін?»— «Та так, брат», відпо
відає бувало: «так якось усе...» Великий оригінал.

А н н а А н д р і Т в н а .  Т о в и й  пишете? Як це, мабуть, при
ємно письменникові. Ви, певно, і в журнали вміщуєте?

Х л е с т а к о в .  Так, і в журнали вміщую. Моїх, зрештою, 
багато є творів: Одруження Фігаро, Роберт Диявол, Норма. 
Уже й назв навіть не пам’ятаю. І все принагідно: я не хотів 
писати, але театральна дирекція каже: «Будь ласка, братіку, 
напиши що-небудь». Думаю собі: «Хай уже так, будь ласка, 
братіку». І тут-таки в один вечір, здається, все написав, усіх 
вразив. У мене легкість надзвичайна в думках. Усе оте, що було 
під ім’ям барона Брамбеуса, Фрегат Надії і Московський Теле
граф1, все це я написав.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Скажіть, то це ви були Брамбеус?
Х л е с т а к о в .  Якже, я їм усім виправляю вірші. Мені 

Смірдін дає за це сорок тисяч2.
А н н а  А н д р і ї в н а .  То, певно, і Юрій Милославськнй 

ваш твір?
Х л е с т а к о в .  Так, це мій твір.
А н н а  А н д р і ї в н а .  Я зразу догадалась.
М а р і я  А н т о н і в н а .  Ах, мамуню, там написано, що це 

п. Загоскіна твір.

' сОдрцження Ф ігаро*— комедія французького письменника Бомар
ше; гНорма*— опера італійського композитора Белліні; Барон Брамбеус— 
псевдонім російського письменника О. І. Сенковського, редактора журналу 
«Библиотека для чтения»: гФрегат Надія» — твір російського пнсьмепннка 
О. О. Бестужева-М арлінського (1797 — 1837); сМосковський телеграф*—  
журнал, шо його видавав М. О. Полевой з 1825 по 1834 рік, коли цей жур
нал був закритий за ліберальний напрямок.

2 Натяк иа О. І. Сенковського, який завжди виправляв, часто до 
невпізнання. статті, що надходнлн до «Библиотеки для чтения», видаваної 
кннготоргівцем О. Ф. Смірдіним.
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А н н а  А н д р і ї в н а .  Ну, от: я й знала, що навіть тут бу
деш сперечатися.

Х л е с т а к о в .  Ах, так, це правда: це, справді, Загоскіна; 
а е інший Юрій Милославський, так той уже мій '.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Ну, це, певно, я ваш читала. Як гарно 
написано!

Х л е с т а к о в .  Я, скажу вам, з літератури живу. В мене 
дім перший у Петербурзі. Так уже й відомий: дім Івана Олек
сандровича. (З в е р т а ю ч и сь  д о  в с іх ) .  Зробіть ласку, панове, 
якщо будете в Петербурзі, прошу, прошу до мене. Я ж бо теж 
бали влаштовую.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Я думаю, з яким там смаком і пиш
ністю влаштовуються бали!

Х л е с т а к о в .  Просто, не говоріть. На столі, наприклад, 
кавун—на сімсот карбованців кавун. Суп у кастрюльці просто 
на пароплаві приїхав з П ариж а2; відкриють накривку—пара, 
якій подібної не можна відшукати в природі. Я всякий день на 
балах. Там у нас І віст уже свій склався: міністр закордонних 
справ, французький посланик, англійський, німецький посла- 
ник і я. І вже так утомишся, граючи, що просто ні на що не 
схоже. Як вибіжиш сходами до себе на четвертий поверх — 
скажеш тільки кухарці: «На, Маврушко, шинель...» Що ж я 
брешу — я й забув, що живу в бельетажі. У мене самі сходи 
коштують... А цікаво заглянути до мене в прихожу, коли я ще 
не прокинувся: графи та князі товчуться і дзижчать там, як 
джмелі, тільки й чутно: Ж ...Ж ...Ж ... Іншим разом І міністр... 
(Г о р о д н и ч и й  та ін ш і б о я з к о  встають з  с в о їх  с т іл ь ц ів ) . Мені на
віть на пакетах пишуть: ваше превосходительство. Одного разу 
я навіть керував департаментом. І дивно: директор поїхав — 
куди поїхав, невідомо. Ну, натурально, почались балачки: як, 
що, кому заступити посаду? Багато з генералів знаходилось 
охочих та брались, але підійдуть бувало,—ні, мудра річ. Здаєть
ся, і легко на вигляд, а роздивишся—просто чорт забери! Потім 
бачать, нема чого робити — до мене. І ту ж хвилину по вулицях 
кур’єри, кур’єри, кур’єри... можете уявити собі, тридцять п’ять

1 Привласнення чужої літературної праці цілком або частково (пла
гіаторство) — явище пошнреие в літературних колах 30-х років XIX сто
ліття. Літературні спекулянти привласнювали заголовки романів Загоскіна, 
повістей Марлінського та інших авторів.

1 В 30-х роках XIX століття гастрономи виписували закордонні кон
серви; серед них був суп з черепах, заготовлений в Ост-Індії, та обід»,
виготовлені в П арижі. Консерви були тоді дуже рідкою річчю, бо Мико
ла І заборонив прнвознтн їх до Росії.



тисяч самих кур’єрів! Яке становище, я питаю? «Іване Олек
сандровичу, ідіть департаментом керувати!» Я скажу вам, трохи 
зніяковів, вийшов у халаті; хотів одмовитись, але думаю, дійде 
до царя, ну, та й послужний список теж... «Будь ласка, панове, 
я приймаю посаду, я приймаю», кажу, «хай так», кажу, «я прий
маю, тільки вже в мене: ні-ні-ні! в мене вже гав не лови! 
я вже...» І справді бувало, як проходжу через департамент, — 
просто землетрус, все дрижить і труситься, як лист. ( Г о р о д н и 
ч и й  та ін ш і трусяться в ід  ст раху ; Х лест аков  гор ячит ься б іл ь 
ш е ) .  О! я жартувати не люблю! Я їм усім завдав страху. Мене 
сама державна рада боїться. Та що, справді? Я такий! я ие 
подивлюсь ні на кого... я кажу всім: «Я сам себе знаю, сам». 
Я скрізь, скрізь. У палац кожен день їжджу. Мене завтра ж 
поставлять відразу на фельдмарш.... ( П ід к о в з у є т ь с я  і  м а л о  не  
гепаєт ься н а  п ід л о г у ,  а л е  й о г о  ш а н о б л и в о  п ідт рим ую т ь ч и н о в - 
н и к и ) .

Г о р о д н и ч и й  ( п ід х о д я ч и  І  т р усячись  у с ім  т ілом, с и л 
куєт ься в и м о в и т и ). А ва-ва-ва... ва...

Х л е с т а к о в  ( ш в и д к и м  ур и в ча ст и м  г о л о с о м ) . Що таке?
Г о р о д н и ч и й .  А ва-ва-ва... ва...
Х л е с т а к о в  (т а ки м  с а м и м  г о л о с о м ). Не розберу нічого, 

все дурниці.
Г о р о д н и ч и й .  Ва-ва-ва... шество, превосходительство, 

чи не накажете відпочити?., от і кімната, і все, що треба.
Х л е с т а к о в .  Дурниці — відпочити. Будь ласка, я ладен 

відпочити. Сніданок у вас, панове, добрий... я задоволений, я 
задоволений. ( З  д е к л а м а ц іє ю ) .  Лабардан! лабардан! (В хо д и т ь  
д о  б о к о в о ї  к ім н а т и , з а  н и м  г о р о д н и ч и й ) .

Я В А  VII
Ті самі, крім Хлестакова 1 городничого.

Б о б ч и н с ь к и й  (до Д о б ч и н с ь к о г о ) .  Ось це, Петре Івано
вичу, людина! Ось воно, що значить людина! Скільки живу, не 
був у присутності такої важної персони, мало не вмер від 
страху. Як ви думаєте, Петре Івановичу, хто він такий, мірку
ючи щодо чину?

Д о б ч и н с ь к и й .  Я думаю, мало не генерал.
Б о б ч и н с ь к н й .  А я так думаю, що генерал ! підметки 

його не вартий; а якщо генерал, то хіба що сам генераліссимус. 
Чули: державну ото раду як притиснув? Ходімо, розкажемо 
скоріш Амосові Федоровичу та Коробкіну. Прощайте, Анна 
Андріївно!
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Д о б ч и н с ь к и й .  Прощайте, кумонько. ( О б и д в а  в и хо дя т ь ).
А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч  ( д о  Л у к и  Л у к и ч а ) .  Страшно на

віть; а чого, 1 сам не знаєш. А ми навіть і не в мундирі. Ну, що, 
як проспиться, та до Петербурга махне донесення? (В и хо д и т ь  
у  з а д у м і р а з о м  із  д о г л я д а ч е м  ш к іл ,  с к а з а в ш и ) :  Прощайте, пані!

Я В А  VIII

Анна Андріївна 1 Марія Антонівна.

А н н а А н д р і ї в н а .  Ой, який приємний!
М а р і я  А н т о н і в н а .  Ах, красунчик!
А н н а  А н д р і ї в н а .  Але яке делікатне поводження! зразу 

можна побачити столичну штучку. Вітання І все це таке... Ох, 
як гарно! Я страх люблю таких юнаків! Я, просто, в нестямі. 
Я, одначе ж, йому дуже сподобалась: я помітила — все на мене 
поглядав.

М а р і я  А н т о н і в н а .  Ах, мамуню, він на мене дивився!
А н н а  А н д р і ї в н а .  Будь ласка, з своїми дурницями далі 

собі! Це тут зовсім недоречно.
М а р і я  А н т о н і в н а .  Ні, мамуню, справді!
А н н а  А н д р і ї в н а .  Ну, от! боже борони, щоб не поспе

речатись! не можна та й годі! Де йому дивитись на тебе? 1 з 
якої речі йому дивитись на тебе?

М а р і я  А н т о н і в н а .  Справді, мамуню, все дивився.
І як почав говорити про літературу, то глянув на мене, 1 потім, 
коли розповідав, як грав у віст з посланиками, то і тоді поди
вився на мене.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Ну, може, один який-небудь раз, та 
й то вже так, аби тільки. «А», каже собі: «дай уже подивлюсь 
на неї!»

Я В А  IX
Ті самі й городничий.

Г о р о д и и ч и й  (ув іх о д и т ь  н а в ш п и н ь к и ) .  Чш... ш!
А н н а  А н д р і ї в н а .  Що?
Г о р о д н и ч и й .  І не радий, що напоїв. Ну, що, як хоч 

одна половина з того, що він говорив, правда? (З а д у м у є т ь с я ) .  
Та як же й не бути правді? Підгулявши, людина все виносить 
наверх: що на серпі, те й на язиці. Звісно, прнбрехнув трохи; 
але ж, не прибрехавши, не мовиться ніяка мова. З міністрами 
грає і в палац їздить... Так от, справді, чим більше думаєш... 
чорт його знає, не знаєш, що й робиться в голові; просто, на



чебто або стоїш на якій-небудь дзвіниці, або тебе хочуть пові
сити.

А н н а  А н д р і ї в н а .  А я ніякого зовсім не відчувала по
боювання ; я просто бачила в ньому освічену, світську, вищого 
тону людину, а до чинів його мені й діла нема.

Г о р о д н и ч и й . Ну, вже ви — жінки! Всьому кінець, од
ного цього слова досить. Вам усе — финтирлюшки. Враз бев
кнуть ні з того ні з сього слівце. Вас пошмагають, та й тільки, 
а чоловіка й поминай, як звали. Ти, серце моє, поводилася з 
ним так вільно, начебто з яким-небудь Добчинським.

А н н а А н д р і ї в н а .  Про це я вже раджу вам не турбу
ватись. Ми дещо знаємо таке... ( П о г л я д а є  н а  д о ч к у ) .

Г о р о д н и ч и й  ( с а н ) .  Ну, вже з вами говорити!.. Отака, 
справді, оказія! Досі не можу опам’ятатися від страху. ( О д ч и 
н я є  д в е р і і  г о в о р и т ь  у  д в е р і ) .  Мишко! поклич квартальних, 
Свистунова і Держиморду; вони тут недалеко де-небудь за 
ворітьми. ( П іс л я  н е в е л и ч к о ї  м о в ч а н к и ) .  Дивно все завелось 
тепер на світі: хоч би народ ото був показний, а то худенький, 
тоненький — як його взнаєш, хто він? Ще військовий все-таки 
показує з себе, а як одягне фрачинку — ну, достоту муха з 
підрізаними крильми. Але ж довго кріпився тоді в трактирі, 
загинав такі алегорії та екивоки, що, здається, вік би не до
бився пуття. Аж от, нарешт.і, і піддався. Та ще наговорив біль
ше, ніж треба. Видно, що людина молода.

ЯВА  X
Ті самі та Осип. Всі біжать до нього назустріч, кнваючн пальцями.

Ан н а  А н д р і ї в н а .  Ходи сюди, любий мій!
Г о р о д н и ч и й . Чш... що? що? спить?
О сип . Ні ще, трохи потягується.
Ан н а  А н д р і ї в н а .  Послухай, як тебе звуть?
О сип . Осип, пані.
Г о р о д н и ч и й  ( д о  ж ін к и  й  д о ч к и ) .  Годі, годі вам! ( Д о  

О с и п а ) .  Ну, що, друже, тебе нагодували добре?
О сип . Нагодували, красно дякую; добре нагодували.
А н н а  А н д р і ї в н а .  Ну, що, скажи: до твого пана за

надто, я думаю, багато їздить графів і князів?
О с и п  ( н а б ік ) .  А що казати? Коли тепер нагодували добре, 

значить, потім ще краще нагодують. ( В г о л о с ) .  А так, бувають
і графи.

М а р і я  А н т о н ів н а . Серденько Осипе, який твій пан 
гарненький І
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А н н а  А н д р і ї в н а .  А шо, скажи, будь ласка, Осипе, 
як він...

Г о р о д н и ч и й .  Та облиште, будь ласка! Ви отакою пу
стою мовою тільки мені заважаєте. Ну, що, друже?

А н н а  А н д р і ї в н а .  А чин який на твоєму панові?
О с и п .  Чин звичайно який.
Г о р о д н и ч и й .  Ох, боже мій, ви все із своїми дурними 

розпитуваннями! не дасте й слова поговорити про діло. Ну, що, 
друже, як твій пан?., строгий? Любить отак пробирати, чи ні?

Ос и п .  А так, порядок любить, йому вже щоб усе було 
справне.

Г о р о д н и ч и й .  А мені дуже подобається твоє обличчя. 
Друже, тн напевно хороша людина. Ну, шо...

А н н а А н д р і ї в н а .  Послухай, Осипе, а як пан твій там, 
у мундирі ходить?..

Г о р о д н и ч и й .  Та годі вам, справді, торохтійки які! Тут 
потрібна річ: ходить про життя людини... ( Д о  О с и п а ) .  Ну, що, 
друже, справді, мені ти дуже подобаєшся. В дорозі ие заважає, 
знаєш, чайку випити зайву скляночку, — воно тепер холодну
вато, — то ось тобі пара карбованчиків на чай.

О с и п  ( б е р у ч и  г р о ш і) .  А, красно дякую, пане! Дай боже 
вам усякого здоров’я! бідна людина, помогли їй.

Г о р о д н и ч и й .  Гаразд, гаразд, я й сам радий. А що, 
друже... \

А и н а А н д р і ї в н а .  Послухай, Оснпе, а які очі найбільше 
подобаються твоєму панові?..

М а р і я  А н т о н і в н а .  Осипе, серденько! який миленький 
носик у твого пана!

Г о р о д н и ч и й .  Та заждіть, дайте мені... ( Д о  О с и п а ) .  
А що, друже, скажи, будь ласка: на що більше пан твій звер
тає увагу, тобто, що йому в дорозі більше подобається?

О с и п .  Любить він, зважаючи, що як доведеться. Найбіль
ше любить, щоб його пригостили добре, частування щоб було 
хороше.

Г о р о д н и ч и й .  Хороше?
Ос и п .  А так, хороше. От уже на що я, кріпосна людина, 

а й то дивиться, щоб і мені було добре. Ій-богу. Бувало за
їдемо кудн-небудь: «Що, Осипе, добре тебе почастували?» — 
«Погано, ваше внсокоблагородіє.» — «Е», каже, «це, Оснпе, 
негарний хазяїн. Ти», каже, «нагадай мені, як приїду». — «А», 
думаю собі (м а х н у в ш и  р у к о ю ) ,  «бог з ним! я людина проста».

Г о р о д н и ч и й .  Добре, добре, до діла ти говориш. Там я 
тобі дав на чай, то ось ще поверх того на бублики.
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Ос и п .  За що даруете, ваше високоблагородіе? (Х о в а в  
г р о ш і) .  Хіба вже вип’ю за ваше здоров’я.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Приходь, Осипе, до мене, теж 
одержиш.

М а р і я  А н т о н і в н а .  Осипе, серденько, поцілуй свого 
пана! (Ч ут и  з  д р у г о ї  к ім н а т и  н е в е л и к и й  к а ш е л ь  Х л е ст а ко в а .)

Г о р о д н и ч и й .  Чш! ( П ід в о д и т ь с я  н а в ш п и н ь к и . В с я  с ц е н а  
п ів г о л о с о м ) . Боже вас борони гомоніти. Ідіть собі! годі вже 
вам...

А н н а  А н д р і ї в н а .  Ходімо, Машенько! я тобі скажу, що 
я помітила в гостя таке, шо нам удвох тільки можна сказати.

Г о р о д н и ч и й .  О, вже там наговорять! Я думаю, піди 
тільки та послухай — 1 вуха потім заткнеш. (З в е р т а ю чи сь  д о  
О с и п а ) . Ну, друже...

Я В А  XI
Ті самі, Держиморда і Свнстунов.

Г о р  о д ’н и ч и й. Чш! ото які косолапі ведмеді стукають 
чобітьми. Так 1 преться, начебто сорок пудів скидає хто-небудь 
з воза! Де вас чорт носить?

Д е р ж и м о р д а .  Був за наказом...
Г о р о д н и ч и й .  Чш! (З а т у л я є  й о м у  рот а). Ото як карк

нула ворона! ( П е р е д р а ж н ю є  й о г о ) . Був за наказом! Як з бочки, 
так гарчить' ( Д о  О с и п а ) .  Ну, друже, ти біжи, готуй там, що 
треба для пана. Все, що тільки є в домі, вимагай. (О с и п  п і 
ш о в ) .  А ви — стійте на ганку і ні з місця! І нікого не пускати 
в дім стороннього, особливо купців! Якщо хоч одного з них 
впустите, то... Тільки побачите, що йде хто-небудь із просьбою, 
а хоч І не з просьбою, але схожий на таку людину, що хоче 
подати на мене просьбу, в шию так просто і штовхайте* так 
його! гарненько! ( П о к а з у є  н о г о ю ).  Чуєте? Чш... чш... ( В и х о 
дить н а в ш п и н ь к и  с л ід о м  з а  к в а р т а л ь н и м и ).

ДІЯ ЧЕТВЕРТА
Та сама кімната в домі городничого.

Я В А  І
Входять обережно, майже яавшпннькв: Амос Федорович. Артемій
Фнлнповнч, поштмейстер Лука Лукнч, Добчинськнй І Бзбчинськнй у

повному параді І мундирах. Вся сцена відбувається півголосом
А м о с  Ф е д о р о в и ч  ( ш и к у є  в с іх  п ів к о л о м ) .  Бога ради, 

панове, швидше* кружка, та більше порядку. Бог з ним: і до
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палацу їздить, і державну раду картає! Шикуйтесь на військову 
ногу, неодмінно на військову ногу! Ви, Петре Івановичу, забі
жіть з того боку, а ви, Петре Івановичу, станьте ось тут. ( О б и .  
д в а  П ет ри Ів а н о в и ч і заб ігаю т ь н а в ш п и н ь к и ) .

А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Воля ваша, Амосе Федоровичу, 
нам слід би дещо зробити.

А м о с Ф е д о р о в и ч .  А що саме?
А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Ну, відомо, що.
А м о с  Ф е д о р о в и ч .  Підсунути?
А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Ну, так, хоч би й підсунути.
А м о с  Ф е д о р о в и ч .  Небезпечно, чорт забери! розкри

читься: державна особа. А хіба у вигляді дару з боку дворян
ства на який-небудь пам’ятник?

П о ш т м е й с т е р .  Або ж: «ось, мовляв, прийшли поштою 
гроші, невідомо кому належні».

А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Глядіть, щоб він вас поштою 
не вирядив куди-небудь далі. Слухайте: ці справи не так роб
ляться у впорядкованій державі. Чого нас тут цілий ескадрон? 
Знайомитися треба поодинці, та при чотирьох очах і теє... як 
там слід — щоб і вуха не чули. Ось як у суспільстві благопо- 
ряднім робиться. Ну, ось ви, Амосе Федоровичу, перший і 
почніть.

А м о с Ф е д о р о в и ч .  То краще ж ви: у вашій установі 
високий відвідувач ужив хліба.

А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  То вже краще Луці Лукичу, як 
просвітителеві юнацтва.

Л у к а Л у к и ч .  Не можу, не можу, панове! Я, скажу вам, 
так вихований, що коли заговорить до мене на один чин хто- 
небудь вищий, то в мене просто і душі нема, і язик, як у болото, 
загруз. Ні, панове, увільніть, справді, увільніть!

А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Так, Амосе Федоровичу, крім 
вас, нема кому. У вас, що слово, то й Ціцерон з язика 
злетів.

А м о с  Ф е д о р о в и ч .  Що ви? що ви: Ціцерон. Дивіться, 
що видумали! Що Іншим разом захопишся, говорячи про до
машніх собак, чи про хорта...

В с і (ч іп л я ю т ь с я  д о  н ь о г о ). Ні, ви не тільки про собак, ви 
й про стовпотворіння... Ні, Амосе Федоровичу, не покидайте 
нас, будьте батьком нашим! Ні, Амосе Федоровичуі

А м о с Ф е д о р о в и ч .  Одчепіться, панове! ( В  ц е й  ча с  чути 
к р о к и  й  в ід к а ш л ю в а н н я  в  к ім н а т і Хлест акова . В с і посп іш аю т ь  
о д и н  п о п е р е д  о д н о г о  д о  д в е р е й , т овплят ься і н ам агаю т ься  в и 
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йти, щ о  в ід б ув а єт ься  н е  б е з  того, щ о б  н е  прит иснут и д е ко г о .  
Л ун а ю т ь  п ів г о л о с о м  в и г у к и ) :

Г о л о с  Б о б ч и н с ь к о г о .  ОйІ Петре Івановичу! Петре 
Івановичу, наступили на ногу!

Г о л о с  З е м л я н и к и .  Пустіть, панове, хоч душу на по
каяння — зовсім притиснули!

(В и х о п л ю є т ь с я  к іл ь к а  в и г у к ів :  «Ай! Ай!» Н ар е ш т і в с і в и 
ш т овхую т ься, і  к ім на т а  зал иш аєт ься  п о р о ж н я ) .

Я В А  II

Х л е с т а к о в  ( с а м ,  вихо дит ь із  з а с п а н и м и  о ч и м а ) .  Я, 
здається, хропнув як слід. Звідки вони набрали таких тюфяків 
та пернн? аж спітнів. Здається, вони вчора мені підсунули чо
гось за сніданком, в голові досі стукає. Тут, як я бачу, можна 
з приємністю перебути час. Я люблю привітність, і мені, по 
правді, більше подобається, якщо мені догоджають від щирого 
серця, а не те, щоб з інтересу. А дочка городничого дуже непо
гана, та й матінка гака, що ще можна б... Ні, я не знаю, а мені, 
справді, подобається таке життя.

Я В А  III

Хлестаков і суддя.

С у д д я  (в х о д я ч и  і  с п и н я ю ч и с ь , п р о  с е б е ) . Боже, боже! 
винеси щасливо; так ось коліна й ламає. (В г о л о с , вит явш ись і  
п р и т р и м у ю ч и  р у к о ю  ш п а г у ) .  Маю честь рекомендуватися: 
суддя тутешнього повітового суду, колезький асесор Ляпкін- 
Тяпкін.

Х л е с т а к о в .  Прошу сідати. То ви тут суддя?
С у д д я .  З  816-го був обраний на триріччя з волі дворян

ства і перебував на посаді до цього часу.
Х л е с т а к о в .  А вигідно, одначе ж, бути суддею?
С у д д я .  За три триріччя представлений до Володимира

4-го ступеня за ухвалою з боку начальства. ( Н а б і к ) .  А гроші 
в кулаці, та кулак ото весь в огиі.

Х л е с т а к о в .  А мені подобається Володимир. От Анна 
3-го ступеня вже не так.

С у д д я  ( в и с у в а ю ч и  пот роху в п е р е д  стиснутий к у л а к .  Н а 
б і к ) .  Господи боже! не знаю, де сиджу, наче шпилька під 
тобою.

Х л е с т а к о в .  Що то у вас в руці?
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А м о с  Ф е д о р о в и ч  ( р о з г у б и в ш и с ь  І  в п у с к а ю ч и  н а  п ід 
л о г у  а с и г н а ц і ї ) .  Нічого.

Х л е с т а к о в .  Як нічого? Я бачу, гроші впали?
А м о с  Ф е д о р о в и ч  (т ремт ячи в с ім  т іл о м ). Але ж ні. 

( Н а б і к ) .  О боже! от уже я й під судомі-і візка підвезли схо
пити мене!

Х л е с т а к о в  ( п ід ій м а ю ч и ) .  Так, це гроші.
А м о с Ф е д о р о в и ч  ( н а б ік ) .  Ну, всьому кінець—пропав! 

□ропаві
Х л е с т а к о в .  А знаєте що? дайте їх мені позичково.
А м о с  Ф е д о р о в и ч  ( п о к в а п л и в о ) .  Аякже, якже... з 

великою охотою. ( Н а б і к ) .  Ну, сміливіше, сміливіше! Вивозь, 
пресвята мати!

Х л е с т а к о в .  Я, знаєте, в дорозі витратився: те та се... 
А втім, я вам із села зараз їх пришлю.

А м о с  Ф е д о р о в и ч .  Даруйте, як можна! і без того, це 
така честь... Звісно, слабкими моїми силами, ретельністю і ши- 
рістю до начальства... постараюся заслужити... (П ід в о д и т ь с я  з  
ст ільця . В и с т р у н ч и в ш и с ь  і  р у к и  п о  ш в а х ) .  Не смію більше не
покоїти своєю присутністю. Не буде ніякого наказу?

Х л е с т а к о в .  Якого наказу?
А м о с Ф е д о р о в и ч .  Я розумію, чи не дасте якого на

казу тутешньому повітовому судові?
Х л е с т а к о в .  Навіщо ж? Адже мені ніякої нема тепер у 

ньому потреби; ні, нічого. Щиро дякую.
А м о с  Ф е д о р о в и ч  (в к л о н я ю ч и с ь  і  й д у ч и , н а б ік ) .  Ну, 

місто наше!
Х л е с т а к о в  ( к о л и  в ін  п іш о в ) .  Суддя — хороша людина!

Я В А  IV

Хлестаков і поштмейстер.

П о ш т м е й с т е р  (вхо д и т ь , в и ст р ун чи вш и сь , у  м у н д и р і,  
п р и т р и м у ю ч и  ш п а г у ) .  Маю честь рекомендуватися: поштмей
стер, надвірний совітник Шпекін.

Х л е с т а к о в .  А, ласкаво прошу! Я дуже люблю приємне 
товариство. Сідайте. Адже ви тут завжди живете?

П о ш т м е й с т е р .  Так, завжди.
Х л е с т а к о в .  А мені подобається тутешиє місто. Звісно, 

не так людно—ну, що ж? Адже це не столиця. Чи ж не правда, 
адже це не столиця?

П о ш т м е й с т е р .  Цілковита правда.
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Х л е с т а к о в . Адже то тільки в столиці бонтон1 і нема 
провіиціальних бевзів. Як ваша думка, чи не так?

П о ш т м е й с т е р . А так. ( Н а б і к ) .  А він, одначе ж, нітрохи 
не гордий: про все розпитує.

Х л е с т а к о в . Але ж, одначе, признайтесь, адже і в ма
ленькому місті можна прожити щасливо?

П о ш т м е й с т е р . А так.
Х л е с т а к о в . На мою думку, що треба? Треба тільки, щоб 

тебе поважали, любили щиро — чи не правда?
П о ш т м е й с т е р . Цілком справедливо.
Х л е с т а к о в . Я, скажу вам, радий, що ви однієї думки зо 

мною. Мене, звісно, назвуть диваком, але вже в мене такий 
характер. ( Д и в л я ч и с ь  в  о ч і  й о м у ,  г о в о р и т ь  п р о  с е б е ) .  А по- 
прошу-но я в цього поштмейстера позичково. ( В г о л о с ) .  Яка 
химерна зо мною пригода: в дорозі зовсім витратився. Чи не 
можете ви мені дати триста карбованців позичково?

П о ш т м е й с т е р . Чому ж? матиму за найбільше щастя. 
Ось, прошу вас. Від серця готовий служити.

Х л е с т а к о в . Дуже вдячний. А я, скажу вам, смерть не 
люблю відмовляти собі в дорозі, та й навіщо? Чи не так?

П о ш т м е й с т е р . А так. ( В с т а с , в и с т р у н ч у є т ь с я  і  п р и -  
'т р и м у с  ш п а г у ) .  Не сміючи далі непокоїти своєю присутністю... 
Чи не буде якого зауваження в галузі поштового управління?

Х л е с т а к о в . Ні, нічого.
(П о ш т м е й с т е р  у к л о н я є т ь с я  і  в и х о д и т ь ) .

Х л е с т а к о в  ( р о з к у р ю ю ч и  с и г а р к у ) .  Поштмейстер, мені 
здається, теж дуже хороша людина; принаймні послужливий. 
Я люблю таких людей.

ЯВА  V
Х лестаков і Л ук а  Лукич, якого майже виштовхують з дверей.

Позад нього чути майже вголос: «Чого боїшся?»

Л у к а  Л у к и ч  (в и с т р у н ч у ю ч и с ь  н е  б е з  т р е п е т у  і  п р и 
д е р ж у ю ч и  ш п а г у ) .  Маю честь рекомендуватися: доглядач 
шкіл, титулярний совітник Хлопов.

Х л е с т а к о в . А, ласкаво прошу 1 Сідайте, сідайте 1 Чи не 
хочете сигарки? ( П о д а є  й о м у  с и г а р к у ) .

Л у к а  Л у к и ч  ( п р о  с е б е , в н е р іш у ч о с т і) .  От тобі й паї 
Цього вже ніяк не гадав. Брати чи не брати?

1 Бонт он  —  хорош ий, прнстойний тон.
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Х л е с т а к о в .  Візьміть, візьміть; це пристойна сигарка! 
Звісно, не те, що в Петербурзі. Там, батечку, я курив сигароч- 
ки по двадцять п’ять карбованців сотенька — просто ручки собі 
потім поцілуєш, як викуриш. Ось вогонь, закуріть. ( П о д а є  
й о м у  с в іч к у ) .

Л у к а  Л у к и ч  ( п р о б у є  за кур и т и  і  весь  тремтить).
Х л е с т а к о в .  Та не з того кінця!
Л у к а Л у к и ч  ( з  п е р е л я к у  впуст ив с и г а р у , п л ю н у в  І, м а х 

н у в ш и  р у к о ю ,  п р о  с е б е ) . Чорт забери, все! занапастила про
клята лякливість.

Х л е с т а к о в .  Ви, як бачу, не охочі до сигарок. А я, скажу 
вам, це моя схильність. От іше щодо жіночої статі, ніяк не 
можу бути байдужим. Як ви? Які вам більше подобаються — 
брюнетки чи блондинки?

Л у к а  Л у к и ч .  ( Ц іл к о м  н е  р о з у м ію ч и ,  щ о  с ка за т и ).
Х л е с т а к о в .  Ні, скажіть одверто: брюнетки чи блон

динки?
Л у к а  Л у к и ч .  Не смію знати.
Х л е с т а к о в .  Ні, ні, не одговорюйтесь! Мені хочеться 

знати неодмінно ваш смак.
Л у к а  Л у к и ч .  Насмілюсь доповісти... ( Н а б і к ) .  Ну, ! сам 

не знаю, що кажу!
Х л е с т а к о в .  А! а! не хочете сказати. Певно, вже яка- 

небудь брюнетка зачепила вас маленьким гачком. Признай
тесь, зачепила?

Л у к а  Л у к н ч  м овчит ь.
Х л е с т а к о в .  А! а! почервоніли! Бачите! бачите! Чого ж 

вн ие говорите?
Л у к а  Л у к и ч .  Оторопів, ваше бла... преос... сіят... ( Н а 

б і к ) .  Продав, проклятий язик, продав!
Х л е с т а к о в .  Оторопіли? А в моїх очах, справді, є щось 

таке, що примушує торопіти. Принаймні я знаю, що жодна 
жінка ие може їх витримати, чи не так?

Л у к а Л у к и ч .  А так.
Х л е с т а к о в .  От зо мною предивний випадок: у дорозі 

зовсім витратився. Чи ие можете ви мені дати триста карбо
ванців позичково?

Л у к а  Л у к и ч  (х а п а ю ч и с ь  з а  к и ш е н і,  са м  д о  с е б е ) . От 
тобі штука, якщо нема! Є! Є! ( В и й м а є  і  п о д а є , тремтячи, а с и г 
н а ц і ї ) .

Х л е с т а к о в .  Щиро дякую.
Л у к а  Л у к и ч  (в и с т р у н ч у ю ч и с ь  і  п р и т р и м ую чи  ш п а г у ) .  

Не смію д о б ш є  непокоїти присутністю...
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X л е с т  а к о в. Прощайте.
Л у к а  Л у к и ч  ( летить геть м а й ж е  б іг о м  і  к а ж е  н а б ік ) .  

Ну, хвалити богаї а може, не загляне в класні

Я В А  VI

Хлестаков І Артемій Филипович, виструнчившись І придержуючи шпагу.

А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Маю честь рекомендуватися: 
попечитель богоугодних закладів, надворний совітник Земля
ника.

Х л е с т а к о в .  Здрастуйте, прошу ласкаво сідати.
А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Мав честь супроводжувати нас

1 вітати особисто у довірених мойому доглядові богоугодних 
закладах.

Х л е с т а к о в .  А, так! пам’ятаю. Ви дуже добре почасту
вали сніданком.

А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Радий старатись на службу 
вітчизні.

Х л е с т а к о в .  Я,—признаюсь, це моя пристрасть,—люблю 
хорошу кухню. Скажіть, будь ласка, мені здається, начебто 
вчора ви були трохи нижчі на зріст, чи не правда?

А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Дуже можливо. ( П о м о в ч а в 
ш и ) .  Можу сказати, що не шкодую нічого 1 ревно виконую 
службу. ‘ (П р и с у в а є т ь с я  б л и ж ч е  із  с в о їм  ст ільцем  і  к а ж е  п ів -  
г о л о с о м ).  Ось тутешній поштмейстер зовсім нічого ие робить; 
всі справи зовсім занедбані: посилки затримуються... будьте 
ласкаві самі навмисно дізнатися. Суддя теж, який тільки що 
був перед моїм приходом, їздить тільки на зайців, в урядових 
приміщеннях держить собак, і поводження, якщо признатися 
перед вами, — звісно, иа користь вітчизні, я повинен це зро
бити, хоч він мені рідня і приятель, — поводження найнепо- 
хвальнішого. Тут є один поміщик Добчинський, якого ви зво
дили бачити, І як тільки цей Добчинський куди-небудь вийде 
з дому, то він там уже й сидить у жінки його, я присягнути 
можу... І навмисно подивіться на дітей: ні одне з них не схоже 
на Добчннського, а всі, навіть дівчинка маленька, наче вика
паний суддя.

Х л е с т а к о в .  Скажіть, будь ласкаї а я ніяк цього не 
думав.

А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  От і доглядач тутешньої шко
ли... Я не знаю, як могло начальство довірити йому таку по
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саду; він гірше, ніж якобінець1, 1 такі подає юнацтву иеблаго- 
надійиі правила, шо й висловити важко. Чи не скажете, я все 
це викладу на папері?

Х л е с т а  к о  в. Добре, хоч на папері. Мені дуже буде при
ємно. Я, знаєте, люблю отак під нудний час прочитати що- 
небудь цікаве... Як ваше прізвище? я все забуваю.

А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Земляника.
Х л е с т а к о в .  А, так. Земляника. І шо ж, скажіть, будь 

ласка, є у вас дітки?
А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  ЯкжеІ п’ятеро; двоє вже 

дорослих.
Х л е с т а к о в .  Скажіть, дорослих! А як вони... як вони 

отеє?..
А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Тобто, чи не зволите питати, 

як Гх звуть?
X л е с т а к о в. Так, як їх звуть?
А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Микола, Іван, Єлизавета, Ма

рія і Перепетуя.
Х л е с т а к о в .  Це добре.
А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Не сміючи непокоїти своєю 

присутністю, відбирати час, визначений на священні обов’язки... 
(В к л о н я є т ь с я , щ о б  п іт и).

Х л е с т а к о в  ( п р о в о д я ч и ) . Ні, нічого. Це все дуже смішно, 
шо ви говорили. Будь ласка, і іншим також часом... Я це дуже 
люблю. (П овер т аєт ься і ,  о д ч и н и в ш и  д в е р і,  кричит ь у с л ід  
й о м у ) .  Гей, виї як вас? я все забуваю, як ваше Ім’я й по- 
батькові.

А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Артемій Филипович.
Х л е с т а к о в .  Зробіть ласку, Артемію Филиповичу, зо 

мною химерний випадок: у дорозі зовсім витратився. Чи нема 
у аас грошей позичково — карбованців з чотириста?

А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Є.
Х л е с т а к о в .  Скажіть, як до речі. Щиро вам дякую.

Я В А  VII
Хлестаков. Бобчинський і Добчинський.

Б о б ч и н с ь к и й .  Маю честь рекомендуватися, житель 
тутешнього міста, Петро Іванів син Бобчинський.

Д о б ч и н с ь к и й .  Поміщик Петро Іванів син Добчин- 
ський.

1 Якобінець— член крайньо? лівої дрібнобуржуазної політичної пар
тії в епоху буржуазної французької революції 1789 р.
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Х л е с т а к о в .  А, та я вж е вас бачив. Ви, здається, тоді 
впали’ Що. як ваш ніс?

Б о б ч и н е ь к и й  Хвалити богаї не звольте турбуватися: 
присох, тепер зовсім присох.

Х л е с т а к о в .  Добре, шо присох. Я раднй... ( В р а з  і  у р и в 
част о). Грошей нема у вас?

Д о б ч и н с ь к и й .  Грошей? як грошей?
Х л е с т а к о в .  Позичити карбованців з тисячу.
Б о б ч и н е ь к и й .  Такої суми, їй-богу, нема. А чи нема у 

вас. Петре Івановичу?
Д о б ч и н с ь к и й .  При мені нема, бо гроші мої, якшо зво

дите знати, покладені в приказ громадської опіки '.
Х л е с т а к о в .  Та хай, якшо тисячі нема, то карбованців

сто.
Б о б ч и н е ь к и й  (н и ш п о р я ч и  п о  к и ш е н я х ) .  У вас, Петре 

Івановичу, нема сто карбованців? У мене тільки сорок асиг
націями.

Д о б ч и н с ь к и й  ( д и в л я ч и с ь  у  г а м а н е ц ь ). Двадцять п’ять 
карбованців тільки.

Б о б ч и н е ь к и й .  Та ви пошукайте краше, Петре Івано
вичу! У вас там, я знаю, в кишені з правого боку дірка, то в 
дірку ото, певно, як-небудь запали.

Д о б ч и н с ь к и й .  Ні, справді, І в дірці иема.
Х л е с т а к о в .  Ну, однаково. Я ж тільки так. Добре, хай 

буде шістдесят п’ять карбованців... це однаково. (Б е р е  г р о ш і) .
Д о б ч и н с ь к и й .  Я насмілюсь попросити вас шодо одної 

дуже делікатної речі.
Х л е с т а к о в .  А шо це?
Д о б ч и н с ь к и й .  Діло дуже делікатної суті: старший син 

мій, народжений, звольте бачити, в мене т е  до шлюбу...
Х л е с т а  ков.  Хіба?
Д о б ч и н с ь к и й .  Тобто, воно так тільки говориться, а він 

народжений в мене зовсім так само, як би І в шлюбі, і все це, 
як слід, я завершив потім законними узами одруження. То я, 
звольте бачити, хочу, шоб він тепер уже був зовсім, тобто, за
конним моїм сином і звався б так, як я: Добчинський.

Х л е с т а к о в .  Добре, хай зветься, це можна.
Д о б ч и н с ь к и й .  Я 6 1  не турбував вас. та жаль щодо 

здібностей. Хлопчина отакий... великі надії подає: иапам’ яте» 
вірші всякі розповість і, якшо лесь запопаде ножик, зараз вро

1 Приказа громадської опіки —  установи в кожній губернії т о  відало 
справами благодійності: олп збільшення коштів прнказн провадили по
зичкові й ощадні операції.
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бить маленькі дрожечки так майстерно, як фокусник. От і 
Петро Іванович знає.

Б о б ч и н с ь к и й .  А так. великі здібності має.
Х л е с т а к о в .  Добре, добреї Я про це подбаю, я буду го

ворити... я сподіваюсь... усе ие буде, зроблено, так, так... ( З в е р 
т аю чись д о  Б о б ч и н с ь к о г о ) .  Чи не маєте й ви чого-небудь ска
зати мені?

Б о б ч и н с ь к и й .  Якже, маю найуклінніше прохання.
Х л е с т а к о в .  А шо,  про шо?
Б о б ч и н с ь к и й .  Я прошу вас ласкаво, як поїдете до Пе

тербурга, скажіть усім там вельможам різним: сенаторам 1 
адміралам, шо от, ваше сіятельство, чи превосходительство, 
живе в он такому місті Петро Іванович Бобчинський.

Х л е с т а к о в .  Дуже добре.
Д о б ч и н с ь к и й .  Вибачте, що так натрудили вас своєю 

присутністю.
Б о б ч и н с ь к и й .  Вибачте, що так натрудили вас своєю 

присутністю.
Х л е с т а к о в .  Нічого, нічого! Мені дуже приємно. ( В и 

п р о в а д ж у є  ї х ) .

Я В А  VIII

Х л е с т а к о в  ( с а м ) .  Тут багато чиновників. Мені здається, 
одначе ж, вони мене вважають за державну особу. Певно, я 
вчора їм підпустив туману. Ото дурні! Напишу-но я про все в 
Петербург до Тряпічкіиа: він пописує статейки — хай-но він їх 
полущить гарненько. Гей, Осипе! дай мен! паперу й чорнила! 
(О с и п  в и з и р н у в  із  д в е р е й , п р о м о в и в ш и : « з а р а з » ) . А вже Тря- 
пічкіну, справді, коли хто потрапить на зубок, — стережйсь: 
батька рідного не пожаліє заради слівця, та й гроші теж лю
бить. А втім, чиновники ці добрі люди; це з їх боку хороша 
риса, шо вони мені позичили. Перегляну навмисне, скільки в 
мене грошей. Це від судді триста; це віл поштмейстера триста, 
шістсот, сімсот, вісімсот... Який заялозений папірець! Вісімсот, 
дев’ятсот... Ого! за тисячу перескочило... Ну-бо тепер, капітане, 
ну-бо, попадись-но ти мені тепер! побачимо, хто кого!

Я В А  IX

Хлестаков і Осип з  чорнилом та папером.

Х л е с т а к о в .  Ну, шо, бачиш, дурню, як мене частують І 
вітають? ( П о ч и н а є  пи са т и ).
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Ос и п .  Так, хвалити бога! Тільки знаете що, Іване Олек
сандровичу?

Х л е с т а к о в .  А що?
Ос и п .  їдьте звідси! Ій-богу, вже час.
Х л е с т а к о в  ( п и ш е ) .  От дурниці! Навіщо?
Ос и п .  Та так. Бог з ними, з усіма! Погуляли тут днів зо 

д в а ,— ну й доволі. Чого з ними довго зв’язуватись? Плюньте 
на иих! трапиться часом: який-небудь інший над’їде... ій-богу, 
Іване Олександровичу! А коні тут гарні — так би помчали...

Х л е с т а к о в  (п и ш е ) .  Ні, мені ще хочеться пожити тут. 
Хай завтра.

О с и п .  Та чого завтра! Ій-богу, їдьмо, Іване Олександро
вичу! Воно хоч 1 велика шана вам, та все ж, знаєте, краще 
виїхати швидше: адже вас, справді, за когось іншого эважа- 
ють... І батенько буде гніватись, шо так забарились. Так бн 
ото, справді, помчали гарно! А коией би добрих тут дали

Х л е с т а к о в  (п и ш е ) .  Ну, гаразд. Віднеси тільки перше 
цього листа, і, хай уже, заразом подорожну візьми. Та чате, 
дивись, щоб коні добрі були! Візникам скажи, що я даватиму 
по карбованцю, щоб так, як фельд'єгери, мчали І пісень би 
співали!.. ( П и ш е  д а л і ) .  Уявляю, Тряпічкін помре зо сміху...

Ос и п .  Я, пане, пошлю його челядником тутешнім, а сам 
краще буду вкладатись, щоб не марнувати часу.

Х л е с т а к о в  ( п и ш е ) .  Гаразд, принеси тільки свічку.
О с и п  (ви хо д и т ь  і  говорит ь з а  с ц е н о ю ) .  Гей, послухай, 

браті Віднесеш листа на пошту, і скажи поштмейстерові, шоб 
він прийняв без грошей, та скажи, щоб зараз привели до пана 
найкращу трійку, кур’єрську; а прогону, скажи, пан не пла
тить: прогон, мовляв, скажи, казенний ' . Та  шоб усе хутчій, а 
то, мовляв, пан сердиться. Зажди, ще лист не готовий.

Х л е с т а к о в  ( п и ш е  д а л і ) .  Цікаво знати: де він тепер 
живе — на Поштамтській, чи Гороховій? Він бо теж любить 
часто переїжджати з квартири й не доплачувати. Напишу на
вдалу на Поштамтську. (З горт ає  і  н а д п и с у є ) .

О с и п  прин осит ь с в іч к у .  Х л ест аков  запечат ує. В  це й  час  
чути го л о с  Д е р ж и м о р д и :  Куди лізеш, борода? Кажуть тобі, 
нікого не велено пускати.

Х л е с т а к о в  (д а є  О с и п о в і л ист а). На, віднеси.
Г о л о с и  к у п ц і в .  Допустіть, батечку. Ви не можете не 

допустити: ми з ділом прийшли.

1 Прогони —  визначена плата за кожного коня 1 версту, залежно від 
трактів.
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Г о л о с  Д е р ж и м о р д и .  Геть, геть! Не приймає, спить. 
( Г  о м ін  зб іл ь ш у є т ь с я ).

Х л е с т а к о в .  Що там таке, Осипе? Подивись, шо за гоміи.
О с и п  (д и в л я ч и с ь  у  в ік н о ) .  Купці якісь хочуть увійти, та 

не пускає квартальний. Махають паперами: певно, вас хочуть 
бачити.

Х л е с т а к о в  (п ід х о д я ч и  д о  в ік н а ) .  А чого вам, любі мої?
Г о л о с и  к у п ц і в .  До твоєї милості вдаємося. Звеліть, 

пане, просьбу прийняти.
Х л е с т а к о в .  Впустіть їх, впустіть! хай Ідуть. Осипе, 

скажи їм- хай ідуть. ( О с и п  в и хо ди т ь ).
Х л е с т а к о в  ( б е ре  з  в ік н а  п р о с ь б и , розгорт ає о д н у  з  н и х

і  чи т а є): «його високоблагородиому світлості панов! фінансову 
від купця Абдуліна...» Чорт знає, шо: і чину такого нема!

Я В А Х
Хлестаков і купці з кошиком вняа і цукровими головами.

Х л е с т а к о в .  А чого вам, любі мої?
К у п ц і .  Чолом б’ємо вашій милості.
Х л е с т а к о в .  А чого вам треба?
К у п ц і .  Не погуби, пане! Кривди зазнаємо зовсім задарма.
Х л е с т а к о в .  Від кого?
О д нн з к у п ц і в .  Та все від городничого тутешнього. Та

кого городничого ніколи ше, пане, не було. Так! кривди чинить, 
шо списати ие можна. Постоєм зовсім замучив, хоч у зашморг 
лізь. Не по вчинках чинить. Схопить за бороду, каже: «Ах. ти, 
татарин!» їй-богу! Якби, тобто, чим-иебудь ие пошанували його, 
а то ми вже порядку завжди додержуємо: шо слід на сукні 
подружниці його й дочиі — ми проти цього не стоїмо. Ні, бач 
ти, йому всього цього мало — їй-богу' Прийде до крамниці І, 
що не запопаде, все бере. Сукна побачить штуку, каже: «Е, 
любий, це добре сукоице- віднеси-но його до мене». Ну, 1 не
сеш, а в штуці ото буде трохи шо аршин не п’ятдесят.

Х л е с т а к о в .  Невже? Ах, який же він шахрай!
К у п ц і .  їй-богу, такого ніхто не пам’ятає городничого. Так 

усе й приховуєш у крамниці, коли його забачиш. Тобто, не те 
вже кажучи, шоб яку делікатність, всяке казна-що бере: чор
нослив такий, шо років уже по сім лежить у бочці, що в мене 
крамар ие їстиме, а він цілу пригорщу туди запустить. Іменини 
його бувають на Антона, і вже, здається, всього нанесеш, нічого 
ие потребує, иі, йому ще давай: каже, і на Онуфрія його Іме
нини. Що робити? і на Онуфрія несеш.



Х л е с т а к о в .  Та це просто розбійник!
К у п ц і .  Ій-богу! А спробуй перечити, наведе до тебе в дім 

цілий поліс на постій. А коли що, велить замкнути двері. «Я 
тобі», каже, «не буду», каже, «завдавати тілесної кари, або на 
тортури брати — це», каже, «заборонено законом, а ось ти в 
мене, любий мій, з’їж оселедця!»

Х л е с т а к о в .  Ах, який шахрайі Та за це, просто, на 
Сибір.

К у п ц і .  Та вже куди милость твоя не запроторить його — 
все буде добре, тільки, тобто, від нас щоб далі. Не погребуй, 
батьку наш, хлібом і сіллю: кляняємось тобі цукорцем та ко- 
шнчксм вина.

Х л е с т а к о в .  Ні, ви цього не думайте: я не беру зовсім 
ніяких хабарів. От, якби ви, наприклад, запропонували мені 
позйчково карбованців з триста, — ну, тоді зовсім інша річ: 
позичково я можу взяти.

К у п ц і .  Будь ласка, батьку наш! (В и й м а ю т ь  г р о ш і) .  Та 
що триста! вже краще п’ятсот візьми, поможи тільки.

Х л е с т а к о в .  Будь ласка: у позику — я ні слова, я візьму.
К у п ц і  (п ід н о ся т ь  й о м у  н а  с р іб н о м у  п ід н о с і г р о ш і) .  Вже, 

будь ласка, і підносик заразом візьміть.
Х л е с т а к о в .  Ну, і підносик можна.
К у п ц і  ( в к л о н я ю ч и с ь ) .  То вже візьміть за одним разом І 

цукорцю.
X л е с т а к о в. О, ні, я хабарів ніяких...
О с н п. Ваше високоблагородіє! чому ви не берете? Візь

міть! у дорозі все знадобиться. Давай сюди голови і кошичок. 
Давай усе, все знадобиться. Що там? мотузочка? Давай 1 мо
тузочку, — і мотузочка в дорозі знадобиться: візок обла
мається або що інше, підв’язати можна.

К у п ц і. То вже зробіть таку ласку, ваше сіятельство! Коли 
вже ви, тобто, не поможете в нашій просьбі, то вже не знаємо, 
як і бутн: просто хоч в зашморг лізь.

Х л е с т а к о в .  Неодмінно, неодмінно! Я постараюсь. ( К у п ц і  
в ихо дят ь. Чути го л о с  ж ін к и -. «Ні, ні, ти не смієш не допустити 
мене! Я на тебе поскаржусь йому самому. Ти не штовхайся 
вже занадто!»)

Х л е с т а к о в .  Хто там? (П ід х о д и т ь  д о  в ік н а ) .  А чого тобі, 
матінко?

Г о л о с и  д в о х  ж і н о к .  Милості твоєї, батьку, прошу! 
Звели, пане, вислухати!

Х л е с т а к о в  ( у  в ік н о ) .  Пропустіть її.



С л ю с а р ш а  ( к л а н я ю ч и с ь  д о  н іг ) .  Милості прошу...
У н т е р - о ф іц е р ш а .  Милості прошу...
Х л е с т а к о в . Та що ви за жінки?
У н т е р - о ф іц е р ш а .  Унтер-офіцерська жона Іванова.
С л ю с а р ш а . Слюсарша, тутешня міщанка, Февронія Пе

трівна Пошльопкіна, батьку мій...
Х л е с т а к о в . Зажди, говори перше одна. Чого тобі треба?
С л ю с а р ш а . Милості прошу, на городничого чолом б’ю І 

Пошли йому боже всякого лиха І Щоб ні дітям його, ні йому, 
шахраєві, ні дядькам, ні тіткам його ні в чому ніякого при
бутку не було І

Х л е с т а к о в . А що?
С л ю с а р ш а . Та чоловікові ото моему наказав зголити 

чуба в солдати, і ,черга б то на нас не припадала, шахрай та
кий! та й за законом не можна: він жонатий.

Х л е с т а к о в . Як же він міг це зробити?
С л ю с а р ш а . Зробив, шахрай, зробив — побий його бог і 

на тому, і на цьому світі! Щоб йому, коли й тітка е, то й тітці 
усяка капость, і батько, якщо живий у нього, то щоб і він, пога
нець, задубів або заглитнувся навіки, шахрай такий І Слід було 
взяти кравцевого сина, він же й п’яничка був, та батьки бага
тий подарунок дали, то він і присікався до сина купчихи Пан- 
телеевої, а Пантелеева теж підіслала до жінки полотна три 
штуки, то він до мене. «Нащо», каже, «тобі чоловік? він уже 
тобі не годиться». Та я ото знаю — годиться чи не годиться; це 
моє діло, шахраю отакий! «Він», каже, «злодій; хоч він тепер 
і не крав, та однаково», каже, «він украде, його й без того на 
той рік візьмуть у некрути». Та мені ото як без чоловіка, шах
раю отакий! Я слаба людина, падлюко ти така! Щоб усій рідні 
твоїй не довелося бачити світу божого! А коли е теща, то щоб 
і тещі...

Х л е с т а к о в . Добре, добре. Ну, а ти? ( В и п р о в а д ж у є  
с т а р у ) .

С л ю с а р ш а  ( в и х о д я ч и ) .  Не забудь, батьку наш! будь 
милостивий.

У н т е р - о ф ід е р ш а .  На городничого, батечку, прийшла...
Х л е с т а к о в . Ну, та що, чого? говори в коротких словах.
У н т е р - о ф іц е р ш а .  Відшмагав, батеньку.
Х л е с т а к о в . Як?

Хлестаков, слюсарша і унтср-офіцерша.



У н т е  р-о ф ! ц ер ш  а. Через помилку, батьку мій! Баби 
ото наші побилися на базарі, а поліція не встигла, та й схопили 
мене, та так відрапортували- два дні сидіти не могла.

Х л е с т а к о в .  Т о ш о ж  тепер робити?
У н т е р - о ф і ц е р ш а .  Та робити б то, звісно, нема чого. 

А за помилку ото звели йому заплатити штрафт. Мені свого 
шастя нема чого зрікатись, а гроші б мені тепер дуже знадо
бились.

Х л е с т а к о в .  Добре, добреї Ідіть! ідіть! я розпоряджусь. 
( У  в ік н о  в и со вую т ься  р у к и  з  п р о с ь б а м и ) .  Та хто там іще? 
(П ід х о д и т ь  д о  в ік н а ) .  Не хочу, не хочу! Не треба, не треба! 
( В ід х о д я ч и ) .  Набридли, чорт забериї Не пускай! Осипе!

О с и п  (кр и чи т ь  у  в ік н о ) .  Геть, геть! Не час, завтра при
ходьте! ( Д в е р і  р о зч и н я ю т ься  і  вист авляєт ься я к а с ь  постать у  
ф р и з о в ій  ш и н е л і,  з  н е г о л е н о ю  б о р о д о ю , р о здут ою  г у б о ю  та 
п е р е в 'я з а н о ю  щ о к о ю , за  н е ю  в  п е р сп е кт и в і по ка зує т ь ся  к іл ь к а  
ін ш и х ) .

Ос и п .  Геть, геть! чого лізеш? (У п и р а є т ь с я  п е р ш о м у  в  
че р е в о  р у к а м и  й  в и п и ха єт ься  р а з о м  з  н и м  у  п р и х о ж у ,  з а ч и 
н и в ш и  з а  с о б о ю  д в е р і) .

Я В А  XII

Хлестаков і М арія Антонівна.

М а р і я  А н т о н і в н а .  Ой!
Х л е с т а к о в .  Чого ви так злякались, панночко?
М а р і я  А н т о н і в н а .  Ні, я не злякалась.
Х л е с т а к о в  ( х и з у є т ь с я ). Даруйте, панночко, мені дуже 

приємно, шо ви мене маєте за таку людину, яка... Чи насмі
люся спитати вас: куди ви намірялися йти?

М а р і я  А н т о н і в н а .  Справді, я нікуди не йшла.
Х л е с т а к о в .  Чого ж. приміром, ви нікуди не йшли?
М а р і я  А н т о н і в н а .  Я думала, чи не тут мамуия...
Х л е с т а к о в .  Ні, мені хотілося б знати, чого ви нікуди 

не йшли?
М а р і я  А н т о н і в н а .  Я вам перешкодила. Ви працювали 

над важливими справами.
Х л е с т а к о в  ( х и з у є т ь с я ). А ваші очі кращі, ніж важливі 

справи... Ви ніяк ие можете мені перешкодити, ніяким чииом 
не можете; навпаки, вн можете зробити приємність.

М а р і я  А н т о н і в н а .  Ви говорите по-столичному.
Х л е с т а к о в .  Для такої прекрасної особи, як ви. Чи



насмілюсь бути таким щасливим, шоб запропонувати вам 
стільця? Але ні, вам треба не стільця, а трон.

М а р і я  А н т о н і в н а .  Справді, я не знаю... мені так 
треба було йти. ( С іл а ) .

Х л е с т а к о в .  Яка у вас чудова хусточкаї
М а р і я  А н т о н і в н а .  Ви насмішник, аби тільки посмія

тися з провінціальних.
Х л е с т а к о в  Як би я бажав, панночко, бути вашою 

хусточкою, шоб обіймати вашу лілейну шийку.
М а р і я  А н т о н і в н а .  Я зовсім не розумію, про що ви 

говорите, якась хусточка... Сьогодні дивна погодаї
Х л е с т а к о в .  А ваші губки, панночко, кращі, ніж усяка 

погода.
М а р і я  А н т о н і в н а .  Ви все отаке говорите... Я б вас 

попросила, шоб ви мені написали краше на згадку які-небудь 
вірші в альбомі. Ви, певно, їх знаєте багато.

Х л е с т а к о в .  Для вас, панночко, все, що хочете. Вима
гайте, які вірші вам?

М а р і я  А н т о н і в н а .  Які-небудь, отакі — хороші, нові.
Х л е с т а к о в .  Та шо вірші! я багато їх знаю.
М а р і я  А н т о н і в н а .  Ну, скажіть-бо, які ж ви мені на

пишете?
Х л е с т а к о в .  Та навіщо ж говорити? я й без того їх 

знаю.
М а р і я  А н т о н і в н а .  Я дуже люблю їх...
Х л е с т а к о в .  Та в мене багато їх усяких. Ну, хай так, 

я вам хоч це: «О ти, людино, шо даремно на бога ремствуєш 
в б ід і'...» ну, й іиші... тепер не можу пригадати; а втім, це все 
нічого. Я вам краше замість цього виявлю моє кохання, яке 
від вашого погляду... ( П р и с у в а ю ч и  ст ілец ь ).

М а р і я  А н т о н і в н а .  Кохання! Я ие розумію кохання... 
Я ніколи й не знала, що таке кохання... ( В ід с у в а є  ст іл е ц ь ).

Х л е с т а к о в .  Чого ж ви відсуваєте свого стільця? Нам 
краше буде сидіти близько одне до одного.

М а р і я  А н т о н і в н а  (в ід с у в а ю ч и с ь ) .  Навіщо ж  близь
ко? однаково й далеко.

Х л е с т а к о в  ( п р и с у в а ю ч и с ь ) .  Чого ж далеко? однаково 
й близько.

М а р і я  А н т о н і в н а  (о д с у в а є т ь с я ) . Та до чого ж це?
Х л е с т а к о в  (п р и с у в а ю ч и с ь ) .  А л е  ж це вам здається



тільки, шо близько: а ви уявіть собі, шо далеко. Який би я був 
щасливий, панночко, якби міг пригорнути вас у свої обійми.

М а р і я  А н т о н і в н а  (див ит ься  у  в ік н о ) .  Що це там, 
начебто полетіло? Сорока чи яка інша птиця?

Х л е с т а к о в  ( ц іл у є  ї ї  в  п л е че  й дивит ься у  в ік н о ) .  Це 
сорока.

М а р і я  А н т о н і в н а  (п ід в о д и т ьс я  з  о б у р е н н я м ) .  Ні, це 
вже занадто... Зухвалість такаї..

Х л е с т а к о в  ( зат р и м ую чи  ї ї ) .  Вибачте, паниочко: я це 
зробив з кохання, справді, з кохання

М а р і я  А н т о н і в н а .  Ви вважаєте мене за таку провін
ціалку... (С и л ку є т ь с я  п іт и).

Х л е с т а к о в  ( д а л і за т р и м ую чи  Ґ і ) .  З кохання, справді, 
з кохання. Я так тільки, пожартував: Маріє Антонівно, не гні
вайтесь! Я ладен навколішки у вас просити пробачення. (П а п а є  
н а в к о л іш к и ) .  Простіть же, простіть. Ви бачите, я на колінах.

Я В А  XIII 

ТІ самі А Анна Андріївна.

А н н а  А н д р і ї в н а  (п о б а ч и в ш и  Х л ест акова  н а  к о л ін а х ) .  
Ой, нкий пасаж!

Х л е с т а к о в  ( п ід в о д я ч и с ь ) .  А, чорт забериї
А н н а  А н д р і ї в н а  (д о  д о ч к и ) .  Це що значить, пан

ночко? Це шо за вчинки такі?
М а р і я  А н т о н і в н а .  Я, мамуню...
А н н а  А н д р і ї в н а .  Іди геть звідси! чи чуєш, геть, гетьі

І не смій показуватись на очі. ( М а р ія  А н т о н ів н а  вихо дит ь у  
с л ь о з а х ) .  Вибачте, я, скажу вам, так безмежно здивована...

Х л е с т а к о в  ( н а б ік ) .  А вона теж дуже апетитна, дуже 
непигана. (К и д а є т ь с я  н а в к о л іш к и ) .  Пані, ви бачите, я палаю 
від кохання.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Як, ви на колінах? Ох, встаньте, 
встаньте, тут підлога завсім не чиста...

X л е с т а к о в. Ні, на колінах, неодмінно на колінах, я 
хочу анаги, ще мені судилось, життя чи смерть.

А н н а  А н д р і ї в н а .  А л е  дозвольте, я ще не розумію 
цілком значення слів. Якщо не помиляюсь, ви робите деклара
цію 1 шодо моєї дочки.

Х л е с т а к о в .  Ні, я закоханий у вас. Життя моє на во

1 Пояснення; в даному випадку — освідчення.



лоску. Якщо ви не увінчаєте незмінне кохання моє, то я недо- 
стойний земного існування. З полум’ям у грудях прохаю руки 
вашої.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Але дозвольте сказати: я так би 
мовити... я замужем.

Х л е с т а к о в .  Не нічого! Для кохання нема різниці; і 
Карамзін сказав: «Закони засуджують» '. Ми підемо в холо
док струмків... Руки вашої, руки прошу.

Я В А  XIV
Ті самі і Марія Антонівна вбігає раптом.

М а р і я  А н т о н і в н а .  Мамуню, татуньо сказав, щоб ви... 
( П о б а ч и в ш и  Х л ест акова  н а  к о л ін а х ,  с к р и к у є ) :  Ой, який пасажі

А н н а  А н д р і ї в н а .  Ну, чого ти? до чого? нашо? Що за 
пустотливість така! Раптом убігла, як очамріла кішка. Ну, шо 
ти знайшла такого дивного? Ну, що тобі на думку спало? 
Справді, як дитина яка-небудь трилітня. Не схоже, не схоже, 
зовсім не схоже на те, шоб їй було вісімнадцять літ. Я не знаю, 
коли ти будеш розважніша, коли ти поводитимешся, як го
диться благовихованій дівиці; коли ти будеш знати, шо таке 
хороші правила і солідність у вчинках.

М а р і я  А н т о н і в н а  ( к р із ь  с л ь о з и ) . Я, справді, ма
муню, не знала...

А н н а  А н д р і ї в н а .  У тебе вічно якийсь протяг розгулює 
в голові; ти береш приклад з дочок Ляпкіиа-Тяпкіна. Чого тобі 
дивитись на ннхі не треба тобі дивитись на них. Тобі є приклади 
інші — перед тобою мати твоя. Ось які приклади тн повинна 
наслідувати.

Х л е с т а к о в  ( с х о п л ю ю ч и  за  р у к у  д о ч к у ) .  Анно Андрі
ївно, не перешкоджайте нашому шастю, благословіть незрад
ливе коханняі

А н н а  А н д р і ї в н а  ( в р а ж е н а ) .  То ви в неї?..
Х л е с т а к о в .  Вирішіть- життя чи смерть?
А н н а  А н д р і ї в н а .  Ну, от бачиш, дурна, ну, от бачиш: 

через тебе, отаке дрантя, гість зволив стояти на колінах, а ти 
раптом вбігла, як божевільна. Ну, от, справді, слід, шоб я 
навмисне відмовила: ти недостойна такого щастя.

М а р і я  А н т о н і в н а .  Не буду, мамуню; справді, більше 
не будуі

' М. ЛІ. Карамзін  — російський Історик 1 письменник початку XIX 
століття «Закони засуджують...» — початкові слова пісні юнака з його 
повісті «Острів Борнгольм».



Я В А  X V

Ті самі 1 городничий хапаючись.

Г о р о д н и ч и й .  Ваше превосходительство! не занапа
стіть! не занапастіть!

Х л е с т а к о в .  Що вам?
Г о р о д н и ч и й .  Там купці скаржились вашому превосхо

дительству. Честю запевняю, і наполовину нема того, шо вони 
кажуть. Вони самі обманюють і обмірюють народ. Унтер-офі- 
церша набрехала вам, нібито я її висік; вона бреше, їй-богу, 
бреше. Вона сама себе висікла.

Х л е с т а к о в .  Хай пропаде унтер-офіцерша — мені не 
до неї.

Г о р о д н и ч и й .  Не вірте, не вірте. Це такі брехуни... їм 
ось така дитина не повірить. Вони вже иа все місто відомі, як 
брехуни. А шодо шахрайства насмілюсь доповісти: це таю 
шахраї, яких і на світі не було.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Чи знаєш ти, якою честю вшановує 
нас Іван Олександрович? Він просить руки нашої дочки.

Г о р о д н и ч и й .  КудиІ кудиі.. Збожеволіла, матінкої Не 
гнівайтесь, ваше превосходительство: вона трохи придуркувата, 
така ж була й мати її.

Х л е с т а к о в .  Так, я, справді, прошу руки. Я закоханий.
Г о р о д н и ч и й .  Не можу вірити, ваше превосходитель

ство!
А н н а  А н д р і ї в н а .  Та коли кажуть тобії
Х л е с т а к о в .  Я не жартома вам кажу... Я можу з ко

хання позбутись розуму.
Г о р о д н и ч и й .  Не смію вірнти, недостойний такої честі.
Х л е с т а к о в .  Та, коли ви не погодитесь віддати руку 

Марії Антонівни, то я чорт знає, шо ладен...
Г о р о д н и ч и й .  Не можу вірити: зволите жартувати, ваше 

превосходительствої
А н н а  А н д р і ї в н а .  О х , який бовдур, справді! Ну, коли 

тобі кажуть?
Г о р о д н и ч и й .  Не можу вірити.
Х л е с т а к о в .  Віддайте, віддайте! Я одчайдушна людина, 

я зважусь на все. коли застрелюсь, вас до суду віддадуть.
Г о р о д н и ч и й .  Ох, боже мій. Я, їй-богу, не винен ні 

душею, ні тілом! Не звольте гніватисяі 3 вашої ласки, чиніть 
так, як вашій милості завгодно! У мене, справді, в голові те
пер... я й сам не знаю, шо діється. Таким дурнем тепер зро
бився, яким ше ніколи не бував.



А н н а  А н д р і ї в н а .  Ну, благословляй!
Х л е с т а к о в  п ідходит ь  з  М а р іє ю  А н т о н ів н о ю .
Г о р о д н и ч и й .  Хай благословить вас бог! а я не винен! 

(Х ле ст а ко в  ц ілуєт ься  з  М а р іє ю  А н т о н ів н о ю . Г о р о д н и ч и й  д и 
вит ься н а  н и х ) .  Що за чорті насправді! (П р о т и р а є  о ч і ) .  Ці
луються! Ох, батечку, цілуються! Справжній жеиих! ( С к р и к у є ,  
п ід с т р и б у ю ч и  з  р а д о с т і). Ой, Антоне, ой, Антоне, ой, городни- 
чийі Он воно, як діло пішлої

Я В А  XVI
Ті самі й Осип.

Ос и п .  Коні готові.
Х л е с т а к о в .  А, добре... я зараз.
Г о р о д н и ч и й .  Як? Зволите їхати?
Х л е с т а к о в .  Так, Іду.
Г о р о д н и ч и й .  А коли ж, тобто... Ви зволили самі на

тякнути шодо, здається, шлюбу?
Х л е с т а к о в .  А це... На одну хвилину тільки, на один 

день до дядька — багатий старий; а завтра ж і назад.
Г о р о д н и ч и й .  Не сміємо ніяк затримувати, сподіваючись 

щасливого повернення.
Х л е с т а к о в .  Якже, якже, я хутко. Прощайте, любов 

моя... ні, просто, не можу висловити! Прощайте, серденько! 
( Ц іл у є  їй  р у ч к у ) .

Г о р о д н и ч и й .  Та чи не треба вам у дорогу чого-небудь? 
Ви зволили, здається, потребувати грошей?

Х л е с т а к о в .  О, ні, навіщо це? (Т р о х и  п о д у м а в ш и ) .  
А втім, хай так.

Г о р о д н и ч и й .  Скільки треба вам?
Х л е с т а к о в .  Та от тоді ви дали двісті, тобто не двісті, а 

чотириста,— я не хочу скористуватися з вашої помилки,— то, 
хай уже, і тепер стільки ж, щоб уже рівно було вісімсот.

Г о р о д н и ч и й .  Зараз! (В и й м а є  з  г а м а н ц я ) .  Ще, як нав
мисне, новенькими папірцями.

Х л е с т а к о в .  А, такі ( Б е р е  і  р о з г л я д а є  а с и г н а ц і ї ) .  Це 
добре. Адже це, кажуть, нове щастя, коли новенькими папір
цями?

Г о р о д н и ч и й .  А так.
Х л е с т а к о в .  Прощайте, Антоне Антоновичу. Дуже вдяч

ний за вашу гостинність. Я признаюсь від усього серця, мене 
ніде так добре не вітали. Прощайте, Анно Андріївно! Про
щайте, моє серденько, Маріє Антонівно! (В и х о д и т ь ).
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За епеиою.

Г о л о с Х л е с т а к о в а .  Прощайте, ангел душі моєї, Ма
ріє Антонівно!

Г о л о с  г о р о д н и ч о г о .  Як же це вн? просто так на пе
репряжних і їдете?

Г о л о с  Х л е с т а к о в а .  Т а я  звик уже так. У мене голова 
болить від ресор.

Г о л о с  в і з н  и к а. Тпр...
Г о л о с  г о р о д н и ч о г о .  То, принаймні, чим-небудь за

стелити, хоч би килимком. Чи не скажете, я звелю подати ки
лимок?

Г о л о с  Х л е с т а к о в а .  Ні, навіщо? це пусте; а втім, ма- 
будь, хай дадуть килимок.

Г о л о с  г о р о д н и ч о г о .  Гей, Авдотя! піди до комори, 
вийми килим найкращий,—шо на блакитному тлі, персидський, 
швидше.

Г о л о с  в і з н и к а. Тпр...
Г о л о с  г о р о д н и ч о г о .  Колн ж скажете чекати вас?
Г о л о с  Х л е с т а к о в а .  Завтра або післязавтра.
Г о л о с  О с и п а .  А, це килим? Давай його сюди, клади 

ось так! Тепер давай-но з цього боку сіна.
Г о л о с  в і з н и к а .  Тпр...
Г о л о с  О с и п а .  Ось із цього боку! сюди! ще! добре! Г арно 

буде! ( Б ’ є  р у к о ю  п о  к и л и м у ) .  Тепер сідайте, ваше благородієї
Г о л о с  Х л е с т а к о в а .  Прощайте, Антоне Антоновичу!
Г о л о с  г о р о д н и ч о г о .  Прошайте, ваше превосходи

тельство!
Ж і н о ч і  г о л о с и .  Прощайте, Іване Олександровичу!
Г о л о с  Х л е с т а к о в а .  Прощайте, матінко!
Г о л о с  в і з н н к а. Гей, ви, соколи! ( Д з в ін о ч о к  дзвонит ь; 

з а в іс а  о п у с ка єт ь с я ).

ДІЯ П'ЯТА

Та сама кімната.

Я В А  І
Городничий. Анна Андріївна і Марія Антонівна. 

Г о р о д н и ч и й .  Що, Анно Андріївно? га? Чи думала ти 
що-небудь про це? Он який багатий приз, канальство! Ну, 
признайся одверто: тобі й у сні не снилося — просто з якої-

290



небудь городничихи І враз... фу ти, канальство! з яким дияво
лом породичалась.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Зовсім ні; я давно це знала. Це тобі 
навдивовижу, бо ти проста людина, ніколи не бачив порядних 
людей.

Г о р о д н и ч и й .  Я сам, матінко, порядна людина. Одна
че, справді, тільки подумати, Анно Андріївно, які ми з 
тобою тепер птиці зробились! га, Анно Андріївно? Високого 
польоту, чорт забери! Зажди-но, тепер же я задам перцю всім 
охочим подавати просьби та доноси! Гей, хто там? (В ходит ь  
к в а р т а л ь н и й ) . А, це ти, Іване Карповичу! Поклнч-но сюди, 
брат, купців. Ось я їх, каиалій! Скаржитись на мене? Ач ти, 
проклятий іудейський народ! Заждіть-но, голубчики! Перше я 
вас годував до вусів тільки, а тепер нагодую до бороди. Запиши 
всіх, хто тільки ходнв скаржитись на мене, і он отих найбільше 
писак, писак, які закручували їм просьби. Та оповісти всім, 
щоб знали: шо от, мовляв, яку честь бог послав городничому, 
що видає дочку свою — не те, щоб за якого-небудь простого 
чоловіка, а за такого, шо й на світі ше не було, шо може все 
зробити, все, все, все! Всім оповісти, шоб ус! знали. Кричи на 
весь народ, гати в дзвони, чорт забери! Вже коли урочистість, 
то урочистість' (К в а р т а л ь н и й  в и хо ди т ь ). Та от як, Анно Андрі
ївно, га? Як же ми тепер, де будемо жити? тут чи в Пітері?

А н н а  А н д р і ї в н а .  Натурально, в Петербурзі. Як можна 
тут залишатись!

Г о р о д н и ч и й .  Ну, в Пітері, то в Пітер!; а воно добре б 
1 тут. Що, адже, я думаю, городництво вже тоді к чарту, га, 
Анно Андріївно?

А н н а  А н д р і ї в н а .  Натурально, яке вже городнйитво!
Г о р о д н и ч и й .  Але ж воно, як тн думаєш, Анно Андрі

ївно, тепер можиа великий чин схопити, бо ж він за панібрата 
з усіма міністрами і в палац їздить, отож може таке підвищення 
зробити, шо з часом І в генерали вилізеш. Як тн думаєш, Анно 
Андріївно: можна вилізти в генерали?

А н н а  А н д р і ї в н а .  Ще б пакі звичайно, можна.
Г о р о д н и ч и й .  А, чорт забери, гарно бути генералом! 

Кавалерію' почеплять тобі через плече. А яку кавалерію кра
ще, Анно Андріївно, червону чи блакитну?

А н н а  А н д р і ї в н а .  Ну, звісно, блакитну краше.
Г о р о д н и ч и й .  Е? бач чого захотіла! добре б червону.

1 Кавалерія —  в царській Росії відзнака за заслуги, стрічка якого- 
небудь ордена.
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Адже чого хочеться бути генералом? бо, трапиться, поїдеш 
куди-небудь — фельд’єгери та ад’ютанти помчать всюди попе
реду: «коней!» І там на станціях нікому не дадуть, усе дожи
дається: всі оті титулярні, капітани, городничі, а тобі І в у с  не 
дме. Обідаєш де-небудь у губернатора, а там — стій городни
чий! Хе, хе, хе! (З а хо д и т ь ся  і  п о м и р а є  з о  с м іх у ) .  Ось що, ка
нальство, принадне!

А н н а  А н д р і ї в н а .  Тобі все таке грубе подобається. Ти 
повинен пам’ятати, що життя треба зовсім змінити, що твої 
знайомі будуть ие те, що який-небудь суддя-собачник, з якнм 
ти їздиш полювати зайців, або Земляника; навпаки, знайомі 
твої будуть з якнайделікатнішнм поводженням: графи і всі 
світські... Тільки я, справді, боюсь за тебе: ти іноді вимовиш 
таке слівце, якого в доброму товаристві ніколи не почуєш...

Г о р о д н и ч и й .  Що ж? слово ж не шкодить.
А н н а  А н д р і ї в н а .  Та добре, колн тн був городничим; 

там же життя зовсім інше.
Г о р о д н и ч и й .  Егеж, там, кажуть, є дві рибини: ряпушка 

і корюшка, такі, що тільки слинка потече, як почнеш їсти.
А н н а  А н д р і ї в н а .  Йому все б тільки рибки. Я не 

інакше хочу, щоб наш дім був перший у столиці, і щоб у мене 
в кімнаті таке було амбре, щоб не можна було ввійти, і треба б 
тільки отак зажмурити очі. ( З а ж м у р ю є  о ч і І  н ю х а є ) .  Ах, як 
гарно!

Я В А  II
Ті самі і купиі.

Г о р о д н и ч и й .  А! здорові були, соколикиї
К у п ц і  (в к л о н я ю ч и с ь ) .  Доброго здоров’я, батечку!
Г о р о д н и ч и й .  Що, голубчики, як поживаєте? як крам 

ваш іде? Що, самоварники, аршинники, скаржитись? Архікру- 
тії, протобестії, дурисвіти морські! скаржились? Що, багато взя
ли? От, думають, так у тюрму його й засадять!.. А чи знаєте 
ви, сім чортів і одна відьма вам у зуби, що...

А н н а  А н д р і ї в н а .  Ох, боже мій! які ти, Антоша, слова 
пускаєш!

Г о р о д н и ч и й  ( з  н е з а д о в о л е н н я м ) . А, не до слів тепер! 
Чи знаєте ви, що той самий чиновник, якому ви скаржились, 
тепер жениться з моєю дочкою? Що? га? шо тепер скажете? 
Тепер я вас! У! Обманюєте народ... Зробиш підряд з казною, 
на сто тисяч обдуриш її, постачивши гниле сукно, та потім по
жертвуєш двадцять аршин, та й давай тобі ще нагороду за це!
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Та якби знали, так би тобі... І черево суне наперед: він купець, 
його не займай. «Мн» каже, «і дворянам не поступимось». Та 
дворянин... ах ти ж, пнка! дворянин вчиться наук: його хоч і 
шмагають у школі, та за діло, щоб він знав корисне. А ти 
що?—починаєш з крутійства, тебе хазяїн б’є за те, що не вмієш 
обманювати. Ще хлопчисько, «отче наш» не знаєш, а вже 
недомірюєш; а як розідме тобі черево та наб’єш собі кишеню, 
так і запишався! Ху ти, яке диво! Через те, що ти шістнадцять 
самоварів видудлиш за день, то через те й пишаєшся? Та мені 
плювати на твою голову і на твою пиху!

К у п ц і  (в к л о н я ю ч и с ь ) .  Винуваті, Антоне Антоновичу!
Г о р о д н и ч и й .  Скаржитись? А хто тобі поміг змахлю- 

ватн, коли ти будував міст і написав дерева на двадцять тисяч, 
тоді як його й на сто карбованців не було? Я поміг тобі, цапина 
борода! Ти забув це? Я, посвідчивши це на тебе, міг би тебе 
також спровадити на Сибір. Що скажеш? га?

О д и н  з к у п ц і в .  Богу винуваті, Антоне Антоновичу. Ли
хий попутав. І закаємось надалі скаржитись. Вже яке хоч за
доволення, не гнівайся тільки!

Г о р о д н и ч и й .  Не гнівайся! Ось ти тепер валяєшся в 
ногах у мене. А чому? — тому, що моє зверху; а якби хоч 
трошки на твоєму боці, то ти б мене, каналія, втоптав у самі
сіньке багно, та ще б і колодою зверху придушив.

К у п ц і  ( к л а н я ю ч и с ь  у  н о г и ) .  Не занапасти, Антоне Анто
новичу!

Г о р о д н и ч и й .  «Не занапасти!» Тепер: «не занапасти!» 
а перше як? Я б вас... ( М а х н у в ш и  р у к о ю ) .  Ну, та бог простить! 
годі! Я не пам’ятозлобннй; тільки тепер, дивись, бережи, вуха! 
Я віддаю дочку не за якого-небудь простого дворянина: щоб 
поздоровлення було... розумієш? не те. щоб відкараскатись 
якнм-небудь баличком чи головою цукру... Ну, йдн з богом! 
( К у п ц і  в и хо дя т ь ).

Я В А  ПІ

ТІ самі, Амос Федорович, Артемій Филнпович. потім Растаковський.

А м о с  Ф е д о р о в и ч  (щ е  н а  д в е р я х ) . Чи вірнтн чуткам, 
Антоне Антоновичу? до вас прибилось надзвичайне шастя?

А р т е м і й  Ф и л н п о в и ч .  Маю честь привітати з надзви
чайним щастям! Я сердечно зрадів, коли почув. (П ід х о д и т ь  до  
рЯ ч к и  А н н и  А н д р ії в н и ) .  Анно Андріївно! ( П ід х о д я ч и  д о  р у ч к и  
М а р ії  А н т о н ів н и ). Маріє Антонівно!



Р а с т а к о в с ь к н й  (в х о д и т ь ) . Антона Антоновича вітаю! 
Хай продовжить бог життя ваше і нового подружжя, і дасть 
вам нащадків численних, онучат і правн-учат! Анно Андріївно! 
(П ід х о д и т ь  д о  р у ч к и  А н н и  А н д р іїв н и ) .  Маріє Антонівно! ( П ід 
ходит ь д о  р у ч к и  М а р і ї  А н т о н ів н и ).

Я В А  IV

ТІ самі. Коробкіи із жінкою, Люлюков.

К о р о б  кі н.  Маю честь привітати Антона Антоновича! 
Анно Андріївно! ( П ід х о д и т ь  д о  р у ч к и  А н н и  А н д р ії в н и ) .  Маріє 
Антонівно! (П ід х о д и т ь  д о  ї ї  р у ч к и ) .

Ж і н к а  К о р о б к і н а .  Сердечно вітаю вас, Анно Андрі
ївно, з новим щастям.

Л ю л ю к о в .  Маю честь привітати, Анно Андріївно! ( П ід 
ходит ь д о  р у ч к и  І пот ім , о б е р н у в ш и с ь  д о  г л я д а ч ів ,  к л а ц а є  я з и 
к о м  з  в и г л я д о м  м о л о д е ц т в а ). Маріє Антонівно! Маю честь при
вітати! (П ід х о д и т ь  д о  ї ї  р у ч к и  і  звертається д о  г л я д а ч ів  з  тим  
с а м и м  м о л о д е ц т в о м ).

Я В А  V

Д уж е багато гостей у сюртуках і фраках, підходять спочатку до ручки 
Аииіі Андріївни, кажучи: «Аііно Аилріївної», потім до М арії Антонівни, 
кажучи: «Маріє АнтонівноІ». Бобчинський і Добчннський проштовхуються.

Б о б ч н н с ь к н й .  Маю честь привітати!
Д о б ч и н с ь к н й .  Антоне Антоновичу1 маю честь привітати.
Б о б ч н н с ь к и й .  З щасливою пригодою!
Д о б ч и н с ь к и й .  Анно Андріївно!
Б о б ч и н с ь к н й .  Анно Андріївно! ( О б и д в а  п ід хо д ят ь  в  

о д и н  час  і  стукаю т ься л о б а м и ) .
Д о б ч н н с ь к и й .  Маріє Антонівно! ( П ід х о д и т ь  д о  р у ч к и ) .  

Честь маю привітати. Вн будете у великому, великому щасті, 
в золотій сукні ходити й делікатні всякі супн їсти, дуже втішно 
будете проводити час.

Б о б ч н н с ь к и й  (п е р е б и в а ю ч и ) .  Маріє Антонівно, маю 
честь привітати! Дай боже вам усякого багатства, червінців І 
синка отакого маленького, отакого ( п о к а з у є  р у к о ю ) ,  щоб мож
на було на долоньку посадовити, егеж! Усе буде хлопчина 
кричати: уа! уа! уа!
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Я В А  VI

Ш е кілька гостей, що підходять до ручок, Лука Лукич Із жінкою.

Л у к а  Л у к и ч .  Маю честь...
Ж і н к а  Л у к н  Л у к и ч а  (б іж и т ь  в п е р е д ). Вітаю вас, 

Анно Андріївно! (Ц іл у ю т ь с я ) .  А я ж то так зраділа. Кажуть 
мені: «Анна Андріївна видає дочку».—«Ах, боже мій!» думаю 
собі, і так зраділа, що кажу чоловікові: «Слухай, Луканчику: 
от яке щастя Анні Андріївні!» «Ну», думаю собі, «хвалити 
бога!» І кажу йому: «Я так захоплена, що горю від нетерпіння 
виявити особисто Анні Андріївні...»’ «Ах, боже мій!» думаю 
собі: «Анна Андріївна саме сподівалася доброї партії для своєї 
дочкн, а ось тепер така доля: саме так сталось, як вона хотіла», 
і так, справді, зраділа, що не могла говорити. Плачу, плачу, 
от просто ридаю. Лука Лукич каже: «Чого ти, Настенько, ри
даєш?» — «Луканчнку», кажу, «я й сама не знаю, сльозн так 
ото рікою й ллються».

Г о р о д н и ч и й .  Дуже прошу сідати, панове! Гей, Мишко! 
принеси сюдн більше стільців! (Г о с т і с ід а ю т ь).

Я В А VII

ТІ самі, дільничний пристав І квартальний.

Д і л ь н и ч н и й  п р и с т а в .  Маю честь привітати вас, 
ваше високоблагородіє, і побажати благоденства на многая 
літа!

Г о р о д н и ч и й .  Спасибі, спасибі! Прошу сідаги, панове! 
(Г о ст і с ід а ю т ь ).

А м о с  Ф е д о р о в и ч .  Але скажіть, будь ласка, Антоне 
Антоновичу, яким чином усе це почалось, поступінний хід усієї 
справи.

Г о р о д н и ч и й .  Хід справи надзвичайний: зволнв сам осо
бисто освідчитись.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Дуже шанобливим і якнайделікатні- 
шим способом. Все надзвичайно гарно говорив. Каже: «Я, 
Анно Андріївно, з самої тільки пошани до ваших гідностей».
І така прекрасна, вихована людина, найблагороднішнх звича
їв! — «Мені, чи вірите, Анно Андріївно, мені життя — крпійка; 
я тільки тому, що шаную ваші незвичайні гідності».

М а р і я  А н т о н і в н а .  Ой, мамуню! та це він мені казав.
А н н а  А н д р і ї в н а .  Облиш, тн нічого не знаєш, і не в 

своє діло не втручайся. — «Я, Анно Андріївно, дивуюсь». Та



кими хвальними розсипався словами... І коли я хотіла скачати: 
«Ми ніяк не сміємо сподіватись такої честі», він раптом упав 
на коліна 1 таким найблагороднішим чином- «Анно Андріївно! 
не зробіть мене найнешаснішим! погодьтесь відповідати на мої 
почуття, або я смертю скінчу життя своє».

М а р і я  А н т о н і в н а .  Але ж, мамуню, він про мене це 
говорив.

А н н а  А н д р і ї в н а .  Ну, звісно... 1 про тебе було, я нічого 
цього не заперечую.

Г о р о д н и ч и й .  І так аж налякав: казав, що застрелиться. 
«Застрелюсь, застрелюсь!» каже.

Б а г а т о х т о з г о с т е й .  Скажіть, будь ласкаї
А м о с  Ф е д о р о в и ч .  Отака штука!
Л у к а  Л у к и ч .  От справді, доля вже до цього вела.
А р т е м і й  Ф и л н п о в и ч .  Не доля, батечку, доля — Ін

дичка: заслуги привели до того. ( Н а б і к ) .  Отакій свині лізе 
завжди в рот щастя!

А м о с Ф е д о р о в и ч .  Я, хай так, Антоне Антоновичу, про
дам вам того песика, якого торгували.

Г о р о д н и ч и й. Ні, мені тепер не до песиків.
А м о с  Ф е д о р о в и ч .  Ну, не хочете, на Іншому собаці 

зійдемось.
Д р у ж и н а  К о р о б к і н а .  Ах, як, Анно Андріївно, я рада 

вашому щастю! ви не можете собі уявити.
К о р о б к і н .  Де ж тепер, дозвольте дізнатися, перебував 

іменитий гість? Я чув, що він поїхав чогось.
Г о р о д н и ч и й .  Так, він поїхав на один день у вельми 

важливій справі.
А н н а  А н д р і ї в н а .  До свого дядька, щоб попросити бла

гословення.
Г о р о д н и ч н й .  Попросити благословення; але завтра ж... 

( Ч х а є ,  п р и в іт а н н я  зл ив аю т ься  в  с у ц іл ь н и й  ш у м ) .  Вельми дя
кую! Але завтра ж 1 назад... ( Ч х а є ;  п р и в іт а л ь н и й  ш у м ;  чут ніш е  
з а  Ін ш і г о л о с и ) :

Д і л ь н и ч н о г о  п р и с т а в а .  На здоров’я, ваше внсоко- 
благородіє!

Б о б ч и н с ь к о г о .  Сто років І міх червінців!
Д о б ч и н с ь к о г о .  Продовж, боже, на сорок-сороків!
А р т е м і я  Ф и л н п о в н ч а .  Щоб ти пропаві
Ж і н к а  К о р о б к і н а .  Щоб тебе чорт узяв!
Г о р о д н и ч и й .  Найщиріше дякую! І вам того ж бажаю.
А н н а  А н д р і ї в н а .  Ми тепер у Петербурзі маємо намір 

жити. А тут, скажу вам, таке повітря... сільське вже занадто!..
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признаюсь, велика неприємність... От і чоловік мій... він там 
дістане генеральський чин.

Г о р о д н и ч и й .  А так, скажу вам, панове, я . чорт забери, 
дуже хочу бути генералом.

Л у к а Л у к н ч .  І дай боже стати!
Р а с т а к о в с ь к и й .  Від людини неможливо, а від бога 

все можливо.
А м о с  Ф е д о р о в и ч .  Великому кораблеві — велика й 

плавба.
А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Які заслуги, така й шана.
А м о с  Ф е д о р о в и ч  ( н а б ік ) .  Ще й справді зробиться 

генералом! От уже кому лнчить генеральство, як коров! сідло! 
Ну, брат, ні, до цього ше довга пісня. Тут і кращі за тебе є. 
а досі ше не генерали.

А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч  ( н а б ік ) .  Ото, чорт забери, вже 
й у генерали лізе! Чого доброго, може, й буде генералом. Адже 
в нього поважності, лнхий не взяв би його, доволі. (З верт а
ю ч и с ь  д о  н ь о г о ). Тоді, Антоне Антоновичу, і нас не забудьте.

А м о с  Ф е д о р о в и ч .  І коли шо станеться, наприклад, 
яка-небудь потреба у справах, не залишіть без заступництва!

К о р о б к і н. Наступного року повезу синка до столипі на 
користь державі, то, зробіть ласку, виявіть йому вашу протек
цію, місце батька заступіть сирітці.

Г о р о д н и ч и й .  Я готовий Із свого боку, готовий стара
тися.

А н н а А н д р і ї в н а .  Тн, Антошо, завжди готовий обіцяти. 
По-перше, тобі не буде часу думати про це. І як можна, І з 
якої речі себе обтяжувати отакими обіцянками?

Г о р о д н и ч и й .  Чому ж, серце моє? іноді можна.
А н н а  А н д р і ї в н а .  Можна, звісно, та не всякій же дріб

ноті виявляти своє заступництво.
Ж і н к а  К о р о б  к і н  а. Ви чули, як вона трактує нас?
Г о с т я .  Егеж, вона така завжди була; я її знаю, посади 

мужика за стіл, він і ноги свої...

Я В А  УШ
Ті самі І поштмейстер поквапливо, з розпечатаним листом у  руці.

П о ш т м е й с т е р .  Дивовижна річ. панове! Чиновник, 
якого ми вважали за ревізора, був не ревізор.

Вс і .  Як, не ревізор?
П о ш т м е й с т е р .  Зовсім не ревізор, —я дізнався про це 

з лнста.
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Г о р о д н и ч и й .  Що ви. шо ви? з якого листа?
П о ш т м е й с т е р .  Т а з  власного його листа Приносять до 

мене на пошту лист. Глянув на адресу — бачу «на Поштамт
ську вулицю». Я так і зомлів. «Ну», думаю собі, «певно, зна
йшов непорядкн на пошті й повідомляє начальство». Взяв, та 
й розпечатав.

Г о р о д н и ч и й .  Як же ви?..
П о ш т м е й с т е р .  Сам не знаю: надприродна снла спону

кала. Покликав був уже кур’єра на те, щоб послати його з 
естафетою1, але цікавість така взяла, якої ще ніколи не почу
вав. Не можу, не можу, чую, що не можу! тягне, так от і гягне! 
В одному вусі так от і чую: «Ей, не розпечатуй! пропадеш як 
курка»; а в другому наче біс який шепче- «Розпечатай, розпе
чатай. розпечатай!» І як придушив сургуч — по жилах вогонь, 
а розпечатав — мороз, їй-богу, мороз. ! руки тремтять, і все 
закаламутилось.

Г о р о д и  н ч н й .  Та як же ви насмілились розпечатати 
листа такої уповноваженої особи?

П о ш т м е й с т е р .  То ж бо й штука, що він не уповнова
жений і не особа!

Г о р о д н н ч н й .  Що ж він, по-вашому, таке?
П о ш т м е й с т е р  Ні се ні те. чорт знає, що таке!
Г о р о д н и ч и й  ( з а п а л ь н о ) .  Як ні се ні те? Як ви смієте 

назвати його ні тим ні снм, та ще й чорзнає-чим? Я вас під 
арешт...

П о ш т м е й с т е р .  Хто? ви?
Г о р о д н и ч и й .  А так, я!
П о ш т м е й с т е р .  Короткі руки!
Г о р о д н н ч н й .  Чи знаєте вн, що він жениться з моєю 

дочкою, що я сам буду вельможа, шо я аж на Сибір запрогорю?
П о ш т м е й с т е р .  Ех, Антоне Антоновичу, шо Сибір3 да

леко Сибір. Ось краще я вам прочитаю. Панове! дозвольте 
прочитати лнста?

Всі .  Читайте, читайте!
П о ш т м е й с т е р  (ч и т а є ). «Спішу повідомити тебе, душа 

Тряпічкін, які зо мною чудеса. На-дорозі обчнстнв мене кругом 
піхотний капітан, отож трактирник хотів уже був посадовити 
в тюрму; коли раптом з моєї петербурзької фізіономії та з 
костюму ціле місто взяло мене за генерал-губернатора. ! те
пер я жнву в городничого, розкошую, упадаю напропалу за 
його жінкою і дочкою; не вирішив тільки, з котрої почати —

1 Спеціальним посланцем.



думаю, перше з матінки, бо, здається, готова ту ж мить до всіх 
послуг. Пам’ятаєш, як ми з тобою бідували, обідали на шар* 
мака, І як одного разу кондитор схопив був мене за комір, з 
приводу з’їдених пиріжків за рахунок прибутків аглниького 
короля? Тепер зовсім інакше повернулось. Усі мені дають по
зичково, скільки хоч. Оригінали страшенні від сміху ти б умер. 
Тн, я знаю, пишеш статейки, вмісти їх у свою літературу. По- 
перше: городничий — дуриий, як сивий кінь...»

Г о р о д н н ч и й .  Не може бути! Там нема цього.
П о ш т м е й с т е р  ( п о к а з у є  лист а) Читайте самі!
Г о р о д н и ч и й  (ч и т а є ). «Як сивий кінь». Не може бути! 

ви це самі написали.
П о ш т м е й с т е р .  Як же б я став писати?
А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Читайте!
Л у к а Л у к н ч .  Читайте!
П о ш т м е й с т е р  (чи т а ю чи  д а л і ) .  «Городничий — дурний, 

як сивий кінь...»
Г о р о д н и ч и й .  О, чорт забери, треба ще повторювати! 

наче воно там і так не стоїть.
П о ш т м е й с т е р  (чи т а ю чи  д а л і )  Хм... хм... хм... хм... 

«сивий кінь. Поштмейстер теж добра людина ..» ( К и д а ю ч и  п и 
тати). Ну, тут про мене він теж непристойно висловився.

Г о р о д н и ч и й .  Ні, читайте!
П о ш т м е й с т е р .  Та, навіщо ж?..
Г о р о д н и ч и й .  Ні, чорт забери, коли вже читати, то чи

тати! Читайте все!
А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Дозвольте, я прочитаю. ( Н а д і

в а є  о к у л я р и  й  чит ає). «Поштмейстер достоту департаментський 
сторож Міхеєв, напевне так само, падлюка, п’є без просипу».

П о ш т м е й с т е р  ( д о  г л я д а ч ів ) .  Ну, поганий хлопчисько, 
якого треба відшмагати більш нічого!

А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч  (чи т а ю чи  д а л і ) .  «Доглядач за 
богоугодними закладами... І... І ...»  (З а їк у є т ь с я ) .

К о р о б к і н .  А чого ж ви зупинились?
А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Та нечітке перо... а втім, видно, 

що негідник.
К о р о б к і н .  Дайте мені. От у мене, я думаю кращі очі. 

(Б е р е  лист а).
А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч  (н е  д а ю ч и  л ист а). Ні, це місце 

можна пропустити, а там далі розбірливо.
К о р о б к і н .  Та дозвольте, вже я знаю.
А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Прочитати я й сам прочитаю: 

Далі, справді, все розбірливо.
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П о ш т м е й с т е р .  Ні, все читайте! адже перше все читано!
Ус і .  Віддайте, Артемію Филиповичу, віддайте листа! ( Д о  

К о р о в и н а ) .  Читайте.
А р т е м і й  Ф н л и п о в и ч .  Зараз. ( В ід д а є  лист а). Ось, 

дозвольте... (З а т у л я є  п а л ь ц е м ) . Ось звідси читайте. ( В с і  п р и 
ступають д о  н ь о г о ).

П о ш т м е й с т е р .  Читайте, читайте! дурниці, все читайте!
, К о р о б к і н  ( чи т а ю чи ). «Доглядач за богоугодними за

кладами Земляника — зовсім свиня в ярмулці».
А р т е м і й  Ф и л н п о в и ч  ( д о  г л я д а ч ів ) .  І не дотепно! 

Свиня в ярмулці! де ж свиня буває в ярмулці?
К о р о б к і н (чи т а ю чи  д а л і ) .  «Доглядач шкіл протух увесь 

цибулею».
Л у к а  Л у к и ч  ( д о  г л я д а ч ів ) .  Ій-богу, І в рот ніколи не 

брав цибулі.
А м о с  Ф е д о р о в и ч  ( н а б ік ) .  Хвалити бога, хоч принаймні 

про мене нема!
К о р о б к і н (ч и т а є ). «Суддя»...
А м о с  Ф е д о р о в и ч .  От тобі й на!.. ( В г о л о с ) .  Пайове, я 

думаю, шо лист довгий. Та й який чорт у ньому: погань отаку 
читати!

Л у к а Л у кн ч. Ні!
П о ш т м е й с т е р .  Ні, читайте!
А р т е м і й  Ф н л и п о в и ч .  Ні, вже читайте.
К о р о б к і н ( п р о д о в ж у є ) .  «Суддя Ляпкін-Тяпкін найбіль

шою мірою моветон...» (З у п и н я є т ь с я ) . Мабуть, французьке 
слово

А м о с  Ф е д о р о в и ч .  А чорт його знає, шо воно означає! 
Ще добре, коли тільки шахрай, а може, ше й за те гірше.

К о р о б к і н  (чи т а ю чи  д а л і ) .  «А втім, народ гостинний І 
добродушний. Прощай, душа Тряпічкін. Я сам, за прикладом 
твоїм, хочу взятись до літератури. Нудне, брат, так житн, хо
чеш, нарешті, поживи для душі. Бачу: справді, треба за що- 
небудь високе взятися. Пиши до мене в Саратовську губернію, 
а звідти в село Підкотнлівку. (П е р е в е р т а є  листа й  читає а д р е 
с у ) .  його благородію, вельмишановному панові Івану Васи
льовичу Тряпічкіну, в Санкт-Петербурзі, на Поштамтську ву
лицю, в домі під нумером дев’яносто сьомим, повернувши у 
двір, на третьому поверсі, праворуч».

О д н а  з д а м .  Який реприманд з несподіваний!

1 Моветон — поганий тон, невнхованнй.
* Реприманд  — цілковита, нецрнємна несподіванка.
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Г о р о д н и ч и й .  От коли зарізав, то зарізав! Убив, убив, 
зовсім убив! Нічого не бачу: бачу якісь свинячі рила, замість 
облич, а більш нічого... Вернути, вернути його! ( М а х а є  р у к о ю ) .

П о ш т м е й с т е р .  Де вже вернути! Я, як навмисне, нака
зав доглядачеві дати якнайкращу трійку; чорт підбив дати й 
наперед розпорядження.

Д р у ж и н а  К о р о б к і н а .  Оце так, оце-то нечувана 
конфузія!

А м о с  Ф е д о р о в и ч .  Одначе ж, чорт забери, панове! він 
у мене триста карбованців позичив.

А р т е м і й Ф и л и п о в и ч .  У мене теж триста карбованців.
П о ш т м е й с т е р  (з іт х а є ) .  Ох! і в мене триста карбо

ванців.
Б о б ч и н с ь к н й .  У нас з Петром Івановичем шістдесят 

п’ять на асигнації, егеж.
А м о с  Ф е д о р о в и ч  (н е д о м и с л е н о  р озст авл яє  р у к и ) .  

Як же це, панове? Як же це, справді, ми такого маху далн?
Г о р о д н и ч и й  ( б ’є  себе п о  л о б і ) .  Як я—ні, як я, старий 

дурень? Спав, дурннй баран, з розуму!.. Тридцять років живу 
на службі: жоден купець ані підрядчик не міг обдурити; шах
раїв над шахраями обманював, пройдисвітів і крутіїв таких, 
що весь світ ладні обікрасти, ловив на гачок. Трьох губернато
рів обманув!.. Що губернаторів! ( м а х н у в ш и  р у к о ю )  нічого й 
говорнтн про губернаторів...

А н н а  А н д р і ї в н а .  Але цього не може бути, Антоша: 
він заручився з Машенькою...

Г о р о д н и ч и й  ( з  с е р ц е м ). Заручився! Дуля з маком — 
ось тобі заручився! Лізе мені в очі із заручинами!.. ( Н е с а м о 
вит о). Ось, дивіться, весь світ, усе християнство, всі дивіться, 
як обдурено городничого! Дурня йому, дурня, старому пад
люці! (С ва р и т ься  са м  н а  себе к у л а к о м ) .  Ех тн, товстоносий! 
Смоктульку, ганчірку вважав за поважну людину! Он він тепер 
по всій дорозі дзеленьчить дзвоником! Рознесе по всьому світу 
історію. Мало того, що підеш на посміховище — знайдеться 
перодряп, пнсака, в комедію тебе вставить. Ось що прикро! 
Чину, звання не пожаліє, і будуть усі скалити зуби та плескати 
в долоні. Чого смієтесь? із себе смієтесь!.. Ех, ви!.. ( Т у п а є  з і  
злост і н о г а м и  п о  п ід л о з і ) .  Я б усіх отих писак! У, перодряпи, 
ліберали прокляті! чортове насіння! Вузлом би усіх зав’язав, 
на борошно б стер вас усіх, та чортові в підбивку! в шапку, 
туди йому!.. ( Т и к а є  к у л а к о м  і  б ’є п ід б о р о м  п о  п ід л о з і ) .

( П іс л я  д е я к о ї  м о в ч а н к и ) .



Досі не можу отямитись. От, справді, якщо бог хоче пока
рати, то відбере перше розум. Ну, що було в цьому вітрогонові 
схожого на ревізора? Нічого не було! От просто ні на півмі- 
зннця не було схожого — і раптом усі: ревізор, ревізор! Ну, хто 
перший пустив, що він ревізор? Кажіть!

А р т е м і й  Ф н л и п о в и ч  ( розст авив ш и  р у к и ) .  І як це 
сталося, хоч убий, не можу збагнути. Наче туман якийсь при
голомшив, чорт попутав.

А м о с Ф е д о р о в н ч .  Та хто пустив, — ось хто пустив: оці 
молодці! ( П о к а з у є  н а  Д о б ч и н с ь к о г о  і  Б о б ч и н с ь к о г о ) .

Б о б ч и н с ь к н й .  їй-богу, не я! і не думав...
Д о б ч и н с ь к и й .  Я нічого, зовсім нічого...
А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Звісно, ви...
Л у к а Л у к и ч .  Звичайно. Прибігли, як божевільні, з трак

тиру: «Приїхав, приїхав і грошей не платить...» Знайшли ве
лику птнцю!

Г о р о д н и ч и й .  Натурально, ви! плетуни міські, брехуни 
прокляті!

А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Щоб вас чорт забрав з вашим 
ревізором та оповіданнями.

Г о р о д н и ч и й .  Тільки нишпорите по місту та бентежите 
всіх, торохтії прокляті! Плітки сієте, сороки короткохвості!

А м о с  Ф е д о р о в и ч  Паскудннкн'прокляті!
Л у к а Л у к и ч .  Ковпаки!
А р т е м і й  Ф и л и п о в и ч .  Сморжі короткопузі! ( В с і  о б 

ступають ї х ) .
Б о б ч и н с ь к н й .  Тй-богу, це не я, це Петро Іванович.
Д о б ч н н с ь к н й .  Е, ні, Петре Івановичу, ви ж бо перші 

тее...
Б о б ч и н с ь к н й .  А от і ні; перші ото булн ви.

Я В А  О С Т А Н Н Я

Ті самі І жандарм.

Ж а н д а р м .  Чиновник, що приїхав за іменним наказом а 
Петербурга, внклнкає вас цю ж мить до себе. Він зупинився 
в гостиниці.

( С к а з а н і сл о в а  в р а ж а ю т ь , я к  г р о м о м , у с іх  З в у к  п о д и в і)  о д 
н о д у ш н о  в иліт ає  з  д а м с ь к и х  уст; в ся  г р у п а , в р а з  п е р е м ін и в ш и  
п о з и , за л иш аєт ься  с к а м ’я н іл о ю ) .
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НІМА СЦЕНА

Г о р о д н и ч и й  п о с е р е д и н і у  в и г л я д і стовпа з  р о зст авлен им и  
р у к а м и  та за ки н ут о ю  н а з а д  го л о в о ю . П р а в о р у ч  й о г о  д р у ж и н а  
й д о ч к а , із  с п р я м о в а н и м  д о  н ьо г о  р у х о м  у сь о го  п л а ;  з а  н и м и  
пош т мейст ер, щ о  перет ворився н а  з н а к  запит ан ня , з в е р н е н и й  
д о  г л я д а ч ів ;  з а  н и м  Л у к а  Л у к и ч ,  щ о  р о з г у б и в с я  н а й б е з н е в и н -  
н іш и м  сп о с о б о м ; за  н и м , к о л о  с а м о го  к р а ю  с ц е н и , три д а м и ,  
гості, щ о  п р и т улил ись  о д н а  д о  о д н о ї  з  н а й с а т и р и ч н іш и м  в и р а 
з о м  о б л и ч , я к и й  стосується б е зп о с е р е д н ь о  р о д и н и  го р о дн и ч о г о .  
Л ів о р у ч  в ід  го р о д н и ч о г о : З е м л я н и к а ,  щ о  н а х и л и в  г о л о в у  трохи  
н а б ік ,  н а ч е  д о  чогось  п р и с л у х а ю ч и с ь ;  з а  н и м  с у д д я  з  р о з ч е п і
р е н и м и  р у к а м и ,  щ о  п р и с ів  м а й ж е  д о  з е м л і й  зр о б и в  р у х  г у б а 
м и , н е м о в б и  хот ів  посвистат и а б о  ви м о в и т и : « О с ь  тобі, б а б у н ю ,  
І  Ю р ія !»  З а  н и м  К о р о б к ін ,  я к и й  о б е р н у в с я  д о  г л я д а ч ів  з  п р и 
м р у ж е н и м  о к о м  І у щ и п л и в и м  н ат я ком  н а  го р о д н и ч о г о ; з а  н и м ,  
к о л о  са м о го  к р а ю ,  Д о б ч и н с ь к и й  і  Б о б ч и н с ь к и й  із  с п р я м о в а н и м  
о д и н  д о  о д н о г о  р у х о м  р у к ,  р о з з я в л е н и м и  рот ам и І  в и р я ч е н и м и  
о д и н  н а  о д н о г о  о ч и м а . І н ш і гості зал иш аю т ься  прост о стов
п а м и . М / ій ж е  п івт о ри х в и л и н и  с к а м ’я н іл а  г р у п а  з б е р іг а є  таке 
ст ановищ е. З а в іс а  спуска єт ься .



МЕРТВІ ДУШІ

Поема

ТОМ ПЕРШИЙ 

Р О З Д І Л  І

У ворота гостиниці губернського міста NN в’їхала досить 
гарна ресорна невелика бричка, якою їздять нежонаті- від
ставні підполковники, штабс-капітани, помішики, шо мають із 
сотню селянських душ, одне слово, всі ті, кого звуть панами 
середньої руки. В бричці сидів пан не красунь, але й не пога
ний із себе, ні занадто товстий, ні занадто тонкий; не можна 
сказати, щоб старий, одначе й не так, шоб занадто молодий. 
В’їзд його не наробив у місті зовсім ніякого шуму І не супро
воджувався нічим особливим; тільки два руських мужики, які 
стояли біля дверей шинку напроти гостиниці, зробили деякі 
зауваження, що стосувалися, правда, більш екіпажа, ніж того, 
хто сидів у ньому. «Бач ти», сказав один другому: «он яке ко
лесо! як ти думаєш, доїде це колесо, коли б трапилося, до 
Москви, чи не доїде?» — «Доїде», відповів другий. «А от до 
Казані, я думаю, не доїде?» — «До Казані не доїде», відповів 
другий. На цьому розмова й кінчилась. Та ще, коли бричка
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під’їхала до гостиниці, зустрівся молодий чоловік у білих 
каніфасових 1 панталонах, вельми вузьких і коротких, у фраку 
з претензіею на моду, з-під якого видно було манішку, застіб- 
нуту тульською шпилькою з бронзовим пістолетом. Молодий 
чоловік обернувся назад, подивився на екіпаж, придержав 
рукою картуз, що мало не злетів від вітру, і пішов собі своєю 
дорогою.

Коли екіпаж заїхав на подвір’я, пана зустрів трактирний 
слуга, або половий, як їх звуть в російських трактирах, жва
вий і меткий до такої міри, що навіть не можна було роздиви
тись, яке в нього було обличчя. Він вибіг швидко із салфеткою 
в руці, сам довгий і в довгому демікотонному 2 сюртуці з спин
кою мало не на самій потилиці, тріпнув волоссям і повів про
ворно пана нагору через усю дерев’яну галдарею показувати 
посланий йому богом покій. Покій був певного роду, бо гос- 
тиниця була теж певного роду, тобто саме така, які бувають 
гостиниці в губернських містах, де за два карбованці на 
добу проїжджі дістають спокійну кімнату з тарганами, що 
визирають як чорнослив з усіх кутків, і дверима до сусіднього 
приміщення, завжди заставленими комодом, де влаштовується 
сусід, мовчазна й спокійна людина, але дуже допитлива, ці
кава знати про всі подробиці проїжджого. Зовнішній фасад 
гостиниці відповідав її середині: вона була дуже довга, на 
два поверхи; нижній не був тинькований і залишався в темно- 
червоних цеглинах, ще більш потемнілих від лихих змій по
годи та й самих по собі бруднуватих; верхній був пофарбова
ний неодмінною жовтою фарбою; внизу були крамнички з хо
мутами, мотузками та бубликами. В наріжній з цих крамничок, 
або, краще, у вікні містився збітеншнк 3 з самоваром червоної 
міді й обличчям так само червоним, як самовар, отож здаля 
можна було подумати, що на вікні стояло два самовари, якби 
один самовар не був з чорною, як вугіль, бородою-

Поки приїжджий пан оглядав свою кімнату, внесені були йо
го пожитки: передусім чемодан з білої шкіри, дещо пошарпаний, 
який показував, що був не вперше в дорозі. Чемодан внесли 
кучер Селіфан, низенький чоловік у кожушку, і лакей Пет
рушка, хлопець років тридцяти, в просторому приношеному 
сюртуці, як видно, з панського плеча, хлопець трохи суворий 
з вигляду, з дуже великими губами й носом. Слідом за чемо
даном внесена була невелика скринька з червоного дерева,

1 Каніфасові — парусинові.
2 Демікотонний — з цупкої бавовняної тканннн.
3 Збітень — гаряче питво иа меду з пряностями.
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штучно викладена карельською березою *, шевські колодки 1 
загорнута в синій папір смажена курка. Коли все це було вне
сено, кучер Селіфан подався на конюшню поратись коло ко
ней, а лакей Петрушка почав улаштовуватись у маленькому 
передпокої, дуже темній конурці, куди вже встиг притягти 
свою шинель і разом з нею якийсь свій власний запа*, що був 
наданий і принесеному слідом за цим мішкові з різним лакей
ським туалетом. У цій конурці він приладнав до стіни ву
зеньке триноге ліжко, простеливши на ньому невеличку подобу 
матраца, втовчену й плескувату, як млинець, 1, може, так 
само обмащену, як млинець, яку йому пощастило виправити в 
хазяїна гостиннці.

Поки слуги вправлялись 1 порались, пан пішов до загально! 
зали. Які бувають ці загальні зали — всякий проїжджий знає 
дуже добре: ті самі стіни, пофарбовані олійною фарбою, по
темнілі вгорі від люлечного диму й заяложені знизу спинами 
всяких проїжджих, а ще більше тутешніми купецькими, бо 
купці в торгові дні приходили сюди вшістьох 1 всімох випи
вати свою відому пару чаю; та сама закурена стеля; та сама 
задимлена люстра з безліччю скляних висульок, що стрибали 
й дзвеніли кожного разу, коли половий бігав по витертих кле
йонках, похитуючи спритно підносом, иа якому сиділа така ж 
безліч чайних чашок, як птиць на морському березі; ті самі 
картини на всю стіну, писані олійними фарбами, — одно слово, 
все те саме, що й скрізь; тільки й різниці, що на одній картині 
змальована була німфа 2 з такими величезними грудьмн, яких 
читач, певно, ніколи не бачив. А втім, така гра природи трап
ляється на різних історичних картинах, невідомо, в який час, 
звідки й ким привезених до нас у Росію, іншого разу навіть 
нашими вельможами, аматорами мистецтв, що накупили їх в 
Італії за порадою кур’єрів, які везли їх. Пан зняв з себе каш
кета і розмотав з шиї шерстяну, райдужних кольорів косинку, 
яку жонатим виготовляє своїми руками дружина, додаючи й 
належне напучення, як закутуватись, а нежонатим — не скажу 
напевне, хто робить, бог їх знає, я ніколи не носнв таких ко
синок. Розмотавши косинку, пан звелів подати собі обід. Поки 
йому подавали різні звичайні в трактирах страви, як-от: щі з 
шаруватим пиріжком, що навмисне зберігається для проїжджих

■ Викладена карельською березою  — з оздобами, складеними з  неве
ликих шматочків, випиляних з особливо! породи берези, що зветься 
карельською.

2 Німфи — в грецькій міфології богині, що втілювали різні сили при
роди; вони поділялися на морських, річкових, лісових та ін.
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протягом КІЛЬКОХ тижнів, мозок з горошком, сосиски з капу
стою, пулярка смажена, огірок солоний і неодмінний шарува
тий солодкий пиріжок, завжди готовий до послуг; поки йому 
все це подавали і розігріте й просто холодне, він примушував 
слугу, або полового, розповідати йому нісенітниці про те, хто 
держав трактир раніше і хто тепер, 1 чи багато дає прибутку, 
І чи великий мерзотник їх хазяїн, — на це половий за зви
чаєм відповідав: о, великий, пане, шахрай! Як в освіченій Єв
ропі, так І в освіченій Росії є тепер вельми багато поважних 
людей, які без того не можуть поїсти в трактирі, шоб не по
говорити з слугою, а іноді навіть утішно пожартувати з нього. 
А втім, приїжджий робив не все пусті запитання; він з над
звичайною точністю розпитав, хто в місті губернатор, хто го
лова палати1, хто прокурор — одно слово, не минув жодного 
значного чиновника, але ше з більшою точністю, якщо навіть 
не з співчуттям, розпитав про всіх значних поміщиків, скільки 
хто має душ селян, чи далеко живе від міста, який навіть иа 
рдачу і чи часто приїжджає в місто; розпитав уважно про 
стан краю- чи не було яких хвороб у їхній губернії, пошесних 
гарячок, убійчих яких-небудь пропасниць, віспи й іншого та
кого— і все так і з такою точністю, яка виявляла більше, ніж 
тільки просту цікавість. У манерах своїх пан мав щось солідне 
й сякався надзвичайно гучно. Невідомо, як це він робив, та 
тільки ніс його звучав як труба Ця ніби зовсім невинна вла
стивість здобула, проте, йому багато пошани з боку трактир
ного слуги, так що він кожного разу, коли зачував цей звук, 
струшував волоссям, випростувався шанобливіше і, нахи
ливши з височини свою голову, запитував: чи не треба чого? 
Після обіду пан спожив чашку кофію й сів на диван, під
клавши собі за спнну подушку, яку в російських трактирах, 
замість еластичної вовки, набивають чимсь надзвичайно схо
жим на цеглу й сірнй камінь. Тут почав він позіхати б звелів 
відвести себе до свого номера, де, прилігши, заснув дві години. 
Спочивши, він написав на клаптику паперу, на прохання трак
тирного слуги, чин, ім’я й прізвище дця повідомлення куди 
слід у поліцію. На папірці, Ідучи вниз сходами служник про
читав по складах таке: «Колезький совітник, Павло Іванович 
.Чичиков, поміщик, у своїх справах» 2. Коли служник усе ще

1 В царській Росії назву спалати» мало кілька установ; були палати 
казенні судові, цивільного й кримінального сулу.

9 Цивільні чніія в царській Росії поділялися згідно з «табеллю про 
рангн» (виданою ше за Петра І) иа 14 класів: 1-ий — иайвнший — канц
лер; 2-й — дійсний тайинй сов:гник, 3-й — тайиий совітник; 4-й — дійсний
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розбирав по складах записку, сам Павло Іванович Чичиков 
пішов оглядати місто, яким був, як здавалося, задоволений, бо 
визнав, що місто ніяк не поступалось іншим губернським мі
стам, дуже била в вічі жовта фарба на кам’яних будинках і 
скромно темніла сіра на дерев'яних. Будинки булн на однн, 
два й півтора поверхи, з неодмінним мезоніном, дуже гарним, 
на думку губернських архітекторів. Подекуди ці будинки зда
валися загубленими серед широкої, як поле, вулиці і нескін
ченних парканів; подекуди збивалися докупи, і тут було по
мітно більше руху народу й жвавості. Траплялись майже по
змивані дошем вивіски з кренделями й чобітьми, де-не-де з 
намальованими синіми штанами й підписом якогось Аршавського 
кравця; де магазин з картузами, кашкетами й написом: чужо
земець Василій Федоров; де намальований був більярд з дво
ма іграчами у фраках, в які вдягаються у нас по театрах 
гості, що виходять в останньому акті на сцену. Іграчі були 
зображені з націленими киями, трохи вивернутими назад ру
ками й косими ногами, які щойно зробили в повітрі антраша 
Під усім цнм було написано: «І ось заклад». Де-не-де просто на 
вулиці стояли столи з горіхами, милом і пряниками, схожими на 
мило; де харчевня з намальованою товстою рибою і встром
леною в неї виделкою. Найчастіше ж помітно було почорні
лих двоголових державних орлів, які тепер уже замінені лако
нічним написом.- п и т е й н и й  д і м 2. Бруківка скрізь була по
ганенька. Він зазнрнув і в міський сад, який складався з то
неньких, шо кепсько прийнялись, дерев з підпорами унизу в 
формі трикутників, дуже гарно пофарбованих зеленою олійною 
фарбою. А втім, хоч ці деревця були не виші за очерет, про 
них було сказано в газетах при описі ілюмінації, що місто 
наше прикрасилось, завдяки дбайливості цивільного прави
теля, садом з тінявих та гіллястих дерев, які дають прохолоду 
в спеку, I що при тому було дуже зворушливо дивитись, як 
серця громадян тріпотіли в надмірі вдячності І струмили по

статський совітннк; 5 -й — статський совітнпк; 6-й — колезький совітиик; 
7-й — надворинй совітннк; 8-й — колезький асесор; 9-й — титулярннй 
совітннк; 10-й — колезький секретар; 11-й — корабельний секретар; 
12-й — губернський секретар. 13-й — провінціальинй секретар; 14-й — 
найнижчий — колезький регістратор.

1 Антраша — стрибок угор^, під час якого танцівник устигав схре
стити ноги.

* Питейний д іл  — шинок; тому шо внно н шинках продавалося ка- 
веине. на вивісках у шинках були поставлені державні герби, згідно з 
царським маніфестом 1767 року, «яко иа домах, под вашим (тобто цар
ським) защищеиием иаходящнхся».



токи сліз на знак подяки до пана градоначальника. Розпи
тавши докладно будочника кудн можна пройти ближче, як 
треба буде до собору, до урядових місць, до губернатора, він 
пішов глянути на річку, шо текла посеред міста; дорогою від
дер прибиту до стовпа афішу з тим, шоб, прийшовши додому, 
прочитати ї ї  гарненько, подивився пильно на даму непоганого 
вигляду, шо проходила дерев’яним тротуаром, за якою ішов 
хлопчик у військовій л івреї2 з вузликом у руці, і ще раз об
вівши все очима, ніби на те, шоб добре запам’ятати розташу
вання місця, пішов додому просто в свій номер, підтримува
ний злегка на сходах трактирним слугою. Попивши чаю, він 
сів до стола, звелів подати собі свічку, добув з кишені афішу, 
підніс ї ї  до свічки й почав читати, трохи прищуривши праве 
око. Проте, надзвичайного небагато було в афіші: виставляли 
драму п. Коцебу3, в якій Ролла грав п. Поплевнч, Кору—панна 
Зяблова, інші особи були ше менш визначні, проте він прочи
тав їх усіх, добрався навіть до ціни партеру й довідався, шо 
афіша була надрукована в друкарні губернського правління; 
потім повернув другим боком дізнатись, чи нема й там чого- 
небудь, але, не знайшовши нічого, протер очі, згорнув охайно 
й поклав у свою шкатулку, кудн мав звичай складати все, шо 
попадеться. День, здається, був закінчений порцією холодної 
телятини, пляшкою кислого квасу і міцним сном на всі за
ставки, як висловлюються по деяких місцях широкої росій
сько! держави. N

Весь наступний день присвячений був візитам: приїжджий 
вибрався робити візити всім міським сановникам. Був з поша
ною у губернатора, що, як виявилось, подібно до Чичикова, 
був ні товстий ні тонкий із себе, мав на шиї Анну4 і гово
рили навіть, що був представлений до звізди; а втім, був 
великий добряк І навіть сам вишивав іноді по тюлю Б. Потім 
пішов до віце-губернатора в, потім був у прокурора, у голови

* Будочник  — нижчий поліцейський чии, городовий сторож.
* Л іврея —  одяг лакея з облямівками, галунами, а дворянськими 

гербами.
3 Коцебу — німецький романіст-драматург (1761— 1819), автор безліч! 

п’єс, що мали свого часу великий успіх: переклади п’єс Копебу були дуже 
популярні й на російській спені на початку XIX ст. Чичиков читав афішу, 
що оголошувала про поставу драми Копебу «Гішпанці в Г}еру, або смерть 
Ролла».

* Анна на ш иї —  назва ордена 2-го ступепя у виглнді хреста, икнй 
носили на шнТ; звізда  — орден Станіслава 1-го ступеня.

5 Вишивання й Інші жіночі рукоділля були досить поширені І серед 
чоловіків у російському дворянському суспільстві на початку XIX ст.

* Віце-губернатор — помічник губернатора.



палати, у поліцеймейстера ', у відкупника, у начальника над ка
зенними фабриками... шкода, шо трохи важко пригадати всіх 
сильних світу сього, але досить сказати, що приїжджий ви
явив незвичайну діяльність щодо візитів- він з’явився навіїь за
свідчити пошану інспекторові лікарської упрази й міському 
архітекторові. І поим ще довго сидів у бричці, пригадуючи 
кому б іщеі зробити візит, та вже більше в місті не знайшлось 
чиновників^'У розмовах з цнми властителями він дуже вправно 
умів підлестити кожному. Губернаторові натякнув якось між 
іншим, що в ^його губернію в’їж дж ав як у рай, шляхи скрізь 
бархатні, і що ті уряди, які настановлюють мудрих сановників, 
варті великої похвали. Поліцеймейстерові сказав шось дуже 
приємне про міських будочників, а в розмові з віце-губернато
ром та головою палати, які були ще тільки статські совітники, 
сказав навіть помилково двічі «ваше превосходительство», що 
дуже їм сподобалось. Наслідком цього було те, шо губерна
тор запросив його завітати до нього того ж дня на домашню 
вечірку, інші чиновники й собі так само — хто на обід, хто на 
бостончик, хто на чашку чаю.

Про себе приїжджий, як здавалось, уникав багато гово
рити, а коли говорив, то якимись загальними словами, з по
мітною скромністю, розмова його в таких випадках набирала 
дещо книжних зворотів: що він незначущий черв світу цього 
і недостойннй того, щоб багато про нього турбуватись; що за
знав багато на віку своєму, потерпів на службі за правду, 
мав багато ворогів, які важнли навіть на життя ного, і що те
пер, бажаючи спокою, шукає обрати, нарешті, місце 
для проживання, і що, прибувши в це місто, визнав 
за неодмінний обов’язок засвідчити свою пошану пер
шим його сановникам. Оце й усе, що довідались у місті про 
цю нову особу, яка дуже скоро не проминула показати себе 
на губернаторській вечірці. Готування до цієї вечірки забрало 
понад дві години часу, і тут у приїжджому виявилась така 
уважність до туалету, яку навіть не скрізь бачено. Після не
великого пообіднього сну він звелів подати вмиватись і над
звичайно довго тер милом обидві щоки, підперши їх зсередини 
язиком; потім, взявши з плеча в трактирного слуги рушник, 
витер ним з усіх боків повне своє обличчя, почавши з-за вуха 
і пирснувши перед тим разів зо два в самісіньке обличчя трак
тирного слуги. Потім надів перед дзеркалом манішку, вискуб 
дві волосинки, що вилізли з носа, і безпосередньо після цього

1 Поліцеймейстер — начальник міської поліції.
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опинився у фраку брусничного кольору з Іскрою. Таким спо
собом одягшись, покотив він власним екіпажем по безконечно 
широких вулицях, скупо освітлених із вікон, що де-не-де миго
тіли. Тимчасом губернаторський дім був так освітлений, хоч би 
й для балу; коляска з ліхтарями, перед ганком два жан
дарми, форейторські1 крики віддалік, — одно слово, усе як 
треба. Увійшовши в зал, Чичиков мусив на хвилинку примру
жити очі, бо блиск від свічок, ламп і дамського вбрання був 
страшний. Усе було залите світлом. Чорні фраки мигтіли й ме
тушились нарізно й купами там і там, як носяться мухи на бі
лому сяючому рафінаді в пору гарячого липневого літа, коли 
стара ключниця рубає й ділить його на сяючі грудкн перед 
розчиненим вікном; діти всі дивляться, зібравшись навколо, 
цікаво стежачи за рухами твердих рук її, що підіймають мо
лот, а повітряні ескадрони мух, здійняті легким повітрям, влі
тають сміливо, як повновладні господарі, і, користуючись під
сліпуватістю старої та сонцем, що непокоїть очі її , обсідають 
ласі шматочки, де розкидом, а де густими купами. Насичені 
щедрим літом, що й так на кожному кроці розставляє ласі 
страви, воли влетіли зовсім не затим, щоб їсти, але щоб 
тільки показати себе, пройтись туди й сюди по цукровій купі, 
потерти одна об одну задні чи передні ніжки, або почухати 
ними у себе під крильцями, або, витягти обидві передні 
лапки, потерти ними в себе над головою, повернутись І знову 
прилетіти з новими докучними ескадронами. Не встиг Чичиков 
оглянутись, як уже був схоплений під руку губернатором, що 
відрекомендував його зразу ж губернаторші. Приїжджий гість 
І тут не схибив: він сказав якийсь комплімент, вельми при
стойний для людини середніх літ, яка має чин не занадто ве
ликий і не занадто малий. Коли танцюючі пари, встановив
шись, притиснули всіх до стіни, він, заклавши руки назад, ди
вився на ннх хвилини зо дві дуже уважно.—Багато дам були 
гарно одягнені й по моді, інші одяглись у що бог послав до 
губернського міста. Чоловіки тут, як"Тскрізь, були двох родів: 
одні тоненькі, які все упадали коло дам; деякі з них були та
кого роду, що насилу можна було відрізнити їх від петербур
зьких, мали так само вельми обмірковано і з смаком зачесані 
бакенбарди, або просто миловиді, вельми гладенько вибриті 
овали облич, так само говорили по-французькому І смішили 
дам так само, як І в Петербурзі. Другий рід чоловіків стано

1 Форейтор — верховий коиюх, що склів иа одному а коней у перед
ній парі при запряжці четвіркою або шестіркою.
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вили товсті або такі ж, як Чичиков, тобто не так, щоб занадто 
товсті, проте й не тонкі. Ці, навпаки, поглядали скоса і осту
палися від дам і поглядали тільки по боках, чи не розставляв 
губернаторський слуга зелений стіл для в і с т уОбличчя  в них 
були повні й круглі, на деяких навіть були бородавки, дехто 
був і рябуватий; волосся вони на голові не носили ні чубчи
ком, ні буклями, ні на манер «чорт мене забери», як говорять 
французи; волосся в них було або низько підстрижене, або 
прилизане, а риси обличчя здебільшого округлі й міцні. Це 
були почесні чиновники в місті. Гай-гай! товсті вміють краше 
на цьому світі влаштовувати справи свої, ніж тоненькі. То
ненькі служать більше для особливих доручень або тільки 
числяться і хиляються туди й сюди; їхнє існування якесь за
надто легке, повітряне й зовсім не надійне. Товсті ж ніколи І'Є 
займають побічних місць, а все прямі, і вже коли сядуть де, то 
сядуть надійно і міцно, так, що швидше місце затріщить і 
увігнеться під ними, а вони вже не злетять. Зовнішнього 
блиску вони не люблять, на них фрак не так майстерно скроє
ний, як у тоненьких, зате в шкатулках — благодать божа. У 
тоненького за три роки не залишається жодної душі, не за
ставленої в ломбард, у товстого спокійно, дивись — і з’явився 
десь в кінці міста будинок, куплений на ім’я дружини, потім у 
другому кінці другий будинок, потім під містом хуторець, потім 
І село з усіма угідцями. Нарешті, товстий, послуживши бо
гові й цареві, заслуживши загальну пошану, залишає службу, 
перебирається й робиться поміщиком, славним російським па
ном, хлібосолом, і живе, і добре живе. — А після нього знову 
тоненькі спадкоємці розтринькують за російським звичаєм на 
кур’єрських усе батьківське добро. Не можна потаїти, що 
майже такого роду міркування займали Чичикова в той час, 
коли він розглядав товариство, і наслідком цього було те, що 
він нарешті приєднався до товстих, де зустрів майже все зна
йомі обличчя: прокурора з вельми чорними густими бровами й 
лівим оком, що трохи підморгувало, так, ніби він казав: «хо
дімо, брат, до іншої кімнати, там я тобі щось скажу»,—а втім, 
людину серйозну й мовчазну: поштмейстера, низенького чоло
віка, але дотепника й філософа; голову палати, вельми роз
судливу й люб’язну людину,— вони всі привітали його, як дав
нього знайомого, на що Чичиков уклонявся, трохи набік, проте 
не без приємності. Тут же познайомився він з дуже обхідливим 
І чемним поміщиком Маніловим і трохи незграбним з вигляду

1 Віст — иазоа грн. Столи лля гри в карти вкриті зеленим сукном.
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Собакевичем, що з першого разу наступив йому на ногу, про
мовивши: «Прошу прощення». Тут же йому всунули карту на 
ьіст, яку він взяв з таким самим ввічливим поклоном. Вони сіли 
за зелений стіл і не вставали вже до вечері. Усі розмови при
пинились, як буває завжди, коли нарешті беруться до справж
ньої роботи. Хоч поштмейстер був дуже говіркий, але й той, 
узявши до рук карти, зараз же виявив на обличчі своєму мис
лячу фізіономію, покрив нижньою губою верхню і зберігав 
таку міну під час усієї гри. Ходячи фігурою, він міцно стукав 
по столу рукою, промовляючи, якщо була дама: «Пішла стара 
попадя», якщо ж король: «Пішов тамбовський мужик!» А го
лова приказував: «А я його по вусах! А я її  по вусах!» Часом 
при ударі карт по столу зривалися вислови: а! була не 
була, — нема з чого, то з бубни! Або ж просто вигуки:—черви! 
червоточина! пікенція! або—пікендарс, пічурущух! пічура! і на
віть просто: пічук! — назви, якими перехрестили вони масті в 
своєму товаристві. Скінчивши гру, сперечались, як водиться, 
досить голосно. Приїжджий наш гість теж сперечався, але 
якось надзвичайно майстерно, так шо всі бачили, що вій спе
речався, а тимчасом приємно сперечався. Ніколи він не казав: 
ви походили, але: ви зволили походити; я мав честь побити 
вашу двійку—і таке інше. Шоб ще краще поєднати на чомусь 
своїх противників, він щоразу підносив їм усім свою срібну ч 
фініфтю 1 табакерку, на дні якої помітили дві фіалки, покла
дені туди для запаху. Увагу приїжджого особливо привернули 
до себе поміщики Манілов і Собакевич, про яких було зга
дано више. Він зразу ж про них розвідався, відкликавши тут же 
трохи яабік голову палати та поштмейстера. Кілька запитань, 
ним зроблених, виявили в гостеві не тільки допитливість, але 
й статечність, бо передусім розпитав він, скільки в кожного з 
них душ селян, і в якому стані перебувають їхні маєтки, а по
тім уже довідався, як на ім’я та по-батькові. За малий час він 
цілком встиг їх зачарувати. Поміщик Манілов, ще зовсім не 
літня людина, що мав очі солодкі, як цукор, і мружив їх кож
ного разу, коли сміявся, був від нього без пам’яті. Вій дуже 
довго тиснув йому руку й пильно просив зробити йому честь 
своїм приїздом у село, до якого, за його словами, було тільки 
п’ятнадцять верст від міської застави. На це Чичиков, дуже 
ввічливо нахиливши голову й щиро потиснувши руку, відповів, 
шо він не тільки з великою охотою ладен це виконати, але на
віть уважатиме за найсвятіший обов’язок. Собакевич теж ска-

> 3  фініфтю — прикрашена емаллю по металу.
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зав яешо лаконічно: «I цо мене прошу», човгнувши ногою, 
взутою в чобіт такого велетенського розміру, до якого навряд 
чи можна де знайти відповідну ногу, особливо в теперішній 
час, коли й на Русі починають переводитись богатирі.

Другого дня Чичиков вибрався на обід і вечірку до поліцей
мейстера, де з третьої години по обіді сіли за віст і грали до 
другої години ночі. Там, між іншим, він познайомився з помі
щиком Ноздрьовим, людиною років тридцяти, промітним чо
ловічком, який йому після трьох-чотирьох слів почав гово
рити ти. З поліцеймейстером і прокурором Ноздрьов теж був на 
ти і поводився по-приятельському, та коли сіли грати у велику 
гру, поліцеймейстер і прокурор надзвичайно уважно роздивля
лись його взятки й стежили майже за кожною картою, якою 
він ходив.

Другого дня Чичиков провів вечір у голови палати, який 
приймав гостей своїх у халаті, трохи заяложеному, і в тому 
числі двох якихось дам. Потім був на вечері у віце-губерна
тора, на великому обіді у відкупника, на невеликому обіді у 
прокурора, хоч він вартий був великого; на закусці після 
обідні, даній міським головою, яка теж варта була 
обіду. Одно слово, жодної годнни не доводилося йому зали
шатися дома, і до гостиниці він приїжджав затим тільки, 
щоб заснути. Приїжджий у всьому якось умів обернутись і по
казав себе досвідченою світською людиною. Хоч про що була 
розмова, він завжди вмів підтримати її: чи йшла мова про кін
ський завод — він говорив і про кінський завод; чи говорили 
про хороших собак, і тут він подавав дуже путні зауваження; 
чи трактували про слідство, проведене казенною палатою 1 — 
він показав, що йому відомі також і судейські витівки; чи 
було міркування про більярдну гру — і в більярдній грі не да
вав він промаху; чи говорили про чесноту — і про чесноту мір
кував він дуже добре, аж  з сльозами на очах; про виріб го
рілки — і на горілці знався він не погано; про митних нагляда
чів і чиновників — і про них він міркував так, немов сам був і 
чиновником і наглядачем. — Але, дивна річ, він усе це вмів 
огортати якоюсь поважністю, вмів добре триматися. Говорив ні 
голосно, ні тихо, а зовсім так як слід. Одно слово, куди не 
поверни, був дуже порядний чоловік. Всі чиновники були за
доволені приїздом нової особи. Губернатор про нього казав, 
що він добромисна людина; прокурор — що він путня людина; 
жандармський полковник казав, що він учена людина; голова

1 К азенна палата—  урядова установа, шо відала фінансовими спра
вами в губернії.
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палати — гао він знаюча й поважна людина; поліцеймей
стер — що він поважна і люб’язна людина; дружина поліцей
мейстера — що він найлюб’язніша і найобхідливіша людина. 
Навіть сам Собакевич, що рідко одзивався про кого-небудь 
добре, приїхавши досить пізно з міста і вже зовсім роздяг- 
шись та лігши на ліжко біля худорлявої дружини своєї, ска
зав їй: «Я, серденько, був у губернатора на вечірці і у поліцей
мейстера обідав, і познайомився з колезьким совітником 
Павлом Івановичем Чичиковим: надзвичайно приємна людина!» 
На це дружина відказала: «Гм!» і штовхнула його ногою.

Така думка, вельми втішна для госгя, склалася про нього 
в місті, і вона держалась доти, доки одна чудна властивість 
гостя і справа, або, як кажуть у провінціях, пасаж, про який 
читач незабаром дізнається, не спантеличили цілковито майже 
все місто.

Р О З Д І Л  II

Вже більше тижня приїжджий пан жив у місті, роз’їж 
джаючи по вечірках та обідах і, таким чином, проводячи, як 
то кажуть, дуже приємно час. Нарешті, він зважився пере
нести свої візити за місто і одвідати поміщиків Манілова та 
Собакевича, яким дав слово. Може, до цього спонукала 
його інша, істотніша причина, справа серйозніша, ближча до 
серця... Та про все це читач дізнається поступово і в свій час, 
якщо тільки матиме терпіння прочитати пропоновану повість, 
дуже довгу, шо має потім розгорнутися ширше і просторіше в 
міру наближення до кінця, який вінчає діло. Кучерові Селі- 
фану було дано наказ рано-вранці запрягти коні у відому 
бричку, а Петрушці наказано було зостатися дома, доглядати 
кімнату й чемодани. Для читача буде не зайвим познайоми
тися з цими двома кріпаками нашого героя. Хоча, звісно, вони 
особи не такі помітні і те, що звуть другорядні або навіть 
третьорядні, хоч головні ходи й пружини поеми не на них 
утверджені й хіба де-не-де торкаються і злегка зачіпають їх,— 
але автор любить надзвичайно бути докладним в усьому, і з 
цього боку, незважаючи на те, що сам людина руська, хоче 
бути акуратним, як німець А втім, це забере небагато часу 
й місця, бо небагато треба додати до того, що вже читач знає, 
тобто, що Петрушка ходив у трохи заширокому коричневому 
сюртуці з панського плеча і мав, за звичаєм людей свого 
звання, великий ніс і губи. Вдачі він був більше мовчазної, 
ніж балакучої; мав навіть благородний нахил до освіти, тобто
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до читання книг, змістом яких не клопотався: йому було зов
сім однаково, чи це — пригоди закоханого героя, чи просто 
буквар, чи молитовник — він усе читав з однаковою увагою; 
якби йому підкинули хімію, він і від неї не відмовився б. Йому 
подобалося не те, про шо читав він, але більше саме читання, 
або краще сказати, процес самого читання, що от, мовляв, з 
літер завжди виходить яке-небудь слово, яке часом чорт його 
знає, що й значить. Це читання відбувалося здебільшого в ле
жачому стані, у передпокої, на ліжку й на матраці, що зро
бився від такої обставини плескуватим 1 тоненьким, як кор
жик. Крім пристрасті до читання, він мав ще дві звички, що 
були його двома іншими характерними рисами: спати, не роз
дягаючись, так як є, у тому ж сюртуці, і носити завжди з со
бою якийсь свій особливий дух, свій власний запах, що від
гонив трохи жилим покоєм, так що досить було йому тільки 
примостити десь своє ліжко, хоч навіть у нежилій доти кім
наті, та перетягти туди шинель і пожитки, і вже здавалось, 
що в цій кімнаті літ з десять жили люди. Чичиков, будучи лю
диною дуже дражливою і навіть у деяких випадках вередли
вою, потягши в себе повітря на свіжий уранці ніс, тільки кри
вився та струшував головою, промовляючи: «ти, брат, чорт 
тебе знає — потієш, чи що. Пішов би ти хоч до лазні». На 
це Петрушка нічого не відповідав і намагався зразу ж знайти 
собі якусь роботу: або підходив з щіткою до розвішеного па
йового фраку, або просто прибирав шо-небудь. Що думав вій 
у той час, коли мовчав? Може, він говорив сам собі: «та йти,  
одначе, хороший. Не набридло тобі сорок разів повторяти те 
саме...» Бог відає, важко знати, що думає дворовий кріпак у 
той час, коли пан дає йому напучення. От і все, шо для пер
шого разу можна сказати про Петрушку. Кучер Селіфан був 
зовсім інша людина... Але авторові дуже ніяково займати так 
довго читачів людьми низького класу, знаючн з досвіду, як 
неохоче знайомляться вони з низькими станами. Така вже 
руська людина: кортить їй зазнатися з тим, хто хоч би на 
один час був виший за неї, і шапкове знайомство з графом 
або князем для неї краще за всякі близькі дружні відносини. 
Автор навіть непевен за свого героя, який тільки колезький 
совітник. Надворні совітники 1 може і познайомляться з ним, 
але ті, хто підібрався вже до чинів генеральських, ті, бог знає, 
може, навіть кинуть один з тих зневажливих поглядів, які ки

1 Чнн надворного совітннка (за  табелем про рангн 7-го класу) дорів
нював чннові підполковника; генеральським чинам відповідали чини 4-го
і внше класів: дійсний, статський, таііиий совітник.
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дає горда людина на все, шо плазує біля ніг її, або, шо ше 
гірше, проминуть убійчою для автора неувагою. Та хоч яке 
сумне те й друге, а все ж, одначе, треба вернутися до героя. 
Отож, давши потрібні накази ще звечора, прокинувшись уранці 
дуже рано, вимившись, витершись з ніг до голови мокрою губ
кою, що робилося тільки неділями, а того дня випала неділя, 
поголившись так, що щоки зробились як справжній атлас, гла
денькі та лискучі, надівши фрак брусничного кольору з іскрою 
і потім шинель на великих ведмедях *, він зійшов сходами, 
підтримуваний під руку то з одного, то з другого боку трак
тирним слугою, і сів у бричку. З громом виїхала бричка з-під 
воріт гостиниці на вулицю. Піп, що проходив мимо, скинув ка
пелюх, кілька хлопчаків у замазаних сорочках простягли руки, 
приказуючи: «пане, подай сиротинці!» Кучер, помітивши, що 
один з них був дуже охочий ставати на позадки, хльоснув 
його батогом, і бричка пішла стрибати по камінню. Не без ра
дості був узрітий здалека смугастий шлагбаум2, який давав 
знати, що бруківці, як і всякій іншій муці, буде скоро кінець і, 
ще кілька разів ударившись досить міцно головою об короб, 
Чичиков покотив, нарешті, по м’якій землі. Щойно відійшло на
зад місто, як почалися, нашим звичаєм, всякі дурниці по обидва 
боки дороги: купинкн, ялинник, низенькі миршаві кущі моло
дих сосен, обгорілі стовбури старих, дикий верес і тому подібний 
непотріб. Траплялися витягнуті в шнур села, будівлями схожі 
на старі складені дрова, вкриті сірими покрівлями з різьбле
ними дерев’яними під ними оздобами на зразок висячих виши
ваних рушників. Кілька мужиків, як звичайно, позіхали, 
сндячи на лавах перед ворітьми в своїх баранячих кожухах, 
баби з товстими обличчями й перев’язаними грудьми дивилися 
з верхніх вікон; з  нижніх визирало теля або висувала сліпу 
морду свою свиня. Одно слово, краєвиди відомі. Поминувши 
п’ятнадцяту версту, він згадав, що тут, за словами Манілова, 
мало бути його село, але й шістнадцята верста уже пролетіла, 
а села все не видно, і коли б не два мужики, що трапилися на
зустріч, то навряд чи довелося б їм потрапити в лад. На за
питання, чи далеко село Заманіловка, мужики поскидали 
шапки й один з них, що був розумніший і мав бороду клин
ком, відповідав: «Маніловка, може, а не Заманіловка?»

— Атож, Маніловка.

1 На ведмедях  — на ведмедячому хутрі.
* Ш лагбаум — спускна перекладина на міських заставах, яка закри

вала проізд. Ідучий повинен був прн в’їзді до міста показувати вартовому 
свої документи, тоді шлагбаум піднімався.
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— Маніловка! а як минеш ще одну версту, так от тобі, 
тобто, так прямо праворуч.

— Праворуч? — озвався кучер.
— Праворуч,— сказав мужик. — Це буде тобі дорога в 

Маніловку; а Заманіловки ніякої немає. Вона зветься так, 
тобто її прозвали Маніловка, а Заманіловки тут зовсім нема. 
Там прямо на горі побачиш будинок, кам’яний, на два поверхи, 
панський будинок, у якому, тобто, живе сам пан. Оце тобі й 
буде Маніловка, а Заманіловки зовсім немає ніякої тут, і не 
було.

Поїхали відшукувати Маніловку. Проїхавши дві версти, 
натрапили на поворот на путівець, але вже і дві, і трн, І чо
тири версти, здається, зробили, а кам’яного будинку на два 
поверхи все ще не було видно. Тут Чичиков згадав, що коли 
приятель запрошує до себе на село за п’ятнадцять верст, то 
значить, що до нього є добрих тридцять. Село Маніловка не 
багатьох могло привабити місцем свого розташування. Буди
нок панський стояв окремо на узгір’ї, тобто на підвищенні, 
відкритому всім вітрам, яким тільки заманеться повіяти; схил 
гори, на якому він стояв, був одягнений підстриженим дер
ном. На ньому були розкидані по-англійському1 дві-три клумби 
з кущами бузку та жовтої акації; п’ять-шість берез невели
кими купами здіймали подекуди свої дрібнолисті, ріденькі вер
хів'я. Під двома з них була альтанка з плесковатим зеленим 
куполом, дерев’яними голубими колонами й написом* «храм 
самотніх роздумів», трохи нижче ставок, укритий зеленню, що 
зрештою невдивовижу в аглицьких садах російських поміщи
ків. Внизу цього підвищення, і почасти на самому схил!, тем
ніли вздовж і впоперек сіренькі рублені хати, які герой наш, 
невідомо з яких причин, ту ж хвилину почав рахувати й нара
хував понад дві сотні. Ніде між ними не росло деревця чи 
якої-небудь зелені; скрізь визирала сама тільки колода. 
Краєвид оживляли дві баби, шо, мальовничо підібравши спід
ниці й підтикавшись з усіх боків, брели по коліна в ставку, 
тягнучи за дві дерев’яні жердини подертий волок, де заплу
талось два раки та блищали спіймані плітки; баби, здавалось, 
були між собою в сварці і за щось перелаювались. Віддалік, 
осторонь, темнів якимсь нудно-синюватим кольором сосновий 
ліс. Навіть сама погода вельми до речі прислужилась: день
був не то ясний, не то похмурий, а якогось світлосірого ко

1 Тобто на відкритому міспі. серед широкого газону. Англійський сад 
(стнль садового мистецтва, що ввійшов V моду в ХУІТТ с т ) має просторі, 
нічіш не засаджені лукн, облямовані краснвимн групами дерев.
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льору, який буває тільки на старих мундирах гарнізонних сол
датів, цього, зрештою, мирного війська, але почасти нетвере
зого в недільні дні. Для докінчення картини не бракувало 
півня, провісника мінливої погоди, який, незважаючи на те, шо 
голова продовбана була аж до мозку дзьобами інших півнів у 
відомих справах залицяння, горлав дуже голосно І навіть по
ляскував крилами, обсмиканими, як старі рогожки. Під’їж дж а
ючи до двору, Чичиков помітив на ганку самого хазяїна, що 
стояв у зеленому шалоновому 1 сюртуці, приставивши руку до 
лоба у вигляді зонтика над очима, щоб роздивитися краще 
під'їжджаючий екіпаж. В міру того, як бричка наближалась до 
ганку, очі його веселішали, і посмішка розсувалася більше й 
більше.

— Павло Іванович! — скрикнув він нарешті, коли Чичиков 
злазив з брички. — Насилу ви таки нас згадали!

Обидва приятелі дуже міцно поцілувались, і Манілов повів 
свого гостя до кімнати. Хоч час, протягом якого вони прохо
дитимуть сіни, передпокій і їдальню, трохи закороткий, але 
спробуємо, чи не встигнемо як-небудь ним скористуватись і 
сказати дещо про хазяїна дому. Але тут автор мусить призна
тися, що такий задум дуже трудний. Далеко легше змальову
вати характери великого розміру: там просто фарби з усієї 
руки на полотно, чорні пекучі очі, навислі брови, переораний 
зморшкою лоб, перекинутий через плече чорний або, як жар 
червоний, плащ — і портрет готовий; але ось ці всі панове, 
яких багато на світі, які з вигляду дуже схожі між собою, а 
тимчасом, як придивишся, побачиш багато невловимих особ
ливостей,— ці панове страшенно трудні для портретіз. Тут до
ведеться дуже напружувати увагу, поки примусиш перед со
бою виступити всі тонкі, майже невидимі риси, і взагалі далекб 
доведеться заглиблювати вже удосвідчений в науці випиту
вання погляд.

Один бог хіба що міг сказати, який був характер Манілова. 
Є рід людей, відомих під іменем: люди так собі, ні се ні те, 
«ні в городі Богдан ні в селі Селіфан», за словами приказки. 
Може, до них слід прилучити й Манілова. З вигляду він був 
чоловік показний; риси обличчя його були не позбавлені при
ємності, але в цю приємність, здавалось, занадто було пере
дано цукру; в манерах і зворотах його щось ніби запобігало 
прихильності й знайомства. Він посміхався знадливо, був біля
вий, з голубими очима. В першу хвилину розмови з ним не мо

1 Шалон —  сорт шерстяної матерії.
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жеш не сказати: яка приємна й добра людинаї Дальшої хви
лини нічого не скажеш, а третьої скажеш: чорт знає, шо 
таке! — і відійдеш геть далі; коли ж не відійдеш, то відчуєш 
нудьгу смертельну. Від нього не діждешся ніякого живого 
або хоч задирливого слова, яке можеш почути майже від уся
кого, коли торкнешся зачіпливої для нього речі. У всякого є 
свій запал: у одного запал звернувся до хортів; другому зда
ється, шо він великий люби гель музики й напрочуд відчуває 
всі глибокі місця в ній; третій митець усмак пообідати; чет
вертий зіграти роль хоч на вершок вищу від тієї, яка йому 
призначена; п’ятий, з бажанням більш обмеженим, спить І 
снить про те, як би пройтись на гулянці з флігель-ад’ютан- 
ю м 1 на показ своїм приятелям, знайомим 1 навіть незнайомим; 
шостий обдарований такою вже рукою, яка почуває бажання 
надприродне заломити ріжка 2 якому-небудь бубновому тузові 
або двійці, тоді, як рука сьомого так і лізе навести де-небудь 
порядок, підібратися ближче до особи станційного доглядача 3 
або візників, — одно слово, у всякого є своє, але в Манілова 
нічого не було. Дома він говорив дуже мало І здебільшого 
міркував І думав, а про що він думав, теж хіба шо богові ві
домо. — Господарством не можна сказати, щоб він займався, 
він навіть ніколи не їздив на поля: господарство йшло якось 
само собою. Коли прикажчик казав: «добре б, пане, те й те 
зробити»; «атож, непогано», відповідав він звичайно, курячи 
люльку, курити яку набув звичку, коли ще служив у армії, де 
вважався за найскромнішого, найделікатнішого і найосвічені- 
шого офіцера, «а й справді непогано», повторював він. Коли 
приходив до нього мужик і, почухавши потилицю, казав: «До
звольте, пане, відлучитись на роботу, на подать заробити»; 
«іди», казав він, курячи люльку, і йому навіть на думку не 
спадало, що мужик ішов пиячити. Іноді, дивлячись з ганку на 
подвір’я І на став, говорив він про те, як би добре було, 
коли б раптом від будинку провести підземний хід, або через 
став збудувати кам’яний міст, на якому були б по обидва боки 
крамниці, і щоб у них сиділи купці й продавали усякий дріб
ний крам, потрібний для селян. — При цьому очі його ставали 
надзвичайно солодкі, і обличчя набувало найзадоволенішого

1 Флігель-ад'ютант —  ад’ютант при царі або при комусь Із членів 
царської сім'ї.

* Заломити ріжка —  термін картярської грн в банк; у карти, якого 
ідуть проти банкомета, загинався ріжок.

* Станційний доглядач —  чиновник, у віданні якого булн почтові стаи- 
ції, звідки за встановлену плату давали почтові казенні коні.



виразу. А втім, усі ці прожекти так І кінчались самими тільки 
словами. В його кабінеті завжди лежала якась книжка, за
кладена закладкою на 14 сторінці, яку він постійно читав уже 
два роки. У домі його чогось завжди бракувало: у вітальні 
стояли прекрасні меблі, обтягнуті пишною шовковою матерією, 
яка, певно, коштувала дуже недешево; але на два крісла її 
невистачило, і крісла стояли обтягнуті просто рогожею; хазяїн, 
правда, протягом кількох років щоразу остерігав свого гостя 
словами: не сідайте на ці крісла, вони ще не готові. А в якій 
кімнаті то й зовсім не було меблів, хоч і було говорено в перші 
дні по одруженні: «серденько, треба буде завтра поклопота
тись, щоб у цю кімнату хоч на час поставити меблі». Увечері 
подавався на стіл дуже елегантний свічник із темної бронзи, 
э трьома античними граціями ', з перламутним пишним щи
том 2, і поруч з ним ставився якийсь просто мідний інвалід, 
кривий, скручений набік і увесь в лою, хоч цього не помічав 
ні хазяїн, ні хазяйка, ні слуги. Дружина його... а втім, вони 
були цілком задоволені одне о д н іім . Дарма що минуло більше 
восьми років після їх одруження, з них усе ще кожен прино
сив другому або шматочок яблука, або цукерку, або горішок 
і говорив зворушливо-ніжним голосом, що виявляв досконале 
кохання- «розкрий, серденько, свій ротик, я тобі покладу цей 
шматочок». Само собою розуміється, що ротик розкривався 
при такій нагоді дуже граціозно. На день народження гото
вані були сюрпризи — який-небудь бісерний чехольчик на зу
бочистку. І вельми часто, сидячи на дивані, раптом, зовсім 
невідомо з яких причин, один, залишивши спою люльку, а 
друга шитво, якщо тільки держала його на ту пору в руках, 
вони напечатували одне одному такий млосний і довгий поці
лунок, що під час його можна легко б викурити маленьку со
лом’яну сигарку. Одно слово, вони були, як то кажуть, шас- 
ливі. Звісно, можна б зауважити, що в домі є багато Інших 
занять, крім тривалих поцілунків та сюрпризів, і багато б 
можна зробити різиих запитів. Навішо, наприклад, по-дурному 
й без толку готується на кухні? навішо досить порожньо в 
коморі? навіщо злодійка ключниця? навіщо нехлюї і п’яниці 
слуги? навіщо вся челядь спить немилосердним чином і бзії- 
дикує всю решту часу? Але все це предмети низькі, а Мані- 
лова вихована добре. А добре виховання, як відомо, здобу

1 Грації — міфологічні богині краси.
г Щиток з перламутру, фарфору або кольорового скла, що пропускає 

світло, але притлумлює різкість свічного полум’я. Щитки вкривались 
іноді якими-небудь візерунками, малюнками.
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вається в пансіонах... А в пансіонах, як відомо, три головні 
дисципліни становлять основу людських чеснот: французька 
мова, потрібна для шастя родинного життя, фортепіано, для 
дарування приємних хвилин дружині, І, нарешті, власне госпо
дарська частина: в'язання гаманців та інших сюрпризів. А 
втім, бувають різні вдосконалення й зміни в методах, особливо 
в теперішній час; усе це більше залежить від розважливості іі 
здібностей самих господинь пансіону. В деяких пансіонах бу
ває так, шо попереду фортепіано, потім французька мова, а 
тоді вже господарська частина. А іноді буває й так, шо по
переду господарська частина, тобто в’язання сюрпризів, по
тім французька мова, а тоді вже фортепіано. Різні бувають 
методи. Не завадить зробити ще зауваження, що Манілова... 
але, признаюсь, про дам я дуже боюсь говорити, та й до того, 
мені час вернутися до наших героїв, шо стояли вже кілька 
хвилин перед дверима вітальні, взаємно припрошуючи один 
одного пройти вперед.

— Зробіть ласку, не турбуйтесь так для мене, я пройду 
потім,— казав Чичиков.

— Ні, Павле Івановичу, ні, ви — гість,— казав Манілов, 
показуючи йому рукою на двері.

— Не клопочіться, будь ласка, не клопочіться; будь ласка, 
проходьте, — казав Чичиков.

— Ні, вже вибачте, не допущу пройти позаду такому при
ємному, освіченому гостеві.

— Чому ж освіченому?.. Будь ласка, проходьте!
— Ну, та вже ззольте проходити ви.
— Та чого ж?
— Ну, та вже того, — сказав з приємною усмішкою Ма

нілов.
Нарешті, обидва приителі ввійшли в двері боком і трохи 

притиснули один одного.
— Дозвольте мені вам представити дружину мою, — ска

зав М анілов.— Серденько! Павло Іванович!
Чичиков справді побачив даму, яку він зовсім був не помі

тив, розкланюючись на дверях з Маніловим. Вона була непо
гана, одягнута до лиця. На ній добре лежав добротний шоько- 
вий капот блідого кольору; тонка невелика кисть руки її щось 
кинула похапцем на стіл І стиснула батистову хусточку з ви
шиваними кінчиками. Вона підвелася з дивана, иа якому си
діла. Чичиков ие без задоволення підійшов до її руки. Маиі- 
лова промовила, трохи навіть гаркавлячи, що він дуже пора



дував Тх своїм приїздом, 1 що чоловік її. не минало дня, шоб 
не згадував про нього.

— А так, — промовив Манілов, — вже вона бувало все пи
тає мене: «та чого ж твій приятель не їде?» — «Зажди, сер
денько, приїде».. А от ви, нарешті, й ушанували нас своїм 
відвіданням. Вже таку, справді, втіху дали нам — майськнй 
день, іменини серця...

Чичиков, почувши, що справа вже дійшла до іменин серця, 
дещо навіть збентежився й відповів скромно, що ні гучного 
імені ие має, ні навіть рангу помітного.

— Ви все маєте, — урвав Манілов з такою ж приємною 
посмішкою, — усе маєте, навіть ще більше.

— Як вам сподобалося наше місто? — промовила Мані- 
лова. — Чи приємно провели там час?

— Дуже гарне місто, прекрасне місто, — відказав Чичи
ков,— і час провів дуже приємно: товариство-— обхідливішого 
бути не може.

— А як вам сподобався наш губернатор? — сказала Мані- 
лова.

— А правда, преповажна й прелюб’язна людина? — додав 
Манілов.

— Щира правда, — сказав Чичиков,—преповажна людина. 
І як він увійшов у свої обов’язки, як розуміє їхі Треба ба
жати якнайбільше таких людей.

— Як він може отак, знаєте, прийняти всякого, додержати 
делікатності в своїх вчинках, — докинув Манілов з усмішкою 
і від задоволення майже зовсім заплющив очі, як кіт, якому 
глегка полоскотали за вухами пальцем.

— Дуже обхідлива й приємна людина, — продовжував 
Чичиков, — і який митець! Я навіть ніяк не міг гадати цього. 
Як гарно вишиває всякі домашні узори! Він мені показував 
своєї роботи гаманець: рідко яка дама може так майстерно 
вишити.

— А віце-губернатор, правда, яка мила людина?— сказав 
Манілов, знову трохи примруживши очі.

— Дуже, дуже достойна людина, — відповів Чичиков.
— Ну, дозвольте, а як вам сподобався поліцеймейстер? 

Адже правда, що дуже приємна людина?
— Надзвичайно приємна, і яка розумна, яка начитана лю

дина! Ми в нього програли у віст разом з прокурором і голо
вою палати аж до останніх півнів. Дуже, дуже достойна лю
дина!
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— Ну, а якої ви думки про дружину поліцеймейстера? — 
додала Манілова. — Правда, прелюб’язна жінка?

— О, це одна з найдостойніших жінок, яких я тільки 
знаю, — відповів Чичиков.

По тому не проминули голову палати, поштмейстера і та
ким чином перебрали майже всіх чиновників міста, які всі ви
явились найдостойнішими людьми.

— Ви завжди на селі проводите час? — зробив нарешті в 
свою чергу запитання Чичиков.

— Здебільшого на селі,—відповів Манілов.—Іноді, правда, 
приїжджаємо в місто для того тільки, щоб побачитися з осві
ченими людьми. Здичавієш, знаєте, якщо весь час житимеш 
замкнуто.

— Правда, правда, — сказав Чичиков.
— Звісно, — продовжував Манілов, — інша річ, коли б су

сідство було хороше, коли б, наприклад, така людина, щоб з 
нею, в деякому роді, можна було поговорити про люб’язність, 
про хороше поводження, стежити яку-небудь таку науку, щоб 
отак розворушило душу, надало б, так би мовити, піднесен
ня... Тут він ще хотів щось висловити, але, помітивши, що 
трохи зарапортувався, колупнув тільки рукою в повітрі і ска
зав далі: — Тоді, звісно, село й самотність мали б дуже багато 
приємностей. Але ж немає нікогісінько... От тільки іноді по
читаєш «Сьіи Отечества» '.

Чичиков згодився з цим цілковито, додавши, що нічого не 
може бути приємнішого, як жити на самоті, втішатись видови
щем природи й почитати іноді яку-небудь книгу...

— Але знаєте, — додав Манілов, — усе, коли немає друга, 
з яким би можна поділитись...

— О, це справедливо, це цілком справедливо! — урвав Чи
чиков. — Що всі скарби тоді на світі! Не май грошей, май хо
роших людей для поводження, сказав один мудрець.

— І знаєте, Павле Івановичу! — сказав Манілов, явивши в 
лиці своєму вираз не тільки солодкий, але навіть нудний, не
мов та мікстура, яку спритний світський доктор засолодив не
милосердно, уявляючи нею порадувати пацієнта. — Тоді почу
ваєш якусь, у деякому роді, духовну насолоду... Ось як, на
приклад, тепер, коли випадок дав мені щастя, можна сказати, 
рідке, зразкове, говорити з вами і чаруватися приємною ва
шою розмовою...

1 «Син Отечества» — журнал консервативного напряму, що його ви
давав М. І. Греч з 1812 по 1818 рік.
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— Даруйте, яка ж тут приємна розмова? Нікчемна лю
дина, та й годі, — відповів Чичиков.

— О, Павле Івановичу! Дозвольте мені бути відвертим: я б 
з радістю віддав половину всього мого достатку, щоб мати 
частину тих гідностей, які маєте ви!..

— Навпаки, я б уважав з свого боку за найбільше...
Невідомо, до чого б дійшов взаємний вилив почуттів обох

приятелів, якби не ввійшов слуга й не доповів, що Тсти подано.
— Прошу вашої ласки, — сказав Манілов. — Ви вибачте, 

що у нас нема такого обіду, як на паркетах і в столицях; у 
нас просто, за російськими звичаєм, щі, але від щирого серця! 
Прошу ласки.

Тут вони ще якийсь час посперечалися про те, кому пер
шому ввійти, і, нарешті, Чичиков увійшов боком до їдальні.

В їдальні вже стояли хлопчики, сини Манілова, що були в 
тих літах, коли дітей садовлять уже за стіл, але ще на висо
ких стільцях. Біля них стояв учитель, що вклонився ввічливо 
і з посмішкою. Хазяйка сіла за свою супову чашку, гість був 
посаджений між хазяїном і хазяйкою, слуга пов’язав дітям на 
шию салфетки.

— Які милі діти! — сказав Чичиков, глянувши на них, — а 
котрий рік?

— Старшому восьмий, а меншому вчора тільки минуло 
шість, — сказала Манілова.

— Фемістоклюс!— сказав Манілов, звернувшись до стар
шого, що намагався визволити своє підборіддя, зав’язане ла
кеєм у салфетку. Чичиков звів трохи брову, почувши таке по
части грецьке ім’я, якому, невідомо чому, Манілов дав закін
чення юс, але постарався зразу ж надати обличчю звичайного 
положення.

— Фемістоклюс, скажи мені, яке найкраще місто Франції?
Тут учитель звернув усю увагу на Фемістоклюса і, здава

лось, хотів йому вскочити в очі, але, нарешті, зовсім заспоко
ївся й хитнув головою, коли Фемістоклюс сказав: «Париж».

— А в нас яке найкраще місто? — спитав знову Манілов.
Учитель знову нагострив увагу.
— Петербург, — відповів Фемістоклюс.
— А ще яке?
— Москва, — відповів Фемістоклюс.
— Розумний ти, серденько! — сказав на це Чичиков.— 

Скажіть, одначе... — продовжував він, звернувшись тут же з 
деяким виразом зднвування до М анілових:— Я мушу вам 
сказати, що в цій дитині будуть великі здібності!
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— О, ви ще не знаєте його! — відповів Манілов, — у нього 
розум на диво гострий. От менший, Алкід, той не такий жва
вий, а цей зараз, коли що-небудь побачить, комашку, кузку, 
так у нього оченята відразу й забігають; побіжить за нею слі
дом і зараз зверне увагу. Я його призначаю на дипломатичну 
справу... Фемістоклюс! — продовжував він, знову звернувшись 
де нього, — хочеш б,ути послаником?

— Хочу, — відповів Фемістоклюс, жуючи хліб і мотаючи 
головою направо й наліво.

В цей час лакей, шо стояв позаду, втер посланикові носа, 
і дуже добре зробив, інакше б капнула в суп чимала стороння 
крапля. За столом почалась розмова про втіхи спокійного 
життя, яку хазяйка уривала зауваженнями про міський театр 
І про акторів. Учитель дуже уважно дивився на розмовників 
і, як тільки помічав, що вони збираються усміхнутись, ту ж 
мить розкривав рот і сміявся старанно. Мабуть, він був лю
дина вдячлива і хотів заплатити цим хазяїнові за гарне по
водження. А втім, одного разу обличчя його набрало було су
ворого виразу, і він строго застукав по столу, втупивши очі в 
дітей, що сиділи насупроти нього. Це було до речі, бо Фемі
стоклюс укусив за вухо Алкіда, і Алкід, заплющивши очі й 
роззявивши рот, збирався вже заридати якнайжалюгідніше, 
але відчувши, що за це легко можна було позбутися страви, 
иадав ротові попереднього положення і почав з слізьми гризти 
баранячу кістку, в 'д якої в нього обидві шоки лисніли жиром.

Хазяйка дуже часто зверталася до Чичикова з словами: 
«Ви нічого не їсте, ви дуже мало взяли». На це Чичиков від
повідав щоразу: «Щиро дякую, я ситнй. Приємна розмова 
краща за всяку страву».

Уже встали з-за столу. Манілов був задоволений надзви
чайно і, підтримуючи рукою спину свого гостя, готувався та
ким чином перепровадити його до вітальні, коли це гість за
явив з вельми значливим виразом, що він має намір з ним по
говорити про одну дуже потрібну справу.

— В такому разі, дозвольте мені вас просити до мого ка
бінету,— сказав Маиілов і повів до невеликої кімнати, обер
неної вікном на синіючий ліс. — Ось мій куточок, — сказав 
Манілов.

— Приємна кімнатка,—сказав Чичиков, обвівши ї ї  очима. 
Кімната була справді не без приємності: стіни були пофарбо
вані якоюсь голубенькою фарбою, щось ніби сіренькою; чотири 
стільці, одие крісло, стіл, на якому лежала книжка з закладе
ною закладкою, про яку ми вже мали нагоду згадати; кілька



списаних паперів; але найбільше було тютюну. Було його 
тут усякого: пачками і в табачниці, і, нарешті, насипано
просто купою на столі. На обох вікнах теж містились горки 
вибитого з люльки попелу, розставлені не без дбайливості 
дуже красивими рядками. Помітно було, що в цьому хазяїн 
мав іноді проводження часу.

— Дозвольте вас попросити розташуватися в цьому 
кріслі, — сказав М анілов.— Тут вам буде спокійніше.

— Дозвольте, я сяду на стільці.
— Дозвольте вам цього не дозволити, — сказав Манілов з 

усмішкою. — Це крісло в мене вже асигновано для госгя: раді 
чи не раді, але мусите сісти.

Чичиков сів.
— Дозвольте мені вас почастувати люлечкою.
— Ні, ие курю, — відказав Чичиков ласкаво і ніби з вира

зом жалю.
— А чому? — сказав Манілов теж ласкаво і з виразом 

жалю.
— Не набув звички, боюсь, кажуть люлька сушить.
— Дозвольте мені вам зауважити, що це упередження. 

Я гадаю навіть, що курити люльку далеко здоровіше, ніж ню
хати тютюн. У нашому полку був поручик, пречудова й вельми 
освічена людина, який не випускав з рота люльки не тільки за 
столом, а навіть, даруйте на слові, у всіх інших місцях. І ось 
йому тепер уже понад сорок років, але, дякувати богові, досі 
такий здоровий, як не можна краше.

Чичиков зауважив, що це дійсно трапляється, і що в натурі 
є багато речей, нез’ясованих навіть для широкого розуму.

— Але дозвольте передусім одну просьбу... — промовив 
вій голосом, у якому відбився якийсь чудиий або майже чуд
ний вираз, і слідом за тим, невідомо чому, оглянувся назад. 
Манілов теж, невідомо чому, оглянувся назад. — Чи давно ви 
зволили подавати ревізську сказку '?

— Та вже давно... а краще сказати— не пригадаю.

1 Ревізські сказки  — іменні списки селян-кріпаків. що їх помішики
подавали до адміністративних органів прн кожній ревізії, переписові. 
Державний податок стягався з числа дорослих чоловіків-кріпаків або 
тяглових селян (жінки й діти не бралися до рахунку). Д ля обліку кріпа-
ків-селяи і призначалися ревізії, внаслідок чого селяни-чоловіки звалися
«ревізськими душами». Число цих «ревізських душ», показане поміщиком
V списках, уважалося за незмінне до наступної оевізії. хоч бн більша 
частина селян і померла за цей час. Таким чином, померлі селяни — 
«мертві душі» — від однієї ревізії до другої за офіціальними документами 
вважалися за живих, і податок з них сплачувався поміщиком як з живих



— Чи з того часу багато у вас померло селян?
— А ие можу знати, про це, я гадаю, треба спитати при

кажчика. Гей, хто там! Поклич прикажчика: вій повинен бути 
сьогодні тут.

Прикажчик з’явився. Це був чоловік років під сорок, що 
голив бороду, ходив у сюртуці й, очевидно, жив дуже спокій
ним життям, бо обличчя його дивилось якоюсь пухлою пов
ністю, а жовтуватий колір шкіри й маленькі очі показували, 
що він знав' занадто добре, що таке пуховики й периии. Можна 
було побачити відразу, що він пройшов свій шлях, як прохо
дять його всі панські прикажчики- був спочатку просто пись
менним хлопчиком у домі, одружився з якою-небудь Агаш- 
кою-ключницею, паніною фавориткою1, став сам ключником, 
а тоді й прикажчиком А ставши прикажчиком, чинив, розу
міється, як усі прикажчики: водився і кумався з тими, хто на 
селі був багатший, насідав з відбутками на бідніших; проки
нувшись о дев'ятій годині вранці, дожидав самовара й пив чай.

— Слухай, чоловіче добрий! Скільки в нас селян померло 
з того часу, як подавали ревізію?

— Та як — скільки? Багато вмирало з того часу ,— сказав 
прикажчик і при цьому гикнув, затуливши рот злегка рукою, 
ніби щитком.

— Атож, признатися, я сам так думав, — підхопив Мані
л о в ,— таки справді дуже багато вмирало! — Тут він обер
нувся до Чичикова й додав ще: — справді, дуже багато.

— А скільки, наприклад, числом? — спитав Чичиков.
— Атож, скільки числом? — підхопив Манілов.
— Та як сказати — числом? Адже невідомо, скільки вми

рало: їх ніхто не лічив.
— Атож, справді — сказав Манілов, звернувшись до Чичи

кова, — я теж гадав: велика смертність, зовсім невідомо, 
скільки померло.

— Ти, будь ласка, їх полічи,—сказав Чичиков, і зроби 
докладний реєстрик усіх поіменно.

— Атож, усіх поіменно, — сказав Манілов.
Прикажчик промовив: «слухаю!» і вийшов.
— А для яких причин вам це потрібно? — спитав, коли пі

шов прикажчик, Манілов.
Це питання, здавалося, збентежило гостя: в лиці його з’я

вився якийсь напружений вираз, від якого він навіть почерво
нів, — напруження щось висловити, не зовсім покірне словам.

1 Фаворитка — улюблениця.



І справді. Манілов, нарешті, почув такі диви! й незвичайні 
речі, яких ше не чули людські вуха.

— Ви питаете, для яких причин? Причини ось які: я хотів 
би купити селян...— сказав Чичиков, запнувся й не скінчив 
мови.

— Але дозвольте спитати в а с .— сказав Манілов,— як 
бажаете ви купити селян: з землею, чи просто на вивід тобто, 
без землі?

— Ні. я не те, щоб зовсім селян, — сказав Чичиков, — я 
бажаю мати мертвих...

— Як’ Вибачте... я трохи недочуваю, мені почулося пре
дивне слово...

— Я гадаю придбати мертвих, які, проте, значилися б у 
ревізії як живі, — сказав Чичиков.

Мянілов упустив раптом чубук з люлькою на підлогу 1 як 
роззявив рот, так 1 залишився з роззявленим ротом протягом 
кількох хвилин. Обидва приятелі, ще міркували про приєм
ність дружнього життя, залишились нерухомі, втупивши один 
в одного очі, як ті портрети, що їх вішали встаоовину один 
проти одного, по обидва боки дзеркала. Нарешті Манілов під
няв люльку з чубуком і глянув знизу йому в обличчя, намага
ючись підмітити, чи не видно якої посмішки на губах його, 
чи не пожартував він, але нічого не було видно такого; нав
паки. обличчя навіть видавалось статечнішим, ніж звичайно. 
Потім подумав, чи ие зсунувся гість як-небудь незумисне з 
глузду, 1 з страхом глпнуц на нього пильно, але очі в гостя 
були зовсім ясні: не було в них дикого, неспокійного ВОГНЮ. ІІІО 
бігає в очах божевільної людини: все було пристойно 1 як слід. 
Скільки не придумував Манілов, як йому бути і що йому зро
бити. але нічого іншого не міг придумати, як тільки випустити 
з рота решту диму дуже тонкою цівкою.

— Отже, я бажав би знати, чи можете ви мені їх, не жи
вих в дійсності, але живих відносно законної форми, пере
дати, відступити, чи як ви визнаєте за краше?

Але Манілов так сконфузився 1 зніяковів, що тільки ди
вився на нього.

— Мені здається, ви вагаєтесь? — зауважив Чичиков.
— Я?.. Ні. я не те, — сказав Манілов, — але я не можу 

збагнути... вибачте... я, звісно, ие міг дістати такої блискучої 
освіти, яку, так би мовити, видно у всякому вашому рухові;

1 Селяни, куплені без землі, «иа вивід», переселялися в  інші губернії 
здебільшого з колонізаторською метою.
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не маю високого мистецтва висловлюватись... Може, ту т .. у 
цьому, вами зараз промовленому вислові... криється інше... 
Може, ви зволили висловитися так для краси стилю?

— Ні, — підхопив Чичиков, — ні, я розумію річ таку, як є, 
тобто, ті душі, що справді вже померли.

Манілов зовсім розгубився. Вій почував, що йому треба 
щось зробити, поставити запитання, а яке запитання — чорт 
його знає... Кінчив він, нарешті, тим, що випустив знову дим, 
але тільки вже не ротом, а крізь иосові ніздрі.

— Отже, якщо немає перешкод, то з богом можна б узя
тися до укладання купчої кріпості', — сказав Чичиков.

— Як, на мертві душі купчу5
— Та ні! — сказав Чичиков. — Ми напишемо, що вони 

живі, так, як дійсно стоїть у ревізській сказці. Я звик ні в 
чому не відступати від цивільних законів, хоч за це й потер
пів на службі, але вже вибачте: обов’язок для мене — діло 
священне, закон — я німію перед законом.

Останні слова сподобались Манілову, але самої справи до 
пуття він усе-таки не міг розібрати І замість відповіді став 
насмоктувати свій чубук так сильно, що той почав нарешті 
хрипіти, як фагот. Здавалось, нібито він хотів витягти з нього 
думку відносно такої иечуваиої обставини, але чубук хрипіа 
та й годі.

— Може, ви маєте які-небудь сумніви?
— О, даруйте, аж ніяк! Я не про те кажу, щоб мав якесь, 

тобто, критичне упередження до еас. Але дозвольте заявити, 
чи не буде ця справа, або, щоб ще більше, так би мови ги, ви
словитись, негоція 2 — так чи не буде ця негоція невідповідною 
цивільним постановам І дальшим намірам Росії?

Тут Манілов, зробивши деякий рух головою, подивився 
дуже значливо в обличчя Чичикову, показавши у всіх рисах 
обличчя свого І в стулених губах такий глибокий вираз, якого, 
може, й не бачено було на людському обличчі, хіба що в яко
гось занадто розумного міністра, та й то під час найморочли- 
вішої справи.

Але Чичиков сказав просто, що така справа або негоція 
ніяк не буде невідповідною цивільним постановам І дальшим 
намірам Росії, а через хвилину додав, що казна матиме навіть 
вигоди, бо одержить законні оплати.

— Так ви гадаєте?..
1 Купча кріпость — затверджене в суді свідоцтво на куплене майно, 

в даному Разі — на кріпосні душі.
* Негоція — торговельна угода.



— Я гадаю, що це буде добре.
— А коли добре, це інша річ: я проти цього нічого, — ска

зав Манілов і зовсім заспокоївся.
— Тепер залишається умовитись про ціну...
— Як про ціну? — сказав знову Манілов і спинився. — 

Невже ви гадаєте, що я братиму гроші за душі, які в деякому 
роді закінчили своє існування? Коли вже вам спало отаке, 
так би мовити, фантастичне бажання, то, з свого боку, я від
даю їх вам безінтереспо й купчу беру на себе.

Великий докір був би історикові подаваних подій, якби він 
проминув сказати, що задоволення поГіняло гостя після таких 
слів, промовлених Маиіловим. Хоч який він був статечний і 
розсудливий, але тут мало не зробив навіть стрибка на зразок 
цапа, що, як відомо, робиться тільки в найдужчих поривах ра
дості. Він повернувся так сильно в кріслі, що тріснула шер
стяна матерія, яка обтягала подушку; сам Манілов подивився 
на нього з деяким нерозумінням. Глибоко зворушений, він 
наговорив тут же стільки вдячностей, що той зніяковів, увесь 
почервонів, робив головою заперечливий жест і наприкінці вже 
висловився, що це суще ніщо, що він справді хотів би довести 
чим-небудь сердечний порив, магнетизм душі, а померлі душі 
в деякому роді — цілковита погаиь.

— Дуже не погань, — сказав Чичиков, потиснувши йому 
руку. Тут було випущено дуже глибоке зітхання. Здавалося, 
він був настроєний до сердечних виявів; не без почуття і ви
разу промовив він нарешті такі слова:

— Коли б ви знали, яку послугу зробили цією нібито по
ганню людині без роду й племені! Та й справді — чого не 
витерпів я? Мов барка якась серед лютих хвиль... Яких утис
ків, яких переслідувань я зазнав, якого горя не скуштував? 
А за що? За те, що додержував правди, що був чистий на 
своїй совісті, що подавав руку і вдовиці безпорадній, і сирогі 
бідоласі?.. — Тут навіть він утер хусточкою иабіглу сльозу.

Манілов був зовсім розчулений. Обидва приятелі довго 
тиснули один одному руку і довго дивились мовчки один 
одному в вічі, в яких стояли сльози. Манілов ніяк не хотів 
випустити руку нашого героя І далі тиснув її так гаряче, що 
той уже не знав, як її  визволити. Нарешті, висмикнувши її 
потихеньку, він сказав, що не погано б купчу укласти швидше, 
і добре б, якби він сам навідався до міста. Потім узяв капе
люх і почав прощатись.

— Як? Ви вже хочете їхати? — сказав Манілов, раптом 
опам’ятавшись і майже злякавшись.
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В цей час увійшла до кабінету Манілова.
— Лізонька, — сказав Манілов з дещо жалісливим вигля

дом, — Павло Іванович покидає иас!
— Бо ми набридли Павлові Івановичу, — відповіла Мані

лова.
— Пані! Тут, — сказав Чічіков, — тут, ось д е ,— 1 він по

клав руку на серце, — так, тут триватиме приємність часу, 
проведеного з вами! І, повірте, не було б для мене більшого 
блаженства, як жити з вами, коли не в одному домі, то, при
наймні. у найближчому сусідстві.

— А знаєте, Павле Івановичу, — сказав Манілов, якому 
дуже сподобалась така думка, — як було б, справді, хороше, 
коли б жити отак укупі, під однією покрівлею, або в затінку 
якогось в’язу пофілософствувати про щось, заглибитись!..

— О, це було б райське життя! — сказав Чичиков, зітх
нувши. — Прощайте, пані! — казав вій, підходячи до ручки 
МаніловоТ. — Прощайте, прешановиий друже! Не забудьте ж 
просьби!

— О, будьте певні! — відповів Манілов. — Я з  вами роз
лучаюсь не довше, як иа два дні.

Усі вийшли в їдальню.
— Прощайте, любі діточки!— сказав Чичиков, побачивши 

Алкіда й Фемістоклюса, що порались коло якогось дерев’яного 
гусара, у якого вже ие було ні руки, иі носа. — Прощайте, 
мої малятка. Ви вибачте мені, що я не привіз вам гостинця, 
бо, признаюсь, не знав навіть, чи живете ви на світі, але тепер, 
як приїду, неодмінно привезу. Тобі привезу шаблю. Хочеш 
шаблю?

— Хочу, — відповів Фемістоклюс.
— А тобі барабан. Правда ж, тобі барабан? — продовжу

вав він, нахилившись до Алкіда.
— Парапан, — відповів пошепки й похиливши голову 

Алкід.
— Добре, я тобі привезу барабан, такий славний барабан! 

Отак усе буде — туррр... ру... тра-та-та, та, та, та... Прощай, 
серденько! Прощай! — Тут він поцілував його в голову і звер
нувся до Манілова та його дружини з невеликим сміхом, з 
яким звичайно звертаються до батьків, даючи їм знати про 
невинність бажань їхніх дітей.

— Далебі, зостаньтесь, Павле Івановичу!— сказав Мані
лов, коли вже всі вийшли на ганок. — Гляньте, які хмари.

— Це маленькі хмарки, — відповів Чичиков.
— Та чи знаєте ви дорогу до Собакевича?
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— Про це хочу спитати вас.
— Дозвольте, я зараз розкажу вашому кучерові. — Тут 

Манілов з такою ж люб'язністю розказав справу кучерові І 
сказав йому навіть один раз — ви.

Кучер, почувши, що треба минути два повороти й звернути 
на третій, сказав: «утрапимо, еаше благородіє», і Чичиков 
поїхав, супроводжуваний довго поклонами і помахами ху
сточки хазяїв, що підводились навшпиньки.

Манілов довго стояв иа ганку, проводжаючи очима бричку, 
1 коли вона вж« зовсім стала невидна, вій усе ще стояв, ку
рячи люльку. Нарешті, ввійшов він до кімнати, сів на стільці 
й віддався замисленню, щиро радіючи, що зробив своєму 
гостеві невелику втіху. Потім думки його перелетіли непо
мітно до інших речей і нарешті залетіли бог знає куди. Він ду
мав про вигоди дружнього життя, про те, як би добре було 
жити з другом на березі якої-небудь річки, потім через цю 
річку у нього почав будуватись міст, потім величезний будинок 
з таким високим бельведером1, що можна звідти бачити на
віть Москву, — і там пити вечорами чай иа чистому повітрі й 
міркувати про які-небудь приємні речі. — Потім, що вони ра
зом з Чичиковим приїхали в якесь товариство в гарних каре
тах, де зачаровують усіх приємністю поводження, і шо нібито 
государ, дізнавшись про таку їхню дружбу, пожалував їх 
генералами, і далі, нарешті, бог знає, що таке, чого вже він і 
сам ніяк ие міг розібрати. Чудна просьба Чичикова урвала 
раптом усі його мрії. Думка про неї якось особливо не вкла
далась у його голові: хоч як перевертав він її, але иіик не міг 
дорозумітися, і весь час сидів він і курив люльку, що тривало 
аж до вечері.

Р О З Д І Л  Ш

А Чичиков у задоволеному настрої сидів у своїй бричці, 
шо давно котила стовбовим шляхом 3 попереднього розділу 
вже видно, в чому полягав головний предмет його смаку й на
хилів, а тому не диво, т о  вій скоро поринув увесь у нього І 
тілом, і душею. Здогади, розрах>нки й міркування, що перебі
гали по обличчю його, видно, були дуже приємні, бо щохви
лини залишали по собі сліди задоволеної посмішки. Зайнятий 
ними, він не звертав ніякої уваги на те, як його кучер, задо

1 Бельведер — надбудова над будинкові у вигляді башти.



волений прийомом дворових людей Манілова, робив вельми 
доречні зауваження чубарому пристяжному коневі, запряже
ному з правого боку. Цей чубарий кінь був сильно лукавий і 
тільки вдавав ніби везе, тимчасом, як корінний гнідий і при- 
стяжний буланої масті, що звався засідателем, бо був прид
баний від якогось засідателя, працювали від щирого серця, 
так що навіть у очах їхніх помітно було, яку мають з того 
втіху. «Хитруй, хитрун! Ось я тебе перехитрую!» казав Се- 
ліфан, підвівшись і хльоснувши батогом ледачого. «Тн знай 
своє діло, панталонник ти німецький! Гнідий — поштивий кінь, 
він виконує свій обов’язок; я йому з охотою дам знову мірку, 
бо він поштивий кінь; і засідатель теж хороший кінь... Ну, иу! 
Чого щулиш вуха? Ти, дурню, слухай, коли говорять! Я тебе, 
мурло, дурниць не вчитиму. Ач, куди лізе!» Тут вій знову 
хльоснув його батогом, приказавши: «у, варвар, Боиапарт1 
ти проклятий!..» Потім гукнув на всіх: «Гей ви, любі мої!» — 
і стьобнув по всіх трьох уже не на кару, а щоб показати, що 
був з них задоволений. Зробивши таку втіху, він знову звер
нувся до чубарого: «Ти думаєш, що сховаєш свою поведінку. 
Ні, ти живи по правді, коли хочеш, щоб була тобі шана. От у 
поміщика, що ми були, гарні люди. Я залюбки поговорю, коли 
хороша людина; з людиною хорошою, гарною ми завжди свої 
друзі, щирі приятелі: чи випити чаю, чи закусити — з охотою, 
коли хороша людина. Хорошій людині всякий віддасть шану. 
Ось паиа нашого всякий шаиує, бо він, чи чуєш, справляв 
службу государеву, він сколіський совітник 2...»

Так міркуючи, Селіфан забрався нарешті в найдальші 
абстракції. Якби Чичиков прислухався, то дізнався б багато 
подробиць, що стосувалися особисто до нього; але думки 
його так були зайняті своїм предметом, що тільки сильний 
удар грому примусив його очутитись і поглянути навколо 
себе: все небо зовсім облягли хмари, і пилявий поштовий шлях 
сприскувався краплями дощу. Нарешті грім гуркнув вдруге 
голосніше й ближче, і дощ линув відразу, як з відра Спочатку, 
прибравши косого напряму, бив він в один бік короба брички, 
потім у другий; потім, змінивши спосіб нападу і зробившись 
прямим, тарабанив у верх його короба, бризки нарешті стали 
долітати йому в обличчя. Це примусило його запнутись шкіря-

1 Бонапарт — Наполеон 1 — імператор Франції. Вживання поізпиша 
Бонапарта в лайливому значенні виникло в епоху війни з Наполеоном 
(1812-1814).

8 «•Сколіський* — тобто колезький.
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ними завісками з двома круглими віконцями, призначеними на 
розглядання дорожніх краєвидів, і наказати Селіфанові їхати 
швидше. Селіфан, перебитий теж на самій середині мови, зба
гнув, що, справді, не треба гаятись, витяг тут же з-під козел 
якусь погань із сірого сукна, иадів її  на рукава, схопив у руки 
віжки й гукнув на свою трійку, що ледве-ледве перебирала 
ногами, бо почувала приємну млость від повчальних промов. 
Але Селіфан ніяк не міг пригадати, два чи три повороти він 
проїхав. Зміркувавши й пригадуючи трохи дорогу, він дога
дався. шо багато було поворотів, які всі він проминув. А шо 
руський чоловік під рішучу хвилину завжди добере, шо зро
бити, не вдаючись у далекі міркування, то, звернувши праворуч 
на першому ж перехресті, гукнув він: «Гей ви, друзі ша
новні!» і пусгився чвалом, мало гадаючи про те, куди приведе 
взята дорога.

Одначе, дощ, здавалось, завзявся надовго. Курява, шо 
лежала на шляху, швидко замісилась у грязь, і коням з кож
ною хвилиною ставало важче тягти бричку. Чичиков уже по
чинав дуже непокоїтись, не бачачи так довго села Собакевича. 
За його розрахунком, давно б час був приїхати. Він поглядав 
по боках, але темрява була така, хоч око виколи.

— Селіфане! — сказав в!н нарешті, висунувшись Із брички.
— Чого, пане? — відповів Селіфаи.
— А глянь-но. чи не видно села?
— Ні, пане, ніде не видної — Після цього Селіфан, вима

хуючи батогом, завів пісню не пісню, а щось таке довге, чому 
й кінця не було. Туди все ввійшло: усі підбадьорливі й спо
нукальні вигуки, якими частують коней по всій Росії з кінця 
в кінець, прикмеїиики всіх родів без дальшого розбору, а так. 
шо на язик навернеться. Таким чииом дійшло до того, шо 
він почав називати їх нарешті секретарями.

Тимчасом Чичиком почав помічати, шо бричка хилялась 
на всі боки й наділяла його пресильними штовханами: ае 
дало йому відчути, шо вони звернули з дороги 1, певно, тюпали 
по ріллі. Селіфан, здавалось, сам зміркував, але не говорив 
ні слова.

— А що, шахраю, якою дорогою ти їдеш? — сказав Чи
чиков. '

— Та шо ж, пане, поробиш: час уже такий — батога не ба
чиш, така пітьма! — Сказавши це, він так нахилив бричку, шо 
Чичиков змушений був держатись обома руками. Тут тільки 
помітив він, шо Селіфан напідпитку.

— Держи, держи, перекинеш! — кричав він йому.



— Ні, пане, як можна, щоб я перекинув, — казав Селіфан. 
Це недобре, перекинути, я це сам знаю: вже ж я нізашо 
не перекину. — Потім почав він злегка повертати бричку, по
вертав, повертав, і нарешті вивернув її зовсім на бік. Чичиков 
і руками й ногами бебехнувся в грязь. Селіфаи коней, однак 
зупинив, а втім, вони спинилися б і самі, бо були дуже змо
рені. Такий несподіваний випадок вкінець здивував його. 
Злізши з козел, вій став перед бричкою, взявся в боки обома 
руками і, поки пан борсався в грязі, силкуючись звідти вилізти, 
сказав після деякого замислення: «Чи ти ба! От і перекину
лись!»

— Ти п’яний, як квач! — сказав Чичиков.
— Ні, пане, як можиа, щоб я був п’яний! Я знаю, шо це 

недобре діло — бути п’яним. З приятелем побалакав, бо з хо
рошою людиною можна побалакати, — в цьому нема поганого; 
і закусили разом. Закуска— не соромна річ: з хорошою лю
диною можна закусити.

— А шо я тобі сказав останнього разу, як ти напився? 
га? забув? — сказав Чичиков.

— Ні, ваше благородіє, як можна, щоб я забув! Вже ж я 
своє діло знаю. Я знаю, шо недобре бути п’яним. З хорошою 
людиною поговорив, бо...

— Ось я тебе як відшмагаю, так ти в мене знатимеш, як 
говорити з хорошою людиною.

— Як милості вашій буде завгодно, — відповів иа все 
згодний Селіфаи. — Як відшмагати, то й відшмагати, я зовсім 
не від того. Чому ж не пошмагати, коли за діло. На те пан
ська воля. Воно й треба пошмагати, бо мужик розледащів, 
порядку треба додержувати. Коли за діло, то й пошмагай; 
чому ж не пошмагати?

На таке міркування пан зовсім не добрав, шо відповісги. 
Але в цей час, здавалося, ніби сама доля вирішила над ним 
зглянутись. Здалека почувся собачий гавкіт. Зраділий Чичи
ков дав наказ поганяти коней. Руський візниця має добрий 
нюх замість очей; через це трапляється, шо він, заплющивши 
очі, жене іноді щодуху й завжди кудись та приїжджає. Се
ліфан, хоч і нічогісінько не бачив, справив коней так прямо 
на село, шо спинився тільки тоді, коли бричка вдарилась го
лоблями в паркан, і коли вже зовсім нікуди було їхати. Чи
чиков тільки помітив крізь густе покривало заливного дощу 
шось схоже на покрівлю. Вій послав Селіфана шукати ворота, 
шо, без сумніву, тривало б довго, якби на Русі не було замість 
швейцарів лихих собак, які доповіли про нього так дзвінко,



що він підніс пальці до вух своїх. Світло блимнуло в одному 
віконці 1 досягло туманним струменем до паркана, показавши 
нашим подорожнім ворота. Селіфаи заходився стукати, і не
забаром, відчинивши хвіртку, висунулась якась постать, нап
нута сіряком, і пан та слуга почули хрипкий баб’ячий голос:

— Хто стукає? Чого вас розносило?
— Приїжджі, матіико, пусти переночувати, — промовив 

Чичиков.
— Ач, який ти швидкий, — сказала стара, __приїхав у

який часі Тут тобі не заїзд: поміщиця живе.
— Що ж робити, матінко? Бач, з дороги збились. Не но

чувати ж такої пори в степу.
— Атож, пора темна, недобра пора! — додав Селіфан.
— Мовчн, дурню ,— сказав Чичиков.
— А хто ви такий? — спитала стара.
— Дворянин, матінко.
Слово «дворянин» примусило стару ніби трохи замислитись.
— Заждіть, я скажу панії, — промовила вона, І хвилин 

через дві уже вернулася з ліхтарем у руці. Ворота відчини
лись. Вогник блимнув 1 в другому вікні. Бричка, в’їхавши на 
подвір’я, спинилась перед невеличким будинком, який поночі 
важко було роздивитись. Тільки одна його половина була ося
яна світлом, що виходило з вікон; видно було ще калюжу пе
ред будником, на яку прямо било те ж таки світло. Дощ сту
котів дзвінко по дерев’яному даху 1 дзюрчливими струмками 
стікав у підставлену бочку. Тимчасом пси аж заходились 
всіма можливими голосами: один, закинувш вгору голову, ви
водив так протяжно й так старанно, немов за це одержував 
бознає-яку платню; другий дріботів похапцем, як паламар; 
проміж них дзвенів, як поштовий дзвоник, невгамовний дис
кант, певне, молодого цуцика, і все цз нарешті повершав' бас, 
може, старик, наділений дужою собачою натурою, бо хрипів, 
як хрипить півчий контрабас, коли концерт у повному розпалі: 
тенори підводяться навшпиньки від великого бажання вивести 
високу ноту, і все, шо тільки є, поривається догори, закидаюча 
голову, а вій один, засунувши небрите піаборіддя в галстук, 
присівши й опустившись майже до землі, пропускає звідти 
свою ноту, від якої трусяться й деренчать шибки Вже по са
мому гавкотові, добраному з таких музикантів, можна було 
гадати, що сільце було чимале; але обмоклий 1 змерзлий ге
рой наш ні про що інше не думав, тільки про постіль. Не 
встигла бричка зовсім спинитись, як він уже вискочив на га
нок, заточився і трохи не впав. На ганок знову вийшла якась



жінка, молодша від першої, але дуже на неї схожа. Вона 
провела його до кімнати Чичиков кинув мимохідь два по
гляди: кімната була обвішана старенькими в смужку шпалерами; 
картинн з якимись птахами; між вікон — старовинні маленькі 
дзеркала, з темними рамками у вигляді скрученого листя; за 
кожним дзеркалом закладені були або лист, або стара колода 
карт, або панчоха; на стіні годинник з намальованими квітами 
на циферблаті... ие під силу було більше нічого розглянути. Він 
почував, шо очі його злипались, немов їх хтось вимазав ме
дом. Через хвилину ввійшла хазяйка, літня вже жінка, в яко
мусь спальному чепці, надітому похапцем, з фланеллю на шиї, 
одна з тих матінок, невеликих помішиць, шо скаржаться на 
неврожаї, збитки й тримають голову трохи набік, а тимчасом 
складають потроху грошенята в пістрьові торбинки, розміщені 
по шухлядах комодів. В одну торбинку відбирають усі карбо
ванці, в другу полтинички, в третю четвертачки, хоч на око й 
здається, ніби в комоді нічого немає, крім білизни та нічних 
кофточок, та нитяних моточків, та розпореного салопа, шо має 
потім обернутись на плаття, коли старе як-небудь прогорить 
під час печіння святкових коржиків з усякими пряженцями, 
або зноситься само собою. Але не згорить плаття й не зно
ситься само собою: бабуся — ощадлива, і салопові судилося 
довго пролежати розпореним, а потім дістатися за духівницею 
небозі троюрідної сестри разом з усяким іншим мотлохом.

Чичиков перепросив, шо потурбував несподіваним при
їздом.

— Нічого, нічого, — сказала хазяйка. — В яку це пору вас 
бог принісі Негода й завірюха така... З дороги слід поїсти 
чого-небудь, та пора ж нічна, приготувати ие можна.

Слова хазяйки були перервані чудним сичанням, так шо 
гість був злякався: шум скидався на те, наче б уся кімната 
наповнилась зміями; але глянувши вгору, він заспокоївся, бо 
збагнув, шо стінному годинникові надійшла охота бити. За 
сичанням зразу ж наступило харчання і, нарешті, з усієї сили 
понатужившись, він пробив дві години таким звуком, немов 
хто калатав палицею по розбитому горщикові, після чого 
маятник пішов знову спокійно цокати праворуч і ліворуч.

Чичиков подякував хазяйці, сказавши, шо йому не треба 
нічого, шоб вона не турбувалась ні про що, що, крім постелі, 
він нічого не вимагає, і поцікавився тільки знати, в які місця 
заїхав вій і чи далекий звідси шлях до помішика Собакевича. 
На це стара сказала, що й не чула такого ймення, і що такого 
поміщика зовсім немає.



— Принаймні Мачілова знаєте’ — сказав Чичиков.
— А хто такий Манілов?
— Поміщик, матінко.
— Ні, не чувала; немає такого поміщика.
— А які ж є?
— Бобров, Свиньїн, Канапатьєв, Харпакін, Трепакін, Пле

шаков
— Багаті люди, чи ні?
— Ні, батечку, дуже багатих немає. У кого двадцять душ, 

у  кого тридцять; а таких, щоб по сотні, — таких немає.
Чичиков побачив, що він заїхав у добру-таки глушину.
— Чи далеко, принаймні, до міста?
— А версг шістдесят буде. Який жаль мені, що нічого 

вам поїсти! Чи ие хочете, батечку, випити чаю?
— Дякую, матіико Нічого не треба, крім постелі.
— Правда, з такої дороги й дуже треба спочити. Ось тут 

і розташуєтесь, батечку, на цьом у  дивані... Гей. Фетіньє, при- 
иеси перину, подушки й простиню... Ну, й годину послав ГОС
ПОДЬ: грім такий — у мене всю ніч горіла свічка перед обра
зом... Ех, батечку мій, та в тебе, як у кабана, вся спина й бік 
у грязі! Де так зволив закалятись?

— Ще слава богу, шо тільки закалявся; треба дякувати, 
що не поламав зовсім боків.

— Свят, свят, страхи якії Та чи не треба чим потерти 
спину?

— Спасибі, спасибі. Не клопочіться, а звеліть тільки вашій 
дівці висушити й почистити мою одежу.

— Чуєш. Фетіньє? — сказала хазяйка, звернувшись до 
жінки, що виходила на ганок із свічкою, яка встигла вже при
тягти перину і, перебивши її на обидва боки руками, напустила 
цілий потоп* пір'я по всій кімнаті. — Ти візьми їхній кафтан 
разом Із спіднім і перше просуши їх перед вогнем, як робили 
покійному панові, а після вимни та витіпай гарненько.

— Слухаю, пані! — казала Фетінья, постилаючи поверх 
перини простиню й кладучи подушки.

— Ну, ось тобі постіль готова, — сказала хазяйка. — Про- 
шай батечку, бажаю доброї ночі. Та чи не треба ще чого? 
Може, ти звик, батеньку мій, щоб хтось почухав на ніч п’яти? 
Покійник мій без цього й не засне було.

Але гість відмовився від чухання п’яток. Хазяйка вийшла,
1 він зразу ж поспішив роздягтися, віддавши Фетіньї свою 
скинуту з себе чбрую, як верхню, так і спідню, І Фетінья, по
бажавши також, з свого боку, доброї ночі, забрала усю цю

22*



мокру амуніцію. Залишившись на самоті, вій не без задово
лення глянув на свою постіль, яка була мало не під стелею. 
Фетінья, як видио, добре тямила перебивати перини. Коли, 
підставивши стілець, виліз він на постіль, вона ввігнулася під 
ним майже додолу, і пір’я, витиснуте ним з обсягу, розлеті
лось по всіх кутках кімнати. Погасивши свічку, він укрився 
ситцевою ковдрою І, скрутившись під нею калачиком, ту ж 
мить заснув. Прокинувся другого дня вже досить пізнім ран
ком. Сонце крізь вікно блишало йому прямо у вічі, і мухи, шо 
вчора спали спокійно на стінах та на стелі, всі звернулися до 
нього: одна сіла йому на губу, друга на вухо, третя наставля
лась, як би сісти на саме око; а ту, шо мала необережність 
підсісти близько до носової ніздрі, він потяг спросонку в са 
мий. ніс, шо примусило його добре чхнути, — обставина, шо 
була причиною його пробудження. Обвівши поглядом кімнату, 
він тепер помітив, шо на картинах не самі були птахи: між 
ними висів портрет Кутузова І писаний олійними фарбами 
якийсь старик з червоними обшлагами на мундирі, як наши
вали за Павла Петровича Годинник знову випустив сичання 
1 пробив десять; у двері визирнуло жіноче обличчя й ту ж мить 
сховалось, бо Чичиков, бажаючи краше заснути, поскидав з 
себе геть усе. Обличчя, шо визирнуло, здалось йому нібн 
трохи знайомим. Він почав пригадувати собі, хто б це був, і 
нарешті пригадав, шо це була хазяйка. Він надів сорочку; 
одежа, вже висушена й почишена, лежала коло нього. Одяг- 
шнсь, підійшов він до дзеркала 1 чхнув знову так голосно, шо 
індійський півень, який підійшов в той час до вікна, — а вікно 
було дуже близько від землі, — забалакав йому щось відразу 
й вельми хутко своєю чудною мовою, мабуть — доброго здо
ров’я бажаю, на що Чичиков послав йому дурня. Підійшовши 
до вікна, він почав розглядати краєвиди, що були перед ннм; 
вікно дивилось ледве чи не в курник; принаймні, вузенький дво
рик, що був перед ним, увесь був повний птаства і всякої до
машньої тварі. Індичкам і курям не було числа; проміж них 
походжав півень розміреними кроками, струшуючи гребнем 1 
повертаючи голову набік, немов до чогось прислухаючись; 
свиня з родиною опинилась тут же; тут же, розгрібаючи купу 
сміття, з’їла вона мимохідь курча і, не помічаючи цього, уми
нала далі лушпиння з кавуна своїм порядком. Цей невеликий 
дворик, або курник, перегороджував дошаний паркан, за 
яким тяглись просторі городи з капустою, цибулею, картол-

1 П авло І царював з 1796 до 1801 р.
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лею, буряком та іншим господарським овочем. По городу 
були розкидані де-ие-де яблуні й інші фруктові дерева, накри
ті сітками для захисту від сорок та горобців, з яких останні 
цілими скісними хмарами переносилися з місця иа місце. Для 
цієї ж самої причини понатикано було кілька опудал на дов
гих тичках з розчепіреними руками; на одному з них одягне
ний був чепець самої хазяйки. За городами йшли селянські 
хати, які були збудовані врозкид і не замкнуті в правильні ву
лиці, але, як відзначив собі Чичиков, показували добробут 
мешканців, бо були утримувані як слід: потрухлий тес на да
хах скрізь був замінений новим, ворота ніде не покривились, 
а по обернутих до нього селянських повітках помітив він де 
запасного, майже нового візка, а де і два. «Та в неї сільце 
не мале», — сказав він і зразу ж поклав собі розговоритися й 
познайомитися з хазяйкою краще. Він заглянув у шілииу в 
дверях, звідки вона була висунула голову, і, побачивши, що 
вона сидить за чайним столом, вийшов до неї з веселим і 
ласкавим виглядом.

— Добридень, батечку. Як спалося? — сказала хазяйка, 
підводячись з місця. Вона була одягнута краще, ніж учора: в 
темному платті і вже ие в спальному чепці; але на шиї так 
само було щось намотано.

— Добре, добре,— казав Чичиков, сідаючи в крісло.— Ви 
як, матіико?

— Погано, батечкуі
— Як так?
— Безсоння. Поперек усе болить, І в нозі вище кісточки 

так і крутить.
— Минеться, минеться, матінкої На це не треба зважати.
— Дай боже, щоб минулось. Я вже й салом мазала, 1 ски

пидаром теж примочувала... А з чим чайку вип’єте? У пляшці 
фруктова.

— Непогано, матінко... покуштуємо й фруктової.
Читач, я думаю, вже помітив, що Чичиков, незважаючи 

на ласкавий вигляд, говорив однак вільніше, ніж з Маніло- 
вим, і зовсім не церемонився. Треба сказати, що в нас на 
Русі, якщо й ие догнали ще де в чому чужоземців, то далеко 
випередили їх у вмінні поводитись. Перелічити не можна всіх 
відтінків і тонкостей нашого поводження. Француз або німець 
Довіку не збагне й не зрозуміє всіх його особливостей і від
мін; він майже тим самим голосом 1 тією самою мовою гово
ритиме 1 з мільйонщиком, і з дрібним тютюновим крамарем, 
хоч, звісно, в душі попадлючить у міру перед першим. У нас

841



не те: у нас є такі мудреці, які з поміщиком, що має двісті 
душ, говори і ймуть зовсім інакше, ніж з тим, у кого їх трисма, 
а з тим, у кого їх триста, говоритимуть знову ж не так, як з 
тим, у кого їх п’ятсот; а з тим, у кого їх п’ятсот, знову ж не 
так, як з тим, у кого їх вісімсот, одне слово, хоч до мільйона 
дійди, все знайдуться відтінки. Припустімо, наприклад, існує 
канцелярія — не тут, а в тридев’ятому царстві; а в канцелярії, 
припустімо, існує правитель канцелярії. Прошу подивитись на 
нього, коли він сидить серед своїх підлеглих — та просто від 
страху й слова не вимовиш! Гордість і благородство... 1 чого 
вже тільки не виявляє обличчя його? Просто бери пензля та 
й малюй- Прометей ', сущий Прометей! Виглядає орлом, ви
ступає плавно, розмірено. І той самий орел, як тільки вийшов 
з кімнати і наближається до кабінета свого начальника, куріп
кою такою дріботить з паперами під пахвою, що й сказати 
годі. У товаристві й на вечірці, коли всі невеликого чину, 
Прометей так І залишається Прометеем, а як тільки трохи 
виша за нього, з Прометеем зробиться таке перетворення, 
якого й Овідій 2 не вигадає: муха, менший навіть за муху. — 
до піщинки змалився! «Та це не Іван Петрович,—скажеш, дивля
чись на нього,—Іван Петрович на зріст виший, а цей і низенький і 
худенький; той говорить голосно, басом і ніколи не сміється, 
а цей чорт знає щ о : пищить піашкою і все сміється! «А під
ходиш ближче, глянеш — справді, Іван Петрович!» «Ехе, хе!» 
думаєш собі... Але вернімося, однак, до дійових осіб. Чичи
ков, як ми вже бачили, вирішив зовсім не церемонитись. 1 
тому, взявши в руки чашку з чаєм і вливши туди фруктової, 
повів таку мову:

— У вас, матінко, гарне сільце. Скільки в ньому душ?
— Душ у ньому, батечку, трохи буде не з вісімдесят,— 

сказала хазяйка, — та от лихо, часи погані: ось і торік був та
кий неврожай, шо боронь боже.

— Одначе, мужички з вигляду дужі, хатки міцні. А доз
вольте дізнатись прізвище ваше? Я такий неуважний... при
їхав у нічну пору.

— Коробочка, колезька секретарша.
— Щиро дякую. А иа ім’я та по-батькові?
— Настасья Петрівна.

' Прометей —  міфологічний герой шо внкрав для людського добоа 
огонь у богів.

* Овідій Назон — стародавній римський поет; тут мається на увазі 
його книга «Метаморфози» («Перетворення»).
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— Настасья Петрівна? Гарне ім’я — Настасья Петрівна. У 
мене тітка рідна, сестра моєї магері, Настасья Петрівна.

— А вас на Ім’я як? — спитала поміщиця.—Адже ви, пане, 
засідатель'?

— Ні, матінко, — відповів Чичиков, посміхнувшись, — не 
засідатель, а так їздимо по своїх справах.

— А, так ви — покупець! Яка ж, справді, шкода, шо я 
продала мед купцям так дешево; а ось ти, батечку, у мене б, 
певне, його купив.

— А от меду й не купив би.
— А шо ж інше? Хіба прядиво? Та й прядива ж  у мене 

тепер обмаль, з півпуда тільки.
— Ні, матінко, іншого роду товарець: скажіть, у вас поми

рали селяни?
— Ох, батечку, вісімнадцять душі — сказала стара, зіт

хнувши. — І помер такий славний народ, усе роботяші. Після, 
правда, народилось, та шо з них? Все така дрібнота. А засіда
тель наїхав — подать, каже, сплачувати з душі. Народ мерт
вий, а. плати, як за живого. На тім тижні згорів у мене ко
валь, такий умілий коваль, 1 слюсарне майстерство знав.

— Хіба у вас була пожежа, матінко?
— Бог боронив від такої біди, пожежа б ще гірше; сам 

згорів, батечку мій Всередині в нього шось зайнялось, ви
пив забагато, тільки синій вогник пішов з нього, увесь зотлів, 
зотлів, почорнів, як вугілля; а іакий був превмілий коваль! 
І тепер мені виїхати нічим- нема кому коней підкувати.

— На все воля божа, матінко, — сказав Чичиков, зітхнув
ш и .— проти мудрості божої нічого не можна сказати... Від- 
ступіть-но їх мені, Настасьє Петрівно.

— Кого, батечку?
— Та ось тих усіх, шо повмирали.
— Та як же відступити їх?
— Та так просто. Або хоч 1 продайте. Я вам за них дам 

гроші.
— Та як же, я, далебі, в  тямки не візьму? Невже хочеш 

ти їх викопувати з землі?
Чичиков побачив, шо стара сягнула далеко, 1 шо неодмінно 

треба їй розтлумачити, в чому річ. В небагатьох словах пояс
нив він їй, що передача або купівля буде значитись тільки на 
папері і душі будуть прописані мовби живі.

1 Засідатель — становий представник V якійсь урядовій установі; були 
засідателі дворянські, нижнього земського суду, губернського магістрату, 
повітового суду й інші.
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— Та нашо ж вони тобі? — сказала стара, витріщивши на 
нього очі.

— Це вже моє діло.
— Та вони ж мертві.
— Та хто ж  каже, що вони живі? Через те й збиток вам, 

що мертві: ви за иих платите, а тепер я вас звільню від кло
поту й платежу. Розумієте? Та ие тільки звільню, а ще й 
поверх того дам вам п'ятнадцять карбованців. Ну, тепер ясио?

— Далебі, не знаю, — врозтяг промовила хазяйка. — Адже 
я мертвих ніколи ще не продавала.

— Ще б пак! Диво було б, якби ви їх кому-небудь про
дали. Чи ви думаєте, що з них справді є якась користь?

— Ні, цього я не думаю. Яка там з иих користь, користі 
ніякої немає. Меие тільки те й клопоче, що вони вже мертві.

«Ну, баба, здається, туполоба!» подумав сам собі Чичиков.
— Слухайте, матіико! Та ви розсудіть тільки гарненько: 

адже ви витрачаєтесь. Платите за нього подать, як за живого.
— Ох, батечку, 1 ие говори про це! — підхопила помі- 

шиця. — Ще два тижні тому сплатила більш півтораста, та 
засідателя підмастила.

— Ну, бачите, матінко! А тепер візьміть до уваги тільки, 
що засідателя вам підмащувати більше не треба, бо тепер я 
плачу за них; я, а не ви: я беру иа себе всі повинності, я укладу 
навіть купчу за свої гроші, чи розумієте ви це?

Стара замислилась. Вона бачила, що справа, дійсно, ніби 
вигідна, та тільки вже занадто нова й небувала; атому почала 
дуже побоюватись, щоб як-иебудь ие обдурив ї ї  цей покупець: 
адже приїхав бог знає, звідки, та ще й нічної пори.

— Так що ж, матінко, по руках, чи що? — казав Чичиков.
— Далебі, батечку, ніколи ще не траплялось продавати 

мені покійників. От живих я й позаторік відступила Протопо
пову — двох дівок, по сто карбованців за кожну, 1 дуже дя
кував: такі вийшли славні робітниці, самі салфетки тчуть.

— Ну, та не про живих мова, бог з ними. Я питаю мертвих.
— Далебі, я боюсь попервах, щоб як-небудь ие зазнати 

збитку. Може, ти, батечку, мене дуриш, а вонн теє... вони 
більш якось коштують.

— Слухайте, матінко... ех, які ви! Що ж вони можуть 
коштувати? Розгляньте: це ж прах. Розумієте? Це просто 
прах. Ви візьміть усяку негодящу, найостаннішу річ, наприклад, 
навіть просто ганчірку— і ганчірці є ціна: її хоч, принаймні, 
куплять на паперову фабрику, але ж це ні на що не потрібне. 
Ну, скажіть самі, на що воно потрібне?

844



— Це вже, далебі, правда. Все ж таки зовсім ні на що не 
потрібне; та мене тільки те й спиняє, що вони ж уже мертві.

«Ох, яка ж дубоголова!» сказав сам собі Чичиков, якому 
вже починав уриватись терпець. «От і порозумійся ти з иею! 
У піт загнала, проклята баба». Тут він, вийнявши з кишені 
хустку, почав витирати піт, що справді виступив иа лобі. А 
втім, Чичиков даремно сердився: буває і поважна, 1 державна 
навіть людина, а на ділі виходить чистісінька Коробочка. Як 
забрав що собі в голову, то вже нічим його не пересилиш; 
скільки не подавай йому доводів, ясних, як день, все відскакує 
від нього, як гумовий м’яч відскакує від стіни. Витерши піт, 
Чичиков вирішив спробувати, чи не можна її навести на шлях 
якоюсь іншою стороною. — Ви, матінко, — сказав вій, — або 
не хочете розуміти слів моїх, або так умисне говорите, аби 
шось говорити... Я вам даю гроші: п’ятнадцять карбованців 
асигнаціями — розумієте? Це ж таки гроші. Ви їх не знайдете 
на вулиці. Ну, признайтесь, почім продали мед?

— По дванадцять карбованців пуд.
— Взяли трохи гріха на душу, матіико. По дванадцять не 

продали.
— Ій-богу, продала.
— От бачите! Так то ж — мед. Ви збирали його, може, з 

рік з турботами, дбанням, клопотом; їздили, морили бджіл, 
годували їх у льоху цілу зиму, а мертві душі — річ не від 
світу цього. Тут ви з свого боку ніякого не докладали дбання, 
на те була воля божа, шоб вони залишили світ цей, завдавши 
шкоди вашому господарству. Там ви одержали за працю, за 
дбання дванадцять карбованців, а тут ви берете нізащо, 
дурно, та й не дванадцять, а п’ятнадцять, та й не сріблом, а 
все синіми асигнаціями

Після таких сильних запевнень Чичиков майже вже не 
сумнівався, що стара, нарешті, подасться.

— Далебі, — відповідала поміщиця, — таке вже моє вдо
вине недосвідчене діло! Краще ж  я трошки підожду, може, 
наїдуть купці, то й прицінюся.

— Сором, сором, матінко! Просто сором! Ну, що ж  це ви 
кажете, подумайте самі! Хто ж  їх купуватиме? Ну, який 
ужиток він може з них зробити?

1 Асигнації — паперові гроші, курс яких хитався. У 20-х роках XIX ст. 
(час, до якого можна застосувати дію першої частини «Мертвих душ») 
асигнаційний карбованець дорівнював 26 коп. сріблом. Отже до 1843 р„ 
коли асигнації були замінені державними кредитними білетами, пара
лельно існувало два рахунки: на срібло і на асигнації.
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— А може, в господарств! як-небудь при нагоді знадоб
ляться, — відказала стара, та й не кінчила мови, відкрила отг 
І дивилась на нього майже з страхом, бажаючи знати, т о  він 
на це скаже.

— Мертві в господарстві! Ну й утяли! Горобців хіба ля
кати иочами иа вашому городі, чи шо?

— Хрест святий з нами! Які страхи ти говориш! — промо
вила стара, перехрестившись.

— Куди ж іше хотіли ви їх приладнати? А втім, кості й 
могнли — все вам залишається: передача тільки на папері. Ну, 
то шо ж? Як же? Відповідайте, принаймні!

Стара знову замислилась.
— Про шо ж  ви думаєте, Настасье Петрівно?
— Далебі, ніяк ие доберу, як мені бути: краше я вам пря

диво продам.
— Та що ж  прядиво? Даруйте, я вас прошу зовсім про 

інше, а ви мені прядиво тичете! Прядиво — прядивом, другим 
разом приїду, заберу й прядиво. То як же, Настасье Петрівно?

— їй-богу, товар такий чудний, зовсім небувалий!
Тут уже Чичикову терпець урвався до краю, він грюкнув 

спересердя стільцем об підлогу й позичив їй чорта.
Чорта поміщиця злякалася страшенно.
— Ох, ие згадуй його, бог з ним! — скрикнула воиа, вся 

збліднувши. — Ще позавчора всю ніч мені снився, окаянний. 
Надумала була на ніч згадати на картах після молитви, та, 
видно, за кару бог і наслав його. Такий гидкий привидився, 
а рогидовгі, як у вола.

— Дивуюсь, як вони вам десятками не сняться. З самої 
тільки людяності християнської хотів: бачу — бідна вдова по
бивається, терпить злидні... Та згинь і здохни воио з усім ва
шим селом!..

— Ох, яку ти лайку затинаєш! — сказала стара, дивлячись 
на нього з страхом.

— Та ие добереш слів з вами! Справді, ніби якась, шоб 
ие сказати лихого слова, дворняшка, шо лежить на сіні- 1 
сама не гам, і другому ие дам. Я хотів був закупити у вас 
господарські продукти різні, бо я й казенні підряди теж 
веду...— Тут він прибрехиув, хоч 1 мимохідь і без усякого 
дальшого намислу, але несподівано вдало. Казенні підряди 
подіяли дуже на Настасію Петрівну; принаймні, вона промо
вила вже майже прохальним голосом:

— Та чого ж ти розсердився так гаряче? Коли б знаття, 
що ти такий сердитий, то я б зовсім тобі не перечила.
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— Є за шо сердитись! Справа яйця виїденого не варта, 
а я буду через неї сердитись!

— Ну, то нехай, я ладна віддати й за п’ятнадцять асигна
ціями! Тільки гляди, батечку, шодо підрядів: якщо трапиться 
борошна брати житнього чи гречаного, чи крупи, або худоби 
різної, так уже, будь ласка, ие покривдь мене.

— Ні, матінко, ие покривджу, — казав він, а тимчасом 
обтирав рукою піт, шо рясно котився по обличчю його. Він 
розпитав її, чи не має вона в місті якого повіреного або зна
йомого, якого могла б уповноважити на укладення купчої 1 
всього, шо слід.

— Аякже! Протопопа, отця Кирила, син служить у па
латі, — сказала Коробочка. Чичиков попросив її написати до 
нього вірчого листа І, шоб звільнити від зайвого клопоту, сам 
навіть узявся його скласти.

«Добре було б» , подумала тимчасом Коробочка, «якби 
він забирав у меие в казну борошно й худобу. Треба його за
добрити: тісто з учорашнього вечора ше зосталось, так піти 
сказати Фетіньї, шоб напекла млинців. Добре б також запекти 
пирога прісного з яйцем: у мене його добре запікають, та й 
часу забирає небагато». Хазяйка вийшла затим, шоб вико
нати думку про запікання пирога і. певне, поповнити її ше й 
іншими утворами домашньої пекарні й готування: а Чичиков 
вийшов до вітальні, де провів ніч, затим, шоб дістати потрібні 
папери з своєї шкатулки. У вітальні вже було все прибрано, 
пишні периии винесено геть, перед диваном стояв накритий 
стіл. Поставивши на нього шкатулку, він дешо спочив, бо по
чував, шо був увесь в поту, як у річці: все, шо було на ньому, 
починаючи від сорочки до панчіх, усе було мокре. «Бач, умо
рила як, проклята баба!» сказав він, трохи передихнувши і 
відімкнувши шкатулку. Автор певен, шо є читачі такі цікаві, 
які побажають навіть дізнатись про план 1 внутрішнє розташу
вання шкатулки. Шо ж? Чому й не задовольнити5 Ось воно, 
внутрішнє розташування: у самій середині мильниця, за миль
ницею шість-сім вузеньких перегородок для бритв, потім 
квадратні закутки для пісочниці1 й чорнильниці з видовбаним 
між иими човником для пер, сургучів і всього, шо довше; по
тім усякі перегородки з покришечками й без покришечок для 
того, шо коротше, наповнені білетами візитними, похорон
ними, театральними й іншими, складеними иа спомин. Уся

1 Промокального паперу в старі часи не знали: написане чорпиламн
засипалося дуже дрібним, добре просіяним піском з пісочниці — баночкн
з покришкою з маленькими отворами (на зразок перчанкн).
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верхня скринька з усіма перегородками виймалася, 1 під нею 
був простір, зайнятий паками паперів на цілий аркуш; потім 
був маленький потайний яшик для грошей, який висувався 
непомітно з боку шкатулки, його завжди так похапливо вису
вав і засував ту ж мить хазяїн, шо напевне не можна сказати, 
скільки було там грошей. Чичиков тут же взявся до роботи 
і, застругавши перо почав писати. В цей час увійшла хазяйка.

— Гарна в тебе шкатулка, батечку, — сказала вона, під
сівши до нього. — Чи не в Москві купована?

— У Москві, — відповів Чичиков, пишучи далі.
— Я так 1 зиала: там усе доброї роботи. Позаторік сестра 

моя привезла звідти теплі чобітки дітям: такий міцний то
вар — і досі носять. Диви, скільки в тебе тут гербового па
перу2! — провадила вона, зазирнувши до нього в шкатулку. 
Та й справді, гербового паперу було там ие мало. — Хоч би 
мені аркуш подарував! А в мене така скрута: трапиться в 
суд прохання подати, а нема иа чому.

Чичиков пояснив їй, шо цей папір не такого роду, шо він 
призначений для укладання купчих, а не для прохань. А втім, 
шоб заспокоїти її, він дав їй якийсь аркуш на карбованець 
ціною. Написавши листа, дав він їй підписатись і попросив 
маленький списочок мужиків. Виявилось, шо поміщиця не вела 
ніяких записок, иі списків, а зиала майже всіх напам’ять. Він 
примусив її тут же продиктувати їх. Деякі селяни трохи зди
вували його своїми прізвищами, а ше більше прозвами, так 
шо він кожного разу, почувши їх, спочатку спинявся, а тоді 
вже починав писати. Особливо вразив його якийсь Петро Са- 
вельїв Неуважай-Корито, так шо він ие міг ие сказати: «та й 
довгий який!» Другий мав причеплений до імені Коров’ячий 
кирпич, іиший був просто: Колесо Іван. Кінчаючи писати, 
він потяг трохи до себе носом повітря 1 зачув принадний за
пах чогось смаженого на маслі.

— Прошу покірно закусити,— сказала хазяйка.
Чичиков оглянувся 1 побачив, шо на столі стояли вже

грибки, пиріжки, скородумки 3, шанішки4, прягли5, млинці, 
коржики з усякою присмакою: присмачені цибулькою, прясма-

1 Тобто застругавши гусяче перо, якими писали до винаходу сталевих.
* Гербовий папір — а зображенням державного герба; ціляй ряд до

кументів (купчі кріпості, договори, заповіти І ін.) по закону мусив бути 
написаний обов’язкове на гербовому папері певної вартості, залежно від 
характеру документа.

* Скородумки —  пиріжки.
4 Шанішки — гатунок ватрушок.
5 Прягли —  оладки.
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чен! маком, присмачені сиром, присмачені вершками, — 1 чого 
тільки не було.

— Прісний пиріг з яйцем! — сказала хазяйка.
Чичиков присунувся до прісного пирога з яйцем 1, з’ївши 

відразу трохи більше половини, похвалив його. Та й справді, 
пиріг сам по собі був смачиий, а після клопоту й мороки з 
старою видався ше смачніший.

— А млинчиків? — сказала хазяйка.
У відповідь на це Чичиков скрутив три млинці разом 1, 

вмочивши їх у розтоплене масло, спровадив у рот, а губн й 
руки витер салфеткою. Повторивши це разів зо гри, він по
просив хазяйку, шоб звеліла запрягати його коней. Настасья 
Петрівна зразу ж послала Фетіиью, звелівши тимчасом при
нести ше гарячих млинців.

— У вас, матіико, млинці дуже смачні, — сказав Чичиков, 
беручись до принесених гарячих.

— Та в мене їх добре печуть, — сказала хазяйка, — але 
от лихо, врожай поганий, борошно таке вже не авантажне... 
Та чого ж, батечку, ви так поспішаєте? — промовила вона, 
побачивши, шо Чичиков узяв у руки картуз, — адже й бричка 
ше ие запряжена.

— Запряжуть, матіико, запряжуть. У меие скоро запря
гають.

— Так уже, будь ласка, ие забувайте з підрядами.
— Не забуду, не забуду,—казав Чичиков, виходячи в сіни.
— А сала не купуєте? — сказала хазяйка, ідучи за ним.
— Чому не купувати? Куґіую. тільки потім.
— У меие на свята й сало буде.
— Купимо, купимо, всього купимо, 1 сала купимо.
— Може пір’я буде треба? У мене в пилипівку й пір’я буде.
— Добре, добре, — говорив Чичиков.
— От бачиш, батечку, і бричка твоя ше не готова, — ска

зала хазяйка, коли воии вийшли иа ганок.
— Буде, буде готова. Розкажіть тільки мені, як дістатися 

До великого шляху.
— Як би ж це зробити? — сказала хазяйка. — Розказати 

важко, поворотів багато; хіба шо дам тобі дівчинку, шоб про
вела. Адже в тебе, мабуть, місце є на козлах, де б сісти їй?

— Чому не знайдеться.
— То нехай уже, дам тобі дівчинку; вона в мене знає до

рогу; тільки ти, дивись, не завези її: у мене вже одну завезли 
купці.

Чичиков запевнив її, що не завезе, і Коробочка, заспо-
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ко7пшись, уже почала роздивлятися все, що було на ї ї  под
вір’ї: шупила очі в ключницю, шо виносила з комори побра
тим у1 з медом, у мужика, що показався на воротях, І 
помалу-малу вся впірнула в господарське життя. Але навіщо 
так довго займатись Коробочкою? Чи Коробочка, чн Мані- 
лова, чи господарське життя, чи негосподарське— мимо иих! 
А то на світі дивно влаштовано: веселе раптом обертається на 
сумне, якщо тільки довго застоїшся перед ним, І тоді бог 
знає, шо спаде на думку Може, почнеш навіть думати га 
годі-бо, чи справді ж Коробочка стоїть гак низько на без
межних сходах людського вдосконалення? Чи справді така 
велика прірва відділяє її від сестри її, недосяжно обгородже
ної стінами аристократичного дому з запашними чавунними 
сходами, що сяють міддю, червоним деревом і килимами, яка 
позіхає за недочитаною книгою, чекаючи дотепного світського 
візиту, де їй розгорнеться поле блиснути розумом 1 висловити 
завчені думки, думки, шо захоплюють, за законами моди, иа 
цілий тиждень місто, думки не про те, що робиться в її домі 
та в її маєтках, заплутаних і безладних через незнання госпо
дарської справи, а про те, який політичний переворот го
тується у Франції, якого напряму набрав модний католицизм. 
Але мимо, мимо! Навіщо говорити про це? Але навіщо ж се
ред бездумних, веселих, безтурботних хвилин сам собою рап
том пролине інший чудовий струмінь? Ше сміх не встиг зовсім 
збігти з обличчя, а вже став іншим серед тих самих людей 1 
вже іншим світлом освітлилось обличчя...

— А ось бричка, ось бричка! — скрикнув Чичиков, поба
чивши, нарешті, як під'їжджала його бричка. — Чого ти, 
йолопе, так довго копався? Видно, вчорашній хміль у тебе не 
весь ше вивітрило?

Селіфан на це нічого не відповів.
— Прощайте, матінко! А шо ж, де ваша дівчинка3
— Гей, Палагеє! — сказала помішиця дівчинці років оди

надцяти, шо стояла біля ганку в платті з домашньої вибійки 
1 з босимн ногами, шо здалеку здавалися чобітьми, так вони 
були обліплені свіжою гряззю. — Покажи-ио панові дорогу.

Селіфан допоміг дівчинці вилізти на козли; вона, ставши 
однією ногою иа панську приступку, спочатку замазала її 
гряззю, а тоді вже вилізла наверх 1 примостилася біля нього. 
Слідом за нею і сам Чичиков поставив ногу на приступку і, 
нахиливши бричку на правий бік, бо був важкенький, нарешті,

> Побратима — дерев'яний великий кухоль длв варення та меду.

450



вмостився, сказавши- «А, тепер добре! Прошайте, матіико!» 
Коні рушили.

Селіфаи був цілу дорогу суворий і разом з тим дуже уваж
ний до свого діла, шо траплялося з ним завжди після того, 
коли будь у чому завинив або був п’яний. Коні були напро
чуд вичишені. Хомут на одному з них, шо надівався доти 
майже завжди в подертому вигляді, так шо з-під ременю ви
глядало клоччя, був майстерно зашитий. Цілу дорогу був він 
мовчазний, тільки похльостував батогом і не звертав ніякої 
повчальної промови до коней, хоч чубарому коневі,> звісно, 
хотілося б вислухати шось повчальне, бо в цей час. віжки 
завжди якось мляво лежали в руках балакучого візниці, І ба
тіг тільки для форми гуляв по спинах. Але з похмурих уст 
чути було на цей раз самі тільки одноманітно-неприємні ви
гуки: «Ну ж, ні, роззява! Лови, лови гав!» та й годі. Навіть 
сам гнідий і засідатель були незадоволені, не почувши иі разу 
ні «любі мої», ні «поштиві». Чубарий почував пренеприємні 
удари по своїх гладких і широких частинах. «Ач, як рознесло 
йогої — думав він сам собі, трохи прищулюючи вуха. Не 
бійсь, знає, де вдарити! Не стьобне прямо по спині, а так і ви
бирає місце, де болючіше, по вухах зачепить або під черево 
хвисьне».

— Праворуч чи шо ж? — з таким сухим запитанням звер
нувся Селіфан до дівчинки, шо сиділа коло нього, показуючи 
батогом на почорнілу від дощу дорогу між яснозеленими по
свіжілими полями.

— Ні, ні, нехай я покажу, — відповідала дівчиика.
— Куди ж? — сказав Селіфан. коли під’їхали ближче.
— Ось куди, — відповіла дівчинка, показуючи рукою.
— Ех, ти! — сказав Селіфан.— Та це ж і е праворуч: ие 

знає, де право, де ліво!
Хоч день був дуже гарний, але земля до такої міри роз- 

грузла, що колеса брички, захоплюючи її, незабаром укрилися 
нею, як повстю, що значно обтяжило екіпаж; до того ж грунт 
був глинистий і липучий надміру. І те, й друге було причиною, 
шо вони не могли вибратися з путівців раніш полудия. Без 
Дівчинки було б важко зробити це, бо дороги розлазились на 
всі боки, як спіймані раки, коли їх висипати з торби, і Селіфа- 
иові довелося б блудити вже не з своєї вини. Незабаром дів
чинка показала рукою иа чорніючу в далині будівлю, сказавши:

— Он стовбовий шлях!
— А будинок? — спитав Селіфан.
— Трактир, — сказала дівчинка.
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— Ну, тепер ми самі доїдемо, — сказав Селіфан, — Іди 
собі додому.

Він спинився і допоміг їй злізти, промовивши крізь зуби: 
«Ех, ти, чорнонога!»

Чичиков дав їй мідний гріш, 1 вона попленталась додому, 
вже з того задоволена, шо посиділа на козлах.

Р О З Д І Л  IV

Під’їхавши до трактира, Чичиков звелів спинитися з двох 
причин. З одного боку, шоб дати спочити коням, а з другого— 
щоб самому трохи перекусити й підкріпитися. Автор по
винен признатися, шо вельми заздрить апетитові 1 шлункові 
такого роду людей. Для нього зовсім нічого не значать усі 
пани великої руки, що живуть у Петербурзі й Москві, прово
дять час в обдумуванні, чого б поїсти завтра та який бн обід 
вигадати на післязавтра, і беруться за цей обід не інакше, як 
пославши попереду в рот пілюлю: ковтають устерс1, морських 
павуків та інші дива, а потім їдуть до Карлсбада або иа Кав
каз 2. Ні, ці пани ніколи не збуджували в ньому заздрості. 
Але пани середньої руки, шо на одній станції візьмуть шинки, 
на другій поросятини, иа третій шмат осетра або якусь запе
чену ковбасу з цибулею, 1 потім, мов нічого й не бувало, сі
дають за стіл будь-коли, 1 стерляжа уха з миньками та молоч
ком шипить і бурчить у иих між зубами всуміш з растєгаєм 3 
або кулебякою з сомовим плескачем4. так шо й збоку гля
нувши проймає апетит, — ці пани, справді, тішаться даром 
неба! Не один пан великої руки пожертвував би ту ж мить по
ловину селянських душ і половину маєтків, заставлених і не- 
заставлених, з усіма поліпшеннями на чужоземний 1 російський 
лад, з тим тільки, шоб мати такий шлунок, який має пан се
редньої руки; та от лихо, що ні за які гроші, ні за маєтки, з 
поліпшенням і без поліпшень, не можна набути такого шлунку, 
який буває в пана середньої руки.

Дерев’яний, потемнілий трактир прийняв Чичикова під свій 
вузенький гостинний дашок на дерев’яних точених стовпчиках, 
схожих иа старовинні ставники. Трактир був чимсь схожий на 
російську хату дешо в більшому розмірі. Різьблені мережчаті

1 Тобто устриць.
* До Карлсбада або на Кавказ — тобто їпуть лікуватися иа курорти.
3 Растегай або кулебяка — пироги.
4 Плескач — хвіст у сома, увесь Із жиру. (З записної книжки Гоголя).
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карнизи з свіжого дерева кругом вікон І під дахом різко й живо 
рябіли по темних його стінах; на віконницях були намальо
вані глечики з квітами.

Коли він вибрався вузенькими дерев’яними східцями на
гору, в широкі сіни, назустріч йому відчинились рипучі двері, і 
вийшла товста баба в строкатих ситцях, що промовила: — 
Сюди заходьте! — В кімнаті трапились усе давні приятелі, що 
трапляються всякому по невеликих дерев’яних трактирах, яких 
немало набудовано по шляхах, а саме: позеленілий самовар, 
вистругані гладенько соснові стіни, трикутна шафа з чайником 
та чашками в кутку, фарфорові позолочені яєчка перед іко
нами на блакитних і червоних стрічках, кицька з маленькими 
кошенятками, дзеркало, що показувало замість двох очей — 
чотири, а замість обличчя якийсь корж, нарешті, натикані 
пучками пахучі трави й гвоздики за іконами, висохлі до такої 
міри, що бажаючий понюхати їх чхав та й тільки.

— Порося є? — з таким запитанням звернувся Чичиков до 
баби, що стояла перед ним.

— Є.
— З хріном і сметаною?
— З хріном і сметаною.
— Давай його сюди.
Стара пішла поратись і принесла тарілку, салфетку, таку 

накрохмалену, що жолобилась, як суха кора, потім ніж з по
жовклою костяною колодочкою, тоненький, як кишеньковий, 
двозубу виделку й сільницю, яку ніяк не можна було поста-, 
вити прямо на стіл.

Герой наш своїм звичаєм зараз вступив з нею в розмову й 
розпитав, чи сама вона держить трактир, а чи є хазяїн, і 
скільки дає доходу трактир, і чн з ними живуть сини, і що 
старший син — нежонатий чи жонатий, і яку взяв жінку, з ве
ликим приданим чи ні, і чи задоволений був тесть, і чи не сер
дився, що мало подарунків одержав на весіллі, — одно слово, 
не проминув нічого. Само собою розуміється, що поцікавився 
Дізнатись, які в окрузі є в них поміщики, і дізнався, що всякі 
є поміщики: Блохін, Почитаєв, Мильной, Чепраков полковник, 
Собакевич. «А! Собакевича знаєш?» спитав він і тут же по
чув, що стара знає не тільки Собакевнча, але й Манілова, 1 
що Манілов велікатніший 1 від Собакевича: звелить зразу зва
рити курку, спитає й телятини; коли є печінка бараняча, то й 
баранячої печінки спитає, і всього хіба що покуштує; а Соба-

1 Велікатний —  тобто делікатний.

2 3 -1 5 9 6



кевич одного чогось спитає, та зате вже все з’їсть, навіть 1 до
бавки зажадає за ту саму ціну.

Коли він отак розмовляв, споживаючи порося, якого зали
шився вже останній шматок, то почув, як застукотів колесами, 
під’їхавши, екіпаж. Виглянувши у вікно, побачив він, що спи
нилась коло трактира легенька бричка, запряжена тройкою 
добрих коней. З  брички злазило двоє якихось чоловіків: один 
білявий, високий на зріст; другий трохи нижчий, чорнявий. 
Білявий був у темносиній в е нгерц ічорн явий  просто в смуг
настому архалуку2. Здалека пленталася ще колясчина, по
рожня, тягнена якоюсь волохатою четвіркою в подертих хо
мутах і мотузяній упряжі. Білявий зараз же пішов сходами 
Вгору; чорномазий тимчасом ще залишився і мацав щось у 
бричці, заразом розмовляючи з слугою і махаючи на коляску, 
що їхала за ним. Голос його здався Чичикову нібито дещо 
знайомим. Поки він його роздивлявся, білявий встиг уже на
мацати двері й відчинити їх. Це був чоловік високого росту, 
з обличчя худорлявий, або, як то кажуть, виморений, з рудими 
вусиками. З засмаглого обличчя його можна було зробити 
висновок, що він знав, що таке дим, коли не пороховий, то 
принаймні тютюновий. Він ввічливо вклонився Чичикову, на 
що останній відповів тим самим. Протягом кількох хвилин 
вони б, мабуть, розговорились і добре познайомилися б між со
бою, бо вже початок був зроблений, і обидва майже в один і 
той самий час висловили задоволення, що курява на шляху 
цілком прибита вчорашнім дощем, і тепер їхати і прохолодно 
і приємно, — як увійшов чорнявий його товариш, скинувши з 
голови на стіл картуз свій, по-молодецькому розкошлавши 
рукою своє чорне густе волосся. Це був середнього росту 
дуже непогано збудований молодець, з повними рум’яними 
щоками, з білими, як сніг, зубами і чорними, як смола, бакен
бардами. Свіжий він був, як кров з молоком; здоров’я, здава
лось, так і пирскало з обличчя його.

— Те, те, те! — скрикнув він раптом і розставив обидві 
руки, побачивши Чичикова. — Яким вітром?

Чичиков пізнав Ноздрьова, того самого, з яким він разом 
обідав у прокурора і який з ним за кілька хвилин зійшовся 
на таку коротку ногу, що почав уже говорити ти, хоча тим
часом він, з свого боку, не дав на те ніякого приводу.

1 Венгерка —  коротка куртка, з иашитнми поперек грудей шпурамп, 
иа петлі яких вона застібається; венгерка була улюбленим костюмом 
сільських поміщиків.

2 А рхалук —  широкий кафтан.
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— Куди їздив? — питав Ноздрьов І, не діждавшись відпо
віді, продовжував: — А я, брат, з ярмарку. Вітай: програвся 
дошентуї Чи віриш, ніколи в житті ще так не програвався! Я ж 
обивательськими 1 приїхав! Ось подивись навмисне у вікно! — 
Хут він пригнув сам голову Чичикова, так що той трохи не 
вдарився нею об раму. — Бачиш, яка погань? Насилу дотягли, 
прокляті, я вже переліз от на його бричку. — Кажучи це, 
Ноздрьов показав пальцем на свого товариша. — А ви ще не 
знайомі? Зять мій, Міжуєв! Ми з ним цілий ранок говорили 
про тебе. Ну, гляди, кажу, коли ми не зустрінемо Чичикова. 
Ну, брат, коли б ти знав, як я програвся! Віриш, не тільки 
вбухав чотирьох рисаків—усе спустив. На мені ж ні ланцюжка, 
ні годинника... — Чичиков глянув 1 побачив справді, що на 
ньому не було ні ланцюжка, ні годинника, йому навіть зда
валось, що й один бакенбард був у нього менший і не такий 
густий, як другий. — А було б у мене тільки двадцять карбо
ванців у кишені, — казав далі Ноздрьов, — саме не більше, як 
двадцять, я відіграв би все, тобто, крім того, що відіграв би, 
от, як чесна людина, тридцять тисяч зараз поклав би у бумаж
ник.

— Але ж ти й тоді так казав,—відповів білявий, — а коли 
я тобі дав п’ятдесят карбованців, ту ж мить просадив їх.

— І не просадив би! Ій-богу, не просадив би! Не зроби я 
сам дурницю, далебі, не просадив би. Не загни я після па
роле 2 на проклятій сімці утку, я б міг зірвати весь банк.

— Але ж не зірвав, — сказав білявий.
— Не зірвав, бо загнув утку невчасно. А ти думаєш, ма

йор твій добре грає?
— Добре чи не добре, але ж тебе обіграв.
— Велика штука! — сказав Ноздрьов, — так І я його обі

граю. Ні, от хай спробує він грати дублетом 3, тёк отоді я по
дивлюсь, я подивлюсь тоді, який з нього грач!.. Зате, брат, 
Чичиков, як погуляли ми перші дні! Правда, ярмарок був нав
дивовижу. Самі купці кажуть, шо ніколи не було такого 
з’їзду. У мене все, що тільки привезли з села, продали за най- 
вигіднішу ціну. Ех, братіку, як гульнули! Тепер навіть, як зга
даєш... чорт візьми! тобто', яка шкода, що тебе не було! Уяви,

■ Обивательськими —  кіньми, найнятими в приватної особи, у  оби
вателя.

1 Пароле —  при грі в банк ставка, при якій виграється втрое. Утка—
добавка до ставки.

3 Грати дублетом —  не відділяти від виграшу & пускати вдвоє. ( З  за
писної книжки Г оголя).



шо за три версти від міста стояв драгунський полк. Так віриш, 
шо офіцери, скільки їх не було, сорок чоловіка самих офіце
рів було в місті... Як почали ми, братіку, пити... Штабс-ротмістр 
Поцелуев... такий бравий! вуса, братіку, отакі! Бордо 1 нази
ває просто бурдашкою. «Принеси, брат», каже, «бурдаш- 
ки!» Поручик Кувшинніков... Ох, братіку, яка приємна людина! 
От уже, можна сказати, по всій формі гультяй. Ми все були 
з ним укупі. Якого вина продав нам Пономарьов! Треба тобі 
знати, що він шахрай і в його крамниці нічого не можна 
брати: до вина домішує всяку погань: сандалу, паленої пробки 
і навіть бузиною, мерзотник, затирає; але зате, коли витягне з 
далекої кімнатки, яка зветься в нього особливою, яку-небудь 
пляшечку, ну, просто, брат, опинишся в емпіреях2. Шам
панське в нас було таке... що перед ним губернаторське? просто 
квас. Уяви, не кліко, а якесь кліко матрадура; це означає — 
подвійне кліко3. І ще дістав одну пляшечку французького під 
назвою: бонбон. Запах? — розетка і все, що хочеш... Ну, вже 
й гульнули!.. Після нас приїхав якийсь князь, послав до крам
ниці по шампанське — немає жодної пляшки по всьому місту, 
все офіцери випили. Вірнш, я сам за обідом випив сімнадцять 
пляшок шампанського!

— Ну, сімнадцять пляшок ти не вип’єш, — зауважив біля
вий.

— Як чесна людина кажу, що випнв, — відповів Ноздрьов.
— Ти можеш собі казати, що хочеш, а я тобі кажу, що й 

десяток не вип’єш.
— Ну, хочеш об заклад, що вип’ю?
— Навіщо ж об заклад?
— Ну, постав свою рушницю, що купив у місти
— Не хочу.
— Ну, та постав, спробуй!
— І пробувати не хочу.
— Отож, був би ти без рушниці, як без шапки. Ех, брат, Чи

чиков, тобто, як я жалкував, що тебе не було. Я знаю, що ти б  
не розлучився з поручиком Кувшинніковим. От ви з ним добре 
зійшлися б! Це не те, що прокурор і всі губернські скнари в 
нашому місті, що так і трусяться за кожною копійкою. Цей, 
братіку, і в гальбік 4, і в банчець, і в усе, що хочеш. Ех, Чи
чиков, ну що б тобі було приїхати? Справді, свинтус ти після

1 Бордо  — сорт французького червоного виноградного вина.
1 В емпіреях — в «райському:», «неземному» блаженстві.
а Кліко  — сорт шампанського: подвійне — внщнй сорт.
4 Гальбік —  азартна картярська гра.



цього, скотар та й годі! Поцілуй мене, серце, смерть як я 
люблю тебе! Міжуєв, глянь: от доля звела! Ну, що він мені, 
або я йому! Він приїхав бог знає, ззідки, я теж тут живу... 
д  скільки було, брат, карет, і все це en gros *. У фортунку 2 
к р у т н у в , виграв дві банки помади, фарфорову чашку і гітару; 
потім знову поставив один раз і спустив, канальство, ще й 
своїх віддав шість карбованців. А який, коли б ти знав, за
льотник Кувшинніков! Ми з ним були на всіх майже балах. 
Одна була така вбрана, рюші3 на ній та трюші і чорт знає, 
чого не було... Я думаю собі тільки: — чорт візьми! А Кувшин
ніков, тобто це така бестія, підсів до неї і французькою мо
вою підсипає їй таких компліментів... Віриш, простих баб не 
проминув. Це він зве — поласувати клубничкою. Риби й 
баликів навезли чудових. Я таки привіз з собою одного, — 
добре, що догадавсь купити, коли були ще гроші. Ти куди те
пер їдеш?

— А я до чоловічка одного, — сказав Чичиков.
— Ну, що там чоловічок, кинь його! їдьмо до мене.
— Ні, не можна, справа.
— Ну, от уже й справа! Вже й вигадав!.. Ох, ти, Оподел- 

док Іванович!
— Далебі справа, та ще й нагальна.
— Парі держу, брешеш! Ну, скажи тільки, до кого їдеш?
— Ну, до Собакевича.
Тут Ноздрьов зареготав тим дзвінким сміхом, яким зали

вається тільки свіжа здорова людина, в якої всі до одного по
казуються білі як цукор зуби, тремтять і стрибають щоки, і 
сусіда за двома дверима, в третій кімнаті підхоплюється зі 
сну, витріщивши очі і промовивши: — ач, як його розібрало!

— Що ж тут смішного? — сказав Чичиков, почасти неза- 
доволений з такого сміху.

Але Ноздрьов усе реготав на все горло, приказуючи:
— Ой, зглянься! Далебі, лусну зо сміху!
— Нічого немає смішного: я дав йому слово, — сказав 

Чичиков.
— Та тобі ж життя буде немиле, коли приїдеш до НЬОГО: 

Це просто здирця! Я ж знаю твою вдачу, ти гірко опечешся, 
якщо думаєш знайти там банчець і добру пляшку якого-небудь 
бонбону... Слухай, братіку, ну, к чорту Собакевича! їдьмо до 
мене! Яким баликом почастую! Пономарьов, бестія, так уже

1 En gros — гуртом.
* Фортунка — лотерея.
8 Рюші —  брижі.
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вклонявся, к аж е:— для вас тільки; весь ярмарок, каже, обшу
кайте, не знайдете такого. Але ж шахрай страшенний. Я 
йому в вічі це сказав: ви, кажу, з нашим відкупником най
перші шахраІІ Сміється, бестія, та бороду гладить. Ми з 
Кувшинніковим щодня сиідали в його крамниці. Ох, брат, от 
забув тобі сказати: знаю, що ти тепер не відчепишся, але за 
десять тисяч не віддам, наперед кажу... Гей, Порфирію!—за
кричав він, підійшовши до вікна, на свого слугу, що держав 
в одній руці ножик, а в другій шкоринку хліба з шматком ба- 
лика, який пощастило йому мимохідь відрізати, виймаючи 
щось із брички.— Гей, Порфирію! — кричав Ноздрьов, — а 
внеси щеня!.. Ну, й щеня! — продовжував він, звертаючись до 
Чичикова. — Крадене, і за себе самого не віддавав хазяїн. Я 
йому обіцяв булану кобилу, яку, пам’ятаєш, виміняв у Хвости- 
рьова... — Чичиков, проте, зроду не бачив ні буланої кобили, 
ні Хвостирьова.

— Пане! нічого не хочете закусити? — сказала в цей час, 
підходячи до нього, стара.

— Нічого. Ех, брат, як погуляли!.. А втім, давай чарку го
рілки. Яка в тебе є?

— Ганусівка,— відповіла стара.
— Ну, давай ганусівки,— сказав Ноздрьов.
— Давай уже й мені чарку! — сказав білявий.
— В театрі одна актриса так, каналія, співала, як канарей

ка! Кувшинніков, що сидів біля мене, от, каже, брат, пола
сувати б клубничкою! Самих балаганів, я думаю, було п’ят
десят. Ф енарді1 чотири години крутився млином.— Тут він 
прийняв чарку з руки старої, яка йому за те низько вклони
лась. — А давай його сюди! — закричав він, побачивши Пор- 
фирія, що ввійшов із щеням. Порфирій був одягнутий так само, 
як 1 пан, в якомусь архалуку, підбитому ватою, але трохи 
більше заяложеному.

— Давай його, клади сюди на підлогуі
Порфирій поклав щеня на підлогу, і воно, витягшись ла всі 

чотири лапи, нюхало землю.
— От щеня! — сказав Ноздрьов, узявши його за спину й 

піднявши рукою. Щеня досить жалісно заскавуліло.
— Але ж ти не зробив того, що я тобі казав, — промовив 

Ноздрьов, звернувшись до Порфирія і розглядаючи пильно че
рево щеняти, — і не подумав вичесати його.

— Ні, я його вичісував.

1 Фенарді —  прізвище акробата.
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— А чому ж блохи?
— Не скажу. Може трапитись, як-небудь з брички пона

лазили.
— Брешеш, брешеш, і на думці не мав чесати. Я думаю, 

дурню, ще й своїх напустив... Ось глянь-но, Чичиков, глянь, 
які вуха, на лиш помацай рукою.

— Та навіщо? Я й так бачу, доброї породні — відповів 
Чичиков.

— Ні, ти візьми-таки, помацай вуха!
Чичиков у догоду йому помацав вуха, промовивши:
— Так, гарна буде собака.
— А ніс, почуваєш, який холодний? Ось візьми рукою.
Не бажаючи образити його, Чичиков узяв і за ніс, ска

завши:
— Гарний нюх.
— Справжній мордаш ', — продовжував Ноздрьов, — я, 

признатись, давно гострив зуби на мордаша. На, Порфирію, 
віднеси його!

Порфирій, узявши щеня під черево, поніс його в бричку.
— Слухай, Чичиков, ти мусиш неодмінно тепер їхати до 

мене: п’ять верст усього, духом помчимо, а там уже можеш і 
до Собакевича.

«А що ж» подумав собі Чичиков: «заїду я справді до Ноз- 
дрьова. Чим же він гірший за інших? Така сама людина, та 
ще й програвся. Митець він, як видно, до всього; виходить, у 
нього дурно можна дещо випросити».

— Гаразд, поїдемо, — сказав він ,— тільки цур не затри
мувати: мені час дорогий.

— Ну, голубе, оце так! Оце добре! Стривай же! я тебе по
цілую за це. — Тут Ноздрьов і Чичиков поцілувались.— 
І славно: утрьох і покотимо!

— Ні, ти вже, будь ласка, мене відпусти,—казав білявий,— 
мені треба додому.

— Пусте, пусте, брат; не пущу.
— Справді, жінка буде сердитись. Тепер же ти можеш пе

ресісти ось на їхню бричку.
— Ні, ні, ні! І не думай.
Білявий був один з тих людей, в характері яких на перший 

погляд є якась упертість. Ще ие встигнеш розкрити рот, як 
вони вже ладні сперечатись і, здається, ніколи не згодяться 
на те, що явно протилежне їхньому способові думання, що

1 Мордаш —  собака особливої породи, малоросла й-головата.



ніколи не назвуть дурного розумним, 1 що особливо не зго
дяться танцювати під чужу дудку, а кінчиться завжди тим, 
що в характері їх виявиться м’якість, що вони згодяться саме 
на те, що відкидали, дурне назвуть розумним і підуть потім 
витанцьовувати якнайкраще під чужу дудку, — одне слово, 
почнуть гладенько, а кінчать гиденько.

— Дурниця! — сказав Ноздрьов у відповідь на якесь запе
речення білявого, надів йому на голову картуз, і — білявий 
пішов слідом за «ими.

— За горілочку, пане, не заплатили...— сказала стара.
— А, добре, добре, матінко. Слухай, зятьок! Заплати, 

будь ласка. В мене немає ні копійки в кишені.
— Скільки тобі? — запитав зятьок.
— Та, що батечку? Всього двогривеник, — сказала стара.
— Бреши, бреши! дай їй половину, предосить з неї.
— Малувато, пане,— сказала стара, проте взяла гроші з 

подякою і ще побігла мерщій відчиняти двері. Вона була не в 
збитку, бо заправила вчетверо проти того, що коштувала го
рілка.

Проїжджі посідали. Бричка Чичикова їхала поруч з брич
кою, де сиділи Ноздрьов та його зять, і тому вони всі троє 
могли вільно між собою розмовляти протягом дороги. За ними 
їхала, раз у раз відстаючи, невелика колясчина Ноздрьова, 
запряжена кощавими обивательськими кіньми. У ній сидіз 
Порфирій із щеням.

Тим що розмова, яку подорожні вели між собою, була не 
дуже цікава для читача, то зробимо краще, коли скажемо 
що-небудь про самого Ноздрьова, якому, може, доведеться ві
діграти не зовсім останню роль у нашій поемі.

Обличчя Ноздрьова, певно, вже дещо знайоме читачеві. 
Таких людей доводилося всякому зустрічати чимало. Вони 
звуться спритними хлопцями, вважаються ще в дитинстві й у 
школі за гарних товаришів, і при всьому тому бувають вельми 
боляче лупцьовані. В їхніх обличчях завжди видно щось від
крите, пряме, завзяте. Вони скоро знайомляться, і не зогля- 
нешся, як уже говорять тобі: ти. Дружбу заведуть, здається, 
навіки; але майже завжди так трапляється, що хто подру
житься, поб’ється з ним того ж вечора на товариській гулянці. 
Вони завжди балакуни, гультяї, завзятці, народ видний. Ноз
дрьов у тридцять п’ять років був достоту такий, яким був у 
вісімнадцять і двадцять: охочий погуляти. Одруження його аж 
ніяк не змінило, тим більше, що жінка незабаром подалася на 
той світ, покинувши двох дитинчат, які зовсім йому були не



потрібні. Дітей однак доглядала гарненька нянька. Дома він 
більше дня не міг висидіти. Чутливий ніс його чув за кілька 
десятків верст, де був ярмарок з усякими з’їздами та балами; 
він уже, як оком змигнути, був там, сперечався й заводив ко
лотнечу за зеленим столом, бо мав, подібно до всіх таких, хіть 
до карточок. У карточки, як ми вже бачили з першого розділу, 
грав він не зовсім безгрішно й чисто, знаючи багато різних пе- 
ресмиків 1 і інших тонкостей, і тому гра вельми часто кінча
лася другою грою: або лупцювали його чобітьми, або ж учи
няли пересмик його густим і дуже гарним бакенбардам, так 
шо вертався він іноді з однією тільки бакенбардою, та й то 
досить рідкою. Але здорові й повні щоки його так добре були 
створені і містили в собі стільки рослинної сили, шо бакенбар
ди скоро виростали знову, ще навіть кращі, ніж раніше. І що 
найдивніше, що може тільки на Русі трапитись, він через 
якийсь час уже зустрічався знову з тими приятелями, що 
його товкли, і зустрічався наче не він: і він, як то кажуть, ні
чого, і вони нічого.

Ноздрьов був у деякому відношенні історична людина. Ні 
на одному зібранні, де він був, не обходилось без історії. Яка- 
иебудь історія неодмінно траплялася: або виведуть його під 
руки з зали жандарми, або змушені бувають виштовхати 
свої ж приятелі. Коли ж цього не станеться, то все-таки щось 
та буде таке, чого з іншими ніяк не буває: або наріжеться в 
буфеті так, що тільки сміється, або забрешеться якнайжорсто- 
кіше, так що, нарешті, самому зробиться совісно. І набреше 
зовсім без ніякої потреби: зненацька розкаже, що в нього був 
кінь якої-небудь голубої або рожевої масті і такі інші нісеніт
ниці, так що слухачі, нарешті, всі відходять промовивши- иу, 
брат, ти, здається, вже почав кулі лити. Є люди, що мають 
хіть нагидити ближньому, іноді зовсім без ніякої причини. Ін
ший, наприклад, навіть чоловік в чинах, з благородною зовніш
ністю, із звіздою на грудях, стискатиме вам руку, розгово
риться з вами про предмети глибокі, що викликають на за
мислення, а потім, дивись, тут же перед вашими очима І на
гидить вам; і нагидить так, як простий колезький регістратор, 
а зовсім не так, як людина із звіздою на грудях, яка розмов
ляє про предмети, що викликають на замислення, так що стоїш 
тільки та дивуєшся, знизуючи плечима, та й годі. Отаку чудну 
пристрасть мав і Ноздрьов. Чим хто ближче з ним сходився,

1 Пересмик— спосіб зшахруватн, граючи в карти, пересмикнутії, під
мінити карту.



тому він найшвидше допікав: розпустить небувальшину, що 
вже дурнішу трудно вигадати, розладить весілля, торговельну 
угоду і зовсім не вважає себе за вашого ворога; навпаки, коли 
випадок приводив його знову зустрітися з вами, він поводився 
по-дружньому і навіть казав: адже ти така мерзота, ніколи 
до мене не заїдеш. Ноздрьов у багатьох відношеннях був різ
номанітна людина, тобто людина на всі руки. За одну хвилину 
він пропонував вам їхати куди завгодно, хоч на край світу, 
ввійти в яке хочете підприємство, міняти все, що тільки є, на 
все, що хочете. Рушниця, собака, кінь — усе було предметом 
яиміну, але зовсім не з тим, щоб виграти: це походило просто 
від якоТсь невгамовної жвавості й спритності характеру. Коли 
йому на ярмарку пощастило натрапити на простака і обіграти 
його, він накуповував купу всього, що перше наверталось 
йому на очі в крамницях: хомутів, курильних свічок ', хусток 
для нйньки, жеребця, ізюму, срібний умивальник, голланд
ського полотна, крупчатки, тютюну, пістолетів, оселедців, 
картин, гострильний інструмент, горщиків, чобіт, фаянсового 
посуду скільки вистачало грошей. А втім, рідко траплялось, 
щоб це було довезене додому: майже того самого дня спу
скалось воно все іншому щасливому грачеві, іноді навіть дода
валась власна люлька з кисетом і мундштуком, а іншим разом 
і вся четвірня з усім—коляскою й кучером, так шо сам хазяїн 
вирушав у коротенькому сюртучку або архалуку шукати 
якого-небудь приятеля, щоб покористуватись його екіпажем. 
Ось який був Ноздрьов! Може, назвуть його характером утер
тим, почнуть говорити, що тепер немає вже Ноздрьова. Гай- 
гай! несправедливі будуть ті, хто почне говорити так. Нозд
рьов довго ще не переведеться на світі. Він усюди між нами і, 
може, тільки ходить в Іншому кафтані; але легковажно-непро
никливі люди, — людина в іншому кафтані здається їм іншою 
людиною.

Тим часом три екіпажі підкотили вже до ганку дому 
Ноздрьова. В домі не було ніякого готування до їх прийому. 
Посеред їдальні стояли дерев’яні козли, і два мужики, стоячи 
на них, мазали стіни, заводячи якусь безконечну пісню; під
лога вся була обляпана білилом. Ноздрьов звелів ту ж мить 
мужиків і козли геть, і вибіг до другої кімнати віддати наказ. 
Гості чули, як він замовляв кухареві обід; обміркувавши це, 
Чичиков, який починав уже дещо почувати апетит, побачив,

1 Курильні свічки — з вугляного порошку А пахучих смолок; ці свічки 
запалю валися в кімнатах для запаху, дезннфекції повітря.
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шо раніше п ятої години воии не сядуть за стіл. Ноздрьов, 
вернувшись, повів гостей оглядати все, що тільки було в нього 
в селі, і за дві години з чимось показав чисто все, так шо 
пішли вони оглядати конюшню, де побачили двох кобил, одну 
сіру в яблуках, другу булану, потім гнідого жеребця, з ви
гляду й непоказного, але за якого Ноздрьов божився, що за
платив десять тисяч.

— Десять тисяч ти за нього не дав, — зауважив зять. — 
Він і однієї не вартий.

— їй-богу, дав десять тисяч, — сказав Ноздрьов.
— Ти собі можеш божитись, скільки хочеш, — відповів 

зягь.
— Ну, хочеш, поб’ємось об заклад?— сказав Ноздрьов.
Об заклад зять не захотів битись.
Потім Ноздрьов показав порожні стійла, де були раніше теж 

добрі коні. У цій самій конюшні бачили цапа, якого, за ста
рим повір’ям, вважали за необхідне держати при конях, який, 
здавалось, був з ними в злагоді, гуляв під їхніми черевами, як 
у себе вдома. Потім Ноздрьов повів їх дивитись вовченя, шо 
було на припоні.

— От вовчеия!— сказав він, — я його навмисне годую 
сирим м’ясом. Мені хочеться, щоб воно було цілковитим 
звірем.

Пішли дивитися ставок, де, за словами Ноздрьова, води
лась риба така завбільшки, що два чоловіки насилу витягали 
штуку, що однак родич не проминув взяти під сумнів.

— Я тобі, Чичиков, — сказав Ноздрьов, — покажу чудову 
пару собак: міць чорних м’ясів 1 просто наводить здивування, 
щиток — голка, — і повів їх до збудованого дуже красивого 
маленького домочка, оточеного великим, загородженим з усіх 
боків двором. Вступивши в двір, побачили там усяких собак, і 
густопсових, і чистопсових, усіх можливих кольорів і мастей: 
муругих, чорннх з підпалинами, полово-рябих, муруго-рябих 3, 
червоно-рябих, чорновухих, сіровухих... Були тут усі клички, 
всі наказові форми: стріляй, перелай, пурхай, пожар, скосир, 
черкай, допікай, припікай, северга, ластівка, нагорода, попе
чителька. Ноздрьов був серед них достоту, як батько серед 
родини: всі вони, зразу пустивши вгору хвости, називані в со-

1 М іць м’я с ів —  м 'язи на задніх ногах. Щиток — гостра морда хорта.
* Густопсові — з густою І довгою шерстю; чистопсові — а тонкою і 

м'якою шерстю; м уругий — рудий з чорним, чорний з  підпалинами — з 
червоною мордою; полово-рябий— ао білому жовті плями; муруго-рябий— 
по жовтому чорні плямн.
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бачіТв правилами, полетіли прямо назустріч гостям 1 почали з 
ними вітатися. Штук з десять з них поклали свої лапи Нозд- 
рьову на плечі. Перелай виявив таку саму дружбу до Чичи
кова і, підвівшись на задні ноги, лизнув його язиком у самі 
губи, так що Чичиков тут же сплюнув. Оглянули собак, що 
нагонили здивування міццю чорних м’ясів—гарні були собаки. 
Потім пішли оглядати кримську суку, яка була вже сліпа І, за 
словами Ноздрьова, незабаром мала здохнути, але років зо 
два тому була дуже гарна сука. Оглянули й с у к у — сука, й 
справді, була сліпа. Потім пішли оглядати водяний млин, де 
бракувало порхлиці, в яку встановлюється верхній камінь, 
що швидко обертається на веретені, — пурхаючий, за чу
довим висловом руського мужика. «А ось тут скоро буде й 
кузня!» сказав Ноздрьов. Трохи пройшовши, вони побачили 
справді кузню; оглянули й кузню.

— На цьому ось полі, — сказав Ноздрьов, показуючи паль
цем на поле, — русаків така гибель,'шо землі не видно. Я сам 
своїми руками піймав одного за задні ноги. «Ну, русака ти не 
піймаєш рукою!» зауважив зять. — А отже піймав, зумисне 
піймав! — відповів Ноздрьов. — Тепер я поведу тебе диви
тись, — продовжував він, звертаючись до Чичикова, — межу, 
де кінчається моя земля.

Ноздрьов повів своїх гостей полем, шо в багатьох місцях 
було з самих купииок. Гості мусили пробиратись між перело
гами й ріллею. Чичиков починав відчувати втому. В багатьох 
місцях ноги їх видушували під собою воду: до такої міри місце 
було низьке. Спочатку врни стереглися й переступали обереж
но, але потім, побачивши, що все це ні до чого не служить, 
брели прямо, не розбираючи, де більша, а де менша грязь. 
Пройшовши чималу відстань, побачили справді межу, що була 
з дерев’яного стовпчика та вузенького рову. «Ось межа!» 
сказав Ноздрьов: «усе, що бачиш по цей бік, усе це моє, і 
навіть по той бік, увесь цей ліс, що он синіє, І все, що за лі
сом, усе моє».

— Та коли ж цей ліс став твоїм? — спитав зять. — Хіба 
ти недавно купив його? Адже він не був твій.

— Так, я купив його недавно, — відповів Ноздрьов.
— Коли ж ти встиг його так скоро купити?

Аякже, я ще позавчора його купив, і дорого, чорт 
візьми, дав.

— Та ти ж був у той час на ярмарку.
— Ех ти, Софроні Хіба не можна бути водночас на ярмар
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ку і купити землю? Ну, я був на ярмарку, а прикажчик мій 
тут без мене й купив.

— Ну, хіба що прикажчик, — сказав зять, але й тут взяв 
гід сумнів і похитав головою.

Гості вернулись тією самою гидкою дорогою до дому. 
Ноздрьов повів їх до свого кабінету, в якому, проте, не було 
помітно слідів того, що буває в кабінетах, тобто книг або па
перів; висіли тільки шаблі та дві рушниці, одиа на триста, а 
друга на вісімсот карбованців. Зять, оглянувши, похитав тільки 
головою. Потім були показані турецькі кинджали, на одному з 
яких, помилково, було вирізьблено: Майстер Савелій Сибіря- 
ков. Слідом за тим показалась гостям шарманка. Ноздрьов 
тут же покрутив перед ними дещо. Шарманка грала не без 
приємності, але в середині її, здається, щось сталося, бо ма
зурка кінчалась піснею: «Мальбург 1 у похід рушив»; а «Маль- 
бруг у похід рушив» несподівано завершувався якимсь давно 
знайомим вальсом. Уже Ноздрьов давно перестав крутити, 
але в шарманці була одна дудка, дуже жвава, що ніяк ие хо
тіла вгамуватись, і довго ще' потім свистіла вона сама. Потім 
показалися люльки дерев’яні, глиняні, пінкові, обкурені й не- 
обкурені, обтягнуті замшею І иеобтягнуті, чубук з янтарним 
мундштуком, недавно виграний, кисет, вишиваний якоюсь гра
финею, що десь на поштовій станції закохалася в нього по 
вуха, у якої ручки, за словами його, були найсубдильні- 
шою сюперфлю, — слово, яке, мабуть, означало в нього 
найвищу точку досконалості. Закусивши баликом, вони сіли 
за стіл близько п’ятої години. Обід, як видно, не становив у 
Ноздрьова головного в житті; страви не відігравали великої 
ролі; дещо й пригоріло, дещо й зовсім не зварилось. Вндно, що 
кухар керувався більше якимсь натхненням і клав перше, що 
потрапляло під руку: стояв коло нього перець — він сипав 
перцю, капуста попалась — запихав капусту, тикав молоко, 
шинку, горох — одно слово, катай-валяй, аби гаряче, а смак 
якийсь, певно, вийде. Зате Ноздрьов наполіг на вина: ще не 
подавали супу, він уже налив гостям по великій склянці порт
вейну і по другій го-сотериу, бо в губернських І повітових 
містах не буває простого сотерну. Потім Ноздрьов звелів при
нести пляшку мадери, кращої за яку не куштував сам фельд
маршал. Мадера, справді, аж  горіла в роті, бо купці, знаючи 
вже смак поміщиків, що любили добру мадеру, заправляли її

1 Ш альбрук» — старовинна французька пісенька, перекладена в кінці
XVIII ст. на багато мов, в тому числі й на російську.
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нещадно ромом, а іноді вливали туди й царської горілки ’ в 
надії. що все стерплять руські шлунки. Потім Ноздрьов звелів 
принести ще якусь особливу пляшку, яка, за словами його, 
була й бургоиьйон і шампаньйон разом. Він наливав дуже 
пильно в обидві склянки — і направо, 1 наліво, і зятеві, 1 Чи
чикову; проте Чичиков помітив якось мимохідь, що самому 
собі він небагато доливав. Це змусило його бути обережним, 
і як тільки Ноздрьов як-небудь забалакувався або наливав 
зятеві, він перекидав в ту ж мить свою шклянку в тарілку. 
В недовгому часі була принесена на стіл горобинівка, яка 
мала, за словами Ноздрьова, достотний смак вершків, але в 
якій, на диво, чути було сивушину в усій її  силі. Потім пили 
якийсь бальзам, що мав таке ім’я, яке навіть важко було при
гадати, та й сам хазяїн удруге назвав його вже іншим ім’ям. 
Обід давно вже кінчився, і вина були перепробувані, але гості 
все ще сиділи за столом. Чичиков ніяк не хотів заговорити з 
Ноздрьовим при зяті про головний предмет: все-таки зять був 
людина стороння, а предмет вимагав самотньої 1 дружньої 
розмови. А втім, зять навряд чи міг бути людиною небезпеч
ною, бо набрався, здається, вдосталь 1, сидячи на стільці, що
хвилини клював носом Помітивши й сам, що перебуває не в 
надійному стані, він почав, нарешті, відпрошуватись додому, 
але таким лінивим і млявим голосом, немовби, за руським ви
словом, натягав кліщами на коня хомут.

— І ні-ні! Не пущ у!— сказав Ноздрьов.
— Ні, не кривдь мене, друже мій, справді, поїду, — казав 

зять, — ти мене дуже скривдиш.
— Пусте, пусте! Ми спорудимо цю ж хвилину банчець.
— Ні, споруджай, брат, сам, а я не можу: жінка буде у 

великій претензії, справді, я мушу їй розказати про ярмарок. 
Треба, брат, справді, треба зробити їй утіху. НІ, ти не держи 
мене!

— Ну її, жіику, К...І Велике справді діло робитимете 
вкупі!

— НІ, брат, вона така поважна й вірна! Послуги робить 
такі... віриш— у мене сльози на очах. Ні, ти не держи мене; 
як чесна людина, поїду. Я тебе в цьому запевняю по чистій 
совісті.

— Хай собі їде: яка з нього користь?— сказав тихо Чи
чиков Ноздрьову.

— А й  справді!— сказав Ноздрьов, — смерть ие люблю

1 Царська горілка  — суміш азотної й соляно! кислот.



т а к и х  тюхтіїв!! — І додав уголос: — Ну, чорт з тобою, їдь 
собі бабитися з жінкою, ф етю к'.

— Ні, брат, ти не лай мене фетюком, — відповів зять, — я 
їії життям зобов’язаний. Така, справді, добра, мила, таку 
ласку виявляє... аж сльоза навертається. Спитає, що бачив на 
я р м а р к у , — треба все розказати... Така, справді, мила.

— Ну, їдь собі, бреши їй дурниці! Ось картуз твій.
— Ні, брат, тобі зовсім не слід так про неї висловлюватись; 

цим можна сказати самого мене ображаєш... воиа така мила.
— Ну, й забирайся до неї швидше!
— Атож, брат, поїду. Вибач, що не можу залишитись. Ду

шею радий би був, але не можу.
Зять ще довго повторяв свої вибачення, не помічаючи, що 

сам уже давно сидів в бричці, давно виїхав за ворота, і перед 
ним давно були тільки порожні поля. Треба думати, що жінка 
небагато чула подробиць про ярмарок.

— Така погань! — казав Ноздрьов, стоячи перед вікном і 
дивлячись, як виїждж ав екіпаж. — Он як поплентався! Коник 
пристяжний непоганий, я давно хотів підчепити його. Та з ним 
же не можна ніяк зійтися. Фетюк, просто фетюк!

Після цього ввійшли вони в кімнату. Порфирій подав свіч
ки, і Чичиков помітив у руках хазяїна колоду карт, що неві
домо звідки взялися.

— А що, брат, — сказав Ноздрьов, притиснувши боки ко
лоди пальцями й дещо погнувши її, так що тріснув і відско
чив папірець, — ну, для проводження часу, держу триста кар
бованців банку!

Але Чичиков прикинувся, наче й не чув, про що мова, І 
сказав, немов раптом пригадавши:

— А! Щоб не забути: у мене до тебе просьба.
— Яка?
— Дай перше слово, що виконаєш.
— Та яка просьба?
— Ну, та вже дай слово.
— Будь ласка.
— Слово честі?
— Слово честі.
— Ось яка просьба: у тебе є, певне, багато померлих се

лян, які ще не викреслені з ревізії?

* Фетюк — слово, образливе для чоловіка, походить від літери фіти, 
Я*У дехто вважає за непристойну. (Прим. Гоголя.)
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— Ну, є; а що?
— Переведи їх на мене, на моє Ім’я.
— А нащо тобі?
— Ну, та мені треба.
— Та нащо?
— Ну, та вже треба... це вже моє діло,—одно слово, треба.
— Ну, вже, певно, щось затіяв. Признайся, що?
— Та що ж затіяв? З такої дурниці й затіяти нічого не 

можна.
— Та навіщо ж вони тобі?
— Ох, який цікавий! Йому всяку погань хотілося б пома

цати рукою, та ще й понюхати!
— Та чому ж ти не хочеш сказати?
— А що ж тобі за прибуток зиати? Ну, просто так, спала 

фантазія.
— Так от же, доти, доки не скажеш, не зроблю!
— Ну, от бачиш, от уже й нечесно з твого боку: слово 

дав, та й задкуєш.
— Ну, як ти собі хочеш, а не зроблю, поки не скажеш 

нащо.
— Що б таке сказати йому? — подумав Чичиков, І після 

хвилинного замислення заявив, що мертві душі потрібні йому 
для набуття ваги в суспільстві, шо він маєтків великих не 
має, так до того часу хоч би які-иебудь душиці.

— Брешеш, брешеш! — сказав Ноздрьов, не давши докін
чити. — Брешеш, браті

Чичиков і сам побачив, що вигадав не дуже влучно, 1 при
від досить слабий.

— Ну, то я ж тобі скажу пряміше, — сказав він, попра
вившись, — тільки, будь ласка, не проговорись нікому. Я на
думав женитись, але треба тобі знати, що батько й мати на
реченої преамбіційні люди. Така справді комісія! Не радий, 
що зв’язався: хочуть неодмінно, щоб у жениха було ніяк не 
менше трьохсот душ, а у мене цілих майже півтораста душ 
невистачає...

— Ну, брешеш, брешеш! — закричав знову Ноздрьов.
— Ну, от уже тут, — сказав Чичиков, — 1 от настільки не 

збрехав, — і показав великим пальцем на своєму мізинці мані- 
сіньку частинку.

— Голову ставлю, що брешеш!
— Одначе, це ж прикро! Що ж я таке справді? Чому я 

неодмінно брешу?



— Ну, та я ж знаю тебе: ти ж великий шахрай, дозволь 
мені ие сказати тобі по дружбії Якби я був твоїм начальни
ком, я б тебе повісив на першому дереві.

Чичиков образився таким зауваженням. Уже всякий вислів, 
скільки-иебудь грубий або ображаючий добропристойність, був 
йому неприємний. Він навіть не любив допускати з собою ні в 
якому разі фамільярного поводження, хіба що тільки особа 
була надто високого звання. І тому тепер він зовсім образився.

— Ій-богу, повісив би, — повторив Ноздрьов, — я кажу тобі 
це одверто, не затим, щоб тебе образити, а просто, по-друж- 
ньому кажу.

— Усьому є меж і,— сказав Чичиков з почуттям гідності,— 
коли хочеш почванитися подібними словами, так іди в казарми. 
І потім додав: — Не хочеш подарувати, так продай.

— Продати! Та я ж  зиаю тебе, ти ж негідник, ти ж дорого 
не даси за них?

— Ех, та й ти теж гарний! Дивись-но. Та що вони в тебе, 
брильянтові, чи що?

— Ну, так і є. Я ж тебе зиав.
— Даруй, брат, що ж у тебе за крамарський нахил? Ти б 

мусив просто віддати мені їх.
— Ну, слухай: щоб довести тобі, що я зовсім не якийсь 

жадюга, я не візьму за них нічого. Купи в мене жеребця, я 
тобі дам їх у додачу.

— Даруй, нащо ж мені жеребець? — сказав Чичиков, зди
вований справді такою пропозицією.

— Як нащо? Та я ж за нього заплатив десять тисяч, я 
тобі віддаю за чотири.

— Та нащо мені жеребець? Заводу я не держу.
— Ти слухай, ти не розумієш: адже я з тебе візьму тепер 

усього тільки три тисячі, а решту тисячу ти можеш заплатити 
мені згодом.

— Та непотрібен мені жеребець, бог з ним!
— Ну, купи булану кобилу.
— І кобили не треба.
— За кобилу й за сірого коня, якого ти в мене бачив, 

візьму з тебе тільки дві тисячі.
— Та непотрібні мені коні.
— Ти їх продаси: тобі на першому ярмарку дадуть за них 

Утроє більше.
— То краще ж  ти їх сам продай, коли певен, що виграєш 

Утроє.
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— Я знаю, що внграго, та мені хочеться, щоб і ти дістав 
вигоду.

Чичиков подякував за прихильність І напрямець відмо
вився і від сірого коня, і від буланої кобнли.

— Ну, то купи собак. Я тобі продам таку пару, просто — 
мороз поза шкурою йдеї Породиста, з вусами, шерсть стоїть 
угору, як щетина; бочкуватість ребер незбагненна, лапа яка— 
землі не зачепить!

— Та навіщо кені собаки? Я не мисливець.
— Та мені хочеться, щоб у тебе були собаки. Слухай, коли 

вже не хочеш собак; то купи в мене шарманку. Чудова шар
манка! Самому, як чесна людина, коштувала півтори тисячі; 
тобі віддаю за 900 карбованців.

— Та навіщо чЖ мені шарманка? Я ж не німець, щоб тяга
тися з нею по дорогах і випрошувати гроші.

— Та це ж не така шарманка, як носять німці. Це орган; 
глянь умисне: вся з червоного дерева. Ось я тобі покажу її 
ще! — Тут Ноздрьов, схопивши за руку Чичикова, почав 
тягти його до другої кімнати, і хоч як той упирався ногами в 
підлогу, хоч як запевняв, що він знає вже, яка шарманка, але 
мусив почути ще раз, яким чином рушив у похід Мальбруг. — 
Коли ти не хочеш на гроші, так ось що, слухай: я тобі дам 
шарманку і всі, скільки є в мене, мертві душі, а ти мені дай 
свою бричку й триста карбованців додачі.

— Ну, от іще! А я ж чим поїду?
— Я тобі дам іншу бричку. Ось ходімо в сарай, я тобі по

кажу ЇЇІ Ти ЇТ тільки перефарбуєш і буде диво-брнчка.
— От його невгамовний біс опанував!—подумав сам собі Чи

чиков і вирішив будь-що-будь спекатися всяких бричок, шар
манок 1 всіх можливих собак, незважаючи на незбагненну боч
куватість ребер і цупкість лап.

— Але ж бричка, шарманка й мертві душі — усе разом!
— Не хочу! — сказав ще раз Чичиков.
— Чому ж ти не хочеш?
— Тому що просто не хочу та й годі.
— Та який же ти справді такий! З тобою, як я бачу, не 

можна, як ведеться між добрими друзями й товаришами... та
кий справді! Одразу видно, що дволична людина!

— Та що ж я, дурень чи що? Ти поміркуй сам: навіщо ж 
набувати річ, зовсім для мене не потрібну?

— Ну, вже, будь ласка, не кажи. Тепер я дуже добре тебе 
знаю. Така, справді, ракалія! Ну, слухай: хочеш — метнемо 
банчок? Я поставлю всіх померлих на карту, шарманку теж.
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— Ну, наважитись на банк, значить, підпадати невідо
мості, — казав Чичиков І тимчасом глянув скоса на карти, що 
були в нього в руках. Обидві талії видались йому дуже схо
жими на штучні, і самий крап 1 виглядав дуже підозріло.

— Чого ж невідомості? — сказав Ноздрьов.— Ніякої неві
домості! Хай тільки буде на твоєму боці щастя, ти можеш 
виграти чортову прірву. Ось вона! От щастя!—казав він, почи
наючи метать для збудження запалу. — От щастя! От щастя! 
Ось — так і ріже! Ось та проклята дев’ятка, на якій я все про
садив. Почував, що продасть, та вже, зплющивши очі, думаю 
собі: чорт тебе бери, продавай, проклята!

Коли Ноздрьов це говорив, Порфирій приніс пляшку. Але 
Чичиков відмовився рішуче як грати, так і пити.

— Чому ж ти ие хочеш грати? — сказав Ноздрьов.
— Ну, тому, що не маю настрою. Та признатися сказати, 

я зовсім не охочий грати.
— Чому ж не охочий?
Чичиков знизав плечима й додав: — бо не охочий.
— Погань же ти!
— Що ж робити? Так бог створив.
— Фетюк простої Я думав був раніше, шо ти хоч скільки- 

небудь порядна людина, а ти ніякого не розумієш поводження. 
З тобою зовсім не можна говорити, як з людиною близькою... 
ніякої прямодушності, ні щирості! Чистий Собакевич, такий 
мерзотник!

— Та за що ж ти лаєш мене? Винен хіба я, що не граю? 
Продай мені душ самих, коли вже ти такий чоловік, що тру
сишся над цією дурницею.

— Чорта лисого матимеш! Хотів був, даром хотів від
дати, але тепер от не дістанеш! Хоч три царства д ав а й — не 
віддам. Такий скупердяй, пічкур гидкий! З цього часу з тобою 
ніякого діла не хочу мати. Порфирію, піди скажи конюхові, 
Щоб ие давав вівса коням його, хай їдять саме сіно.

Останнього висновку Чичиков ніяк не сподівався.
— Краще б ти мені на очі ие показувався! — сказав Нозд

рьов.
Проте, незважаючи на таку незгоду, гість 1 хазяїн пове

черяли вкупі, хоч цим разом не стояло на столі цілких вин з 
вигадливими назвами. Стирчала одна тільки пляшка з якимсь 
кіпрським, яке було те, що називають кислятина у всіх відно-

1 Картярські шулери позначали на крапі (зворотний бік карт) різні, 
ледве помітні сторонньому оку знаки, за допомогою яких шахрували в грі.
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шеинях. Після вечері Ноздрьов сказав Чичикову, відвівши 
його до бокової кімнати, де була наготовлена для нього по
стіль: «Ось тобі постіль! Не хочу й надобраніч казати тобі!»

Чичиков залишився після відходу Ноздрьова в иайиеприєм- 
нішому настрої. Вій в душі досадував на себе, лаяв себе за 
те, що до нього заїхав і згаяв даремно час; а ще більше лаяв 
себе за те, що заговорив з ним про справу, вчинив необережно, 
як дитина, як дурень; бо справа зовсім не такого роду, щоб 
бути звіреною Ноздрьову... Ноздрьов — людина-погань, 
Ноздрьов може набрехати, прибільшити, розпустити чорт знає, 
шо, підуть ще якісь плітки... Негаразд, негаразд. «Просто ду
рень я», казав він сам собі. Ніч спав вій дуже погано. Якісь 
маленькі прежваві комахи кусали його нестерпно боляче, так 
Шо він усією жменею шкріб по враженому місцю, гюиказуючи: 
«А, щоб вас чорт забрав разом з Ноздрьовим!» Прокинувся 
вій раннім ранком. Першим ділом його було, надівши халат, 
взувши чобоги, податись через двір на конюшню, наказати 
Селіфанові зараз же запрягати бричку. Вертаючись через двір, 
він зустрівся з Ноздрьовим, що був теж у халаті, з люлькою 
в зубах.

Ноздрьов привітав його по-дружньому І спитав, як йому 
спалось.

— Так собі, — відповів Чичиков вельми сухо.
— А я, брат, — казав Ноздрьов,— така мерзота верзлась 

цілу ніч, що бридко й розказувати; і в роті після вчорашнього, 
немов ескадрон переночував. Подумай, снилось, що меие від
шмагали, єй-єй! уяви, хто? От нізащо не вгадаєш: штабс-рот- 
містр Поцелуев разом з Кувшинніковим.

— Да, — подумав сам собі Чичиков, — добре, якби тебе 
відшмагали наяву.

— їй-богу! Та ще як боляче! Прокинувся, чорт візьми, 
справді щось свербить; певне, відьми-блохи. Ну, ти йди тепер 
одягайся; я до тебе зараз прийду. Треба тільки вилаяти пад- 
люку-прикажчика.

Чичиков пішов у кімнату одягтись і вмитися. Коли після 
того вийшов він до їдальні, там уже стояло на столі чайне 
накриття з пляшкою рому. В кімнаті були сліди вчорашнього 
обіду й вечері; здається, до замітальної щітки не доторкува
лись зовсім. На підлозі валялися хлібні крихти, а тютюновий 
попіл видно було навіть на скатертині. Сам хазяїн, що не за
барився скоро ввійти, нічого не мав у себе під халатом, крім 
відкритих грудей, на яких росла якась борода. Тримаючи в 
руці чубук і присьорбуючи з чашки, він був дуже гарний для
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живописця, який страх ие любить панів прилизаних 1 завитих 
по д ібн о  до цирульних вивісок ‘, або вистрижених під гребі
нець.

— Ну, то як же думаєш? — сказав Ноздрьов, трохи по
мовчавши. — Не хочеш грати на душі?

— Я вже сказав тобі, брат, що не граю; купити — давай 
куплю.

— Продати я не хочу; це буде не по-поиятельському. Я ие 
буду знімати плівки з чорзна-чого! У банчок2 — інша річ. 
Прокиньмо хоч талію!

— Я вже сказав, що ні.
— А мінятися не хочеш?
— Не хочу.
— Ну, слухай: заграємо в шашки; виграєш — твої всі. У 

мене ж багато таких, яких треба викреслити з ревізії. Гей, 
Порфирію принеси-ио сюди шашешницю!

— Марна праця, я не гратиму.
— Та це ж не в банк; тут ніякого не може бути щастя або 

фальші: все ж від уміння. Я навіть тебе попереджаю, що я 
зовсім не вмію грати, хіба що-небудь мені даси вперед.

— Ану лиш, — подумав сам собі Чичиков, — заграю я з 
ним у шашки. В шашки грав я колись непогано, а на штуки 
йому тут трудно взятись.

— Будь ласка, хай уже по-твоєму — в шашки заграю.
— Душі йдуть за сто карбованців!
— Навіщо ж? Досить, коли підуть за п’ятдесят.
— Ні, що ж за куш — п’ятдесят? Краще ж у цю суму я 

включу тобі яке-небудь щеня середньої руки або золоту пе
чатку 3 до годинника.

— Ну, гаразд! — сказав Чичиков.
— Скільки ж ти мені даєш уперед? — сказав НоЗдрьов.
— Це з якої речі? Звісно, нічого.
— Принаймні, хай будуть мої два ходи.
— Не хочу: я сам погано граю.
— Знаємо ми вас, як ви погано граєте! — сказав Ноздрьов, 

виступаючи шашкою.
1 На вивісках цирулень, тобто парикмахерських, доморобні малярн 

вдебільшого зображували напомаджених і завитих людей.
2 Б а н к — азартна картярська гра. Талія—промет усієї колоди.
3 В першій половині XIX ст., коли ше не були випущені поштові 

марки, листи запечатувалися сургучною печаткою; на печатках були ви
гравірувані або прізвища їх власників, або герби, або икі-небудь емблеми. 
Печатки, невеликі на розмір, носилися, як брелоки, на годинниковому 
ланцюжку.
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— Давненько не брав я в руки шашок! — казав Чичиков, 
посуваючи теж шашку.

— Знаємо ми вас, як ви погано граєтеї — сказав Нозд> 
рьов, виступаючи шашкою.

— Давненько не брав я в руки шашокі — сказав Чичиков, 
посуваючи шашку.

— Знаємо ми вас, як ви погано граєте, — оказав Ноздірьоз, 
посуваючи шашку, та в той же самий час посунув обшлагом 
рукава й другу шашку.

— Давненько не брав я в рукн... Е, е! Це, брат, що? По- 
дай-ио ї ї  назаді — сказав Чичиков.

— Кого?
— Та шашку ж, — сказав Чичиков, і в той же час побачив 

майже перед самим носом своїм і другу, що, як здавалось, 
пробиралася в дамки. Звідки вона взялася, це один тільки бог 
знав.

— Ні, — сказав Чичиков, уставши з-за столу, — з тобою 
немає ніякої змоги грати. Так не ходять — трьома шашками 
за раз!

— Чому ж трьома? Це помилково. Одна просунулась не
навмисне; я ї ї  відсуну, будь ласка!

— А друга ж звідки взялася?
— Яка друга?
— А ось ця, що пробирається в дамки?
— От тобі й на! Ніби не пам’ятаєш!
— Ні, брат, я всі ходи рахував і все пам’ятаю. Ти ї ї  тільки 

тепер примостив. їй місце — он де!
— Як, де місце? — сказав Ноздрьов, почервонівши, — та ти, 

брат, я бачу, на вигадки майстер.
— Ні, -брат, це, здається, ти майстер, та тільки невдало.
— За кого ж ти мене маєш? — сказав Ноздрьов. — Що я, 

шахрувати буду?
— Я тебе ні за кого не маю, а тільки з цього часу ніколи 

не гратиму.
— Ні, ти не можеш відмовитись, — сказав Ноздрьов, роз

палюючись, — гра почата!
— Я маю право відмовитись, бо ти не граєш, як личить 

чесній людині.
— Ні, брешеш, ти цього не можеш сказати!
— Ні, брат, сам ти брешеш!
— Я не шахрував, а ти відмовитись не можеш; ти мусиш 

кінчити партію!
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— Цього ти мене не примусиш зробити, — сказав Чичиков 
холоднокровно і, підійшовши до дошки, перемішав шашки.

Ноздрьов спалахнув і підійшов до Чичикова так близько, 
щ о  той відступив кроків два назад.

— Я тебе примушу грати! То дарма, що ти перемішав шаш
ки! Я пам’ятаю всі ходн. Ми поставимо їх знову так, як були.

— Ні, брат, справа кінчена: я з тобою не гратиму.
— Так ти не хочеш грати?
— Ти сам бачиш, що з тобою нема змоги грати.
— Ні, скаж и напрямець: ти ие хочеш грати? —  говорив 

Ноздрьов, підступаю чи ще ближче.
— Не хочу, — сказав Чичиков І підніс однак обидві руки, 

про всяк випадок, ближче до обличчя, бо справа ставала 
справді гаряча. Ця обачність була вельми доречна, бо Нозд
рьов розмахнувся рукою... і дуже могло б статися, що одна з 
приємних і повних щік нашого героя вкрилася б незмивним 
безчестям, але, щасливо відвівши удар, вій схопив Ноздрьова 
за обидві задирливі його руки й держав його міцно.

— Порфирію, Павлушка! — кричав Ноздрьов, шаленіючи, 
пориваючись вирватись.

Почувши ці слова, Чичиков, шоб не робити дворових лю
дей свідками спокусливої сцени і разом з тим почуваючи, що 
держати Ноздрьова було даремне, випустив його руки. В цей 
самнй час увійшов Порфирій і з ннм Павлушка, хлопець дужий, 
з яким мати діло було зовсім невигідно.

— Так ти не хочеш кінчати партію? — казав Ноздрьов. — 
Відповідай мені напрямець!

— Партію немає змоги кінчати, — казав Чичиков 1 глянув 
У вікно. Він побачив свою бричку, шо стояла зовсім готова, 
а Селіфан чекав, здавалося, тільки помаху, щоб підкотити до 
ганку; але з кімнати ие було ніякої змоги вибратись: на две
рях стояли два дужі кріпосні дурні.

— Так ти не хочеш покінчити партію?—повторив Ноздрьов 
з обличчям, що горіло як у вогні.

— Якби ти грав, як личить чесній людині... але тепер не 
можу.

— А! так ти не можеш, негіднику! Коли побачив, що не 
твоя бере, так і ие можеш! Бийте його! — кричав він несамо- 
вито, звернувшись до Порфирія й Павлушки, а сам схопив у 
РУку черешневий чубук. Чичиков стояв блідий, як полотно. 
Він хотів щось сказати, але почував, що губи його воруши
лись без звуку.
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— Бнйте його! — кричав Ноздрьов, пориваючись уперед з 
черешневим чубуком, увесь в жару, в поту, иемов підступав 
під неприступну фортецю.— Бийте його! — кричав вій таким 
самим голосом, як під час великого приступу кричить своєму 
взводові: «хлопці, вперед!» який-иебудь одчайдушний пору
чик, якого шалена хоробрість вже набула такої слави, т о  
дається спеціальний наказ держати його за руки під час га
рячих діл. Але поручик уже відчув бойовий запал, усе пішло 
обертом у голові його; перед ним носиться Суворов, він лізе 
на велике діло. «Хлопці, вперед!» кричав він, пориваючись, 
не помишляючн, т о  шкодить уже обміркованому планові за
гального приступу, шо мільйони рушничних дул виставилися 
в амбразури неприступних, шо йдуть за хмари, мурів фортеці, 
що злетить, як пух, у повітря його безсилий взвод і що вже 
свище фатальна куля, готуючись заткнути його крикливе 
горло. Та коли Ноздрьов виявив собою одчайдушного, знавіс
нілого поручика, що підступав під фортецю, то фортеця, на 
яку він ішов, ніяк не була схожа на неприступну. Навпаки, 
фортеця почувала такий страх, що душа її сховалась аж у 
п’яти. Вже стілець, яким він надумав був боронитись, був 
вирваний кріпосними людьми з його рук; уже, заплющивши 
очі, ні живий ні мертвий, він готувався покуштувати череш
невого чубука свого хазяїна, і бог знає, чого не сталося б з 
ним; але долі вгодно було врятувати боки, плечі й усі добре 
виховані частини нашого героя. Несподіваним чином дзеньк
нули раптом, як з хмар, деренчливі звуки дзвінка, пролунав 
ясно стукіт коліс повозки, шо підлетіла до ганку, 1 озвалися 
навіть у самій кімнаті важкий храп 1 тяжке відсапування роз
гарячілих коней спиненої тройки. Всі мимоволі глянули у вікно: 
хтось з вусами, у напіввійськовому сюртуці, злазив з повозки. 
Розпитавшись у передпокою, увійшов він саме тієї хвилини, 
коли Чичиков не встиг Іще опам’ятатись від усього страху І 
був у найжалюгіднішому стані, в якому будь-коли бував 
смертний.

— Дозвольте дізнатись, хто тут пан Ноздрьов? — сказав 
незнайомий, подивившись з деяким дивуванням на Ноздрьова, 
шо стояв з чубуком у руці, 1 на Чичикова, що ледве починав 
очунювати від свого невигідного стану.

— Дозвольте раніш дізнатись, з ким маю честь говорити?— 
сказав Ноздрьов, підходячи до нього ближче.

— Капітан-справник '.

< Капітан-справник — начальник поліції в повіт!.
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— А шо ви бажаєте?
— Я приїхав вам оголосити одержане мною повідомлення, 

шо ви перебуваєте під судом до часу ухвалення вироку у ва
шій справі.

— Що за дурниця, в якій справі? — сказав Ноздрьов.
— Ви були причетні до Історії з нагоди заподіяння помі

щикові Максимову особистої образи різками у п’яному ви
гляді.

— Ви брешетеї Я І в вічі не бачив поміщика Максимова.
— Шановний панеї Дозвольте вам заявити, що я офіцер. 

Ви можете це сказати вашому слузі, а не мені!
Тут Чичиков, не чекаючи, що відповідатиме на це Нозд

рьов, швидше за шапку та поза спиною капітана-справника 
вислизнув на гайок, сів у бричку й звелів Селіфанові поганяти 
коней щодуху.

Р О З Д І Л  V
Герой наш, проте, добре налякався. Хоч бричка мчала 

скільки сили, 1 село Ноздрьова давно зникло з очей, закрив
шись полями, схилами й пагорками, але він усе ще поглядав 
назад із страхом, немов чекаючи, що от-от налетить погоня. 
Дихання його насилу зводилось, і коли він спробував при
класти руку до серця, то відчув, що воно билось, як перепілка 
в клітці. «От якого жару завдав! Днвись ти, який!» Тут ба
гато було назичено Ноздрьову нелегких 1 сильних бажань; 
трапились навіть і негарні слова. Що ж поробиш? Руська лю
дина та ще й в гніві!.. До того ж, справа була зовсім ие в 
жарт. «Що не каж и ,— сказав він сам собі,— а не нагодись 
капітан-справник, мені б, може, 1 не далося б більше на світ 
божий глянути! Пропав би, як бульба на воді, без усякого 
сліду, не залишивши нащадків, не здобувши майбутнім дітям 
ні достатку, ні чесного Іменії» Герой наш дуже дбав про 
своїх нащадків.

— Та й пан же паскудний! — думав собі Селіфан.—Я ще 
не бачив такого пана. Просто плюнути б йому за це! Ти краще 
людині не дай їсти, а коня ти мусиш нагодувати, бо кінь лю
бить овес. Це його продовольство: що, приміром, нам кошт, то 
для нього овес: він його продовольство.

Коні теж, здавалось, думали невигідно про Ноздрьова: не 
тільки гнідий 1 засідатель, але й сам чубарий був не в настрої. 
Хоч йому на долю І припадав завжди гірший овес, 1 Селіфан 
не інакше засипав йому в жолоб, як сказавши попереду: ех, 
ти, падлюкаї проте, це все ж таки був овес, а ие просте сіно.
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він жував його залюбки і часто тнкався довгою мордою 
своєю в жолоби до товаришів — покуштувати, яка в них була 
харч, особливо, коли Селіфана не було в конюшні; але тепер 
саме сіно — негаразд! Усі булн незадоволені.

Та незабаром усі незадоволені були перервані серед виявів 
свого почуття раптовим і зовсім несподіваним способом. Усі, 
не виключаючи й самого кучера, опам’яталися й очуняли 
тільки тоді, коли на них наскочила коляска з шестериком ко
ней, і майже над головами їх розітнулися крики дам, що си
діли в колясці, і лайка та загрози чужого кучера. «Ах ти ж, 
мошенник! Я ж тобі кричав уголос: звертай, гаво, праворуч!.. 
П’яний ти, чи що?» Селіфан відчув свою необачність, але тим, 
що руська людина не любить признатись перед іншим, що 
вона вннна, то зразу ж вимовив, підбадьорившись: «А ти чого 
так розігнався? Очі свої в шинку заставив, чи що?» Слідом за 
цим він узявся збивати назад бричку, щоб визволитись таким 
чином з чужої упряжі, та ба — усе переплуталось. Чубарий з 
цікавістю обнюхував нових своїх приятелів, що опинились по 
обидва бокн його. Тимчасом дами, що сиділи в колясці, ди
вились на все це з виразом страху иа обличчях. Одна була 
стара, друга молоденька, шістнадцятилітня, з золотим волоссям, 
вельми старанно і мило пригладженим на невеличкій голівці. 
Гарненький овал обличчя ї ї  круглився, як свіженьке яєчко, і, 
подібно до нього, білів якоюсь прозорою білиною, коли свіже, 
щойно знесене, воно держиться проти світла в смуглих руках 
ключниці, що випробовує його, і пропускає крізь себе проміння 
сяючого сонця; її  тоненькі вушка теж прозоріли, рожевіючи 
теплим світлом, що проймало їх. Разом з тим переляк у від
критих зупинених вустах, на очах сльози — усе це в ній було 
таке миле, що герой наш днвився на неї кілька хвилин, не 
звертаючи ніякої уваги на колотнечу, що сталася між кіньми 
й кучерами. «Назад подай, чи що, нижегородська гаво!» кри
чав чужий кучер. Селіфан потяг віжками назад, чужий кучер 
зробив те саме, коні трохи подались иазад і потім знову зби
лись, переступивши посторонки. При цій нагоді чубарому ко
неві так сподобалось нове знайомство, що він ніяк не хотів 
виходити з колії, в яку впровадила його непередбачена доля, 
і, поклавши морду на шию свого нового приятеля, здавалось, 
щось нашіптував йому на саме вухо, — мабуть, страшенну ні
сенітницю, бо проїжджий безперестанку стріпував вухами.

Одначе, на таке сум’яття встигли зібратися мужики з села, 
яке було, на щастя, неподалік. Тим, що таке видовище для 
мужика—суща благодать, все одно, що для німця газети або

378



клуб, то незабаром біля екіпажа збилось їх безліч, І на селі за
лишились тільки старі баби та малі дітн. Посторонки відв’язали; 
кілька стусанів чубарому коневі в морду змусили його пода
тись назад; одно слово, їх розчепнлн й розвели. Але чи досада, 
яку відчували приїжджі коні за те, що розлучили їх з прияте
лями, чи просто дурість, — тільки, хоч скільки хльоскав їх 
кучер, воин не рушали і стояли..як укопані. Завзяття мужиків 
зросло до неймовірного ступеня. Кожей навперейми набивався 
з порадою: «ІДИ-іНО, Андрюшко, проведн пристяжного, що з  
правого боку, а дядя Митяй хай сяде на корінного! Сідай, дядя 
Митяй!» Сухорлявий і довгий дядя Мнтяй, з рудою бородою, 
виліз на корінного коня і зробився схожим на сільську дзві
ницю або краше иа журавля, яким тягають воду з криниці. 
Кучер ударив по конях, але дарма: нічого не пособив дядя Ми
тяй. «Стій, стій! — кричали мужики,—сідай-но ти, дядя Митяй, 
на пристяжного, а на корінного хай сяде дядя Миняй!» Дядя 
Миняй, широкоплечий мужик з чоірною, як вугілля, бородою і 
черевом, схожим на той велетенський самовар, у якому ва
риться збитень для всього перемерзлого базару, охоче сів иа 
корінного, який мало не пригнувся під ним до землі. «Тепер 
піде діло!» кричали мужики. «Шквар, шквар його! Прншпар 
батогом он того мишастого, — чого він корячиться, як кора- 
мора Ч» Але, побачивши, шо діло не йшло і не допомогло ніяке 
пришпарення, дядя Митяй і дядя Мнняй сіли обидва на корін
ного, а на пристяжного посадили Андрюшку. Нарешті, куче
рові урвався терпець, і він прогнав і дядю Митяя, і дядю Мн- 
<няя; і добре зробив, бо від коней пішла така пара, наче вони 
відмахали, ие зводячи духу, станцію. Вій дав їм хвилину пере
почити, після чого вони пішли самі собою.

Протягом усієї цієї витівки Чичиков дивився дуже уважно 
на молоденьку незнайомку. Він пробував кілька разів з нею 
заговорити, але якось не випало так. А тимчасом дами по
їхали, гарненька голівка, з тоненькими рисами обличчя й то
неньким станом, зникла, як щось схоже на видіння, І знову 
залишились — дорога, бричка, тройка відомих читачеві коией, 
Селіфан, Чичиков, гладінь і порожнеча навколишніх полів. 
Скрізь, де б не було в жнтті, чи серед черствих, шорстко-бід
них і неохайних запліснявілих низьких рядів його, серед од
номанітно-холодних і нудно-охайних станів вищих,— скрізь,

1 Корамора —  великий, довгий, млявий комар; іноді залітає до кім
нати й стирчить десь самотою иа стіні. Д о  нього спокійно можна підійти 
й ухопити його за ногу, У відповідь на що він тільки настовбурчуетьсн 
або «корчиться», як каж е народ. (Прим. Гоголя).
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хоч раз, зустрінеться на шляху людині явите , не схоже на все 
те, шо траплялось їй бачити доти, яке хоч раз збудить у иій 
почуття, не схоже на ті, які судилось їй почувати все життя. 
Скрізь, наперекір яким би не було печалям, що з них плететься 
життя наше, весело пролине блискуча радість, як іноді бли
скучий екіпаж з золотою упряжжю, картинними кіньми й сяю
чим блиском шибок раптом несподівано промчить повз якесь 
занедбане бідие сільце, що не бачило нічого, крім сільського 
воза; і довго мужики стоять сторопіло, з розкритими ротами, 
не надіваючи шапок, хоч давно уже промчав і зник з очей 
дивний екіпаж. Так і блондинка теж раптом, зовсім несподіва
ним чином показалась у нашій повісті і так само зникла. Зу
стрінься на той час замість Чичикова якийсь двадцятилітній 
юнак, чи гусар вій, чи студент він, чи просто хтось, що допіру 
вийшов на життєве поле — і боже! чого б не прокинулось, не 
заворушилось, не заговорило в «ьому! Довго стояв би вій без
пам’ятно на одному місці, втупивши нестямно очі в далину, 
забувши і дорогу, і всі, що мали иа нього впасти догани й 
картання за проволоку, забувши і себе, і службу, і світ, і все, 
що тільки є на світі.

Але герой наш був уже середніх літ І обачливо-охолодже- 
ного характеру. Він теж задумався і думав, але статечніше, 
не такі несвідомі й навіть почасти дуже грунтовні були його 
думки. «Гарна жіночка, — сказав він, відкривши табакерку й 
понюхавши тютюну. — Але що ж найбільше в ній гарне? 
Гарне те, що вона зараз тільки, як видно, випущена з яко
гось пансіону або інституту, що в ній, як то кажуть, немає ще 
нічого баб’ячого, тобто саме того, що в ннх є найнеприємні- 
шого. Вона тепер як дитя, все в ній просте: вона скаже, що 
на думку спаде, засміється, де захоче засміятись. З неї все 
можна зробити, вона може бути диво, а може вийти й погань— 
вийде погань. Ось хай-но за неї візьмуться тепер матусі І ті
тусі. За один рік так її  наповнять усяким бабством, що сам 
рідний батько не пізнає. Звідки візьметься й надутість, і виму
шеність; почне повертатись за витвердженими повчаннями; 
почне сушнти голову й вигадувати, з ким і як і скільки треба 
говорити, як на кого дивитись; кожну хвилину боятиметься, 
щоб не сказати більше, ніж треба; заплутається, нарешті, 
сама, і кінчиться тим, шо почне, нарешті, брехати все жнття, і 
вийде просто чорзна-що!» Тут він деякий час помовчав І 
потім додав: «А цікаво б знати, чиїх вона? що, як її  батько? 
чи багатий поміщик статечної вдачі, чи просто добромисна 
людина з капіталом, набутим иа службі? Адже коли б, при



пустімо, цій дівчині та додати тисячок двісті приданого, з неї 
міг би вийти дуже, дуже ласий шматочок. Це могло б скласти, 
так би мовити, щастя порядної людини». Двісті тисячок так 
принадно почали вимальовуватись у голові його, що він в 
душі почав досадувати иа самого себе, навіщо протягом вов
тузіння коло екіпажів не розвідавсь у форейтора або кучера, 
хто такі були проїжджі. Проте, село Собакевича, що незабаром 
показалось, розвіяло його думки і примусило їх звернутись до 
свого постійного предмету.

Село здалось йому досить велике; два ліси, березовий і 
сосновий, як два крила — одне темніше, друге світліше, були 
в ньому праворуч і ліворуч; посередині виднівся дерев’яний 
будинок з мезоніном, червоним дахом і темносірими або краще 
дикими стінами — будинок на зразок тих, які в нас будують 
для військових поселень і німецьких колоністів. Було помітно, 
що, будуючи його, будівничий безупинно боровся з смаком 
хазяїна. Будівничий був педант 1 і хотів симетрії, хазяїн — 
зручності і, як видно, внаслідок того позабивав з одного боку 
всі відповідні вікна і прокрутив на місці їх одне маленьке, що 
було потрібне, мабуть, для темної комірки. Фронтон2 теж ніяк 
не припав посередині будинку, хоч як бився архітектор, бо 
хазяїн звелів одну колону збоку викинути, і тому стало їх не 
чотири, як було призначено, а тільки три. Подвір’я обведене 
було міцними й надмірно товстими дерев’яними штахетами. 
Поміщик, здавалось, дбав дуже про міцність. На конюшні, 
сараї й кухні були вжиті ваговиті й то б ст і  колоди, призначені 
на вікове стояння. С іл ь сь кі хати мужиків теж поставлені були 
навдивовижу: не було рівно витесаних стін, різьблених візе
рунків і інших витівок, але все було припасовано міцно і як 
слід. Навіть колодязь був оправлений у такий міцний дуб, 
який іде тільки на млини та на кораблі. Одно слово, все, на 
що тільки дивився він, було тривке, непохитне, в якомусь міц
ному й незграбному порядку. Під’їжджаючи до ганку, помітив 
він два обличчя, що виглянули з вікна майже одночасно: жі
ноче в чепці, вузьке, довге, як огірок, і чоловіче кругле, ши
роке, як молдавські кабаки, звані горлянками, з яких роблять 
на Русі балалайки, двострунні, легкі балалайки, красу і роз
вагу молодцюватого двадцятилітнього хлопця, моргуна й че- 
нуруна, що й підморгує, і посвистує на білогрудих та білошиїх

1 Педант— формаліст, що сліпо додержує дріб’язкових правил, уста
новлених форм.2 Фронтон— частина фасадної стіни, обмежена двома схилами даху, 
яка має форму трикутника.
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дівчат, які зібралися послухати його тихострунного тринь
кання. Виглянувши, обидва обличчя ту ж хвилину сховались. 
На ганок вийшов лакей у сірій куртці з голубим стоячим ко
міром і ввів Чичикова до сіней, куди вийшов уже сам хазяїн. 
Побачивши гостя, він сказав уривчасто: «Прошу!» 1 повів 
його у внутрішні покої.

Коли Чичиков глянув скоса на Собакевича, він йому цим 
разом здався вельми схожим на середньої величини ведмедя. 
Для довершення схожості, фрак на ньому був зовсім ведме
жого кольору, рукава довгі, панталони довгі, ступнями він 
ступав криво й косо і наступав раз у раз на чужі ноги. Колір 
обличчя мав розжарений, гарячий, який буває на мідному п’я
таку. Відомо, що є багато на світі таких облич, иад оброб
кою яких природа недовго мудрувала, не вживала ніяких дріб
них інструментів, як от терпугів, сверделець та іншого, а просто 
рубала з усього плеча: ударила сокирою р а з — став ніс, уда
рила вдруге — стали губи, великим свердлом колупнула очі і, 
не обстругавши, пустила в світ, мовивши: живе! Отакий міц
ний і на диво сточаний образ був у Собакевича: тримав він 
його більше вниз, иіж угору, шиєю не повертав зовсім і, через 
такий неповорот, рідко дивився на того, з ким говорив, але 
завжди або на ріг груби або на двері. Чичиков ще раз глянув 
на нього скоса, коли проходили вони їдальню: ведмідь! до
стоту ведмідь! Треба ж такого чудного зближення: його на
віть звали Михайлом Семеновичем. Знаючи звичку його на
ступати на ноги, він дуже обережно пересував своїми й да
вав йому дорогу вперед. Хазяїн, здавалось, сам почував' за 
в<^бою цей гріх і зразу ж спитав: «Чи не потурбував я вас?» 
АлЬч^ичиков подякував, сказавши, що ше не сталося ніякої 
турботи.

Увійшовши до вітальні, Собакевнч показав на крісло, ска
завши зноНу: «Прошу!» Сідаючи, Чичиков глянув на стіни 1 на 
картини, що висіли на них. На картинах усе були молодці, усе 
грецькі полководці, гравіровані на весь зріст: Маврокордато 
в червоних панталонах і мундирі, з окулярами на носі, Міаулі, 
К анарі'. Усі ці герої були з такими товстими стегнами й нечу- 
ваними вусами, що дрож проходив по тілу. Між міцними гре
ками, невідомо яким способом і навіщо, примостився Багра- 
тіон, тонкий, худенький, з маленькими прапорами й гарматами

1 Маврокордато, М іаулі, Канарі — грецькі політичні діячі 20-х років
XIX ст., що брали участь у боротьбі проти турків за незалежність Греції. 
Боротьба греків викликала до себе велике співчуття в російському дво
рянстві.
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внизу і в вузесеньких рамках. Далі знову була героїня грецька 
Бобелїна 1 якої одна нога здавалась більшою за весь тулуб 
тих франтів, що наповнюють теперішні вітальні. Хазяїн, бувши 
сам людиною здоровою й міцною, здавалось, хотів, щоб і 
кімнату його прикрашали теж люди міцні й здорові. Коло Бо- 
беліни, біля самого вікна, висіла клітка, з якої виглядав дрізд 
темного кольору з білими цяточками, дуже подібний теж до 
Собакевича. Гість і хазяїн не встигли й двох хвилин помов
чати, як двері у вітальні відчинились і ввійшла хазяйка, дама 
вельми висока, в чепці з стрічками, перефарбованими домаш
ньою фарбою. Увійшла вона статечно, тримаючи голову прямо, 
як пальма.

— Це моя Феодулія Іванівна, — сказав Собакевич.
Чичиков підійшов до ручки Феодулії Іванівни, яку вона

майже упхнула йому в губи, причому він мав нагоду помітити, 
що руки були вимиті огірковим розсолом.

— Серденько, рекомендую тобі, — продовжував Собаке
вич. — Павло Іванович Чичиков! У губернатора і поштмейстера 
мав честь познайомитись.

Феодулія Іванівна попросила сідати, сказавши також: 
«Прошу!» і зробивши рух головою, подібно до актрис, що 
грають королев. Потім вона сіла на дивані, напнулася своєю 
мериносовою2 хусткою і вже не ворухнула більше ні оком, ні 
бровою.

Чичиков знову підвів очі вгору і знову побачив Канарі з 
товстенними стегнами й нескінчинннми вусами, Бобеліну й 
дрозда в клітці.

Майже протягом цілих п’яти хвилин усі зберігали мовчанку; 
чути було тільки стукіт, спричинений носом дрозда об дерево 
дерев’яної клітки, на дні якої вивуджував він хлібні зернятка. 
Чичиков ще раз обвів оком кімнату і все, що тільки в ній було: 
усе було міцне, незграбне в найбільшій мірі, і мало якусь чудну 
подобу самого хазяїна дому. В кутку вітальні стояло пузате 
горіхового дерева бюро на пребезглуздих чотирьох ногах — 
достоту ведмідь. Стіл, крісла, стільці — усе було найважчого 
і найспокійнішого гатунку; одно слово, кожна річ, кожен сті
лець, здавалось, говорив: і я теж Собакевич! або: і я теж 
дуже схожий на Собакевича!

— Ми про вас згадували у голови палати, у Івана Григо-

1 Бобелїна (або Боболіна) — одна з шідішх діячок у боротьбі за неза
лежність Греції.

2 3  тонкої овечої вовни.



ровнча, — сказав нарешті Чичиков, побачивши, що ніхто не має 
наміру починати розмову, — в минулий четвер. Дуже приємно 
провели там час.

— Так, я не був тоді у голови, — відповів Собакевич.
— А прекрасна людинаї
— .Хто такий? — сказав Собакевич, дивлячись на ріг печі.
— Голова.
— Ну, може, це вам так здалося: він тільки й того, шо ма

сон ', а такий дурень, якого світ не родив.
Чичиков трохи спантеличився таким почасти різким визна

ченням, але потім, поправившись, продовжував-
— Звісно, всяка людина не без хиб, але зате губернатор— 

яка чудова людинаї
— Губернатор чудова людина?
— Хіба не так?
— Перший розбійник у світі!
— Як, губернатор — розбійник? — промовив Чичиков 1 зов

сім не міг зрозуміти, як губернатор міг потрапити в розбій
ники. — Признаюсь, цього б я ніяк не подумав, — казав він 
далі. — Але дозвольте однак зауважити: вчинки його зовсім 
не такі; навпаки, скоріше навіть м’якості в ньому забагато.

Тут він навів на доказ навіть гаманці, вишивані його влас
ними руками, і висловився з похвалою про ласкавий вираз 
його обличчя.

— І обличчя розбійницьке! — сказав Собакевич. — Дайте 
йому тільки ножа та випустіть на великий шлях — заріже, за 
копійку заріже! Він та ще віце-губернатор—це Гога й Магога 2.

— Ні, він з ним не в ладах, — подумав сам собі Чичиков,— 
А от я заговорю з ним про поліцеймейстера? Він, здається, 
друг його...

— А втім, щодо мене, — сказав він, — мені, признатись, 
найбільше з усіх подобається поліцеймейстер. Якийсь такий 
характер прямий, відвертий; в обличчі видно щось щире.

• Масони — члени релігійііо-містнчннх товариств, діяльність яких від
бивала до певної міри ріст буржуазної опозиції проти середньовічннх 
феодальних порядків в Європі. Ц е дало привід реакціонерам малювати 
масонство, як революційну організацію, чим воно насправді ніколи не 
було. В Росії масонство було досить поширене наприкінці XVIII і на 
початку XIX ст.

2 Гога й М агога (або Гог і М агог) —  у  біблії імена князя й народу, 
які — за пророцтвом Іезекілія — прийдуть з півночі, щоб вниищитн Ізра
їль після приходу месії, але загинуть у горах Ізраїля від гніву божого. 
Гог і М агог — поширене визначення людей сильних, гнівних 1 хитрих, з  
якнмн важ ко боротися.
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— Ш ахрай!— сказав Собакевич дуже холоднокрозно,— 
продасть, обдурить ще й пообідає з вами! Я їх знаю всіх: це 
есе шахраї; все місто там таке: шахрай на шахраї сидить і 
шахраєм поганяє. Всі христопродавці. Одна там тільки є по
рядна людина—прокурор, та й той, коли сказати правду, свиня.

Після таких похвальних, хоч дещо коротких біографій, Чи
чиков побачив, що про інших чиновників нема чого згадувати, 1 пригадав, що Собакевич не любив ні про кого добре говорити.

— Що ж, серденько, ходім обідати, — сказала Собакевичу 
його дружина.

— Прошу! — сказав Собакевич. По цьому, підійшовши до 
столу, де була закуска, гість і хазяїн випили, як слід, по 
чарці горілки, закусили, як закушує вся простора Росія по 
містах І селах, тобто всякими соліннями й іншими збудними 
благодатями, і потекли всі до їдальні; поперед них, як плавна 
гуска, полинула хазяйка. Невеликий стіл був накритий на чо
тири особи. На четверте місце з’явилась дуже скоро — важко 
сказати напевне, хто така, дама чи дівчина, родичка, госпо
дарка, чи просто проживає в домі жінка — щось без чепця, 
близько тридцяти років, в строкатій хустці. Є особи, що існу
ють на світі не як річ, як сторонні цяточки або плямочки на 
предметі. Сидять вони на тому самому місці, однаково три
мають голову, їх майже готовий прийияти за меблю і думаєш, 
що зроду ще не виходило слово з таких вуст; а де-небудь у  
дівочій або в коморі виявиться просто — ого-го!

— Щі, моє серце, сьогодні дуже хороші! — сказав Соба- 
кевнч, сьорбнувши щів і відкраявши собі з блюда величезний 
шматок няні, відомої страви, що подається до щів, а робиться 
з баранячого шлунку, начиненого кашею, мозком та ніжками.— 
Такої няні,— казав він лялі, звертаючись до Чичикова, — ви 
не їстимете в місті, там вам чорзна-що подадуть!

— У губернатора однак непоганий стіл, — сказав Чичиков.
— Та чи знаєте ви, з чого це все готується? Ви їсти не бу

дете, коли дізнаєтесь.
— Не знаю, як готується, про це я не можу судити; сви

нячі котлети й розварена риба були чудові.
— А це вам так здалося! Адже я знаю, що вони на ринку 

купують. Купить он той каналья-кухар, що вивчився у фран
цуза, кота, облупить його та й подає на стіл замість зайця.

— Фу, яку ти неприємність говориш! — сказала дружина 
Собакевича.

— А що ж, серденько! Так у них робиться; я не винен, так 
У них у всіх робиться. Всякий непотріб, усе, що Акулька в нас
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кидає, даруйте на слові, в помийницю, вони його в суп, та в 
суп! туди його!

— Ти за столом завжди отаке розкажеш! — відказала 
знову дружина Собакевича.

— Що ж, серце м оє,— сказав Собакевич, — коли б  я сам 
це робив, але я тобі прямо в вічі скажу, що я гидоти всякої 
не їстиму. Мені жабу хоч цукром обліпи, — не візьму її в рот, 
1 устриці теж не візьму: я знаю, на що устриця схожа. Візьміть 
барана, — казав він далі, звертаючись до Чичикова,— це ба
раняче ребро з кашею. Це не ті фрикасе *, що робляться на 
панських кухнях з баранини, яка діб по чотири на ринку ва
ляється! Все це вигадали доктори німці та французи, — я б їх 
перевішав за це! Вигадали дієту — лікувати голодом! Що в 
них німецька рідкокоста натура, так вони уявляють, що і з 
руським шлунком упораються! Ні, це все не те, це все ви
гадки, це все...—тут Собакевич аж головою сердито покрутив. 
Балакають — освіта, освіта, а ця освіта — фук! Сказав би й 
інше слово, та от тільки що за столом непристойно. У мене не 
так. У мене коли свинина — цілу свиню давай на стіл, бара
нина— цілого барана тягни, гуска — цілу гуску! Краще я з’їм 
з двох страв, та з’їм у міру, як душа вимагає. — Собакевич 
потвердив це ділом: він перекинув половину баранячого ребра 
до себе на тарілку, з’їв усе, обгриз, обсмоктав до останньої 
кісточки.

— Т а к ,— подумав Чичиков,— у цього губа не дурна.
— У мене не так, — говорив Собакевич, витираючи сал

феткою руки, — у мене не так, як у якогось Плюшкіна: вісім
сот душ має, а живе й обідає гірше за мого пастуха!

— Хто такий цей Плюшкін? — спитав Чичиков.
— Шахрай, — відповів Собакевич. — Такий скнара, що 

уявити важко. В тюрмі колодники краще живуть, ніж він: усіх 
людей переморив голодом.

— Справді?— підхопив співчутливо Чичиков, — і ви ка
жете, що в нього справді люди вмирають у великій кількості?

— Як мухи мруть.
— Невже, як мухи? А дозвольте спитати, як далеко живе 

він від вас?
— За п’ять верст.
— За п’ять верст! — скрикнув Чичиков і навіть відчув не

велике биття серця. — А коли виТхати з ваших воріт, це буде 
праворуч чи Ліворуч?

• Фрикасе ■— дрібні шматочки м’яса або днчннн під соусом.



__ Я вам навіть не раджу дороги знати до цієї собаки! — 
сказаоІ Собакевич. — Можна швидше вибачити тому, хто йде 
по  якогось непристойного місця, ніж до нього.

— Ні, я спитав не для будь-яких, а тому тільки, що цікав
л ю сь  пізнанням усякого роду місць, — відповів на це Чичиков.

За баранячим ребром пішли ватрушки, з яких кожна була 
більша за тарілку; тоді індик завбільшки з теля, набитий уся
ким добром: яйцями, рисом, печінкою 1 не знати іце чим, що 
Рсе клалося грудкою в шлунку. Цим обід і кінчився; але коли 
встали з-за столу, Чичиков відчув у собі ваги на цілий пуд 
більше. Пішли до вітальні, де вже з’явилося иа блюдечку ва
р е н н я — не груша, не слива, не якась інша ягода, — до якого, 
п р о т е , не доторкнулись ні гість, ні хазяїн. Хазяйка вийшла з 
тим, шоб «акласти його й на інші блюдечка. Скористувавшись 
її відсутністю, Чичиков звернувся до Собакевича, який, ле
ж а ч и  в кріслі, тільки покректував після такого ситого обіду й 
видавав ротом якісь невиразні звуки, хрестячись і затулюючи 
щохвилини його рукою. Чичиков звернувся до нього з такими 
словами:

— Я хотів був поговорити з вами про одне дільце.
— Ось ще варення! — сказала хазяйка, вертаючись з блю

дечком, — редька, варена на меду!
— А от ми його потім! — сказав Собакевич.—Ти йди тепер 

до своєї кімнати, ми з Павлом Івановичем скинемо фраки, 
трошки спочинемо!

Хазяйка вже виявила була готовість послати за пухови
ками й подушками, але хазяїн сказав: «Нічого, ми спочинемо 
в кріслах», — і хазяйка вийшла.

Собакевич злегка пригнув голову, готуючись слухати, в 
чому було дільце.

Чичиков почав якось дуже здалека, торкнувся взагалі 
всієї російської держави і говорив з великою похвалою про її 
простір, сказав, що навіть найдавніша римська монархія не 
була така велика, і іноземці справедливо дивуються... Собаке
вич усе слухав, нахиливши голову. І що за існуючими поло
женнями цієї держави, в славі якій немає рівної, ревізські 
Душі, закінчивши життєве поле, числяться, однак, до подання 
нової ревізської сказки нарівні з живими, щоб таким чином 
не обважнювати присутственні місця безліччю дріб’язковий і 
марних довідок і не збільшувати складність і так уже вельми 
складного державного механізму... Собакевич усе слухав, на
хиливши голову — і що однак при всій справедливості цього 
заходу він буває почасти обтяжливий для багатьох власників,
25*
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зобов’язуючи їх сплачувати податі так, немов за живу річ, і 
що він, почуваючи пошану особисто до нього, ладен би навіть 
почасти взяти на себе цей справді важкий обов’язок. Щодо го
ловного предмету, Чичиков висловився дуже обережно- ніяк 
не назвав душі померлими, а тільки — неіснуючими.

Собакевич слухав усе так само, нахиливши голову, і хоч би 
що-небудь схоже на вираз з’явилось на обличчі його. Здава
лось, у цьому тілі зовсім не було дут і, або вона в нього була, 
але зовсім не там, де слід, а, як у безсмертного Кощея, десь 
за горами і вкрита такою товстою шкаралупою, т о  все, що 
тільки ворушилося на дні ЇТ, не позначалось аж ніяким стру
сом на поверхні.

— Отже?.. — сказав Чичиков, чекаючи не без деякої три
воги відповіді.

— Вам треба мертвих душ ?— спитав Собакевич дуже 
просто, без найменшого здивовання, ніби мова була про хліб.

— Так, — відповів Чичиков 1 знову пом’якшив вислів, до
давши: — неіснуючих.

— Знайдуться... чому не бути... — сказав Собакевич.
— А коли знайдуться, то вам, без сумніву... буде приємно 

від них звільнитися?
— Будь ласка, я готовий продати, — сказав Собакевич, 

вже трохи підвівши голову і зміркувавши, що покупець, певно, 
мусить мати тут якусь вигоду.

— Чорт візьмиї — подумав Чичиков, — цей уже продає ра
ніше, ніж я заїкнувся! — і промовив уголос: — А наприклад, 
яка ж ціна?., а втім, це така річ... що про ціну навіть чудно...

— Та щоб не правити з вас зайвого, по сто карбованців 
за штуку! — сказав Собакевич.

— По сто! — скрикнув Чичиков, роззявивши рот 1 поди
вившись йому в самі очі, не знаючи, чи сам він ие дочув, чи 
язик Собакевича, з своєї важкої натури, не так повернувшись, 
бовкнув, замість одного, друге слово.

— Що ж, хіба це для вас дорого? — промовив Собакевич 
1 потім додав: — А яка ж була б ваша ціна?

— Моя ціна! Ми, певно, якось помилились або не розу
міємо один одного, забули, в чому полягаг річ. Я гадаю, з 
свого боку, поклавши руку на серце: по вісім гривеників за 
душу — це найбільша ціна!

— Он куди загнули — по вісім гривеничків!
— Що ж, на моє міркування, як я думаю, більше не можна.
— Я ж продаю не личаки.
— А проте, погодьтесь самі, це ж 1 не люди.



_  Так ви думаєте, знайдете такого дурня, щоб вам продав 
по двадцять копійок ревізську душу5

— А дозвольте: навіщо ви їх називаєте ревізськими? Адже 
душі самі давно вже померли, залишився тільки недіткнений 
п0чуттям звук. А втім, щоб не заходити в дальші розмови в 
цій справі, по півтора карбованці, звольте, дам, а більше не 
можу.

— Сором вам і говорити таку суму! Ви торгуйтесь, кажіть 
справжню ціну!

— Не можу, Михайле Семеновичу, вірте моїй совісті, не 
можу: що вже не можна зробити, то не можна зробити,— ка
зав Чичиков, проте по полтинику ще накинув.

— Та чого ви скупитесь?— сказав Собакевич, — справді, 
недорого! Інший шахрай обдурить вас, продасть вам погань, а 
не душі; а в мене, мов ядерний горіх, всі одна в одну: не ремі
сник, так інший який-небудь здоровий мужик. Ви розгляньте: 
ось, наприклад, каретник Михеєв! адже більше ніяких екіпажів 
і не робив, як тільки ресорні. І не те, як буває московська ро
бота, що на одну годину, міцність така... сам і обіб’є, сам і ла
ком покриє!

Чичиков роззявив рот з тим, щоб зауважити, що Михеєва, 
одначе, давно немає иа світі; але Собакевич увійшов, як то ка
жуть, у саму силу мови: де та рись узялася і дар слова:

— А Пробка Степан, тесляр? Та я головою закладаюсь, 
коли ви де знайдете такого мужика. А що вже силенний був! 
Служи він у гвардії, йому б бог знає, що дали: три аршини з 
вершком на зріст!

Чичиков знову хотів зауважити, що й Пробки немає на 
світі, але Собакевича, видно, прорвало: полились такі потоки 
слів, що тільки треба було слухати.

— Мілушкін, цегельник! Міг поставити піч у якому зав
годно будинкові. Максим Телятников, швець: що шилом 
кольне, то й чоботи; що чоботи, то й спасибі, і хоч би в рот 
хмільного. А Єремій Сорокопльохін! Та лей мужик сам стане 
за всіх: у Москві торгував, самого чиншу приносив по п'ят
сот карбованців. Ось воно який народ! Це не те, що вам про
дасть який-небудь Плюшкін!

— Але дозвольте, — сказав, нарешті, Чичиков, приголом
шений такою великою повіддю висловів, яким, здавалось, і 
краю не було, — навіщо ви перераховуєте всі їхні якості? З 
них же користі тепер ніякої, це ж усе народ мертвий. Мертвим 
тілом хоч паркан підіпри, каже прислів’я.

— Так, звісно, мертві, — сказав Собакевич, немов схаме-



иувшись і пригадавши, що вони, справді, були вже мертві, а 
потім добавив: — А втім, і те сказати: що з цих людей, які 
числяться тепер живими? Що це за люди? Мухи, а ие люди.

— А все-таки вони існують, а це ж мрія.
— Ну, ні, не мрія! Я вам скажу, який був Михеев, так ви 

таких людей не знайдете: машинище таке, що в т о  кімнату 
не ввійде; ні, це не мрія! А в плечиськах у нього була така 
сила, якої в коня немає. Хотів би я знати, де б ви в Іншому 
місці знайшли таку мрію!

Останні слова він уже сказав, звернувшись до розвішаних 
на стіні портретів Багратіона й Колокотроні', як звичайно бу
ває з розмовниками, коли один з них раптом, невідомо чому, 
звернеться не до тієї особи, до якої стосуються слова, а до 
якої-небудь третьої, що несподівано прийшла, навіть зовсім 
незнайомої, від якої знає, що не почує ні відповіді, ні думки, 
ні потвердження, але в яку одначе так утупить погляд, ніби 
закликає її  в посередники: дещо зніяковівши першої хвилини, 
незнайомий но знає, чи відповідати йому на ту справу, про 
яку нічого не чув, чи так постояти, додержавши належної при
стойності, 1 потім уже піти геть.

— Ні, більше двох карбованців я не можу дати, — сказав 
Чичиков.

— Гаразд, щоб не претендували на мене, що багато 
правлю і не хочу зробити вам ніякоТ ласки — по сімдесят 
п’ять карбованців за душу, тільки асигнаціями, справді, тільки 
для знайомства!

— Що він справді,—подумав сам собі Чичиков,—за дурня, чи 
що мене має? — додав потім уголос: — Мені чудно, справді: 
здається, між нами відбувається якась театральна вистава або 
комедія; Інакше я не можу собі пояснити... Ви, здається, лю
дина досить розумна, володієте відомостями освіченості. Адже 
річ просто — фу-фу! Чого ж вона варта? Кому потрібна?

— Та от ви ж купуєте, виходить — потрібна.
Тут Чичиков прикусив губу І не добрав, що відповісти. Він 

почав був говорити про якісь обставини фамільні й родинні, 
але Собакевич відповів просто:

— Мені не треба знати, які у вас відносини: я до справ 
фамільних не втручаюсь, це ваше діло. Вам потрібні душі, я й 
продаю вам, 1 будете каятись, що не купили.

— Два карбованчики, — сказав Чичиков.

• Колокотроні —  одян з  учасників боротьби Греції а турками за не
залежність у 20-х роках XIX ст.
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— Ото справді! Заторочила сорока про Якова одно про 
всякого, як каже прислів’я, — як уперлися в два, так не хочете 
з них і з’їхати. Ви давайте справжню ціну!

— Ну, вже чорт його бери! — подумав сам собі Чичиков,— 
полтиника йому набавлю, собаці, на горіхи! — Гаразд, полти- 
ника набавлю.

— Ну, гаразд, і я вам скажу теж моє останнє слово: 
п’ятдесят карбованців! Справді, збиток собі, дешевше ніде не 
купите такого гарного народу!

— От жмикрут! — сказав сам собі Чичиков І потім додав 
уголос з деякою досадою: — Та що, справді... немовби дійсно 
серйозна справа. Та я в іншому місці задарма візьму. Ще мені 
всякий охоче збуде їх, щоб тільки швидше звільнитися від 
них. Дурень хіба держатиме їх при собі й платитиме за них 
податі!

— Але чи знаєте, що такого роду купівлі, — я це кажу між 
нами, по дружбі, — не завжди дозволені, і розкажи я або хто 
інший, — такій людині не буде ніякої довіреності щодо кон
трактів або вступу в які-небудь вигідні зобов’язання.

— Бач, куди ціляє, негідник! — подумав Чичиков і ^yт же 
промовив з найспокійнішим "виглядом: — Як собі знаєте, я ку
пую не для якоїсь погреби, як ви гадаєте, а так, з нахилу 
власних думок. Два з половиною не хочете — прошайте!

— Його не зіб’єш, не податливий!—подумав Собакевич,— 
Ну, бог з вами, давайте по тридцять і беріть їх собі.

— Ні, я бачу, ви не хочете продати; прошайте!
— Дозвольте, дозвольте! — сказав Собакевич, не випу

скаючи його руки і наступивши йому на ногу, бо герой наш 
забув постерегтися і за кару мусив засичати й підскочити на 
одній нозі.

— Прошу прощення! Я, здається, вас потурбував. Будь 
ласка, сідайте сюди! Прошу! — тут він посадив його в крісло 
з деякою спритністю, як такий ведмідь, що вже побував у 
руках, уміє і перекидатись, і робити усякі штуки на запитання: 
а покажи, мишко, як баби паряться? або: як, мишко, малі 
хлопці горох крадуть?

— Справді, марно час гаю; мені треба поспішати.
— Посидьте одну хвилиночку, я вам зараз скажу одне 

приємне для вас слово.—Тут Собакевич підсів ближче і ска
зав йому стиха на вухо, ніби секрет: — Хочете — ріжок?

— Тобто двадцять п’ять карбованців? НІ, ні, ні! Навіть 
чверті ріжка не дам, копійки не набавлю.

Собакевич замовк. Чичиков теж замовк. Хвилини дві три



вала мовчанка. Багратіон з орлиним носом дивився з стіни 
надзвичайно уважно на цю купівлю.

— Яка ж буде ваша остання ціна? — сказав нарешті Со
бакевич.

— Два з половиною.
— Справді, у вас душа людська все одно, що парена ріпа. 

Вже ж хоч по три карбованці дайте!
— Не можу.
— Ну, нема що робити з вами, беріть! Збиток, та вже 

вдача така собача: не можу не зробити приємності ближньому. 
Та ще, певно, і купчу треба укласти, щоб усе було до ладу?

— Розуміється.
— Ну, отож-то: треба буде їхати в місто.
Так закінчилася справа. Обоє вирішили, щоб завтра ж бути 

в місті й управитися з купчою кріпостю. Чичиков попросив 
списочок селян. Собакевич охоче згодився і тут же, підій
шовши до бюро, власноручно взявся виписувати всіх не 
тільки поіменно, але навіть з означенням похвальних якостей.

А Чичиков, з нічого робити, почав, будучи позаду, розгля
дати всю його простору постать. Як глянув він на його спину, 
широку, як у вятських присадкуватих коней, і на ноги його, 
подібні до чавунних тумб, які ставлять на тротуарах, не міг 
не скрикнути в душі: — Та й наділив же тебе бог! От уже, 
справді, як то кажуть, не до ладу скроєний, та міцно поши
тий. Чи ти вже народився отаким ведмедем, чи зведмедило 
тебе закутнє життя, хлібні посіви, клопіт з мужиками, і ти 
через них зробився те, що називають людина-жмикрут? 
Але ні: я думаю, ти все-таки був би той самий, хоч навіть ви
ховали б тебе по моді, дали б тобі широку дорогу і жив би ти 
в Петербурзі, а не в глухому закутку. Вся різниця в тому, що 
тепер ти впораєш пів баранячого ребра з кашею, закусивши 
ватрушкою з тарілку завбільшки, а тоді б ти їв які-небудь 
котлетки з трюфелями'. Та от тепер у тебе під владою му
жики: ти з ними в злагоді й, звісно, їх не скривдиш, бо вони— 
твої, тобі ж буде гірше, а тоді б у  тебе були чиновники, яких 
би ти сильно цукав, зміркувавши, що вони не твоТ ж крі
паки, — або грабував би ти казну. Ні, хто вже жмикрут, тому 
не розігнутися в долоню. А розігни жмикрутові один або два 
пальці — буде ще гірше. Хай тільки покуштує він злегка вер
шечків якоїсь науки, — дасть він знати тим, хто справді пізнав

1 Трюфелі — рід підземних грибів, шо відзначаються ароматом і тон
ким смаком; вживаються як приправа до страв.



якусь науку. Та ше, мабуть, скаже потім. Дай-но, себе покажу! 
Та і яку вигадає мудру постанову, що багатьом доведеться 
солоно... Ех, коли б усі жмикрути!..

— Готова записка! — сказав Собакевич, обернувшись.
— Готова? Будь ласка її  сюди! — Він перебіг ї ї  очима і 

здивувався акуратності й точності: не тільки було докладно 
записано ремесло, звання, літа й родинний стан, а навіть на 
полях були особливі примітки щодо поведінки, тверезості,— 
одно слово, любо було глянути.

— Тепер, будь ласка, завдаточок,— сказав Собакевич.
— Нащо ж вам завдаточок? Ви одержите в місті за 

одним разом усі гроші.
— Все ж, знаєте, так ведеться, — відказав Собакевич.
— Не знаю, як вам дати: я не взяв з собою грошей. Та 

ось десять карбованців є.
— Що ж там десять! Дайте принаймні хоч п’ятдесят!
Чичиков почав був відмовлятись, що немає, але Собаке

вич так твердо сказав, що в нього є гроші, що він вийняв ще 
папірця, сказавши:

— Хай так, ось вам іще п’ятнадцять, разом двадцять 
п’ять. Будь ласка, тільки розписку.

— Та нащо ж вам розписка?
— Все ж, знаєте, краще розписку. Всяко буває... все може 

трапитись.
— Добре, давайте ж сюди гроші!
— Нащо ж гроші? У мене ось вони в руці! Як тільки на

пишете розписку, ту ж хвилину їх візьмете.
— Але дозвольте, як же мені писати розписку? Перше 

треба бачити гроші.
Чичиков випустив з рук папірці Собакевичу, який, набли

зившись до столу й накривши їх пальцями лівої руки, другою 
написав на клаптику паперу, що завдаток двадцять п’ять 
карбованців державними асигнаціями за продані душі одер
жав цілком. Написавши розписку, він переглянув ще раз 
асигнації.

— А папірець старенький! — промовив він, розглядаючи 
одну з них на світло, — трохи подертий, ну, та між прияте
лями на це не дивляться.

— Жмикрут, жмикрут! — подумав сам собі Чичиков, — та 
Що й бестія на додачу!

— А жіночої статі не хочете?
— Ні, дякую.



— Я б недорого і взяв. Для знайомства по карбованчику 
за штуку.

— Ні, жіночої статі не потребую.
— Ну, як не потребуєте, то нема що й говорити. На смаки 

нема закону: хто любить попа, а хто попадю, говорить при
слів’я.

— Ще хотів би я вас попросити, щоб ця угода лишилася 
між нами, — сказав Чичиков, прощаючись.

— Та вже само собою розуміється. Третього сюди нема 
чого плутати; що по щирості відбувається між близькими 
друзями, то мусить залишитись у взаємній їхній дружбі. 
Прощайте! Дякую, що відвідали; прошу й надалі не забувати: 
коли вибереться вільна годинка, приїжджайте пообідати, час 
провести. Може, знову доведеться прислужитись чим-небудь 
одне одному.

— Атож, ще б пак! — подумав сам собі Чичиков, сідаючи 
на бричку. — По два з половиною за мертву душу здер, чортів 
жмикрут!

Він був незадоволений поведінкою Собакевича. Все-таки, 
як би там не було, а людина знайома, і в губернатора, і в по
ліцеймейстера бачились, а повівся, ніби зовсім чужий: за по
гань узяв гроші! Коли бричка виїхала з двору, він оглянувся 
назад і побачив, що Собакевич усе ще стояв на ганку і, як 
здавалось, придивлявся, бажаючи знати, куди гість поїде.

— Негідник, досі ще стоїть! — промовив Чичиков крізь 
зуби і звелів Селіфанові, повернувши до селянських хат, 
від’їхати таким чином, щоб не можна було бачити екіпажа з 
панського двору, йому хотілося заїхати до Плюшкіна, в 
якого, за словами Собакевича, люди вмирають, як мухи, але 
не хотілось, щоб Собакевич знав про це. Коли бричка була 
вже в кінці села, він підкликав до себе першого мужика, що, 
знайшовши десь на шляху товстелезну колоду, тяг її на плечі, 
мов невтомна мурашка, до себе додому.

— Гей, борода! А як проїхати звідси до Плюшкіна так, 
щоб не повз панський двір?

Мужикові, здавалось, це запитання було трудне.
— Що ж, не знаєш?
— Ні, пане, не знаю.
— Ех ти, а вже й сивий волос пробився! Скнару Плюшкіна 

не знаєш — того, що погано годує людей?
— А, латаний, латаний! — скрикнув мужик. Був ним до

даний ще іменник до слова латаний, дуже вдалий, але невжи
ваний у світській розмові, а тому ми його проминемо. Однак,
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можна догадуватись, що цей іменник висловлений був дуже 
влучно, бо Чичиков, хоч мужик давно вже зник з очей і да
леко від’їхали вперед, проте, все ще посміхався, сидячи на 
бричці. Висловлюється сильно російський народі І коли на
городить кого слівцем, то піде воно йому в рід і потомство, 
потягне він його з собою і на службу, і у відставку, і в Петер
бург, і на край світу. І як потім не хитруй і облагороджуй 
свое прозвище, хоч примусь пишучих людців виводити його за 
найману плату від давнього князівського роду, ніщо не помо
же: крякне само за себе прозвище на все своє вороняче горло і 
скаже ясно, звідки вилетіла пташка. Промовлене влучно, все 
одно що писане, сокирою не вирубується. А яке ж то буває 
влучне все те, що вийшло з глибини Русі, де нема ні німецьких, 
ні чухонських, ні всяких інших племен, а все сам самородок, 
живий І меткий руський розум, що не лазить за словом у ки
шеню, не висиджує його, як квочка курчат, а вліпить відразу, 
як паспорт на вічне володіння, 1 нема чого додавати потім, 
який у тебе ніс або губн — однією рисою змальований ти з 
ніг до головні

Яка незчисленна безліч церков, монастирів з куполами, 
верхами, хрестами розсипана по святій благочестивій Русі, 
така незчисленна безліч племен, поколінь, народів товпиться, 
майорить і вештається по лицю землі. І всякий народ, що но
сить у собі запоруку сил, повний творчих здібностей душі, 
своєї яскравої осібності й інших дарів божих, своєрідно від
значився кожен своїм власним словом, що ним, висловлюючи 
яку тільки є річ, відбиває в цьому вислові частину власного 
свого характеру. Серцевіданням і мудрим пізнанням життя 
озветься слово британця, легким чепуруном блисне й розсіється 
недовговічне слово француза; вигадливо придумає своє, не 
кожному приступне, розумнокошаве слово німець; але немає 
слова, що було б таке замашне, спритне, що так вирвалося б 
з-під самого серця, так би кипіло й мінилося, як влучно ска
зане руське слово.

Р О З Д І Л  VI

Колись давно, в літа моєї юності, в літа мого дитинства, 
шо промайнуло без вороття, мені було весело під’їжджати 
уперше до незнайомого місця: байдуже, чи було то сільце, 
бідне повітове містечко, чи село, слобідка — цікавого багато 
відкривав у ньому цікавий дитячий погляд. Кожна будівля, все, 
що тільки носило на собі назнаменування якоїсь помітної
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особливості, усе спиняло мене 1 вражало. Чи кам'яний казен
ний будинок певної архітектури з половиною фальшивих вікон, 
шо одии-однісінький стирчав серед бервенчастої тесаної 
купи одноповерхових міщанських обивательських дімків; чи 
круглий, правильний купол, весь оббитий листовим залізом, 
піднесений над вибіленою, як сніг, новою церквою; чи ринок, 
чи франт повітовий, що здибався серед міста, нічого не ми
нала свіжа тонка увага, і, виткнувши носа з похідної повозки 
своєї, я дивився і на небачений доти покрій якого-небудь 
сюртука, і на дерев'яні ящики з цвяхами, з сіркою, що жовтіла 
вдалииі, з ізюмом і милом, що миготіли з дверей овочевої 
крамниці разом з банками висохлих московських цукерок; ди
вивсь і на піхотного, що йшов збоку, офіцера, занесеного бог 
знає з якої губернії в повітову нудьгу; і на купця, що промай
нув у сибірці1 на бігових дрожках, і линув думками за ними 
в бідне життя їхнє. Повітовий чиновник пройде мимо, — я вже 
й задумувався: куди він іде, чи на вечірку до якогось свого 
брата, чи прямо до себе додому, щоб, посидівши з півгодини 
на ганку, поки не зовсім ще смеркло, сісти за ранню вечерю з 
матусею, з дружиною, з сестрою дружини і всією родиною; 1 
про що буде мова в них у той час, коли дворова дівка в на
мисті або хлопець у товстій куртці внесе, вже після супу, 
лойову свічку в довговічному домашньому свічнику. Під’їж д
жаючи до села якогось помішика, я з цікавістю дивився на 
високу, вузьку дерев’яну дзвіницю або на широку темну стару 
дерев'яну церкву. Принадливо мигтіли мені здалека, крізь зе
лень дерев, червоний дах і білі лнмарі помішицького будинку, 
і я чекав нетерпляче, поки розступляться по обидва боки сади, 
що його застували, і він покажеться весь із своїм, тоді—гай- 
гай! — зовсім не паскудним виглядом, і по ньому намагався 
я вгадати, хто такий сам поміщик, чи товстий він, і чи синн в 
нього, а чи аж шестеро дочок з дзвінким дівочим сміхом, роз
вагами й неодмінною красунею меншою сестричкою, І чи каро
окі вони, і чи весельчак він сам, чи похмурий, як вересень в 
останніх днях, дивиться в календар і говорить про нудні для 
юнацтва жито та пшеницю.

Тепер байдуже під’їжджаю до всякого Незнайомого села 1 
байдуже дивлюся на його паскудний вигляд; моєму схолодні
лому зорові непривітно, мені не смішно, і те, шо збудило б у 
колишні часи живий рух на обличчі, сміх і нескінченні розмови,

1 Сибірка —  короткий верхній одяг з перехватом і зборами, з невисо
ким стоячим коміром.
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те проминає тепер мимо, і байдуже мовчання заховують мої 
н едви ж н і вуста. О, моя юність! О, моя свіжість!

Поки Чичиков думав і в душі посміхався з прозвиша, яке 
приточили мужики Плюшкіну, він не помітив, як в’їхав у се
редину просторого села з безліччю хат та вулиць. Незабаром, 
однак, далося помітити йому це через прездоровий поштовх, 
спричинений дерев’яною бруківкою, перед якою міська кам’яна 
була ніщо. Бруски, як фортепіанні клавіші, то піднімались 
вгору, то спускалися вниз, і необачний їздець діставав або 
гулю на потилицю, або синю пляму в лоб, або ж траплялось 
своїми власними зубами відкусити преболяче кінчик власного ж 
язика. ‘Якусь особливу ветхість помітив він у всіх сільських 
будівлях: дерево на хатах було темне й старе: багато дахів 
прозоріло, як решето; на деяких залишився самий гребінь угорі 
та лати по боках у вигляді ребер. Здається, самі хазяї позди
рали з них дранку і тес, міркуючи — і, звісно, справедливо,— 
що в дощ хати не криють, а в годину й так не тече, бабитися ж 
у ній нема чого, коли є простір і в шинку, і на великому 
шляху,—одно слово, де хочеш. Вікна в хатках були без шибок, 
деякі були позатикані ганчір’ям або сіряком; балкончики під 
дахами з поручнями, невідомо для якої мети пороблені в 
деяких руських хатах, покривились і почорніли навіть нема- 
льовничо. З-за хат тяглися в багатьох місцях рядами величезні 
скирти хліба, що застоялися, як видно надовго; кольором ски
дались вони на стару, погано випалену цеглу, на них зверху 
росла всяка погань і навіть куш причепився збоку. Хліб, як 
видно, був панський. З-за хлібних скирт і ветхих дахів підно
сились і мигтіли в чистому повітрі то праворуч, то ліворуч, в 
міру того, як бричка робила повороти, дві сільських церкви, 
одна коло одної: попорожніла дерев’яна і кам’яна, з жовтень
кими стінами, потріскана, в плямах. Частково почав показува
тися панський будинок і нарешті глянув увесь в тому місці, де 
низка хат перервалась і замість них залишився пустирем город 
або капусник, обведений низькою, місцями поламаною огоро
жею. Якимсь ветхим інвалідом виглядав цей чудовий замок, 
довгий, довгий надмірно. Місцями був він на один поверх, міс
цями на два; на темному даху, що не скрізь надійно захншав 
його старість, стриміло два бельведери, один проти одного, 
обидва вже похитнулися, фарби, шо колись укривали їх, зникли. 
Стіни будинку показували подекуди голе тинькове риштування 
і, як видно, багато зазнали від усяких негод, дощів, вихрів та 
осінніх перемін. З вікон тільки двоє були відчинені, інші 
були заставлені віконницями або навіть забиті дошками. Ці
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двоє вікон, з свого боку, теж були підсліпуваті; на одному з 
них темнів наліплений трикутник з синього цукрового паперу.

Старий, просторий сад, що тягся позад будинку, виходив за 
село і потім зникав у полі, зарослий і занехаяний, — тільки він 
один, здавалося, освіжав це просторе село і один був цілком 
мальовничий у своєму картинному занепаді. Зеленими хмарами 
і неправильними трепетнолистими склепіннями лежалн на не
бесному обрії з’єднані верховіття розбуялих на волі дерев. Бі
лий колосальний стовбур берези, позбавленої верхівки, відла
маної бурею чн грозою, здіймався з цієї зеленої гущавини і 
круглився в повітрі, як правильна мармурова блискуча колона; 
косий гострий злам його, яким він закінчувався вгорі замість 
капітелі\ темнів на сніжній білизні його, як шапка або чорний 
птах. Хміль, що глушив унизу кущі бузини, горобини та ліщини 
і пробіг потім по вершку всього частоколу, вибігав нарешті 
вгору і обвивав до половини зламану березу. Досягшн сере
дини її, він звисав звідти вниз і починав уже чіпляти верхів’я 
інших дерев або ж висів у повітрі, зав’язавши кільцями свої 
тонкі, чіпкі гачки, легко колихані вітром. Місцями розступалися 
зелені хащі, осяяні сонцем, і показували неосвітлену між ними 
заглибину, що зяяла як темна паща; вона була вся огорнута 
тінню, і ледве-ледве мріли в чорній глибині її — вузенька 
стрічка стежки, обвалене поруччя, покривлена бесідка, дуп
лястий дряглий стовбур верби, сивий чагарник, що густою ще
тиною вистромляв з-за верби посохлі від страшної глушини, 
поплутані й перехрещені листя й гілля; і, нарешті, молода гілка 
клена, що простягла збоку свої зелені лапи-листки, під один з 
яких забралось, бог відає яким чином, сонце, що обернуло 
його раптом на прозорий та вогнистий, чудово сяючий у цій гу
стій темряві листок. Осторонь, біля самого краю саду, кілька 
високорослих, не врівень з іншими, осин піднімали величезні во
ронячі гнізда на тремтливі свої верхів’я. На деяких з них над
ламані і ще не зовсім відпалі гілки звисали вниз разом з посох
лим листям. Одно слово, усе було гарне, як не вигадати ні при
роді, ні мистецтву, як буває тільки тоді, коли вони об’єднають
ся разом, коли по згромадженій, часто без пуття, праці людини 
пройде остаточним різцем своїм природа, полегшить важкі 
маси, знищить грубопомітну правильність і жебрацькі дірки, 
крізь які прозирає неприхований голий план, і надасть чудової 
теплоти всьому, що утворилось у  холоді розміреної чистоти та 
охайності.

1 Капітель —  верхня частниа колони.



Зробивши один чи два повороти, герой наш опинився на
решті перед самим будинком, який здавався тепер ще сумиі- 
щИм. Зелена цвіль вкривала ветхе дерево на огорожі й воро
тях. Натовп будівель— людських комор, льохів, що видимо 
хилилися, сповнював двір; біля них праворуч і ліворуч видно 
було ворота до інших дворів. Усе говорило, що тут колись гос
подарство текло у великому розмірі, і все виглядало нині по
хмуро. Нічого не помітно було, шо оживляло б картину: ні від- 
чиніованих дверей, ні людей, що звідкись виходили б, ніякого 
живого клопоту й турбот у домі! Самі тільки головні ворота 
були розчинені, та й то тому, що в’їхав мужик з навантаженим 
возом, укритим рогожею, показавшись ніби навмисне для ожив
лення цього вимерлого місця, — іншим часом і вони були б зам
кнуті наглухо, бо в залізній петлі висів замок-велетень. Біля од
нієї з будівель Чичиков незабаром помітив якусь постать, що 
почала сваритися з мужиком, який заїхав возом. Довго він не 
міг розпізнати, якої статі була постать — баба чи мужик. Одяг 
на ній був зовсім не виразний, схожий дуже на жіночий капот, 
на голові ковпак, які носять сільські дворові баби; один тільки 
голос видавався йому дещо хрипким для жінки. — Ой, баба! — 
подумав він сам собі і зразу ж додав:—Ой, ні! Звісно, баба!— 
нарешті сказав він, роздивившись пильніше. Постать з свого 
боку дивилась на нього теж пильно. Здавалось, гість був для 
неї навдивовижу, бо вона оглянула не тільки його, а й Селі- 
фана, і коней, починаючи з хвоста і до морди. По ключах, шо 
висілн в иеї за поясом, і з того, що вона лаяла мужика досить 
крутими словами, Чичиков зробив висновок, що це, певно, 
ключниця.

— Слухай, матінко, — сказав він, виходячи з брички, — що 
пан?..

— Немає дома, — перебила ключниця, не чекаючи кінця за
питання, і потім, хвилину згодом, дйдала: — А що вам треба?

— Маю справу.
— Ідіть у кімнатуї — сказала ключниця, відвернувшись і 

показавши йому спину, всю в борошні, з великою діркою трохи 
нижче.

Він вступив у темні широкі сіни, з яких війнуло холодом, як 
з льоху. З сіней він потрапив до кімнати, теж темної, ледве- 
ледве осяяної світлом, що виходило з широкої щілини внизу 
дверей. Відчинивши ці двері, він нарешті опинився в світлі і 
був вражений картиною безладдя. Здавалось, ніби в домі від

1 Л ю дська— приміщення для слуг в панському будинку.
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бувалося миття підлог 1 сюди на час знесли всі меблі. На од
ному столі стояв навіть поламаний стілець і поруч нього годин
ник з зупиненим маятником, до якого павук уже припасував 
павутиння. Тут же стояла прихилена боком до стіни шафа з ста
ровинним сріблом, графинчиками й китайським фарфором. На 
бюрі, викладеному перламутровою мозаїкою, що місцями вже 
випала й лишила після себе тільки жовтенькі рівчачки, напов
нені клеєм, лежало безліч усякої всячини: купи списаних дрібно 
папірців, накритих мармуровим позеленілим пресом з яєчком 
зверху* якась старовинна книга в шкіряній оправі з червоним 
обрізоМ, лимон, зовсім висохлий, завбільшки як лісовий горіх, 
відламана ручка крісла, чарка з якоюсь рідиною і трьома му
хами, накрита листом, шматочок сургучика, шматочок десь 
піднятої ганчірки, два пера *, вимазані в чорнило, висохлі, як у 
сухотах, зубочистка, зовсім пожовкла, якою хазяїн, може, ко
пирсався у зубах своїх ще до навали на Москву французів.

По стінах навішано було вельми тісно й недоладно кілька 
картин: довгий пожовклий гравюр 2 якоїсь битви з величезними 
барабанами, гукаючими солдатами в трикутних капелюхах 1 
потопаючими кіньми, без скла, вставлений у раму червоного 
дерева з тоненькими бронзовими смужками й бронзовими ж 
кружечками на ріжках. Поряд з ними займала півстіни вели
чезна почорніла картина, писана олійними фарбами, що зобра
жувала квіти, фрукти, розрізаний кавун, кабанячу морду й 
качку, що висіла вниз головою. З середини стелі висіла люстра 
в полотняному мішку, яка від пилу стала подібна до шовковин- 
ного кокону, в якому сидить червяк. У кутку кімнати була нава
лена долі купа того, що грубіше і недостойне лежати на сто
лах. Що саме було в купі, розібрати було важко, бо пилу на ній 
було так рясно, що руки всякого, хто торкався, ставали схо
жими на рукавички; помітніше від іншого вистромлялися 
звідти уламок дерев’яної лопати й стара підошва з чобота. Ніяк 
би не можна було сказати, що в цій кімнаті мешкала жива 
істота, коли б не сповіщав про її перебування старий зиоше- 
ний ковпак, що лежав на столі. Поки він розглядав усю чудну 
ї ї оздобу, відчинились бокові двері і ввійшла та сама ключ
ниця, яку зустрів він на подвір’ї. Але тут побачив він, що то 
був скоріше ключник, ніж ключниця: ключниця принаймні не 
голить бороди, а цей, навпаки, голив і, здавалось, досить 
рідко, бо все підборіддя з нижньою частиною щоки скидалось

1 Пера гусячі.
* Тобто гравюра.
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у нього на шкребло з залізного дроту, яким чистять на ко
нюшні коней. Чичиков, надавши запитального вираз> обличчю 
с в о є м у , чекав з нетерпінням, що хоче сказати йому ключник. 
Ключник теж, з свого боку, чекав, що хоче йому сказати Чи
чиков. Нарешті, останній, здивований таким чудним непорозу
мінням, наважився запитати:

— Що ж пан? у себе, чи що?
— Тут хазяїн, — сказав ключник.
— Де ж? — повторив Чичиков.
— Чи ви сліпі, батечку, чи що? — сказав ключник. — Ото! 

Адже ж хазяїн — яі
Тут герой нащ мимоволі відступив назад і глянув на нього 

пильно, йому траплялося бачити чимало всякого роду людей, 
навіть таких, яких нам з читачем, може, ніколи не доведеться 
побачити; але такого він ще ие бачив. Обличчя його не являло 
нічого особливого; воно було майже таке, як у багатьох ху
дорлявих стариків: одне тільки підборіддя виступало дуже 
далеко вперед, так що він мусив щоразу закривати його хуст
кою, щоб не заплювати; маленькі очиці його не погасли і бі
гали з-під високо порослих брів, як миші, коли, висунувши з 
темних нір гостренькі морди, нашорошивши вуха і моргаючи 
вусом, вони дивляться, чи не затаївся де кіт або пустун-хлоп- 
чисько, і нюхають підозріло саме повітря. Далеко визначніше 
було вбрання його. Ніякими засобами й намаганнями не 
можна б докопатись, з чого змайстрований був його халат: 
рукава й передні поли так заялозились і залиснілись, що ски
далися на юхту, яка йде на чоботи; позаду, замість двох, те
ліпалось чотири поли, з яких пластівцями лізла вата. На шиї в 
нього теж було пов’язане щось таке, чого не можна було ро
зібрати: чи панчоха, чи підв’язка, чи, може, начеревник, тільки 
ніяк не галстук. Одне слово, якби Чичиков зустрів його, отак 
причепуреного, десь під церковними дверима, то, мабуть, дав би 
йому мідний гріш, бо на честь героя нашого треба сказати, що 
серце він мав жалісливе і ніяк не міг утриматись, щоб не по
дати бідній людині мідний гріш. Але перед ним стояв не жеб
рак, перед ним стояв поміщик. У цього поміщика було понад 
тисячу душ, і спробував би хто знайти у кого іншого стільки 
хліба зерном, борошном і просто в скиртах, у кого б комори 
й сушарні завалені були такою безліччю полотен, сукон, сму
хів, вироблених і сирових, сушеної риби і всякого овочу, або 
іубиною ‘. Заглянув би хто до нього на робочий двір, де на*

1 Все їстнвне.
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готовлено було про запас усякого дерева, всякого посуду, ні
коли не вживаного — йому б здалося, чи не потрапив він ча
сом у Москву на дров’яний двір, куди щодня вирушають 
спритні теші й свекрухи, з куховарками позаду, поповнити 
свої господарські запаси, і де горами біліє всяке дерево — 
шите, точене, стругане й плетене: бочки, зрізи й цебри, ба
рильця, джбани з носиками і без носиків, побратими, сита й 
підситки, микальниці ‘, куди баби кладуть свої мички, і інший 
мотлох, короби з тонкої гнутої осики, кошики з плетеного 
луб’я і багато всього, шо йде на потребу багатої і бідної Русі. 
Нащо б, здавалось, потрібна була Плюшкіну така гибель цих 
виробів? За все життя не довелося б їх уявити навіть на два 
такі маєтки, як у нього,—але йому й цього здавалось мало. 
Не задовольняючись цим, він ходив ще кожного дня по вули
цях свого села, зазирав під містки, під перекладини, і все, що 
тільки траплялося йому — стара підошва, баб’яча ганчірка» 
залізний цвях, глиняний черепок, — усе тягнув до себе й скла
дав у ту купу, яку Чичиков помітив у кутку кімнати.—Он, уже 
рибалка вийшов на влови! — казали мужики, коли бачили, як 
він ішов по здобич. І справді, після нього не було чого замі
тати вулицю: трапилось проїжджому офіцерові загубити 
шпору — шпора ця вмить спроваджувалась у відому купу; 
коли баба, як-небудь загавившись біля колодязя, забувала ві
дро, він підхоплював і відро. А втім, коли мужик помічав і ви
являв його тут же, він не сперечався і віддавав вкрадену річ; 
та коли тільки вона поірамляла в купу, то вже кінець: він бо
жився, що річ його, куплена ним отоді й он у того, або діста
лася від діда. У кімнаті своїй він піднімав з підлоги все, що 
тільки бачив: сургучик, клаптик папірця, пір’їнку, — і все це 
клав на бюро чи на віконце.

А був же час, коли він тільки був ощадливим хазяїномі 
Був жонатий і сім’янин, і сусід заїж дж ав до нього пообідати, 
слухати і вчитись у нього господарювання та мудрої скупості. 
Усе йшло жваво і відбувалось розміреним ходом- рухалися 
млини, валюші, працювали сукняні фабрики, столярні верстати, 
прядильні; скрізь за всім наглядало пильне око хазяїна 1, як 
працьовитий павук, бігав клопітливо, але спритно по всіх кін
цях свого господарського павутиння. Занадто сильні почуття 
не відбивались у рисах обличчя його, але в очах б у л о  видно 
розум; досвідченістю і знанням світу була перейнята мова 
його, і гостеві було приємно його слухати; привітна й говірка

1 Дерев'яні короби для веретев.
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господиня славилась хлібосольством; назустріч виходили дві 
миловидні дочки, обидві біляві й свіжі, як рози; вибігав син, 
спритний хлопчина, і цілувався з усіма, мало звертаючи уваги 
иа те, радий чи не радий був цьому гість. У домі були відчи
нені всі вікна, антресолі були зайняті квартирою вчителя- 
француза, що прегарно голився і був великий стрілець: прино
сив завжди на обід тетерука або качок, а іноді й самі тільки 
горобині яйця, з яких замовляв собі яєшню, бо більше в цілому 
домі ніхто її не їв. На антресолях жила також його компа
тріотка вихователька двох дівчат. Сам хазяїн з'являвся до 
столу в сюртуці, хоч трохи приношеному, але охайному, лікті 
були в порядку: ніде ніякої латки. Але добра хазяйка померла; 
частина ключів, а з ними й дрібного клопоту, перейшла до 
нього. Плюшкін став турботніший 1, як усі вдівці, підозріли
віший і скупіший. На старшу дочку, Олександру Степанівну, 
вій не міг у всьому покластися, та й мав рацію, бо Олександра 
Степанівна скоро втекла з штабс-ротмістром бог відає якого 
кавалерійського полку і обвінчалася з ним десь нашвидку, в 
сільській церкві, знаючи, що батько не любнть офіцерів з чуд
ного упередження, ніби всі військові — картярі й мотяги. 
Батько послав їй на дорогу прохльон, а переслідувати не по
турбувався. У домі стало ще порожніше. У власнику стала 
помітніше виявлятися скупість; вірна подруга її, снвина, що 
блиснула в шорсткому чубі, допомогла їй ще більше розвину
тись; учитель-француз був відпушений, бо синові прийшов час 
на службу; мадам була прогнана, бо виявилась не безгрішною 
у викраденні Олександри Степанівни. Син, посланий до губерн
ського міста затим, щоб узнати в палаті, на батькову думку, 
службу істотну, вступив натомість до полку і написав до 
батька вже після свого вступу, просячи грошей на обмундиру
вання; вельми природна річ, що він одержав на це те, шо 
зветься в простолюдді дуля. Нарешті, остання дочка, що за
лишилась з ним у домі, померла, 1 старий опинився сам сторо
жем, охоронцем і володарем своїх багатств. Самотнє життя 
Дало ситу поживу скупості, що, як відомо, має вовчий голод і 
чим більше пожирає, тим стає невситиміша; людські почуття, 
які й так не були глибокі, міліли щохвилини, і кожного дня 
Щось втрачалося в цій зношеній руїні. І от трапилося ж п ід  
таку хвилину, неначе вмисне, на потвердження його думки про 
військових, що син його програвся в карти; він послав йому 
від щирого серця свій батьківський прокльон 1 ніколи вже не

1 Компатріотка —  співвітчизияика, землячка.
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цікавився знати, Існує він на с в іт і  чи н і. З кожним роком більше 
зачинялося вікон в його будинку, нарешті залишилось двиє, 
з яких одне, як уже бачив чнтач, було заліплене папе
ром; з кожним роком зникали з очей більше й більше головні 
частини господарства, і дрібний погляд його звертався до па
пірців та пір'їнок, які він збирав у своїй кімнаті; непоступливі
шим ставав він до покупців, що приїжджали забирати в нього 
господарські вироби; покупці торгувались, і нарешті кидали 
його зовсім, сказавши, що це біс, а не людина; сіно й хліб 
пріли; скирти й стоги обертались на чистий гній, хоч розводь 
на них капусту; борошно в підвалах перетворилось на камінь, 
і треба було його рубати; до сукон, полотен і домашніх мате
рій страшно було й доторкнутись: вони обертались на порох. 
Він уже позабував сам, скільки в нього було чого, і пам'ятав 
тільки, в якому місці стояв у нього в шафі графинчик з недо- 
питком якоїсь настоянки, на я.чій він сам зробив зазначку, 
щоб ніхто злодійським чином її не випив, та де лежала 
пір’їна або сургучик. А тимчасом у господарстві дохід зби
рався по-давньому: стільки ж чиншу мусив принести мужик, 
таким же приносом горіхів обкладена була всяка баба, 
стільки ж сувоїв полотна повинна була наткати ткаля — все 
це звалювалось у комори, і все перетворювалось на гнилизну 
й дірки, І сам він обернувся нарешті в якусь дірку в людстві. 
Олександра Степанівна якось приїжджала двічі з маленьким 
синком, пробуючи, чи не можна що-небудь одержати, видно, 
похідне життя з штабс-рогмістром не було таке принадне, яким 
здавалось до весілля. Плюшкін, проте, її простив і навіть дав 
маленькому внучкові погратись якогось гудзика, що лежав на 
столі, але грошей нічого не дав. Вдруге Олександра Степа
нівна приїхала з двома малятками й привезла йому паску до 
чаю та новий халат, бо в батенька був такий халат, на який 
дивитись не тільки було совісно, але навіть і соромно. Плюшкін 
приголубив обох внуків і, посадивши їх собі одного на праве 
коліно, а другого на ліве, погойдав їх зовсім так, немов вони 
їхали на конях; паску й халат узяв, але дочці нічогісінько не 
дав. З тим і поїхала Олександра Степанівна.

Отже, ось якого роду поміщик стояв перед ЧичиковимІ 
Треба сказати, що подібні явища рідко трапляються на Русі, 
де все любить скоріше розгорнутись, ніж звинутись, І тим ра
зючіше буває воно, що тут же по сусідству нагодиться помі
щик, який гуляє на всю широчінь російського молодецтва й 
панства, який марнує, як то кажуть, все життя. Небувалий 
проїжджий спиниться з подивом перед його житлом, не розу
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міючи, який можновладний принц опинився зненацька серед 
маленьких, непоказних власників: палацами виглядають його 
білі кам'яниці з незчисленною силою димарів, бельведерів, 
флюгерів, оточені стадом флігелів і всякими приміщеннями 
для приїжджих гостей. Чого тільки немає в нього? Театри, 
бали, всю ніч сяє прибраний огнями й каганчиками, сповне
ний громом музики сад. Півгубернії вичепурилося й весело 
гуляє під деревами, і нікому не з'являється дике й загрозливе 
в цьому насильному освітленні, коли театрально вискакує з 
гуихавини дерев осяяна підробленим світлом гілка, позбавлена 
своєї яскравої зелені, в вгорі темніше і суворіше, 1 вдвадця- 
теро грізніше з’являється через це нічиє небо і, далеко тріпо- 
чучи листям у високості, відходячи глибше в непробудний мо
рок, обурюються суворі вершини дерев на пей оманний блиск, 
шо освітлив знизу їхнє коріння.

Вже кілька хвилин стояв Плюшкін, не мовлячи ні слова, а 
Чичиков усе ще не міг почати розмови, спантеличений як ви
глядом самого хазяїна, так і всім тим, що було в його кім
наті. Довго не міг він придумати, якими б словами пояснити 
причину відвідання. Він уже хотів був висловитись у такому 
дусі, що, начувшись про чесноту й високі властивості душі 
його, визнав за обов’язок принести особисто данину пошани, 
але схаменувся й відчув, шо це занадто. Скоса кинувши ще 
один погляд на все, шо було в кімнаті, він відчув, шо слово 
чеснота й виняткові властивості душі можна з успіхом замі
нити словами — економія 1 лад; 1 тому, перетворивши таким 
чином мову, він сказав, шо, начувшись про економію його й 
виняткове керівництво маєтками, він визнав за обов'язок по
знайомитись і висловити особисто свою пошану. Звісно, можна 
було б навести іншу, кращу причину, але нічого іншого не 
наверталось тоді на думку.

На це Плюшкін щось промимрив собі крізь губи, бо зубів 
не було, що саме, невідомо, але певно, зміст був такий - «А заб
рав би тебе чорт з твоєю пошаною!» Але тим, що гостинність 
у нас у такій силі, що й скнара не спроможний переступити її 
законів, то він додав зразу ж дещо виразніше: «Прошу уклінно 
сідати».

— Я давненько не бачив гостей,— сказав він ,— та, при
знатися, в них мало бачу користі. Завели пренепрнстойний 
звичай їздити одии до одного, а в господарстві й недогляд... 
та й коней їхніх годуй сіном! Я давно вже пообідав, а кухня 
в мене низька, препогана, і лимар зовсім розвалився; почнеш 
топити, то ще пожежі наробиш.
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— Он воно які — подумав собі Чичиков, — добре ж, що я в 
Собакевича перехопив ватрушку та шматок баранячого ребра.

— І такий препоганий анекдот, що сіна хоч би жмуток на 
господарстві! — продовжував Плюшкін.— Та й справді, як 
прибережеш його? Земельки обмаль, мужик ледачий, робити 
не любить, думає як би в шинок... так і сподівайся, що підеш 
на старості літ попід вікнами.

— А проте, мені казали,—скромно зауважив Чичиков,—що 
у вас понад тисячу душ.

— Та хто це казав? Та ви б, батечку, заплювали очі тому, 
хто це казав! Він пересмішник, видно, хотів пожартувати з вас. 
Ось славлять, тисяча душ, а підн-но полічи, то й нічого не злі
чиш! Останні три роки проклята гарячка виморила в мене здо
ровенний гурт мужиків.

— Скажіть! І багато виморила? — скрикнув Чичиков зі 
співчуттям.

— Та поховали багатьох.
— А дозвольте дізнатись: скільки числом?
— Душ вісімдесят.
— Ну?
— Не буду брехати, батечку.
— Дозвольте ще спитати: адже ці душі, я гадаю, ви 

рахуєте з дня подання останньої ревізії?
— Це б іще слава богу, — сказав Плюшкін,—та от лихо, 

що з того часу до ста двадцяти набереться.
— Справді?! Аж сто двадцять? — скрикнув Чичиков і на

віть роззявив трохи рот від подиву.
— Старий я, батечку, щоб брехати: сьомий десяток живу!— 

сказав Плюшкін. Він, здавалось, образився таким майже ра
дісним вигуком. Чичиков помітив, що справді непристойна така 
«байдужість до чужого горя, і тому зітхнув тут же й сказав, 
що співчуває.

— Тадже співчуття в кишеню не покладеш, — сказав 
Плюшкін. — Ось біля мене живе капітан, чорт знає його, 
звідки взявся, каже, — родич: дядечку, дядечку! і в руку ці
лує, а як почне вболівати, то так завиває, що вуха болять, з 
обличчя весь червоний: пінної', мабуть, на смерть держиться. 
Певно, спустив грошенята, служивши в офіцерах, або теат
ральна акторка виманила, так от він і вболіває теперГ

Чичиков постарався пояснити, що його співчуття зовсім не 
такого роду, як капітанові, і що він не пустими словами, а ді

1 П інна — горілка.
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лом готовий довести його. 1, не відкладаючи справи далі, без 
усяких манівців, тут же виявив готовість узяти на себе обов’я
з о к  платити податки за всіх селян, що повмирали з таких не
щасних випадків.

Пропозиція, здавалось, зовсім вразила Плюшкіна. Він, ви
рячивши очі, довго дивився на нього й нарешті спитав:

— Та ви, батечку, чи не служили у військовій службі?
— Ні, — відповів Чичиков досить лукаво,— служив на

ЦИВІЛЬНІЙ.
— На цивільній?— перепитав Плюшкін і почав жувати гу

бами, немов що-небудь їв .— Та як же? Це ж вам самим на 
збиток?

— Для втіхи вашої готовий і на збиток.
— Ах, батечку! Ах, благодійнику мій!— скрикнув Плюш

кін, не помічаючи від радощів, що в нього з носа визирнув 
вельми некартинно тютюн, на зразок густого кофію, і поли 
халата, розкрившись, показали одежу не вельми пристойну 
для розглядання. — Оце потішили старого! Ох, господи ти мій! 
Ох, святителі ви мої!.. — Далі Плюшкін і говорити не міг. Але 
не минуло й хвилини, як ця радість, що миттю показалась на 
дерев’яному обличчі його, мнттю й погасла, немов її зовсім 
не бувало, і обличчя його знову прибрало турботного виразу. 
Він навіть утерся хусткою і, згорнувши її жужмом, почав нею 
водити собі по верхній губі.

— Як же, з дозволу вашого, щоб не розгнівати вас. ви за 
всякий рік беретеся платити за них подать? І гроші мені дава
тимете, чи в казну?

— Та ми ось як зробимо: ми укладемо на них купчу, так, 
мовби вони були живі, і ви їх мені продали.

— Атож, купчу...— сказав Плюшкін, замислився і знову 
почав жуватн губами.—Адже ж купчу, все це витрати. Прика- 
зн і1 такі безсовісні! Раніш бувало півкарбованцем міді від
будешся та мішком борошна, а тепер пошли цілу підводу 
крупи та червоного папірця дай, отаке сріблолюбство! Я не 
знаю, як ніхто інший не зверне на це уваги. Ну, сказав би 
йому яке-небудь рятівне слово! Адже словом хоч кого діймеш. 
Що там не кажи, а проти рятівного слова не встоїш.

— Ну, ти, я думаю, встоїш! — подумав сам собі Чичиков і 
промовив тут же, що, з пошани до нього, він готовий узяти 
навіть витрати по купчій на свій кошт.

Почувши, що навіть витрати по купчій він бере на себе,

1 П риказний  — канцелярський службовець.
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Плюшкін зробив висновок, що гість мусить бути зовсім дурний 
і тільки прикидається, ніби служив по штатській, а, певно, був 
в офіцерах і ганяв за акторками. З усім тим він, однак, не міг 
затаїти своєї радості і побажав усяких утіх не тільки йому, 
але навіть діткам його, не спитавши, чи були вони в нього, чи 
ні. Підійшовши до вікна, постукав він пальцями в шибку й гук
нув: «Гей, Прошка!» Через хвилину було чути, як хтось убіг 
спохвату в сіни, довго порався там і стукав чобітьми, нарешті 
двері відчинились і ввійшов Прошка, хлопець років тринад
цяти, в таких великих чоботях, що, ступаючи, мало не виймав 
з них ноги. Чому в Прошки були такі великі чоботи, це можна 
дізнатися зараз же: у Плюшкіна на всю двірню, скільки її 
було в домі, були одні тільки чоботи, які мусили завжди пере
бувати в сінях. Кожен, кого кликали до папських покоїв, зви
чайно витанцьовував через увесь двір босий, входячи в сіни, 
взував чоботи і вже так з’являвся в кімнату. Виходячи з кім
нати, він залишав чоботи знову в сінях і рушав знову на 
власній підошві. Якби хто глянув з віконця осінньої пори, І 
особливо тоді, коли вранці починаються маленькі приморозки, 
то побачив би, що вся двірня робила гакі стрибки, які навряд 
чи вдасться виробити в театрах найметкішому танцівникові.

— Ось гляньте, батечку, яка пика!— сказав Плюшкін до 
Чичикова, показуючи пальцем на Прошчине обличчя.— Дур
ний же, як дерево, а спробуй що-небудь покласти, вмить 
украде! Ну, чого ти прийшов, дурню? Скажи, чого? — Тут він 
зробив невеличку мовчанку, на яку Прошка відповів теж мов
чанкою. — Настанови самовар, чуєш? Та ось візьми ключ, та 
віддай Маврі, щоб пішла в комірку: там на полиці є сухар 
з паски, що привезла Олександра Степанівна, щоб подали 
його до чаю!.. Стривай, куди ж ти? Дурило! Ну, й дурило ж!.. 
Біс у тебе в ногах, чи що свербить?.. Ти перше вислухай: су
хар зверху, мабуть, попсувався трохи, так хай зскребе його 
ножем, та кришок не кидає, а віднесе в курник. Та дивись ти, 
не заходь, брат, у комірку, а то я тебе, знаєш! — березовим 
віником, щоб смачніше! Ось у тебе тепер добрий апетит, та 
щоб не був кращий! Тільки спробуй ввійти в комірку, а я тим- 
часом з вікна дивитимусь... їм ні в чому не можна довіряти, — 
казав він далі, звернувшись до Чичикова, після того, як Прошка 
забрався разом з своїми чобітьми. Слідом за тим він почав І 
на Чичикова поглядати підозріло. Риси такої незвичайної 
великодушності почали йому здаватися неймовірними, і він по
думав сам собі: адже чорт його знає, може, він просто 
хвалько, як усі ці мотюги: набреше, набреше, щоб побалакаїи
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та напитися чаю, а потім І поїде собі! А тому з обачності й 
разом бажаючи дещо випитати його, сказав він, що непогано 
укласти купчу якнайшвидше, бо, мовляв, усяко буває з 
людьми: сьогодні жнвнй, а завтра й бог відає.

Чичиков виявив готовість укласти хоч цю ж хвилину й за
жадав тільки списка всіх селян.

Це заспокоїло Плюшкіна. Помітно було, йіо він надумував 
шось зробити, і дійсно, взявши ключі, наблизився до шафи і, 
відімкнувши дверці, нишпорив довго між склянками й чаш
ками і, нарешті, промовив: «Отже, не знайдеш, а в мене був 
славний лікерчик, якщо тільки не випили! народ, такі злодіїї 
А ось хіба це не він?—Чичиков побачив у руках його графин
чик, що весь був у пилу, як у фуфайці. — Ще покійниця ро
била, — провадив Плюшкін, — мошенниця-ключниця зовсім 
була його закинула і навіть не заткнула, каналія! Кузьки 1 
всяка погань були поналазили туди, але я все сміття повиймав 
і тепер ось чистенька, я вам наллю чарочку».

Але Чичиков постарався відмовитись від такого лікерчика, 
сказавши, що вже і пив 1 їв.

— Пили вже 1 їл и !— сказав Плюшкін. — Та, звісно, доб
рого товариства людину хоч де пізнаєш, він не їсть, а ситий; 
а як отакий який злодюжка, так його скільки не годуй... От 
хоч би капітан приїде: «Дядечку, каже, дайте чогось поїсти!» 
А я йому такий дядечко, як він мені дідусь. У себе дома їсти, 
мабуть, нічого, так от вій 1 тиняється!.. Так вам же потрібен 
реєстрик усіх цих дармоїдів? Якже, я нібн знав, усіх їх спи
сав на окремий папірець, щоб при першому поданні ревізії 
усіх їх викреслити,—Плюшкін надів окуляри й почав ритися 
в паперах. Розв'язуючи всякі пачки, він почастував гостя та
ким пилом, що той чхнув. Нарешті, витяг папірця, всього спи
саного кругом. Селянські Імена всипали його тісно, як мошка. 
Були там усякі: і Парамонов, і Пименов, 1 Пантелеймонов, і 
навіть визирнув якийсь Григорій Доїжджай-не-доїдеш: усіх 
було понад сто двадцять. Чичиков посміхнувся, побачивши 
таку численність. Сховавши його в кишеню, він зауважив 
Плюшкіну, що йому треба буде для укладання купчої при
їхати в місто.

— У місто? Та як же? А дім як залишиш? У мене ж на
род або злодій, або мошенник: за день так обберуть, що й 
кафтан ні на чому буде повісити.

— Так чи не маєте когось знайомого?
— Та кого ж знайомого? Усі мої знайомі перемерли або 

роззнайомились... Ох, батечку! як не мати, маю! — скрикнув
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він. — Адже знайомий сам голова, їздив навіть за старих літ 
до мене, як не знати! Однокашники були, разом по парканах 
лазили! Ще б пак, незнайомий! Там такий знайомий!.. Так чи 
не до нього й написати?

— Та звісно, до нього!
— Якже, там такий знайомий! У школі були приятелі...
І на цьому дерев яному обличчі раптом пролинув якийсь 

теплий промінь, виявилось не почуття, а якийсь блідий відби
ток почуття, явище, подібне до несподіваної появи на поверхні 
потопаючого, якнй викликав радісний крнк у юрбі, що обсту
пила берег. Але даремно зраділі брати й сестри кидають з бе
рега мотузку й чекають, чи не вирине знову спина або стом
лені борнею руки — поява була остання. Глухо все, і ще 
страшніша й порожніша стає після того заспокоєна поверхня 
дзеркальної стихії.

Так і обличчя Плюшкіна, слідом за почуттям, що на мить 
пролинуло по ньому, стало ще бездушнішим і ще паскуднішим.

— Лежала на столі чвертка чистого паперу, — сказав 
він, — та не знаю, де заподілась, люди в мене гакі непутящі!— 
Тут вій почав заглядати і під стіл, і на стіл, нишпорив скрізь 
і нарешті закричав: — Мавро, а Мавро!—На поклик з'явилась 
жінка з ґарілкою в руках, на якій лежав сухар, уже знайомий 
читачеві. І між ними відбулася така розмова:

— Де тн поділа, розбійнице, папір?
— їй-богу, пане, не бачила, опріч невеличкого клаптичка,

яким зволили прикрити чарку.
— А от я по очах бачу, що поцупила.
— Та на що ж би я поцупила? Мені ж користі з нього

ніякої: неписьменна я.
— Брешеш, ти занесла паламарчукові: він трохи тямить, 

так ти йому й занесла.
— Та паламарчук, коли схоче, так дістане собі паперу. 

Не бачив він вашого клаптика!
— От зажди-но: на страшному суді чорти припечуть тебе 

за це залізними гаками! Ось побачиш, що припечуть!
— Та за що ж припікати, коли я не брала і в руки чвертки? 

Хай уже іншим яким бабським гріхом, а злодійством ще мене 
ніхто не попрікав.

— А от чорти ж тебе й припечуть! скажуть: «Оце тобі, 
мотюго, за те, що пана свого дурила!» та гарячими тебе й 
припечуть!

— А я скажу: нізашо! їй-богу, нізащо, не брала я... Та 
ось він лежить на столі. Завжди отак — даремно попрікаєте!
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Плюшкін, справді, побачив чвертку й на хвилину спинився, 
пожував губами і промовив.

— Ну, чого ж тн розприскалася так? От яка занозиста! 
їй скажи тільки одно слово, а вона вже у відповідь десяток! 
Піди-но принеси вогнику запечатати лист. Та стій, ти схопиш 
лойову свічку, лій річ топка: згорить, та й нема, тільки збиток; 
а ти принеси мені скипочку!

Мавра пішла, а Плюшкін, сівши в крісло і взявши в руку 
перо, довго ще крутив на всі боки чвертку, роздумуючи, чи 
не можна відділити від неї ще восьминку, але нарешті переко
нався, що ніяк не можна; вмочив перо в чорнильницю з якоюсь 
запліснявілою рідиною і безліччю мух на дні і почав писати, 
виставляючи літери, схожі на музичні ноти, стримуючи що
хвилини жвавість руки, що розскакувалась по всьому паперу, 
ліплячи скупо рядок до рядка і не без жалю міркуючи про 
те, що все ще залишиться багато чистого паперу.

І до такого нікчемства, дріб’язковості, гидоти могла дійти 
людина! могла так змінитися! І схоже це на правду? Все 
схоже на правду, все може статися з людиною. Теперішній 
палкий юнак відскочив би з жахом, якби показали йому 
його ж портрет у старості. Забирайте ж з собою в дорогу, 
виходячи з м’яких юнацьких літ у сувору жорстокодійсну 
мужність, забирайте з собою всі людські почуття, не зали
шайте їх на шляху, не піднімете потім! Грізна, страшна прий
дешня старість, і нічого не віддає назад, нічого не вертає! 
Могила милосердніша за неї, на могнлі напишеться,- тут по- 
чиває людина! але нічого не прочитаєш у холодних, бездуш
них рисах безсердечної старості.

— А чи не знаєте ви якогось приятеля,— сказав Плюшкін, 
згортаючи лнста, — якому б знадобилися втікацькі душі?

— А у вас і втікачі є? — швидко спитав Чичиков, опам’я
тавшись.

— В тому-то й річ, що є. Зять робив довідки: каже, ніби 
й слід пропав, але ж він людина військова, майстер шпорою 
притупувати, а якби поклопотатись по судах...

— А скільки їх буде числом?
— Та десятків із сім теж набереться.
— Ні?
— А їй-богу, так! У мене ж що рік, то й тікають. Народ 

дуже вже зажерливий: через неробство завів звичку жерти, 
а в мене їсти самому нема чого... А я б уже за ннх що тільки 
Дай, узяв би. Так порадьте вашому приятелеві: хай би хоч
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десяток знайшовся, так от у нього й добрий гріш. Адже ре. 
візська душа ходить по п’ятсот карбованців.

— Ні, цього ми приятелеві й понюхати не дам о ,— сказав 
сам собі Чичиков і потім пояснив, що такого приятеля ніяк 
не знайдеться, що самі витрати в цій справі коштуватимуть 
більше; бо від судів треба відрізати поли власного кафтана 
та тікати чимдалі; та коли вже він справді в такій скруті, то, 
бувши зворушений співчуттям, він ладен дати... але це така 
дрібниця, про яку навіть не варто й говорити.

— А скільки б ви дали? — спитав Плюшкіи І сам ізжаднів: 
руки його затремтіли, як живе срібло.

— Я б дав по двадцять п’ять копійок за душу.
— А ви як купуєте, на готові?
— Так, зразу гроші.
— Тільки, батечку, ради злиднів моїх, дали б уже по со

рок копійок.
— Шановний!— сказав Чичиков, — не тільки по сорок 

копійок, по п’ятсот карбованців заплатив би! Залюбки запла
тив би. бо бачу — поважний, добрий старик терпить з причини 
власної добродушності.

— А їй-богу, так! їй-богу, правда! — сказав Плюшкін, зві
сивши голову вниз і журливо похитавши нею. — Все через 
добродушність.

— Ну, чи бачите, я відразу збагнув ваш характер. Отже, 
чому ж не дати мені по п’ятсот карбованців за душу, але... 
достатку немає; по п’ять копійок, будь ласка, ладен прики
нути, щоб кожна душа обійшлась, таким чином, по тридцять 
копійок.

— Ну, батечку, воля ваша, хоч по дві копійки долучіть.
— По дві копійки долучу, будь ласка. Скільки їх у вас? 

Ви, здається, сказали сімдесят?
— Ні. Всіх набереться сімдесят вісім.
— Сімдесят вісім, сімдесят вісім, по тридцять дві копійки 

за душу, це буде... — тут герой наш одну секунду, не більше, 
подумав і сказав відразу: — пе буде двадцять чотири карбо
ванці і дев’яносто шість копійок! — Він на арифметиці знався. 
Тут же прнмуснв він Плюшкіна написати розписку й видав 
йому гроші, які той прийняв у обидві руки й поніс до бюра 
так обережно, немов ніс якусь рідину, щохвилини боячись 
розхлюпати її. Підійшовши до бюра, він переглянув їх ще раз 
і поклав теж надзвичайно обережно до однієї з шухляд, де, 
певно, їм судилося бути похованими доти, доки отець Карп І 
отець Полікарп, два священики його села, не поховають його
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с а м о г о , на несказанну радість зятеві й дочці, а може, й капі
т а н о в і,  що записався йому в рідню. Сховавши гроші, Плюшкін 
сів у крісло і вже, здавалось, більше не міг знайти матерії, 
про шо говорити.

— А що, ви вже збираєтесь їхати? — сказав він, помі
тивши невеликий рух, який зробив Чичиков для того тільки, 
шоб дістати з кишені хустку.

Це запитання нагадало йому, що справді нема чого більше 
баритись. — Так, мені вже часі — промовив він, взявшись за 
капелюх.

-г  А чайку?
— Ні, хай краще чайку вже колись іншим разом.
— Якже, а я наказав самовар. Я, признатись сказати, не 

охочий до чаю: питво дороге, та й ціиа на цукор піднялась 
немилосердно... Прошка! не треба самовара! Сухар віднеси 
Маврі, чуєш: хай його покладе на те саме місце, або иі, дай 
його сюди, я вже занесу його сам. Прощайте, батечку. Хай 
благословить вас бог, а листа голові ви таки віддайте. Та хай 
прочитає, він мій давній знайомий. ЯкжеІ Були ж однокашни
ками!

По тому це дивне явище, цей зіщулений старичисько провів 
його з подвір’я, після чого звелів ворота зараз же замкнути; 
тоді обійшов комори з тим, щоб оглянути, чи на своїх місцях 
сторожі, що стояли на всіх рогах, калатаючи дерев’яними 
лопатками в порожнє барильце замість чавунної дошки; після 
того зазирнув до кухиі, де з тої приключки, щоб покуштувати, 
чи добре їдять люди, наївся добряче щів з кашею і, вилаявши 
всіх до одного за злодійство й погану поведінку, вернувся до 
своєї кімнати. Залишившись сам, він навіть подумав про те, 
як би йому віддячити гостеві за таку, справді, безприкладну 
великодушність.—Я йому подарую, — подумав він сам сюбі,— 
кишенькового годинника: вій же гарний, срібний годинник, а 
не те, щоб якийсь томпаковий 1 чи бронзовий, трошки зіпсо
ваний, але ж він собі полагодить; він чоловік молодий, так 
йому потрібний годинник, шоб сподобатись своїй напеченій! 
Або н і,— додав він після деякого замислення, — краще я 
залишу його йому після моєї смерті, в духівниці, щоб згадував 
про мене.

Але герой наш і без годинника був у найвеселішому на
строї. Таке несподіване придбання було сушим подарунком. 
Справді, хоч що кажи, не самі тільки мертві душі, а ще й

1 Томпак — стоп з міді й цинку.

413



утікацькі, і всього понад двісгі чоловіка. Звісно, що під’їж 
джаючи до села Плюшкіна, він уже передчував, що буде деяка 
пожива, але такої прибуткової ніяк не сподівався. Всю дорогу 
він був веселий незвичайно, посвистував, награвав губами, 
приставивши до рота кулак, ніби грав на трубі, і нарешті за
вів якусь пісню, до такої міри незвичайну, що сам Селіфан 
слухав, слухав і потім, похитавши злегка головою, сказав: «чи 
ти ба, як пан співає!» Був уже густий присмерк, коли під’їхали 
вони до міста. Тінь із світлом перемішалась зовсім 1, здава
лось, самі речі перемішались також. Строкатий шлагбаум на
був якогось невиразного кольору; вуса в солдата, що стояв 
на варті, здавались на лобі й багато вище від очей, а носа 
ніби не було зовсім. Гуркіт і стрибки дали відчути, що бричка 
в’їхала на брук. Ліхтарі ще не засвічувались, де-не-де тільки 
починали освітлюватись вікна будинків, а в провулках та за
вулках відбувалися сцени й розмови, нерозлучні з цим часом 
у всіх містах, де багато солдатів, візників, робітників і особ
ливого роду істот у вигляді дам у червоних шалях і черевиках 
без панчіх, що, як кажани, шмигають по перехрестях. Чи
чиков не помічав їх і навіть не помітив багатьох тоненьких 
чиновників з тросточками, які, мабуть, зробивши прогулянку за 
місто, вертались додому. Зрідка доходили до слуху його 
якісь, здавалось, жіночі вигуки: «Брешеш, п’янице, я ніколи 
не дозволяла йому такого грубіянства!* або: «Ти не бийся, 
мурло, а ходім у часть ', там я тобі доведу!..» Одно слово, ті 
слова, які зненацька обдадуть, як варом, якого-иебудь замрія
ного двадцятилітнього юнака, коли, вертаючись із театра, 
несе він у голові іспанську вулицю, ніч, чудовий жіночий 
образ з гітарою та кучерями. Чого тільки нема 1 чого тільки 
не мріється в голові його? Він иа небесах 1 до Шіллера * 
заїхав у гості, — і раптом розтинаються над ним, як грім, 
фатальні слова, і бачить він, що знову опинився на землі, і 
навіть на Сінному майдані, і навіть поблизу шинка, 1 знову 
пішло по-буденному вихвалятись перед ним життя.

Нарешті бричка, зробивши чималий стрибок, спустилася, 
немов у яму, у ворота гостиннці, і Чичиков був зустрінутий 
Петрушкою, що однією рукою придержував полу свого сюр
тука. бо не любив, щоб розходились поли, а другою почав 
допомагати йому злазити з брички. Половий теж вибіг із свіч
кою в руці й салфеткою на плечі. Чи зрадів Петрушка приїз

1 Часть — управа поліцейської дільниці.
* Фрідріх Ш іллер  (1759— 1805) — німецький поет-романтнк.
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дові пана, невідомо; принаймні, вони переморгнулися з Селі- 
фаном, і звичайно сувора його зовнішність цим разом ніби 
трохи проясніла.

— Довго зволили гуляти, — сказав половий, присвічуючи 
на сходах.

— Т ак ,— сказав Чичиков, коли вийшов на сходи. — Ну, а 
ти як?

— Слава богу, — відповів половий, уклоняючись.— Учора 
приїхав поручик якийсь, зайняв шістнадцятий номер.

— Поручик?
— Невідомо який, з Рязані, гніді коні.
— Добре, добре, поводься й надалі добре! — сказав Чи

чиков І ввійшов до своєї кімнати. Проходячи передпокій, вій 
покрутив носом І сказав Петрушці: — Ти б  принаймні хоч 
вікна відчинив!

— Та я їх відчиняв!— сказав Петрушка та й збрехав. 
А втім, пан і сам знав, шо він збрехав, але вже не хотів нічого 
перечити. Після зробленої подорожі він почував велику втому. 
Запитавши найлегшу вечерю, з самого тільки поросяти, він 
відразу роздягся І, забравшись під ковдру, заснув добре, 
міцно, заснув чудовим сиом, як сплять тільки щасливці, шо не 
відають ні гемороя, ні бліх, иі занадто великих розумових 
здібностей.

Р О З Д І Л  VII

Щасливий той подорожній, що після довгої, нудної дороги 
з її  холодами, сльотою, гряззю, невиспаними станційними 
доглядачами, бряжчанням дзвоників, сварками, ямшиками, 
ковалями і всякого роду дорожніми негідниками, бачить на
решті знайомий дах з очниками, що линуть назустріч, 1 по
стануть перед ним знайомі кімнати, радісний крик людей, що 
вибігли пазусі річ, шум 1 біганииа дітей, 1 заспокійлива тиха 
мова, уривана поцілунками, спроможними винишити все сумне 
з пам’яті. Щасливий сім’янин, шо має такий куток, але горе 
нежонатому!

Щасливий письменник, який повз нудні, огидні характери. 
Що вражають сумною своєю дійсністю, наближається до ха
рактерів, перейнятих високою достойністю людини: який з 
великого водостою щоденних мінливих образів обрав лише 
нечисленні винятки, який не змінив ні разу високого ладу 
своєї л!ри, не знижувався з вершини своєї до бідних, нікчем
них братів своїх і, не торкаючись землі, весь поринав у свої
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далеко відсахнуті від неї і звеличені образи. Подвійно завидна 
прекрасна доля його, він серед них, як у рідній сім’ї; а тим- 
часом далеко й голосно лунає його слава. Він окурив чарівним 
куривом людські очі, він дивно підлестив їх, приховавши 
сумне в житті, показавши їм прекрасну людину. Все лиие з 
оплесками за ннм і мчить слідом за урочистою його колісни
цею. Великим світовим поетом іменують його, шугаючим ви
соко над усіма іншими геніями світу, як шугає орел над 
іншими високольотними. Від самого імені його проймаються 
трепетом молоді палкі серця, у відповідь йому сльози блищать 
у всіх очах... Немає рівного йому в силі — він бог!.. Та не 
таке щастя, і інша доля у того письменника, який насмілився 
викликати назовні все, що кожної хвилини перед очима, І 
чого не зрять байдужі очі, всю страшну разючу твань дрібниць, 
що обплутали наше життя, всю глибину холодних, роздрібле- 
них, повсякденних характерів, якими кишить наша земна, ча
сом гірка й нудна дорога, і міцною силою невблаганного різця 
насмілився виставити їх опукло 1 яскраво на всенародні очі! 
Йому не зібрати народних оплесків, йому не зріти вдячних 
сліз і одностайного захвату схвильованих ним душ; до нього 
не полетить назустріч шістнадцятилітня дівчина з запаморо
ченою головою і геройським захопленням; йому не забутись 
у солодкому зачаруванні ним же породжених звуків; йому не 
уникнути, нарешті, сучасного суду, лицемірно-бездушного су
часного суду, який назве нікчемними й низькими ним випле- 
кані творіння, приділить йому злиденний куток серед письмен
ників, що ображають людство, надасть йому властивостей 
ним же зображених героїв, відніме в нього і серце, і душу, 1 
божественне полум’я таланту. Бо не визнає сучасний суд, що 
однаково дивні ті скельця, які оглядають сонця і передають 
рух недосліджених комах; бо не визнає сучасний суд, шо ба
гато треба глибини душевної, щоб осяяти картину, взяту із 
срамотного життя, і піднести її в перл витвору; бо не визнає 
сучасний суд, що високий, захоплений сміх годен стати поруч 
з високим ліричним рухом, і що ціла прірва між ними і крив
лянням балаганного блазня. Не визнає цього сучасний суд, і 
все оберне на докір і ганьбу невизнаному письменникові: без 
поділу, без відповіді, без співчуття, як безсімейний мандрів
ник, залишиться він сам серед шляху. Суворе його поприще, 
і гірко відчує він свою самотність.

І довго ще призначено мені дивною владою іти поруч з 
моїми чудними героями, озирати весь незмірний гін життя, 
озирати його крізь видний світові сміх і незримі, невідомі
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йому сльози! І далекий ще той час, коли Іншим джерелом 
грізна хуртовина натхнення здійметься з огорнутої в священ
ний жах і сяйво голови, 1 почують у збентеженому трепеті 
величавий грім іншої мови...

В дорогу! В дорогу! Геть, набіглі на чоло зморшки 1 су
вора хмурість обличчя! Відразу 1 вмить пірнімо в життя з 
усією його беззвучною тріскотнявою та бубонцями і подиві
мось, що робить Чичиков.

Чичиков прокинувся, витяг руки й ноги і відчув, що ви
спався добре. Полежавши хвилини дві на спині, він клацнув 
рукою і згадав з просяяним обличчям, що в нього тепер за 
малнм не чотириста душ. Зараз же схопився з ліжка, не по
дивився навіть на своє обличчя, яке любив щиро і в якому, 
здається, за найпринадніше вважав підборіддя, бо вельми 
часто хвалився ним перед ким-небудь з приятелів, особливо 
колн це траплялось під час гоління. «Ось глянь, — казав він 
звичайно, погладжуючи його рукою, — яке в мене підборіддя: 
зовсім кругле!» — Але тепер він не глянув иі на підборіддя, 
ні на обличчя, а просто так, як був, узув сап’янці з вирізаними 
викладками всяких кольорів, якими жваво торгує місто. Тор
жок, завдяки халатним потягам російської натури, 1 по-шот- 
ландському, в самій короткій сорочці, забувши свою статеч
ність і пристойні середні літа, проробив по кімнаті два стрибки, 
пришльопнувши себе вельми спритно п’яткою ноги. Потім 
ту ж хвилину взявся до справи: перед шкатулкою потер руки 
з таким самим задоволенням, як потирає їх, виїхавши на 
слідство, непідкупний земський суд, підходячи до закуски, 1 
зразу ж вийняв свої папери, йому хотілось якнайшвидше кін
чити все, не зволікаючи. Сам вирішив він скласти купчі, напи
сати й переписати, щоб не платити нічого піддячим •. Формений 
порядок був йому досить відомий; спритно виставив він ве
ликими літерами: тисяча вісімсот такого-то року; потім, слідом 
за тим, дрібнішими: поміщик такий-то, 1 есе, що слід. За дві 
години готове було все. Коли глянув він потім на ці листки, 
на мужиків, які справді колись були мужиками, працювали, 
орали, пиячили, візникували, обдурювали панів, а може, й 
просто були хорошими мужиками, то якесь чудне, незрозуміле 
йому самому почуття опанувало його. Кожна з записочок ні
бито мала якийсь особливий характер, і через те нібито самі 
мужики набували свого власного характеру. Мужики, що на
лежали Коробочці, всі майже були з додатками й прозвищами.

1 П іддячий  — судовий писар.
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Записка Плюшкіна відзначалася короткістю в стилі: часто 
були виставлені тільки початкові слова імен та по батькові, і 
потім дві крапки. Реєстр Собакевича вражав незвичайною 
повністю та докладністю; жодна з якостей мужика не була 
пропущена: про одного було сказано «добрий столяр», д0 
другого дописано було «тямущий і хмільного не бере». По
значено було також докладно, хто батько і хто мати і якої 
були обоє поведінки; у одного тільки, якогось Федотова, було 
написано: «батько невідомо хто, а народився від дворової 
дівки Капітоліни, але вдачі гарної 1 не злодій». Усі ці подро- 
биці надавали якогось особливого вигляду свіжості: здава
лось, нібито мужики ще вчора були живі. Дивлячись довго на 
імена їх, він розчулився і, зітхнувши, промовив: «Ненечко моя, 
скільки вас тут напхано! Що ви, сердешні мої, поробляли на 
віку своєму? як перебивались’» І очі його мимоволі спинились 
на одному прізвищі; це був відомий Петро Савельїв Неува- 
жай-Корито, що належав колись помішиці Коробочці. Він знову 
не втерпів, щоб не сказати: «Ех, який довгий, на весь рядок 
роз’їхався! Чи майстер ти був, чи просто мужик, 1 якою 
смертю тебе прибрало? Чи в шинку, чи серед дороги переїхала 
тебе сонного неповоротка валка? Пробка Стрпан, тесляр, тве
резості зразкової... АІ ось він, Степан Пробка, ось той бога
тир, що в гвардію 1 годився б! Мабуть, усі губернії виходив із 
сокирою за поясом і чобітьми на плечах, з’їдав на гріш хліба 
та на два сушеної риби, а в гамані, певно, притягав щоразу 
додому карбованців сотню, а може й державну 2 зашивав у 
полотняні штани або запихап у чобіт, — де тебе прибрало? 
Чи заліз ти для більшого заробітку під церковний купол, а 
К}оже й на хрест потягся 1, послизнувшись звідти з перекла
дини, гримнув об землю, 1 тільки який-небудь дядя Михей, 
що стояв біля тебе, промовив, почухавши рукою в потилиці: 
«Ех, Ваня, і надало ж гобі!», а сам, обв'язавшись мотузком, 
поліз на твоє місце. Максим Телятников, швець. Хе, швець! 
П’яний, як швець, каже прислів’я. Знаю, знаю тебе, голуб
чику: коли хочеш, усю історію твою розкажу: вчився ти в 
німця, що годував вас усіх разом, бив ременем по спині за 
неакуратність і не пускав на вулицю волочитись, і був ти 
диво, а ие швець, і не нахвалиться було тобою німець, гово
рячи з дружиною або з камрадом3. А як кінчилась твоя

1 У гвардійські полки в царській Росії добиралися люди високі ва 
еріст І мтциоі будови тіла.

2 Держ авна  — асигнація на тисячу карбованців.
* Камрад — приятель, друг.
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н а у к а :  «А ось тепер заведусь я своєю хатою,—сказав ти,—та 
не так, як німець, що за копійкою труситься, а зразу забага
тію». І ось, давши панові чималий чннш, завів ти свою крам
ничку, набрав замовлень купу, та й иу працювати. Добув 
десь за дешевий гріш гнилої шкіри й виграв, справді, вдвоє 
на кожному чоботі, та через тижнів два потріскались твої 
чоботи, і вилаяли тебе иайганебнішим способом. І от, крам
ничка твоя спорожніла, і ти почав запивати та валятись по 
вулицях, приказуючи: «Ні, погано на світі! Немає життя ру
ській людині, все німці заважають». А це що за мужик: 
Єлизавета Горобець? Ото лихо- баба! вона як сюди забра
лася? Негідник Собакевич, і тут обдурив!—Чичиков мав рацію: 
це була, справді, баба. Як вона забралась туди, невідомо, але 
так вправно була записана, що здалека можна було прийняти 
її за мужика і навіть ім’я кінчалось на літеру «ъ», тобто не 
Єлизавета, а Єлизавет. А проте, він цього не взян до уваги, і 
тут же ї ї  викреслив.—Григорій Доїжджай-не-доїдеш! Ти що 
був за чоловік? Чи візництвом промишляв, і, завівши трійку й 
рогожану буду, зрікся навіки дому, рідного лігва і пустився 
тинятися з купцями по ярмарках? Чи на дорозі ти віддав душу 
богові, чи вколошкали тебе твої ж приятелі за якусь гладку й 
червонощоку солдатку, чи запали в око лісовому бродязі ре
мінні твої рукавиці та трійка присадкуватих, але міцних ко
ників; чи може й сам, лежачи на полатях, думав, думав, та з 
доброго дива завернув у шинок, а потім прямо в ополонку — 
і поминай як звали. Ех, руський народець! Не любить помирати 
своєю смертю! А вн як, мої голуб’ята? — казав він далі, пе
реводячи очі на папірець, де були позначені втікацькі душі 
Плюшкіна:— ви хоч і живі ще, та яке з вас пуття? Те саме, 
шо й мертві, і де то носять вас тепер ваші прудкі ноги? Чи по
гано вам було в Плюшкіна, чи просто з своєї охоти гуляєте 
по лісах та обдираєте проїжджих? Чи по тюрмах сндите, чи 
пристали до інших панів і орете землю? Єремей Карякін,. Ми
кита ВолокнГа, снн його Антін Волокита — ці, і по прозвищу 
видно, що добрі бігуни. Попов, дворовий чоловік, мабуть, гра
мотій: ножа, я певен, не взяв у руки, а прокрався благород
ним способом. Та ось уже тебе безпаспортного піймав капі- 
тан-справник. Ти стоїш бадьоро на зведенні. «Чий ти?» — 
каже капітан-справник, прикинувши тобі при цій вірній оказії 
деяке круте слівце. — «Такого й такого помішика!» — відпові
даєш тн жваво. «Чого ти тут?» — каже капітан-справник. 
«Відпущений на чинш», — відповідаєш ти, не запинаючись. 
«Де твій паспорт?» — «У хазяїна, міщанина Пименова».

419



«Покликати Пименова! Ти Пименов’ »—«Я Пименов».—«Давав 
він тобі паспорт свій?» — «Ні, не давав він мені ніякого пас
порта».— «Що ж ти брешеш?» — каже капітан-справник з до
дачею деякого крутого слівця. — «Так точно, — відповідаєш 
ти жваво, — я не давав йому, бо прийшов додому пізно, а від. 
дав на подержання Антипові Прохорову, дзвонареві». — «По
кликати дзвонаря! Давав він тобі паспорт?» — «Ні, не одер
жував від нього паспорта». — «Що ж тн знову брешеш?» — 
каже капітан-справник, скріпивши мову деяким крутим слів
цем. — «Де ж твій паспорт?» — «Він у мене був, — кажеш ти 
проворно, — та, може статись, видно, якось дорогою витру
сився». — «А солдатську шинель, — каже капітан-справник, 
загвоздивши тобі знову на додачу деяке круте слівце, — на
віщо поцупив? і в священика теж скриню з мідними гріш
ми?»— «Аж ніяк,— кажеш ти, б не зворухнувшись,— в зло
дійському ділі ніколи ше не бував». — «А чому ж шинель зна
йшли в тебе?» — «Не можу знати: мабуть, хтось інший приніс 
її» .— «Ах, ти, бестія!— каже капітан-справник, похитуючи 
головою і взявшись у боки. — А набийте йому колодки на 
ноги та відведіть у тюрму». — «Будь ласка! я з охотою!» — 
відповідаєш ти. І от, добувши з кишені табакерку, ти частуєш 
приязно якихось двох інвалідів, що набивають на тебе ко
лодки, і розпитуєш їх, чи давно вони у відставці і на якій 
війні бували. І от ти собі живеш у тюрмі, поки в суді чиниться 
твоя справа. І пише суд- перепровадити тебе з Царевококшай- 
ська в тюрму такого-то міста, а той суд пише знову- перепро
вадити тебе до якого-небудь Весьєгонська, 1 ти переїжджаєш 
собі з тюрми до тюрми і говориш, оглядчючи нову оселю «Ні, 
ось весьєгонська тюрма так куди краща- там хоч 1 в бабки, 
так є місце, та й товариства більше!» Абакум Фиров! Ти, 
брат, як? де, в яких місцях тиняєшся? Чи на Волгу тебе за
несло, 1 полюбив ти вільне життя, приставши до бурлаків? — 
Тут Чичиков спинився І злегка задумався. Про шо він заду
мався? Чи задумався він про долю Абпкума Фирова, чи заду
мався так сам собою, як задумується всякий росіянин, хоч 
яких він літ. чину і стану, коли замиспить про розгул широ
кого життя? Та й справді, де тепер Фиров? Гуляє шумно і ве
село на хлібній пристані, поєднавшись з купцями. Квіти 
й стрічки на капелюсі, вся веселиться бурлацька ватага, про
щаючись з коханками й дружинами, високими, стрункими, в 
намистах і стрічках; танки, співи, клекотить увесь майдан, а 
носії тимчасом під крики, лайку й підганяння, начіпляючи га
ком по дев'ять пудів собі на спнну, з шумом сиплють горох
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та пшеницю в глибокі судна, валять лантухи з вівсом та кру
пами, і далеко видніють по всьому майдану купи навалених у 
піраміду, як ядра, мішків, і громаддям виглядає весь хлібний 
арсенал, поки не навантажиться увесь у глибокі судна-суряки 
І не полине птахом разом з весняною кригою безконечний 
флот. Отам-то ви наробитесь, бурлаки! І дружно, як раніш гу
ляли й казились, візьметесь за працю і піт, тягнучи тягло під 
одну безконечну, як Русь, пісню!

— Ехе-хе! дванадцята година!—сказав нарешті Чичиков, 
глянувши на годинник. — Що ж це я так закопався? Та ще 
хай би діло робив, а то ні з того, ні з сього спочатку теревені 
правив, а тоді задумався. От який я справді дурень!

Сказавши це, він змінив свій шотландський костюм на єв
ропейський, стягнув міцніше пряжкою свій повний живіт, 
збризнув себе одеколоном, узяв у руки теплий картуз 1 папери 
під пахву й вирушив до цивільної палати 1 вчиняти купчу. Він 
поспішав не тому, що боявся спізнитись, спізнитись він не 
боявся, бо голова був людина знайома і міг здовжити 1 вкоро
тити, з його бажання, присутствіє 2, мов давній Зевс Гомера3, 
що здовжував дні і насилав бистрі ночі, коли треба було при
пинити битву любих йому героїв або дати їм засіб кінчити 
бійку; але він сам у собі ночував бажання якнайшвидше до
вести справу до кінця, до того часу йому здавалося все не
спокійним і незручним; все-таки спадала думка, що душі не 
зовсім справжні і що в таких випадках цей клопіт завжди 
треба чимшвидше з плеч. Не встиг він вийти на вулицю, мір
куючи про все це, 1 заразом тягнути на плечах ведмедя, кри
того коричневим сукном, як на самому повороті в провулок 
стикнувся теж з паиом у ведмедях, критих коричневим сук
ном, і в теплому картузі з вухами. Пан скрикнув, це був Ма- 
нілов. Вони взяли тут же один одного в обійми 1 хвилин п’ять 
залишались на вулиці в такому стані. Поцілунки з обох боків 
були такі міцні, що в обох цілий день майже боліли передні 
зуби. У Манілова від радості залишились тільки ніс та губи 
на обличчі, очі зовсім зникли. З чверть години тримав він

1 Ц ивільна палата — судова установа, що відала справами майновими 
(укладання купчих, увід V володіння, всякого роду торговельні договори 
й іи.).

2 Присутствие — засідання, урядовий зал; присутственні місця — 
урядові установи.

3 Зевс  — у міфології давніх греків — найстарший з богів. Го мер —  
старогрецький поет; йому приписують створення поем «Іліадн» та «Одіс
сеї», у яких, роруч з людьми, діють також і олімпійські богн.
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обома руками руку Чичикова І нагрів її  страшенно. У зворо
тах найтонших і найприємніших він розповів, як летів обняти 
Павла Івановича; мова була закінчена таким компліментом, 
який личив хіба тільки дівчині, з якою йдуть танцювати. Чи
чиков відкрив рот, ще не знаючи сам, як дякувати, коли це 
Маиілов вийняв з-під шуби папір, звинений у трубочку і зв’я
заний рожевою стрічкою.

— Це що?
— Мужички.
— А! — Він тут же розгорнув його, перебіг очима й зди

вувався чистоті й красі письма. — Славно написано, — сказав 
він ,— не треба й переписувати. Ще й крайка навколо! Хто це 
так майстерно зробив крайку?

— Ну, вже не питайте,— сказав Манілов.
— Ви?
— Дружина.
— Ах, боже мій! Мені, далебі, соромно, шо завдав стільки 

труднощів.
— Для Павла Івановича не існує труднощів.
Чичиков уклонився з подякою. Дізнавшись, шо він Ішов до 

палати вчинити купчу, Манілов виявив готовість супроводити 
його. Приятелі взялись під руку й пішли разом. При всякому 
невеликому підвищенні або горбку, або приступці, Манілов 
підтримував Чичикова і мало не піднімав його рукою, додаючи 
з приємною посмішкою, шо він не допустить ніяк Павла Іва
новича забити свої ніжки. Чичиков соромився, не знаючи, як 
дякувати, бо почував, шо був трохи важкенький. У взаємних 
послугах вони дійшли нарешті до майдану, де стояли присут- 
ственні місця — великий триповерховий кам'яний будинок, 
увесь білий, як крейда, мабуть, для зображення чистоти душ 
урядових осіб, шо в ньому містились; інші будівлі на майдані 
не відповідали величному кам’яному будинкові. Це були- ка
раульна будка, біля якої стояв солдат з рушницею, дві-три 
візничі біржі і нарешті довгі паркани з відомими парканними 
написами та малюнками, надряпаними вуглем 1 крейдою; більше 
не було нічого на цьому самотньому, або, як у нас висловлю
ються, красивому майдані. З вікон другого й третього поверху 
висувались непідкупні голови жерців Феміди 1 1 ту ж мить хо
валися знову; мабуть, на той час заходив до кімнати началь
ник. Приятелі не зійшли, а збігли вгору сходами, бо Чичиков,

1 Феміда —  у грецькій міфології богиня правосуддя; жреці Феміди — 
еудді.
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аамагаючись уникнути підтримування під руки з боку Мані- 
лова, прискорював крок, а Манілов теж з свого боку летів 
уперед, намагаючись не дозволити Чичикову втомитись, і тому 
обидва задихались вельми дуже, коли вступили в темний ко
ридор. Ні в коридорах, ні в кімнатах очі їхні не були вражені 
чистотою. Тоді ше не дбали про неї; і те, шо було брудне, так 1 залишалося брудним, не набуваючи принадного вигляду. Фе- 
міда просто, яка є, в негліже 1 й халаті, приймала гостей. Слід 
було б описати канцелярські кімнати, якими проходили наші 
герої, але автор має великий острах до всіх присутственних 
місць. Коли й траплялось йому проходити їх навіть у блиску
чому і облагородженому вигляді з лакованими підлогами й 
столами, він намагався пробігти якомога швидше, смиренно 
спустивши і втупивши очі в землю, а тому зовсім не знає, як 
там усе благоденствує'і процвітає. Герої наші бачили багато 
паперу, і чорнового і білого, нахилені голови, широкі поти
лиці, фраки, сюртуки губернського крою і навіть просто якусь 
світлосіру, з-поміж усіх вельми відмінну куртку, яка, скрививши 
голову набік і поклавши її майже на самий папір, виписувала 
шпарко й замашно який-небудь протокол про відсудження 
землі або опис маєтку, захопленого якимсь мирним поміщи
ком, що спокійно доживав віку свого під судом, наживши собі 
І дітей, і внуків під його захистом; та чути було уривками ко
роткі вислови, промовлювані хрипким голосом: «Дайте, з ласки 
вашої, Федосію Федосійовичу, дільце № 368!» «Ви завжди 
кудись затягнете за гичку з казенної чорнильниці». Іноді голос 
більш величавий, без сумніву, одного з начальників, розля
гався владно: «На, перепиши! а то скинуть чоботи, і просидиш 
ти у мене шість діб не ївши» 2. Шум від пер був великий і 
скидався на те, немовби кілька возів із хмизом проїжджали 
через ліс, завалений на чверть аршина усохлим листям.

Чичиков і Манілов підійшли до першого столу, де сиділи 
два чиновники ще юного віку, і спитали: «Дозвольте дізна
тись, де тут справи по кріпостях?»

— А що вам треба? — сказали обидва чиновники, обернув
шись.

— А мені треба подати прохання.
— А що ви купили таке?

1 Негліже — напіводягпеннй.
* Звичайна в старовину кара для провинних чиновників: начальник 

відбирав чоботи, щоб чиновник не міг нікуди піти з посади доти, поки 
не перепише потрібних паперів.
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—  Я б хотів попереду знати, де кріпосний стіл, тут ЧИ в 
іншому місці?

— Та скажіть попереду, що купили і за яку ціну, так ми 
вам тоді й скажемо де, в так не можна знати.

Чичиков зразу побачив, що чиновники були просто цікаві, 
як усі молоді чиновники, і хотіли надати більше ваги й зна
чення собі й своїй роботі.

— Слухайте, любі, — сказав'він, — я дуже добре знаю, що 
справи по кріпостях, незалежно від ціни, всі в одному місці, 
а тому прошу вас показати иам стіл; а коли ви не знаєте, що 
у вас робиться, так ми спитаємо інших.

Чиновники на це вже нічого не відповіли, один з них тільки 
ткнув пальцем у куток кімнати, де сидів за столом якийсь 
старий, що перемічав якісь папери. Чичиков і Манілов про
йшли поміж столами прямо до нього. Старий працював дуже 
уважно.

— Дозвольте дізнатись,—сказав Чичиков, уклонившись,— 
чи тут справи по кріпостях?

Старий підвів очі й промовив з зупинками:
— Тут немає справ по кріпостях.
— А де ж?
— Це в кріпосній експедиції.
— А де ж кріпосна експедиція?
— Це в Іва^а Антоновича.
— А де ж Іваи Антонович?
Старий ткнув пальцем у другий куток кімнати. Чичиков і 

Манілов пішли до Іваиа Антоновича. Іваи Антонович уже за
пустив одне око назад і оглянув їх скоса, але ту ж хвилину 
поринув ще уважніше в писання.

— Дозвольте дізнатись,—сказав Чичиков, уклонившись,— 
тут кріпосний стіл?

Іван Антонович немовби й не чув і заглибився зовсім у па
пери, не відповідаючи нічого. Видно було зразу, що цей уже 
був людина розважливого віку, не то що молодий балакун та 
вертихвіст. Іван Антонович, здавалося, мав уже далеко за со
рок років; волосся на ньому було чорне, густе; вся середина 
обличчя виступала в нього вперед і пішла в ніс, одно слово, 
це було те обличчя, яке називають звичайно глековим рилом.

— Дозвольте дізнатись, тут кріпосна експедиція?— сказав 
Чичиков.

— Тут, — сказав Іван Антонович, повернув своє глекове 
рило 1 намірився знову писати.
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— А в мене справа ось яка: куплені мною у різних влас
ників тутешнього повіту селяни на вивід; купча є, залишається 
вчинити.

— А продавці є?
— Деякі є, а від інших довіреність.
— А прохання принесли?
— Приніс і прохання Я б хотів, мені треба поспішити... так 

чи не можна, наприклад, кінчити справу сьогодні?
— Атож, сьогодні! Сьогодні не можна, — сказав Іван Ан

тонович. — Треба здобути ше довідки, чи немає заборон.
— А втім, шодо того, щоб прискорити справу, так Іваи 

Григорович, голова, мені великий друг...
— Адже Іван Григорович не один; бувають і інші, — ска

зав суворо Іван Антонович.
Чичиков зрозумів закарлючку, яку загнув Іван Антонович, 

і сказав:
— Іншим теж кривди не буде; я сам служив, діло знаю...
— Ідіть до Івана Григоровича, — сказав Іван Антонович, 

голосом дещо ласкавішим.— Хай вій дасть наказ, кому слід, 
а за нами діло не стане.

Чичиков, вийнявши з кишені папірця, поклав його перед 
Іваном Антоновичем, якого той зовсім не помітив, і накрив 
його зараз же книгою. Чичиков хотів був показати йому його, 
але Іван Антонович рухом голови дав знати, що не треба по
казувати.

— Ось, він вас проведе в присутствіє! — сказав Іван Анто
нович, кивнувши головою, І один з свяшенодіючих, тут же 
присутніх, який так ревно приносив жертви Феміді, що обидва 
рукави тріснули на ліктях і давно лізла звідти підкладка, за 
що й дістав вій свого колезького регістратора, прислужився 
нашим приятелям, як колись Віргілій прислужився Данте \  і 
повів їх до кімнати присутствія, де стояло одне тільки широке 
крісло, і в ньому за столом перед зерцалом та двома товстими 
книгами сидів один, як сонце, голова. В цьому місці новий 
Віргілій відчув таку побожність, що ніяк не зважився ступити 
туди ногою і повернув назад, показавши свою спину, витерту, 
як рогожка, з прилиплим десь курячим пір’ям. Увійшовши в 
залу присутствія, вони побачили, шо голова був не сам, коло

1 Віргілій — старорнмськнй пбет. Д анте А лігіері— Італійський поет 
епохи Відродження, автор поеми «Божественна комедія». У першій 
частині поеми Д анте розповідає про свою подорож по пеклу, де прово- 
жатим його був Віргілій.
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нього сидів Собакевич, зовсім заслонений зерцалом. Прихід 
гостей спричинив вигук, урядове крісло було відсунуте з шу
мом. Собакевич теж підвівся з стільця і став видний з усіх 
боків з довгими своїми рукавами. Голова прийняв Чичикова 
в обійми, і кімната присутствія оголосилась поцілунками; спи
тали однн в одного про здоров’я; виявилось, шо в обох болить 
трохи поперек, ЩО тут же було віднесено Д О 'сидячого життя. 
Голова, здавалось, уже був повідомлений Собакевичем про 
купівлю, бо почав вітати, що спочатку трохи збентежило на
шого героя, особливо, коли він побачив, що й Собакевич га 
Манілов, обидва продавці, з якими справа була полагоджена 
келейно, тепер стояли разом віч-на-віч. Проте, він подякував 
голові, і, звернувшись зразу до Собакевича, спитав:

— А ваше як здоров'я?
— Слава богу, не поскаржусь,— сказав Собакевич.
І справді, нінащо було скаржитись: швидше залізо могло 

застудитись і кашляти, ніж цей на диво сформований поміщик.
— Та ви завжди славилися здоров’я м ,— сказав голова,— 1 покійний ваш батенько був теж кріпкий чоловік.
— Егеж, на ведмедя сам ходив, — відповів Собакевич.
— Мені здається, проте, — сказав голова, — ви б теж по

валили ведмедя, якби захотіли вийти проти нього.
— Ні, не повалю, — відповів Собакевич. — Покійник був 

міцніший за мене. — І, зітхнувши, казав далі: — Ні, тепер не ті 
люди, от хоч і моє життя — що за життя? Так якось собі...

— Чим же ваше життя не красне? — сказав голова.
— Негаразд, негаразд, — сказав Собакевич, похитавши го

ловою.— Ви посудіть, Іване Григоровичу: п’ятий десяток живу, 
ні разу не був хворий, хоч би тобі горло заболіло, або чиряк 
якийсь вискочив... Ні, не на добро! Колись доведеться попла
титися за ц е .— Тут Собакевич поринув у меланхолію.

— Ото який! — подумали разом і Чичиков і голова, — на 
що задумав нарікати!

— До вас у мене є писемко, — сказав Чичиков, вийнявши 
з кишені листа Плюшкіна.

— Від кого? — сказав голова і, розпечатавши, скрикнув:— 
А! від Плюшкіна. Він ще й досі животіє на світі? От доля! 
Адже який був розумний, багатющий чоловік! А тепер...

— Собака, — сказав Собакевич, — шахрай, усіх людей пе
реморив голодом.

— Гаразд, гаразд, — сказав голова, прочитавши листа,—



я ГОТОВИЙ бути повіреним. Коли ви хочете вчинити купчу, те
пер чи потім?

— Тепер,— сказав Чичиков, — я проситиму навіть вас, 
якшо можна, сьогодні, бо мені завтра хотілося б виїхати з 
міста; я приніс і купчі, і прохання.

— Усе це добре, тільки вже як хочете, ми вас не від
пустимо так рано. Купчі будуть учинені сьогодні, а ви все- 
таки з нами поживіть. Ось я зараз дам наказ, — сказав він і 
відчинив двері в канцелярську кімнату, всю наповнену чинов
никами, що уподобилися до працьовитих бджіл, розсипаних 
по тільнику, якщо тільки щільник можна уподобити до кан
целярських справ. — Іван Антонович іут?

— Тут! — озвався голос зсередини.
— Покличте його сюди!
Уже відомий читачам Іван Антонович, глекове рило, пока

зався в залі присутствія і шанобливо вклонився.
— От візьміть, Іване Антоновичу, всі ці купчі їхні...
— Та не забудьте, Іване Григоровичу, — підхопив Собаке- 

вич, — треба буде свідків, хоч по два з кожної сторони. По
шліть зараз же до прокурора, він людина гуляша і, певно, си
дить дома, — за нього все робить стряпчий 1 Золотуха, найпер
ший хапуга в світі. Інспектор лікарської управи, він теж лю
дина гуляша І, певно, вдома, якщо не поїхав кудись грати в 
карти, та ще тут багато є. хто ближче: Трухачевський, Бєгуш- 
кін, усі вони даремне обтяжують землю!

— А так, такі — сказав голова і зразу відрядив по них усіх 
канцелярського.

— Що я попрошу вас, — сказав Чичиков, — пошліть по по
віреного однієї помішиці, з якою я теж уклав угоду, по сина 
протопопа отця Кирила, він служить у вас же.

— Якже, пошлемо й по нього!— сказав голова. — Все 
буде зроблено, а чиновним ви нікому не давайте нічого, про 
це я вас прошу. Приятелі мої не повинні платити. — Сказавши 
це, він тут же дав Іванові Антоновичу якийсь наказ, який тому, 
видно, не сподобався. Купчі справили, здається, гарне вра
ження на голову, особливо, коли він побачив, що всіх покупок 
було майже на сто тисяч карбованців. Кілька хвилин він ди
вився у вічі Чичикову з виразом великого задоволення і, на
решті, сказав: — Так он як! Ось яким способом, Павле Івано
вичу! Так от ви придбали!

1 Стряпчий — чиновник, на обов’язку якого леж ав догляд за правиль
ним ходом справи.
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— Придбав, — відповів Чичиков.
— Добре діло! Справді, добре діло!
— Та я бачу сам, шо кращого діла не міг І почати. Хоч як 

там, а мета людини все ще не визначена, коли вона не стала, 
нарешті, твердою ногою на міцну підвалину, а не на якусь 
вільнодумну химеру юності.— Тут він вельми до речі вилаяв 
за лібералізм, і по заслузі, всіх молодих людей. Але знаменна 
річ, у словах його була все якась нетвердість, немов тут же 
сказав він сам собі: «Ех, брат, брешеш ти, та ще й дуже!» Він 
навіть не глянув на Собакевича й Манілова, боячись зустріти 
шо-небудь на їхніх обличчях. Але даремно боявся вій: обличчя 
Собакевича не зворухнулось, а Манілов, заворожений фразою, 
від задоволення тільки потрушував схвально головою, пори
нувши в такий стан, у якому перебуває любитель музики, коли 
співачка перевершила саму скрипку і писнула таку тонку ноту, 
яка не по змозі й пташиному горлу.

— Та чому ви не скажете Іванові Григоровичу, — озвався 
Собакевич, — шо саме ви придбали? А ви, Іване Григоровичу, 
чому не спитаєте, яке придбання вони зробили? Який же иарод! 
Просто золото. Адже я їм продав і каретника Михеєва.

— Ні, невже й Михеєва продали? — сказав голова.— Я 
зиаю каретника Михеєва: славний майстер; він мені дрожки 
переробив. Тільки дозвольте, як же... Ви ж мені сказали, що 
він помер...

— Хто, Михеєв помер? — сказав Собакевич, аж ніяк не 
збентежившись. — Це його брат помер, а він преживісінький і 
став здоровіший, ніж був. Цими днями таку бричку налагодив, 
що й у Москві не зроблять. Йому по-справжньому тільки иа 
самого государя й працювати.

— Атож, Михеєв славний майстер, — сказав голова, — і я 
дивуюсь навіть, як ви могли з ним розлучитись.

— Та хіба один Михеєв! А Пробка, Степан, тесляр, Милуш- 
кін, цегельник, Телятников Максим, швець, усі ж пішли, усіх 
продав! — А коли голова спитав, навіщо ж вони пішли, будучи 
людьми необхідними для дому й майстрами, Собакевич відпо
вів, махнувши рукою:— А, так просто, напала примха: дай. 
кажу, продам, та й продав з дурної голови! — По тому він 
похилив голову, так ніби сам каявся в цій справі, і додав: — 
От і до сивого волосу дожив, а досі не набрався розуму.

— Але дозвольте, Павле Івановичу, — сказав голова, — як 
же ви купуєте селян без землі? Хіба иа вивід?

— На вивід.
— Ну, на вивід інша річ. А в які місця?
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— В місця... в Херсонську губернію.
— О, гам чудові землі! — сказав голова і озвався з вели

кою похвалою про буйність таміешніх трав.
— А землі в достатній кількості?
— В достатній, стільки, скільки треба для куплених селян.
— Річка чи став?
— Річка. А втім, і став є. — Сказавши це, Чичиков глянув 

ненароком на Собакевича, і хоч Собакевич був, як 1 раніше, 
нерухомий, але йому здавалося, ніби було написано на обличчі 
його: «Ой, брешеш ти! Навряд чи є річка й став, та й уся земля!»

Поки тривали розмови, почали помалу з’являтися свідки: 
знайомий читачеві прокурор Моргун, Інспектор лікарської 
управи, Трухачевський, Бєгушкіи та інші, що, за словами Собаке
вича, даремно обтяжували землю. Багато з них були зовсім 
незнайомі Чичикову, бракуючих і зайвих набрано було тут же 
з палатських чиновників Привели також не тільки сина про
топопа, отця Кирила, але навіть і самого протопопа. Кожей із 
свідків вмістив себе з усіма своїми достойностями й чинами, 
хто оберненим шрифтом, хто навскоси, хто просто мало не 
догори ногами, вмішуючи такі літери, яких навіть і не бачено 
було в російському алфавиті. Відомий Іван Антонович впорався 
вельми проворно, купчі були записані, помічені, занесені в 
книгу й куди слід з одержанням півпроцентних і за видруку- 
вання у «Ведомостях '», і Чичикову довелося заплатити зов
сім дрібничку. Навіть голова дав наказ, шоб з митних грошей 
з нього взяли тільки половину, а друга, невідомо яким спосо
бом, була поставлена на рахунок якогось іншого просителя.

— О тж е,— сказав голова, коли все покінчили, — зали
шається тепер тільки покропити покупочку.

— Я готовий, — сказав Чичиков, — від вас залежить тільки 
призначити час. Був би гріх з мого боку, якби для такого при
ємного товариства та не розкупорити другу-третю пляшечку 
шипучого.

— Ні, ви не збагнули справу: шипучого ми самі поста
вимо,— сказав голова,— це наш обов'язок, наша повинність. 
Ви у нас гість, ми мусимо частувати. Знаєте що, панове! Поки 
там що, а ми ось як зробимо: рушаймо всі так, як е, до полі
цеймейстера; він у нас чудотворець: йому варт тільки моргнути,

1 «Ведомости» — в побуті було иазнвним Ім’ям газети взвгалі. В ті 
часи судові ухвали про купчі кріпості друкувалися в «Сенатских объяв
лениях», що виходили додатком до «Сенатских ведомостей».
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проходячи повз рибний ряд або погреб, так ви знаєте, як за
кусимо! Та при цій оказії — і в вістик.

Від такої пропозиції ніхто не міг відмовитись. Свідки вже 
від самої згадки про рибний ряд відчули апетит; узялися всі 
зразу ж за картузи й шапки, і присутствіє скінчилось. Коли 
проходили вони канцелярію, Іван Антонович, глекове рило, 
поштиво вклонившись, сказав стиха Чичикову: «Селян наку
пили на сто тисяч, а за груди дали тільки одну біленьку».

— Та які ж селяни, — відповів йому на це теж пошепкв 
Чичиков,— ледач та нікчема, і полозпни ие варті.

Іван Антонович зрозумів, шо відвідувач був характеру 
твердого і більше не дасть.

— А почім купили душу в Плюшкіиа?— шепнув йому на 
друге вухо Собакевич.

— А Горобця навіщо дописали? — сказав йому у відповідь 
на це Чичиков.

— Якого Горобця? — сказав Собакевич.
— Та бабу, Єлизавету Горобця, ше й літеру «ъ» поставили 

на кінці.
— Ні, ніякого Горобця я не дописував, — сказав Собакевич 

І відійшов до інших гостей.
Гості добрались нарешті гуртом до поліцеймейстера. Полі

цеймейстер був справді чудотворець: тільки почув вій, у чім 
річ, ту ж мить гукнув квартального, промітного хлопця в лако
ваних ботфортах і, здається, всього два слова шепнув йому на 
вухо, та додав тільки: «розумієш?», а вже там, у другій кім
наті, протягом того часу, що гості різались у віст, з’явилася 
на столі білуга, осетри, сьомга, ікра паюсна, ікра свіжо-про- 
сольна, оселедці, севрюга, сири, копчені язики й балики, — це 
все було з боку рибного ряду. Потім з’явились додатки з ха
зяйської сторони, вироби кухні: пиріг з головизною, куди
ввійшли хрящ і щоки дев’ятипудового осетра, другий пиріг з 
груздями, пряженці маслянці, звареиці. Поліцеймейстер був 
до певної міри батько і благодійник у місті. Він був серед горо
жан зовсім як у рідній сім'ї, а до крамниць та купецького 
ряду навідувався, як до власної комори. Взагалі він сидів, як 
то кажуть, на своєму місці і посаду свою збагнув досконало. 
Важко було навіть і вирішити, чи він був створений для місця, 
чи місце для нього. Справа була так поведена розумно, шо 
він одержував удвоє більше доходів проти всіх своїх поперед

* Пряженці — пиріжки з м’ясом І цибулею. Маслянці — галушки, 
варені в розтопленому маслі. Зваренці — варені фрукти.
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ників, а тимчасом заслужив любов усього міста. Купці перші 
його дуже любили, саме за те, шо не гордий; і справді, він 
хрестив у них дітей, кумався з ними, і хоч обдирав їх часом 
дуже, але якось надзвичайно спритно: і по плечу поляскає, і 
засміється, 1 чаєм напоїть, пообіцяє 1 сам прийти пограти в 
шашки, розпитає про все: як справи, що і як. Коли дізнається, 
що дитинча якось прихворіло, то й ліки прирадить, одно 
слово, молодець! Поїде на дрожках, дасть лад, а тимчасом 
і слівце промовить тому-іншому: «Що, Михеїч! Треба б нам 
з тобою дограти колись у горку». «А так, Олексію Івано
вичу, — відповідає той, скидаючи шапку, — треба б». «Ну, 
брат, Ілля Парамоновичу, приходь до мене подивитись рисака: 
наввипередки з твоїм піде, та й свого запряжи в бігунки; спро
буємо». Купець, що на рисаку був схиблений, посміхався на 
це з особливою, як то кажуть, охотою і, погладжуючи бороду, 
казав- «Спробуємо, Олексію Івановичу!» Навіть усі сидільці, 
звичайно поскидавши в цей час шапки, з задоволенням погля
дали один на одного й ніби хотіли сказати: «Олексій Іванович 
хороший чоловік!» Одно слово, він устиг набути цілковитої 
народності1 і думка купців була така, що Олексій Іванович 
«хоч воно й візьме, так зате вже ніяк тебе не видасть».

Помітивши, що закуска була готова, поліцеймейстер за
пропонував гостям закінчити віст після сніданку, і всі пішли 
до тієї кімнати, звідки долинаючий запах давно починав як- 
найприємніше лоскотати ніздрі гостям і куди вже Собакевич 
давно зазирав крізь двері, намітивши здалека осетра, шо ле
ж ав збоку на великому блюді. Гості, випивши по чарці горілки 
темного, оливкового кольору, який буває тільки иа сибірському 
прозорому камінні, що з нього ріжуть на Русі печатки, присту
пили з усіх боків з виделками до столу й почали виявляти, як 
то кажуть, кожен свій характер 1 нахили, налягаючи хто на 
ікру, хто на сьомгу, хто на сир. Собакевич, залишивши поза 
всякою увагою всі ці дрібниці, примостився до осетра, і, поки 
ті пили, розмовляли та їли, він за якусь чверть години умо
лов його всього, так що коли поліцеймейстер згадав було про 
нього і, сказавши: «а як вам, панове, здається цей утвір при
роди?» підійшов було до нього з виделкою разом з Іншими, 
то побачив, шо від утвору природи залишився самий тільки 
хвіст, а Собакевич прищулився так, мовби й не він 1, піді
йшовши до тарілки яка була далі від інших, штрикав виделкою 
в якусь сушену маленьку рибку. Упоравши осетра, Собакезич

1 Популярності.
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сів у крісло І вже більше не їв, не пив — і тільки мружив і клі
пав очима. Поліцеймейстер, здається, не любив жаліти вина; 
тостам не було числа. Перший тост був випитий, як читачі 
може й сами догадаються, за здоров'я нового херсонського 
помішика, потім за благоденство селян його і щасливе їх пе
реселення, потім за здоров’я майбутньої дружини його кра
суні, що зірвало приємну посмішку з вуст нашого героя. При
ступили до нього з усіх боків І почали переконливо просити 
залишитись хоч на два тижні в місті: «Ні, Павле Івановичу, як 
ви собі хочете, це виходить хату тільки холодити: иа поріг 
та й назаді Ні, ви проведіть час з нами! Ось ми вас одружимо. 
Адже правда, Іваие Григоровичу, одружимо його?»

— Одружимо, одружимо! — підхопив голова. — Хоч як 
опинайтесь руками й ногами, ми вас одружимо! Ні, батечку, 
потрапили сюди, так не нарікайте. Ми жартувати не лю
бимо.

— Що ж, навіщо опинатися руками й ногами, — сказав, 
посміхнувшись, Чичиков, — одруження не така річ, щоб теє, 
аби була наречена.

— Буде й наречена! Чому не бути? Все буде, все, що хо
чете!..

— А коли буде...
— Браво, залишається!—закричали всі,—віват, ура, Павле 

Івановичу! Ура! — І всі підійшли до нього цокатися з бокалами 
в руках. Чичиков перецокався з усіма. — Ні, ні, ще! — казали 
ті, що були завзятіші, і знову перецокались; потім полізли 
втретє цокатись, і перецокались втретє. За недовгий час усім 
зробилось весело надзвичайно. Голова, що був премилий чоло
вік, коли розвеселявся, обнімав кілька разів Чичикова, про
мовляючи в сердечному вияві: «Душа ти моя! мамонька моя!» 
і навіть, клацнувши пальцями, пустився пританцьовувати круг 
нього, приспівуючи відому пісню: «Ах ти такий і он який, ка- 
маринський мужик». Після шампанського розкупорили угор
ське, яке додало ще більше духу й розвеселило товариство. 
Про віст забули цілком; сперечалися, кричали, говорили про 
все, про політику, про військову навіть справу, викладали 
вільні думки, за які іншим часом самі б відшмагали своїх ді
тей. Розв’язали тут же безліч найтрудніших питань. Чичиков 
ніколи ще не почував себе в такому веселому настрої, уявляв 
себе вже справжнім херсонським поміщиком, говорив про 
всякі поліпшення: про трипільне господарство, про шастя й 
блаженство двох душ і почав читати Собакевичу послания
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Вертера 1 до Шарлотти, на які той кліпав тільки очима, сидячи 
в кріслі, бо після осетра почував великий потяг до сну. Чичи
ков зміркував і сам, шо почав уже занадто розв’язуватись, по
просив екіпаж і скористувався прокурорськими дрожками. 
Прокурорський кучер, як виявилось дорогою, був хлопець до
свідчений, бо правив однією тільки рукою, а другу засунув на
зад і придержував нею пана. Таким чином, уже прокурорськими 
дрожками доїхав він до себе в гостииицю, де довго ше в 
нього крутилась на язиці всяка дурниця: білява наречена з 
рум’янцем і ямочкою на правій щоці, херсонські села, капі
тали. Селіфанові навіть дано було деякі господарські на
к ази — зібрати всіх новопереселеиих мужиків, щоб зробити 
всім особисто поголовний переклик. Селіфан мовчки слухав 
дуже довго й потім вийшов з кімнати, сказавши Петрушці: 
«Іди роздягни пана!» Петрушка заходився скидаги з нього чо
боти й трохи не стяг разом з ними на .підлогу й самого пана. 
Але нарешті чоботи були зняті, пан роздягся як слід і, покру
тившись якийсь час на постелі, що рипіла немилосердно, за
снув зовсім херсонським поміщиком. А Петрушка тимчасом 
вииіс в коридор панталони й фрак брусничного кольору з іск
рою, який розіп’явши на дерев’яну вішалку, почав вибивяти 
хлистом і щіткою, напустивши пороху на весь коридор. Зби
раючись уже зняти їх, він глянув з галереї вниз і побачив Се- 
ліфана, що вертався з конюшні. Вони зустрілись поглядами і 
нюхом зрозуміли одии одного: пан, мовляв, уклався спати, 
можна і навідатися декуди. Зараз же, віднісши до кімнати 
фрак І паиталоии, Петрушка зійшов униз, і обидва пішли ра
зом, не кажучи одии одному нічого про мету подорожі й бала
каючи дорогою зовсім про стороннє. Прогулянку зробили вони 
недалеку, а саме — перейшли тільки иа другий бік вулиці, до 
будинку, що був навпроти гостиииці, і ввійшли в низенькі, 
скляні, закурені двері, шо приводили майже в підвал, де вже 
сиділо за дерев’яними сюлами багато всяких: і зголеними, із  
неголеними бородами, і в некритих кожухах, І просто в сорочці, 
а дехто й у фризовій г шинелі. Що робили там Петрушка з 
Селіфаном, бог їх відає, але вийшли вони звідти через годину, 
побравшись за руки, додержуючи цілковитої мовчанки, вияв
ляючи один до одного велику увагу І застерігаючи взаємно від 
усяких ріжків. Рука в руку, не випускаючи один одного, вони

• Вертев—  герой романа Гете (1749 — 1832) «Страждання молодого 
Вертера». Вертер —  тил ідеаліста, шо страждає від неподіленого кохання 
до Шарлотти.

* Фриз — гатунок грубо! шерстяної матерії.
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цілу чверть години вибиралися на сходи І иарешті-таки подо- 
лали їх і зійшли. Петрушка постояв з хвилину перед низень
ким своїм ліжком, розмірковуючи, як би лягти пристойніше, І 
ліг зовсім упоперек, так шо ноги його впиралися в підлогу. 
Селіфан ліг І собі на тому ж самому ліжку, вмістивши голову 
в Петрушки на череві А забувши про те, що йому слід було 
спати зовсім не тут, а може, в людській, якщо не в конюшні 
біля коней. Обидва заснули ту ж хвилину, знявши хропіння не- 
чуваної густоти, на яке пан з другої кімнати відповідав тон
ким носовим свистом. Незабаром слідом за ними все при
нишкло, і гостиницю обійняв непробудний сон; тільки в од
ному віконці видно ще було світло, де жив якийсь прибулий з 
Рязані поручик, дуже, мабуть, охочий до чобіт, бо замовив уже 
чотири пари і безнастанно примірював п’яту. Кілька разів під
ходив вій до постелі з тим, щоб їх скинути й лягти, але ніяк 
не міг: чоботи справді були добре пошиті, і довго ще піднімав 
він ногу і оглядав спритно й напрочуд пригнаний каблук.

Р О З Д І Л  VIII

Покупки Чичикова стали предметом розмов. У місті пішли 
поголоски, чутки, міркування про те, чи вигідно купувати на 
вивід селян. У суперечках багато хто відзначився досконалим 
знанням справи. «Звісно, — говорив дехто, — це так, проти 
цього нічого не скажеш: землі в південних губерніях справді 
гарні й родючі; але як то буде селянам Чичикова без води? 
Адже річки немає ніякої». «Це б ще нічого, що нема води, 
це б нічого, Степане Дмитровичу, але ж переселення ненадійна 
річ. Річ відома, що таке мужик: на новій землі та ще зайня
тись Хліборобством, та нічого в нього немає—ні хати, ні кілка, 
ні дрючка — утече, як двічі два, так п’ятами накиває, що й 
сліду не дошукаєшся». «Ні, Олексію Івановичу, дозвольте, до
звольте, я не погоджуюсь з тим, що ви кажете, що мужик 
Чичикова втече. Руська людина здатна до всього і звикає до 
всякого клімату. Пошли її  хоч на Камчатку, та дай тільки 
теплі рукавиці, вона поплескає руками, сокиру в руки, і пішла 
ставити собі нову хату». «Але, Іване Григоровичу, ти спустив 
з ока важливу річ: ти не спитав ще, який мужик у Чичикова. 
Забув про те, що хорошої людини не продасть поміщик; я ла
ден голову покласти, коли мужик Чичикова не злодій і не п’я
ниця в останній мірі, гультяй і буйної поведінки». «Так, так, з 
цим я згоден, це правда, ніхто не продасть хороших людей, і
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мужики Чичикова — п’яниці, але треба взяти до уваги, що ось 
тут і е мораль, отут і полягає мораль: вони тепер негідники, а, 
переселившись на нову землю, зразу можуть стати чудовими 
підданцями. Уже було немало таких прикладів: просто в житті, 
та і з історії також». «Ніколи, ніколи, — казав управитель ка
зенних фабрик, — повірте, ніколи цього не може бути. Бо в 
селян Чичикова буде тепер двоє снльиих ворогів. Перший во
рог є близькість губерень малоросійських, де, як відомо, віль
ний продаж вина. Я вас запевняю, за два тижні вони зіп'ються 
і будуть квачі. Другий ворог є сама звичка до бродяжни
цького життя, яка неодмінно набувається мужиками під час 
переселення. Треба хіба, щоб вони вічно були перед очима 
Чичикова, щоб він держав їх у міцних руках, гаияв би їх за 
всяку дрібницю, та не те, щоб покладаючись на когось, а щоб 
сам-таки особисто, де слід, дав би й зуботичину, й попотилич- 
ннка». «Навіщо ж Чичикову морочитись самому й давати по- 
потиличника? Він може знайти й управителя». «Еге, знайдете 
упрариі-еля: всі шахраї!» «Шахрай тому, що пани не займа
ються ділом». «Це правда!» — підхопили багато хто. Коли пан 
сам хоч будь-скільки тямить у господарстві та вміє розбирати 
людей, у нього завжди буде хороший управитель». Але упра
витель сказав, що менше, як за 5000, не можна знайти хоро
шого управителя. Але голова сказав, що можна й за 3000 
знайти. Але управитель сказав: «Де ж ви його знайдете? Хіба 
в себе в носі?» Але голова сказав: «Ні, не в носі, а в тутеш
ньому ж повіті, а саме — Петро Петрович Самойлов: ось упра
витель, якого треба для мужиків Чичикова!» Багато було та
ких, що співчували Чичикову, і труднощі переселення такої 
величезної кількості селян їх надзвичайно лякали; почали 
дуже побоюватись, щоб не сталося навіть бунту між таким 
неспокійним народом, як селянин Чичикова. На це поліцеймей
стер зауважив, що бунту нема чого боятись, що для того, щоб 
відвернути його, існує влада капітана-справника, що капітанові- 
справнику самому і їхати не треба, а послати тільки замість 
себе один картуз свій, то один цей картуз пожене селян до са
мого місця їх проживання. Багато хто викладав свої думки 
про те, як викоренити буйний дух, що пойняв селян Чичикова. 
Думки були всякого роду: були такі, що вже занадто відго
нили військовою жорстокістю та суворістю, мабуть, чи не зай
вою; були, проте, й такі, що дихали лагідністю. Поштмейстер 
зауважив, що перед Чичиковим лежить священний обов'язок, 
що він може стати серед своїх селян у деякому роді батьком, 
за його висловом, запровадити навіть добродійну освіту, 1 при
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цій нагоді озвався з великою похвалою про Ланкастерову і 
школу взаємного навчання.

Отак міркували й говорили в місті, і багато хто, спонуку- 
ваний співчуттям, переказали навіть Чичикову особисто деякі 
з цих порад; пропонували навіть конвой для безпечного пере
провадження селян на місце проживання. За поради Чичиков 
дякував, кажучи, що при нагоді не промине з них скористува
тися, а від конвою відмовився рішуче, кажучи, що він зовсім 
не потрібний, що куплені ним селяни напрочуд сумирної вдачі, 
почувають самі добровільний нахил до переселення, і що бунту 
між ними ні в якому разі бути не може.

Усі ці поголоси й міркування призвели, проте, до найспри
ятливіших наслідків, яких тільки міг сподіватись Чичиков. А 
саме, пішли чутки, що він не більше і не менше, як мільйонник. 
Жителі міста і так, як уже ми бачили в першому розділі, сер
дечно полюбили Чичикова, а тепер, після таких чуток, полю
били ще сердечніше. А втім, коли сказати правду, воии всі були 
народ добрий, жили між собою в злагоді, поводились зрвсім 
по-приятельському і бесіди їхні мали печать якоїсь особливої 
простодушності й близькості: «любий друже, Ілля Ілліч! Слу
хай, брат, Антипатор Захарович!.. Ти забрехався, мамочко, 
Іване Григоровичу!» До поштмейстера, якого звали Іваи Андрі
йович, завжди додавали: шпрехен зі дейч, Іван Андрейч? Одно 
слово, усе було дуже по-сімейному. Багато було не без освіти: 
голова палати знав напам’ять «Людмилу» г Жуковського, яка 
ще була тоді свіженькою новиною, і майстерно читав багато 
місць, особливо: «бір заснув, долина спить» і СЛОВО: «чу!» так, 
що справді ввижалось, ніби долина спить; для більшої подіб
ності він навіть у цей час заплющував очі. Поштмейстер 
удався більше в філософію і читав вельми пильно, навіть но
чами, Юнгові «Ночі» і «Ключ до таїнств натури» Еккартсгау- 
зена 3, з яких робив вельми довгі виписки, але якого роду воии

■ Ланкастер Джозеф  (1778— 1838)— англійський педагог. Ланкастер
ська школа взаємного навчання заснована на тому, шо вчитель навчає 
тільки кращих учнів, а воин вже навчають слабших. Ланкастерська система 
була модна в Росії в 20-х роках XIX в., і школи взаємного навчання булн 
дуже поширені.

2 *Людмила» — балада В. А. Ж уковського, що була вперше надруко
вана в журналі «Вестник Европы» і незабаром стала дуже популярною.

3 Юнг-Штіллінг (1740— 1817), Еккартсгаузен  (1752— 1803)—німецькі 
містичні письменники. В 20-х роках XIX ст. переклади згаданих творів 
Юнга та Єккартсгаузена користувалися популярністю серед містично на
строєних дворян та чиновників.
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були, це нікому не було відомо. А втім, він був дотепник, бар
вистий у словах, і любив, як сам висловлювався, присмачити 
мову. А присмачував він мову безліччю різних часток, як от: 
«любий ти мій, отакий якнй-небудь, знаєте, розумієте, можете 
собі уявити, відносно, так би мовити, певним чином» та ін
шими, які сипав він мішками; присмачував він мову теж до
сить удало підморгуванням, примруженням одного ока, що 
все надавало вельми їдкого виразу багатьом його сатиричним 
натякам. Інші теж були, більше чи менше, люди освічені: хто 
читав Карамзіна, хто «Московские ведомости», хто навіть і 
зовсім нічого не читав. Хто був те, що звуть тюрюк, тобто лю
дина, яку треба було піднімати стусаном на що-небудь; хто 
був просто бабак, що лежав, як то кажуть, цілий вік на боці, 
так шо й піднімати його було б марною річчю: не встане ні в 
якому разі. Щодо пристойності, вже відомо, всі вони були 
люди надійні: сухотного між ними нікого не було. Усі були 
такого роду, яким дружини в ніжних розмовах, шо відбу
ваються на самоті, давали назви: кубишки, товстунчика, пу
занчика, чорнушки, кікі, жужу і ін. Але взагалі вони були на
род добрий, повний гостинності, і людина, що зажила з ними 
хліба-солі aбq просиділа вечір за вістом, уже ставала чнмсь 
близьким,— тим більше Чичиков із своїми чарівними якостями 
й способами, який знав справді велику таємницю подобатись. 
Вони так полюбили його, що він не бачив засобів, як вирва
тися з міста; тільки й чув ВІН: ну, тиждень, ще один тиждень 
поживіть з нами, Павле Івановичу!— одно слово, він був но
шений, як то кажуть, на руках. Але незрівнянно визначніше 
було враження (річ цілком дивовижна!), яке справив Чичиков 
на дам. Щоб це будь-скільки пояснити, слід було б сказати 
багато про самих дам, про їхнє товариство, описати, як то 
кажуть, живими фарбами їхні душевні якості; але для автора 
це дуже важко. З одного боку, спиняє його безмежна пошана 
до дружин сановників, а з другого боку... з другого боку, 
просто важко. Дами міста N. були... ні, ніякими способами не 
можу; почувається ніби острах. У дамах міста N. найвизнач
ніше було те... Аж дивно, зовсім не піднімається перо, немов 
свинець якийсь сидить у ньому. Та вже хай: про характер їх, 
видно, треба полишити сказати тому, в кого живіші фарби й 
більше їх на палітрі, а нам доведеться хіба слів двоє про зов
нішність та про те більш, що поверхове. Дами міста N. були те, 
що зветься презентабельні, і в цьому відношенні їх можна 
було сміливо поставити за зразок усім іншим. Щодо того, як 
поводитись, додержати тону, підтримати етикет, безліч при
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стойностей найтоиших, а особливо допильнувати моди до най- 
останніших дрібниць, то в цьому вони випередили навіть дам 
петербурзьких і московських. Одягалися вони з великим сма
ком, їздили по місту в колясках, як веліла остання мода, по
заду похитувався лакей, і ліврея в золотих позументах. Ві
зитна картка, будь вона писана хоч на трефовій двійці або буб
новому тузі, але річ була дуже священна. Через неї дві дами, 
великі приятельки і навіть родички, пересварилися зовсім, а 
саме за ге, що одна з них якось понехтувала контрвізитом. 
І вже хоч як намагалися потім чоловіки й родичі помирити їх, 
але ні: виявилось, що все можиа зробити на світі, одного 
тільки не можна — помирити двох дам, що посварились за 
нехтування візиту. Так обидві дами й залишилися взаємно- 
неприхильними, за висловом міського світу. Щодо займання 
перших місць, відбувалося теж безліч вельми сильних сцен, 
які навіювали чоловікам іноді зовсім рицарські великодушні 
поняття про заступництво. Д у е л і', звісно, між ними не відбу
валися, бо всі були цивільні чиновники, але зате один одному 
намагався накапостити, де було можна, що, як відомо, часом 
буває важче за всяку дуель. У звичаях дами міста N. були 
строгі, сповнені благородного обурення проти всього пороч
ного 1 всяких спокус, карали без усякого жалю всякі слабості. 
Якщо ж між ними й відбувалося яке-небудь те, що зветься 
друге-третє, то воно відбувалося потай, так що не давалося 
ніяк узнати, що відбувалося; зберігалась уся достойність, 1 
сам чоловік був так підготований, що коли й бачив друге- 
третє, або чув про нього, то відповідав коротко й розважливо 
прислів’ям: яке кому діло, що кума з кумом сиділа? Ще треба 
сказати, що дами міста N. відзначалися, як і багато дам петер
бурзьких, незвичайною обережністю 1 пристойністю в словах 
І висловах. Ніколи не говорили вони: я висякалась, я спітніла, 
я плюнула, а говорили: я полегшила собі ніс, я обійшлася за 
допомогою хусточки. Ні в якому разі не можна було сказати: 
ця склянка або ця тарілка смердить. І навіть ие можна було 
сказати нічого такого, що дало б натяк на це, а говорили за
мість того: ця склянка негарно поводиться, або щось на зразок 
цього. Щоб ще більше облагородити російську мову, половина 
майже слів була викинута зовсім з розмови, а тому вельми

1 Д уель  — поєдинок за допомогою холодної або вогнепальної зброї 
для відновлення ображеної честі. Походження дуелі коріниться в особли
вому понятті про «дворянську честь», яке виникло за доби феодалізму. 
На початку XIX в. дуелі в Росії найчастіше відбувалися у військовому 
середовищі.
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часто треба було вдаватись до французької мови, зате вже 
там, по-французькому, інша річ: там дозволялися такі слова, 
які були багато жорстокіші від згаданих. Отже, ось шо можна 
сказати про дам міста N.. говорячи більш поверхово. Та коли 
заглянути глибше, то, звісно, відкриється багато інших речей, 
але вельми небезпечно заглядати глибше в дамські серця. 
Отже, обмежившись поверхнею, будемо продовжувати. Досі 
всі дами якось мало говорили про Чичикова, віддаючи йому, 
проте, все належне в приємності шляхетного поводження; але 
з того часу, як пройшли чутки про його мільйонство, зна
йшлися й інші властивості. А втім, дами були зовсім не інтере- 
сантки; виною було слово «мільйонник», — не сам мільйонник, 
а якраз тільки слово; бо в самому звуку цього слова, поза 
всяким грошовим мішком, міститься шось таке, шо діє і на 
людей негідників, і на людей ні се ні те, і на людей хороших,— 
одно слово, на всіх діє. Мільйонник має ту вигоду, що може 
бачити підлоту, зовсім некорисливу, чи підлоту, не засновану 
на жодних розрахунках: багато хто дуже добре знає, шо ні
чого не одержить від нього і не має ніякого права одержати, 
але неодмінно хоч забіжить поперед нього, хоч засміється, хоч 
скине капелюх, хоч напроситься насильно на той обід, куди 
дізнається, шо запрошено мільйонника. Не можна сказати, 
шоб ця ніжна прихильність до підлоти була відчута дамами; 
а проте, у багатьох вітальнях почали говорити, що, звісно, Чи
чиков не перший красунь, але зате такий, як слід бути муж
чині, шо будь він трохи товший або повніший, це вже було б 
недобре. При цьому було сказано якось навіть трохи образ
ливо про тоненького мужчину, шо вій більш нічого, як шось 
ніби зубочистка, а не людина. В дамських убраннях виявилось 
багато різних додатків. У купецькому ряду стався на
товп, мало не тиск; утворилося навіть гуляння, до такої міри 
наТхало екіпажів. Купці дивувались, побачивши, як кілька 
штук матерії, шо були привезені ними з ярмарку й не сходили 
з рук через ціну, яка здалася високою, пішли відразу в діло й 
були розкуплені нарозхват. Під час обідні в однієї з дам по
мітили внизу таке руло ', яке розтопірчило плаття на півцеркви. 
так що присутній тут же дільничний пристав дав наказ посу
нутись народові далі, тобто ближче до паперті, шоб якось не 
прим'явсь туалет її  високоблагородія. Сам навіть Чичиков не 
міг почасти не помітити такої незвичайною уваги. Одного разу, 
вернувшись до себе додому, він знайшов на столі в себе листа:

1 Р уло  —  оборкв на спідниці.
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звідки й хто приніс його, нічого не можиа було дізнатись, 
трактирний слуга озвався, що принесли, мовляв, 1 не веліли ка
зати від кого. Лист починався дуже рішуче, а саме так: «Ні, я 
мушу до тебе писати!» Потім говорено було про те, що є таємне 
співчуття між душами; ця істина скріплена була кількома 
крапками, що зайняли майже піврядка; потім ішло кілька ду
мок, вельми визначних своєю справедливістю, так що вва
жаємо майже за необхідне їх виписати. «Що життя наше? До
лина, де оселилися скорботи. Що світ? Юрба людей, яка не по
чуває». Далі та, що писала, згадувала, що змочує слізьми 
рядки ніжної матері, яка, минуло двадцять п’ять років, як уже 
не існує на світі; запрошувала Чичикова в пустелю, залишити 
назавжди місто, де люди в душних огорожах не користуються 
повітрям; закінчення листа бриніло навіть цілковитим розпа
чем і замикалось таким віршем:

Дві горлиці покажуть,
Д е  мій холодний прах;
Воркуючи прокажуть,
Що вона сконала в сльозах.

В останньому рядку не було розміру, а втім, це байдуже: 
лист був написаний в дусі тодішнього часу. Ніякого підпису 
теж не було: ні імені, ні прізвища, ні навіть місяця та дня. 
У розізстіріиш1 було тільки додано, що його власне серце 
мусить відгадати, хто писав, і що на балі в губернатора, який 
має бути завтра, буде присутній сам оригінал.

Це дуже його заінтересувало. В анонімі2 було так багато 
принадного і підбурюючого цікавість, що він перечитав 1 
вдруге, і втретє листа і нарешті сказав: «Цікаво б, одначе, 
знати, хто б це така писала!» Одно слово, справа, як видно, 
була серйозна; більше години він усе думав про це, нарешті, 
розставивши руки й нахиливши голову, сказав: «А лист дуже, 
дуже кучеряво написаний!» Потім, само собою розуміється, 
лист був згорнутий і покладений у шкатулку, в сусідстві з 
якоюсь афішею й запрошувальним весільним білетом, що сім 
років зберігався в тому самому стані й на тому самому місці. 
Трохи згодом принесли до нього справді запрошення на бал 
до губернатора, — справа вельми звичайна в губернських мі-

1 Постскриптум — дописка до лнста після підпису.
2 Анонім  — лнст без підпису. Анонім взагалі означає невідомий, без

іменний.
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стах; де губернатор, там І бал, Інакше иіяк не буде належної 
любові та пошани від дворянства.

Усе стороннє було ту ж мить відставлено й відсунуто геть, 
І все було скеровано на готування до балу; бо справді було ба
гато спонукливих і під’южджуючих причин. Зате, може, від са
мого створення світу не було згаяио стільки часу на туалет. 
Ціла година була присвячена тільки на саме розглядання об
личчя в дзеркалі. Пробувалось надати йому безліч різних ви
разів: то поважного й статечного, то шанобливого, але з де
якою посмішкою, то просто шанобливого без посмішки; від
важено було в дзеркало кілька поклонів у супроводі неясних 
звуків, почасти схожих на французькі, хоч по-французькому 
Чичиков не знав зовсім. Він зробив навіть самому собі безліч 
приємних сюрпризів, підморгнув бровою й губами і зробив на
віть дешо язиком; одно слово, чого тільки не робиш, залишив
шись на самоті, почуваючи до того ж, шо гарний, та до того ж 
бувши певен, шо ніхто не заглядає в щілину. Нарешті -він 
злегка плеснув себе по підборіддю, сказавши: «ох ти, мордан- 
чику такий!» І почав одягатись. Якнайбільш задоволений на
стрій супроводив його весь час одягання; надіваючи підтяжки 
або пов’язуючи галстук, він розшаркувався і вклонявся з особ
ливою спритністю, І хоч ніколи не танцював, але зробив ант
раша. Це антраша спричинило маленький невинний наслідок: 
затремтів комод і впала з столу шігка.

Поява його на балу спричинила незвичайну дію. Все, що 
тільки було, звернулось йому назустріч, хто з картами в руках, 
хто на найцікавішому пункті розмови, промовивши: «а нижній 
земський суд відповідає на це...» Але т о  таке відповідає зем
ський суд, це вже він кинув набік і поспішив з привітанням до 
нашого героя. «Павле Івановичу!.. Ох, боже мій, Павле Івано
вичу!.. Серце моє, Павле Івановичу!.. Ось де ви, Павле Івано
вичу!.. Любий Павле Івановичу! Найшановніший Павле Івано
вичу!.. Ось він, наш Павло Іванович!.. Дозвольте стиснути вас, 
Павле Івановичу!.. Давайте-но його сюди, ось я його поцілую 
міцно, мого дорогого Павла Івановича!» Чичиков відразу від
чув себе в кількох обіймах. Не встиг зовсім видряпатись з 
обіймів голови, як опинився вже в обіймах поліцеймейстера; 
поліцеймейстер здав його інспекторові лікарської управи; Ін
спектор лікарської управи— відкупникові, відкупник — архі
текторові... Губернатор, що в той час стояв коло дам і держав 
в одній руці цукерковий білет 1 і болонку, побачивши його, ки

1 На цукеркових білетах, тобто папірцях, у які загорталися цукерки, 
друкувалися різні віршики, вислови і ін.
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нув на підлогу і білет, і болонку, тільки заскавчало собача; 
одно слово, поширив він радість і веселість надзвичайну. Не 
було обличчя, на якому не виявилося б задоволення або при
наймні відбиток загального задоволення. Так буває на облич
чях чиновників під час огляду прибулим начальником доруче
них керуванню їх місць: після того, як уже перший страх ми
нув, вони побачили, що багато що йому подобається, і він сам 
зволив, нарешті, пожартувати; тобто промовити з приємною 
посмішкою кілька слів. Сміються вдвоє у відповідь на це, об
ступивши його, прибічні чиновники; сміються від душі ті, хто, 
правда, не зовсім добре почув промовлені ним слова, і нарешті 
який-небудь поліцейський, шо стояв далеко біля дверей, біля 
самого виходу, поліцейський, шо зроду не сміявся за все життя 
і щойно показав народові кулака, і той, шо за незмінними за
конами відбиття виявляє иа обличчі своєму якусь посмішку, 
хоч ця посмішка більше подібна до того, якби хто-небудь зби
рався чхнути після міцного тютюну. Герой наш відповідав 
усім і кожному і почував якусь спритність незвичайну: укло
нявся направо й наліво, за своїм звичаєм, трохи набік, але 
зовсім вільно, так шо зачарував усіх. Дами тут же обступили 
його блискучою гірляндою і нанесли з собою цілі хмари вся
кого роду пахощів: одна дихала розами, від другої віяло вес
ною і фіалками, третя вся наскрізь була напахчена резедою; 
Чичиков підводив тільки ніс догори та нюхав. У вбраннях їх
ніх смаку було прірва: мусліни, атласи, серпанки були таких 
блідих модних кольорів, яким навіть і назви не можна було 
добрати (до такої міри дійшла тонкість смаку). Стрічкові баити 
й букети квітів пурхали там 1 там по платтях у найкартиниі- 
шому безладі, хоч над цим безладом працювала багато по
рядна голова. Легкий головний убір держався тільки на самих 
вухах, і, здавалося, казав: «Ой, полечу, шкода тільки, шо не 
підійму з собою красуню!» Талії були обтягнені і мали найміц- 
ніші й найприємніші для ока форми (треба зауважити, шо 
взагалі всі дами міста N. були досить повні, але шнурувалися 
так майстерно і мали таке приємне поводження, що товшиии 
ніяк не можна було помітити). Усе було в них обмірковане й 
завбачене з надзвичайною уважністю- шия, плечі були від
криті саме стільки, скільки треба, 1 ніяк не далі; кожна оголила 
свої володіння до тієї межі, доки почувала з власного пере
конання, що вони здатні погубити людину; решта все було при
ховано з надзвичайним смаком: або якийсь легесенький гал- 
стучок із стрічки, легший від пирожного, відомого під Ім’ям 
поцілунку, ефірно обіймав шию, або випущені були з-за пліч,
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з-під плаття, маленькі зубчасті стінки з тонкого батисту, ві
домі під ім’ям скромностей. Ці скромності приховували спе
реду і ззаду те, що вже не могло завдати згуби людині, а тим- 
часом примушували підозрівати, що саме там і була та згуба. 
Довгі рукавички були надіті не щільно до рукавів, але умисне 
залишали оголеними збудні частини рук вище ліктя, які в ба
гатьох дихали завидною повнотою; у деяких навіть тріснули 
лайкові рукавички, спонукані насунутися далі; одно слово, 
здається, наче на всьому було написано: ні, це не губернія, не 
столиця, це сам Париж! Тільки місцями раптом висувався 
якийсь небачений землею чепець або навіть якесь, мало не 
павине перо, противно всім модам, на власний смак. Але ж 
без цього не можна, така вже властивість губернського міста: 
неодмінно воно де-небудь та спіткнеться. Чичиков, стоячи пе
ред нимн, думав: «котра ж однак писала?» і висунув було впе
ред ніс; але по самому носу шарпнула його ціла низка ліктів, 
обшлагів, рукавів, кінців стрічок, пахучих шемізеток 1 І плат
тів. Галопад2 летів на всю свою силу: поштмейстерша, капі- 
тан-справник, дама з голубим пером, дама з білим пером, гру
зинський князь Чіпхайхілідзев, чиновник з Петербурга, чинов
ник з Москви, француз Куку, Перхуновський, Беребендов- 
ський — усе знялось і полинуло...

— ОвваІ почала писати губерніяі — промовив Чичиков, од- 
ступивши назад, і як тільки дами порозсідались по місцях, вій 
знову почав виглядати, чи не можна по виразу в обличчі І в 
очах пізнати, котра писала; але ніяк не можна було пізнати ні 
по виразу в обличчі, «і по виразу в очах, котра писала. 
Скрізь було помітно таке ледь-ледь виявлене, невловиме 
тонке — у, яке тонке!.. Ні, — сказав сам собі Чичиков, — 
жінки — це такий предмет... — Тут він I рукою махнув,— 
просто годі й говорити! Піди-но, спробуй розповісти або пере
дати все те, що бігає в їхніх обличчях, всі ті заломинки, на
тяки, а от просто нічого не передаси. Самі очі їхні така безко
нечна держава, в яку заїхала людина, — і згадуй, як звали! 
Вже її звідти ні гачком, нічим не витягнеш. Ну, спробуй, на
приклад, описати самий блиск їхній: вогкий, бархатний, цук
ровий. Бог їх знає, якого немає ще! і твердий, і м'який, І на
чавіть зовсім томний, або, як дехто каже, в млості, або без 
млості, але гірше, ніж у млості, так от зачепить за серце 
та й поведе по всій душі, немов смичком. НІ, просто не

1 Шемізетко — вставка або манішка в дамських ліфах.
* Галопад, або галоп  — танець.
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добереш слова: галантерна половина людського роду, та й 
тільки.

ПробачтеІ здається, з уст нашого героя злетіло слівце, під
хоплене на вулиці. Що ж поробиш? Таке на Русі становище 
письменника! А втім, коли слово з вулиці потрапило в книгу, 
не письменник винен, винні читачі, і передусім читачі з вищого 
товариства: від инх перших не почуєш жодного порядного 
руського слова, а французькими, німецькими та англійськими 
вони, мабуть, наділять у такій кількості, що й не захочеш, і 
наділять навіть з додержанням усіляких вимов, — по-францу
зькому, в ніс і гаркавлячи, по-англійському вимовлять як ли- 
чить птахові, і навіть фізіономію зроблять пташину, і навіть 
посміхаються з тих, хто не зуміє зробити пташино! фізіономії; 
а от тільки руським нічим не наділять, хіба що з патріотизму 
збудують собі на дачі хату на російський смак. Ось які читачі 
вищого стану, а за ними і всі, хто залічує себе до вищого 
стану! А тимчасом яка вибагливість! Хочуть неодмінно, щоб 
усе було написане мовою найдобірнішою, очищеною та благо
родною,— одно слово, хочуть, щоб російська мова сама со
бою спустилася відразу з хмар, вироблена як слід, і сіла їм 
прямо на язик, а їм би більше нічого, як тільки роззявити рота 
та виставити його. Звісно, мудрована жіноча половина люд
ського роду; але шановні читачі, треба признатись, бувають 
ще мудроваиіші.

А Чичиков заходив тимчасом у цілковите нерозуміння і не 
міг вирішити, котра з дам писала листа. Спробувавши втупити 
уважніше погляд, він побачив з дамського боку теж вияв чо
гось, що посилало разом і надію, і солодкі муки в серце бід
ного смертного, що він нарешті сказав: «Ні, ніяк не можна 
вгадати!» А проте, це нітрохи не зменшило веселого настрою, 
в якому він перебував. Він невимушено й спритно розмінявся 
з деякими дамами приємними словами, підходив до тієї і дру
гої дрібним кроком, або, як то кажуть, дріботів ніжками, як 
звичайно роблять маленькі старигани-чепуруни на високих 
каблуках, звані мишачими жеребчиками, що забігають вельми 
моторно коло дам. Подріботівши з досить зручними поворо
тами направо й наліво, він човгнув тут же ніжкою у виглядг 
коротенького хвостика або на зразок коми. Дами були дуже 
задоволені і не тільки відшукали в ньому купу приємностей і 
люб’язностей, але навіть почали знаходити величний вираз в 
обличчі, щось навіть марсівське 1 і військове, що, як відомо.

1 Від слова М арс— міфологічний бог війни.
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дуже подобається жінкам. Навіть через нього в ж р  починали 
трохи сваритись: помітивши, що він ставав звичайно біля две
рей, деякі навперебій поспішали зайняти стілець ближче до 
дверей, і коли одній пощастило зробити це раніше, то мало не 
сталася пренеприємна історія, і багатьом, що бажали собі зро
бити те саме, здалося вже занадто огидним таке зухвальство.

Чичиков так зайнявся розмовами з дамами, або, краще, 
дами так зайняли й закрутили його своїми розмовами, підси
паючи купу найвигадливіших і найтонши.х алегорій, які всі 
треба було розгадувати, від чого навіть виступив у нього на 
лобі піт, що він забув виконати обов’язок пристойності і підійти 
передусім до хазяйки. Згадав він про це вже тоді, коли почув 
голос самої губернаторші, що стояла перед ним уже кілька 
хвилин. Губернаторша промовила дещо ласкавим і лукавим 
голосом з приємним похитуванням голови: «А, Павле Івано
вичу, так ось як ви!..» Достоту не можу переказати слів гу
бернаторші, але було сказано щось сповнене великої люб’яз
ності в тому дусі, в якому висловлюються дами й кавалери в 
повістях наших світських письменників, охочих описувати ві
тальні і похвалитися знанням вищого тону, в дусі того, що 
невже заполонили так ваше серце, що в ньому немає більше ні 
місця, ні найтіснішого куточка для безжально забутих вами? 
Герой наш повернувся ту ж  хвилину до губернаторші І вже 
зібрався дати їй відповідь, мабуть, нічим не гіршу від тих, що 
дають у модиих повістях Звонські, Лінські, Лідіни, Греміни І 
всякі спритні військові люди, як, ненароком підвівши очі, спи
нивсь відразу, мов прибитий громом.

Перед ним стояла не сама губернаторша: вона держала під 
руку молоденьку шістнадцятилітню дівчину, свіженьку блон
динку з тоненькими й ладними рисами обличчя, з гостреньким 
підборіддям, з чарівно закруглим овалом обличчя, яке худож
ник узяв би за зразок для мадонни ', і яке тільки рідким ви
падком трапляється на Русі, де любить усе показатися в ши
рокому розмірі, усе, ЩО ТІЛЬКИ Є: і гори, і ліси, і степи, І об
личчя, і губи, і ноги; ту саму блондинку, яку він зустрів по до
розі, їхавши від Ноздрьова, коли з дурості кучерів або коней 
їхні екіпажі так чудно зіткнулись, переплутавшись упряжкою, 
і дядя Митяй з дядею Миняєм узялись розплутувати діло. Чи
чиков так збентежився, що не міг промовити жодного пут

1 М адонна — «мати божа* в християнських легендах, у живопису й 
скульптурі зображувалася молодою красивою жінкою.
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нього слова І пробурмотів чорт зна що таке, чого б уже ніяк 
не сказав ні Гремін, ні Звонський, ні Лідій.

— Ви не знаєте ще моєї дочки?—сказала губернаторша,— 
Інститутка, щойно випущена.

Він відповів, що уже мав щастя несподіваним чином позна
йомитись; спробував ще дещо додати, але дещо зовсім не 
вийшло. Губернаторша, сказавши два-три слова, нарешті віді
йшла з дочкою в другий кінець зали до інших гостей, а Чичи
ков усе стояв нерухомо иа одному й тому ж самому місці, як 
людина, яка весело вийшла на вулицю затим, щоб прогуля
тися, з очима, схильними дивитися на все, і раптом нерухомо 
спинилася, згадавши, що вона забула щось, і вже тоді дурні
шого нічого не може бути за таку людину: вмить безтурбот
ний вираз злітає з обличчя її; вона силкується пригадати, що 
забула вона: чи не хустку? але хустка в кишені; чи не гроші? 
але гроші теж у кишені, все, здається, при ній, а тимчасом 
якийсь невідомий дух шепоче їй на вухо, що вона забула щось. 
І от уже дивиться воиа розгублено й невиразно на юрбу, що 
рухається перед нею, на літаючі екіпажі, иа ківери й рушниці 
проходячого полку, на вивіску, і нічого гаразд не бачить. Так 
1 Чичиков раптово зробився чужий усьому, що діялося навколо 
нього. В цей час з дамських благовонних вуст до нього поли
нула безліч натяків і запитань, перейнятих наскрізь тонкістю і 
люб’язністю. «Чи дозволено нам, бідним жителям землі, бути 
такими зухвалими, щоб спитати вас, про що мрієте?» «Де 
знаходяться ті щасливі місця, в яких пурхає думка ваша?» 
«Чи можна дізнатись ім’я тієї, що завела вас у цю солодку 
долину задумливості?» Але вій відповідав на все цілковитою 
неуважністю, і приємні фрази каиули, як у воду. Він навіть до 
того був негречний, що скоро відійшов від них у другий бік, 
бажаючи поглянути, куди пішла губернаторша з своєю доч
кою. Але дами, здається, не хотіли залишити його так скоро; 
кожна в душі вирішила вжити всіх можливих засобів, таких 
небезпечних для сердець наших, 1 пустити в діло все, що було 
кращого. Треба зауважити, що в деяких дам, я кажу, в деяких, 
це не те, що у всіх, є маленька слабість: коли вони помітять 
у себе щось особливо гарне, чи лоб, чи рот, чи руки, вже ду- 
думають, що найкраща частина обличчя їхнього так перша і 
впаде всім у вічі, і всі відразу заговорять в один голос: «поди
віться, подивіться, який у неї прекрасний грецький ніс», або: 
«який правильний, чарівний лоб!» У котрої ж гарні плечі, та 
певна наперед, що всі молоді люди будуть цілком захоплені 
й раз у раз повторюватимуть у той час, коли вона буде прохо
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дити мимо: «ах, які чудесні в цієї плечі!» а на обличчя, во
лосся, ніс, лоб навіть не глянуть, а коли й глянуть, то як на 
щось стороннє. Таким чином думають деякі дами. Кожна 
дама дала собі внутрішню обітницю бути якомога чарівнішою 
в танцях і показати в усьому блиску добірність того, що в неї 
було найдобірнішого. Поштмейстерша, вальсуючи, з такою 
томністю спустила набік голову, що почувалося справді щось 
неземне. Одна дуже люб'язна дама, що приїхала зовсім не за 
тим, щоб танцювати, з причини невеликого, як сама вислови
лась, інкомодіте ', що сталося у вигляді горошинки на правій 
нозі, внаслідок чого мусила навіть надіти плисові2 чобітки,— 
проте, не втерпіла й зробила кілька кругів у плисових чобіт
ках, саме для того, щоб поштмейстерша ие забрала справді 
забагато собі в голову.

Але все це ніяк не справило гаданої дії на Чичикова. Він 
навіть ие дивився на круги, роблені дамами, але раз у раз під
водився навшпиньки виглядати поверх голів, куди б могла за
братись цікава блондинка; присідав і вниз також, видивляючись 
поміж плечей і спин, нарешті дошукався й побачив її, що си
діла разом з матір’ю, над якою величаво похитувалась якась 
східна чалма з пером. Здавалось, ніби він хотів узяти їх при
ступом; чи весняний настрій подіяв на нього, чи штовхав його 
хто ззаду, тільки він протискався рішуче вперед, незважаючи 
ні на що; відкупник дістав від нього такий поштовх, що зато
чився і ледве-ледве втримався на одній нозі, а то б, звісно, 
повалив за собою цілий ряд; поштмейстер теж оступився і по
дивився на нього з подивом, змішаним з досить тонкою іро
нією, але він на них не глянув; в!н бачив тільки здалека блон
динку, що надівала довгу рукавичку і, без сумніву, палала ба
жанням пуститися літати по паркету. А вже там, збоку, чо
тири пари витинали мазурку; каблуки ламали підлогу, І армій
ський штабс-капітан працював і душею, і тілом, і руками, і но
гами, викручуючи такі па, яких і вві сні нікому не траплялось 
викручувати. Чичиков прошмигнув повз мазурку майже на са
мих каблуках і прямо до того місця, де сиділа губернаторша 
з дочкою. Проте він підступив до них дуже боязко, не дріботів 
так жваво І франтовито ногами, навіть трохи зам’явся І в усіх 
рухах виявилась якась ніяковість.

Не можна сказати напевне, чи справді прокинулося в на
шому герої почуття кохання, навіть сумнівно, щоб пани та

1 Інкомодіте — незручність, труднощі.
* Плисові — бархатні.
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кого роду, тобто не так шоб товсті, а втім, 1 не те щоб тонкі, 
здатні були до кохання. Але, з усім тим, тут було щось таке 
чудне, щось у такому роді, чого він сам не міг собі пояснити: 
йому здалося, як сам він потім признавався, шо весь бал з 
усім своїм гомоном і шумом став на кілька хвилин ніби десь 
далеко; скрипки й труби затинали десь за горами, і вве пой
нялося туманом, схожим на недбало змальоване поле на кар- 
іині. 1 з цього млистого, абияк накиданого поля виходили ясно 
й викінчено самі тільки тонкі риси знадливої блондинки: її 
овально-заокруглене личко, ЇЇ тоненький, тоненький стан, який 
буває в інститутки перших місяців після випуску, ї ї  біле, 
майже просте платтячко, що легко і зручно охопило в усіх 
місцях молоденькі і стрункі члени, які позначалися в якихось 
чистих лініях. Здавалось, вона вся скидалася на якусь іграшку, 
виразно виточену з слонової кості; вона тільки одна біліла й 
виходила прозорою і світлою з каламутної і непрозорої юрби.

Видно, так уже буває на світі, видно, й Чичикови на кілька 
хвилин у житті обертаються на поетів, але слово поет буде 
вже занадто. Принаймні він відчув себе зовсім чимсь ніби мо
лодим чоловіком, мало-мало не, гусарином. Побачивши біля них 
порожнього стільця, він зразу ж його зайняв.

Розмова спочатку не клеїлась, але' після справа пішла, І 
розмова навіть почала набувати форсу але... Тут на превели
кий жаль треба зауважити, що люди статечні й на важливих 
посадах якось трохи важкуваті в розмовах з дамами; на це 
майстри пани поручики, 1 ніяк не далі капітанських чинів. Як 
вони роблять, бог їх відає: здається, й не дуже мудрі речі го
ворять, а дівиця раз у раз качається на стільці від сміху; стат
ський же совітник бог знає, що розкаже: або поведе мову про 
те, що Росія дуже простора держава, або пустить комплімент, 
якого, звісно, вигадано не без дотепності; а якщо скаже що- 
небудь смішне, то сам незрівняно більше сміється, иіж та, що 
його слухає. Тут це зауважено для того, щоб читачі бачили, 
яому блондинка почала позіхати під час оповідань нашого ге
роя. Проте, герой зовсім пього не помічав, розповідаючи без
ліч приємних речей, які вже траплялось йому розповідати в 
подібних випадках в різних місцях, а саме: в Симбірській гу
бернії у Софрона Івановича Безпечного, де була тоді дочка 
його Аделаїда Софронівна з трьома зовицями, Марією Гаври
лівною, Олексаидрою Гаврилівною та Адельгейдою Гаврилів
ною; у Федора Федоровича Перекроєва в Рязанській губернії;

і Форс — сила, спритність, зухвальства
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у Фрола Васильовича Победоносного в Пензенській губернії 
та в брата його Петра Васильовича, де були своячениця його 
Катерина Михайлівна і троюрідні сестри її, Роза Федорівна 
та Емілія Федорівна; у Вятській губернії у Петра Варсоноф’є- 
вича, де була сестра невістки його Пелагея Єгорівна з небогою, 
Софією Ростиславівною й двома зведеними сестрами, Софією 
Олександрівною та Маклатурою Олександрівною.

Всім дамам зовсім не сподобалось таке поводження Чичи
кова. Одна з них умисне пройшла повз нього, щоб дати йому 
це помітити, і навіть зачепила блондинку досить недбало тов
стим руло свого плаття, а шарфом, що пурхав круг плеч її, 
розпорядилася так, що він махнув кінцем своїм ї ї  по самому 
обличчю; в той самий час позад нього з одних дамських уст 
злинуло разом з запахом фіалок досить колюче й ущипливе 
зауваження. Але, чи він не почув справді, чи прикинувся, що не 
почув, тільки це було негаразд, бо думкою дам треба доро
жити: в цьому він і покаявся, але вже після, отже, пізно.

Обурення, у всіх відношеннях справедливе, відобразилось 
на багатьох обличчях. Хоч яка велика була в товаристві вага 
Чичикова, хоч він і мільйонник, і в обличчі його виявлялася 
велич і навіть щось марсівське та військове, але є речі, що їх 
дами не простять нікому, хоч хто він буде, і тоді прямо пиши 
пропало! Є випадки, де жінка, хоч яка вона слабка й безсила 
характером порівняно з чоловіком, але стає відразу твердіша 
не тільки за чоловіка, але й за все, що тільки є на світі. Зне
вага, виявлена Чичиковим, майже невмисна, відновила між 
дамами навіть згоду, яка була на краю загибелі з нагоди за- 
володіння стільцем. В вимовлених ним випадково якихось су
хих і звичайних словах знайшли колючі натяки. На довершення 
лиха хтось із молодих людей склав тут же сатиричні вірші на 
товариство танцюристів, без чого, як відомо, ніколи майже не 
обходиться на губернських балах. Ці вірші були приписані від
разу ж Чичикову. Обурення зростало, 1 дами почали говорити 
про нього в різних кутках в дуже несприятливих тонах; а 
бідиа інститутка була знищена цілковито, І вирок 7й уже був 
підписаний.

А тимчасом героєві нашому готувалася иайнеприємиїша 
несподіванка: в той час, коли блондинка позіхала, а він розпо
відав їй деякі історійки, що трапилися за різних часів, 1 навіть 
торкнувся був грецького філософа Діогена *, показався з 
останньої кімнати Ноздрьов. Чи з буфета він вирвався, чи з

1 Д іоген  — старогрецький філософ, що жив суворим аскетом.



невеликої зеленої вітальні, де відбувалася гра сильніша, ніж 
звичайний віст, чи своєю волею, чи виштовхали його, тільки 
він з’явився веселий і радісний, ухопивши під руку прокурора, 
якого, мабуть, уже тягав деякий час, бо бідний прокурор по
вертав на всі боки свої густі брови, немов добираючи засобу 
визволитися від цієї дружньої підручної подорожі. Справді, 
вона була нестерпна. Ноздрьов, хильнувши куражу в двох 
чашках чаю — звісно, не без рому — брехав немилосердно. 
Побачивши ще здалека його, Чичиков зважився навіть на 
жертву, тобто залишити своє завидне місце і скільки мога хут
чіше віддалитися; нічого доброго не віщувала йому ця зуст
річ. Та, як на лихо, в цей час нагодився губернатор, який вия
вив незвичайну радість, що знайшов Павла Івановича, І спи
нив його, просячи бути за суддю суперечці його з двома да
мами щодо того, чи довготривала жіиоча любов, чи ні; а тим- 
часом Ноздрьов уже побачив його і йшов прямо назустріч.

— А, херсонський поміщик, херсонський поміщик!— кри
чав вій, підходячи і заливаючись сміхом, від якого тремтіли 
його свіжі, рум’яні, як весняна роза, щ оки.— Що, багато на
торгував мертвих? Ви ж не знаєте, ваше превосходительство,— 
горлав він тут же, обернувшись до губернатора, — він торгує 
мертвими душами! їй-богу! Слухай, Чичиков! ти ж, я тобі 
кажу по дружбі, ось ми всі тут твої друзі, ось і його превосхо
дительство тут, я б тебе повісив, їй-богу, повісив!

Чичиков просто не зиав, де сидів.
— Чи повірите, ваше превосходительство,— провадив Ноз

дрьов,— як сказав він мені: продай мертвих душ, я так і лус
нув зо сміху. Приїжджаю сюди, мені кажуть, що накупив на 
три мільйони селян на вивід. Яких на вивід! Та він торгував у 
мене мертвих. Слухай, Чичиков, та ти скотина, їй-богу, скотина, 
ось його превосходительство тут, — чи правда, прокуроре?

Але прокурор і Чичиков, і сам губернатор зайшли в таке 
замішання, що не добрали зовсім, що відповісти, а тимчасом 
Ноздрьов, нітрохи не звертаючи уваги, плів напівтверезу мову:

— Ти вже, брат, ти, ти... я не відійду від тебе, доки не 
дізнаюсь, навіщо ти купував мертві душі. Слухай, Чичиков, 
тобі ж, певно, соромно, у тебе, ти сам знаєш, немає кращого 
друга, як я. Ось і його превосходительство тут, чи правда, 
прокуроре? Ви не повірите, ваше превосходительство, як ми 
один до одного прив’язані, тобто просто, коли б ви сказали, 
ось я тут стою, а ви б сказали: «Ноздрьов, скажи по совісті, 
хто тобі дорожчий, батько рідний чи Чичиков?» — скажу: Чи
чиков, їй-богу! Дозволь, серце, я тобі вліплю один безе-
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Вже ж ви дозвольте, ваше превосходительство, поцілувати 
мені його. Атож, Чичиков, ги вже не переч, одну безешку 1 доз
воль відтиснути тобі на білосніжній щоці твоїй.

Ноздрьов був так відіпхнутий з своїм безе, що мало не по
летів на землю; від нього всі відступились і не слухали біль
ше; та все ж слова його про купівлю мертвих душ були про
мовлені на все горло і супроводжені таким голосним сміхом, 
шо привернули увагу навіть тих, хто був у найдальших кут
ках кімнати. Ця новина такою здалася дивною, що всі спи
нилися з якимсь дерев’яним, безглуздо запитливим виразом. 
Чичиков помітив, що багато дам переморгнулося між собою 
з якоюсь злісною їдкою посмішкою, і у виразі деяких облич 
показалося щось таке двозначне, що ще дужче збільшило це 
збентеження. Що Ноздрьов брехун нестерпний, це було відомо 
всім, і зовсім не було вдивовижу чути від нього цілковиті ні
сенітниці; але смертний, — справді, важко навіть зрозуміти, 
як злагоджений цей смертний: хоч яка буде безглузда новина, 
а тільки б вона була новина, він неодмінно перекаже її дру
гому смертному, хоч би саме для того тільки, щоб сказати- 
«дивіться, яку брехню пустили!» А другий смертний залюбки 
прихилить ухо, хоч потім скаже сам: «та це зовсім паскудна 
брехня, не варта ніякої уваги!» І слідом за тим зараз же від
рядиться шукати третього смертного, щоб розповівши йому, 
потім разом з ним скрикнути з благородним обуренням: «яка 
паскудна брехня!» І це неодмінно обійде місто, і всі смертні, 
скільки їх є, неодмінно наговоряться вдосталь і потім визна
ють, що це не варте уваги й негідне, щоб про нього говорили.

Ця недоладна нібито пригода помітно збентежила нашого 
героя. Хоч які дурні слова дурня, а іноді бувають вони до
статні, щоб збентежити розумну людину. Він став почувати 
себе незручно, негаразд; достоту немов прегарно начищеним 
чоботом уступив раптом у брудну смердючу калюжу, — одно 
слово, недобре, зовсім недобре! Він пробував про це не ду
мати, намагався розвіятись, розважитись, присів у віст, але все 
пішло, як криве колесо: двічі походив він під чужу масть, 1, 
забувши, що по третій не б’ють, розмахнувся з усієї руки й 
ударив здуру свою ж. Голова ніяк не міг збагнути, як Павло 
Іванович, що так добре і, можна сказати, тонко розуміється 
на грі, міг зробитй такі помилки ! підвіз навіть під обух 2 його 
пікового короля, на якого він, за власним висловом, надіявся,

1 Безешка — поцілунок.
* Під обух— піл  удар.
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як на бога. Звісно, поштмейстер і голова і навіть сам поліцей
мейстер, як ведеться, жартували з нашого героя, що вже чи 
не закоханий він, і що ми знаємо, мовляв, що серденько Павла 
Івановича кульгає, знаємо ким і підстрелене; але все це ніяк 
його не тішило, хоч як він пробував посміхатись і віджартову
ватись. За вечерею теж він ніяк не був спроможний розгорну
тись, незважаючи на те, що товариство за столом було при
ємне, і що Ноздрьова давно вже вивели, бо самі навіть дами 
нарешті помітили, що поведінка його занадто ставала скан
дальна. Посеред котильйону 1 він сів на підлогу й почав хапати 
за йоли танцюючих, що було вже ні на що не схоже, за ви
словом дам. Вечеря була дуже весела: всі обличчя, що миг
тіли перед потрійними свічниками, квітами, цукерками й пляш
ками, були осяяні найбільш невимушеним задоволенням. Офі
цери, дами, фраки, все стало люб’язне аж до нудоти. Чоло
віки схоплювалися з стільців і бігли віднімати в слуг блюда, 
щоб з незвичайною вправністю запропонувати їх дамам. Один 
полковник подав дамі тарілку з соусом иа кінці оголеної 
шпаги. Чоловіки поважних літ, між якими сидів Чичиков, го
лосно сперечалися, заїдаючи путнє слово рибою чи яловичи
ною, умоченою нещадним чином у гірчицю, і сперечалися про 
ті речі, в яких він сам навіть завжди брав участь; але він був 
подібний до якоїсь людини, стомленої або розбитої далекою 
дорогою, якій нічого не йде на думку, і яка ке здолає ввійти 
ні в що. Навіть не діждався він закінчення вечері І поїхав до 
себе незрівняно раніше, иіж мав звичай від'їздити.

Там, у цій кімнаті, такій знайомій читачеві, з дверима, за
ставленими комодом, і тараканами, що іноді визирали з кутків, 
стан думок і духу його був так само неспокійний, як неспо
кійне те крісло, в якому він сидів. Неприємно, каламутно 
було в нього на серці, якась важка пустка була там. «Бодай 
вас чорт забрав усіх, хто вигадав ці бали!» — казав він спере
сердя. «Ну, чого з дур у  зраділи? В губернії неврожай, дорож
неча, так ось вони до балів! От штука: повбирались у 
бабські ганчірки! Диво яке, що інша накрутила на себе тисячу 
карбованців! Та це ж коштом селянського оброку або, ще 
гірше, коштом совісті нашого брата. Відомо ж. навіщо береш 
хабаря і кривиш душею: на те, щоб дружині дістати на шаль 
або на всякі роброни 2, щоб вони запались, як їх називають. 
А через віщо? Щоб не сказала яка-небудь паплюжка Сидо

і Котильйон —  танець, що виконувався наприкінці балу.
* Роброни — дамські плаття.
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рівна, що на поштмейстерші було краще плаття, так через неї 
бух тисячу карбованців. Кричать: бал, бал, веселощіі Просто 
погань бал, не в руському дусі, не в руській натурі, чорзиа- 
шо таке: дорослий, повнолітній раптом вискочить увесь у чор
ному, обскубаний, обтягнутий, як чортик, і давай місити но
гами. Інший навіть, стаючи в пару, перемовляється з другим 
про важливу справу, а ногами в той самий час, як козеня, 
вензелі направо й наліво... Все через мавпування, все через 
мавпування! Що француз у сорок років така ж дитина, яким 
був і в п’ятнадцять, так ось нумо й ми! Ні, справді... після вся
кого балу, справді, ніби який гріх зробив; і згадувати навіть 
про нього не хочеться. У голові просто нічого, як після роз
мови з світською людиною: усього вона наговорить, усього 
злегка торкнеться, усе скаже, чого насмикала з книжок — 
бучно, красиво, а в голові хоч би що з того виніс, і бачиш по
тім, як навіть розмова з простим купцем, що знає одне своє 
діло, але знає його твердо й досвідчено, краща за всі ці бряз
котельця. Ну, що ти з нього витиснеш, з цього балу? Ну, коли б, 
припустімо, який-небудь письменник надумав описувати усю 
цю сцену так, як вона є? Ну, 1 в книзі там була б вона така ж 
безглуда, як І в натурі. Що вона таке? чи моральна, чи не
моральна? — просто чорт знає, що таке! Плюнеш, та й книгу 
потім закриєш». Так відзивався несприятливо Чичиков про бали 
взагалі; але, здається, сюди домішалася інша причина обурення. 
Головна досада була не на бал, а на те, що трапилось йому 
спіткнутися, що він зненацька показався перед усіма бог зиає 
в якому вигляді, шо зіграв якусь чудну, двозначну роль. 
Звісно, глянувши оком статечної людини, він бачив, шо все це 
пусте, шо дурне слово нічого не важить, особливо тепер, коли 
головну справу уже оброблено як слід. Але людина — днвна: 
його засмучувала неприхильність тих самих, кого він не пова
жав і про кого висловлювався різко, ганьблячи їхню суєтність 
і вбрання. Це тим більше було йому прикро, шо, розібравши 
справу ясно, він бачив, що причиною цього був почасти сам. 
Проте, на себе він не розсердився, і в тому, звісно, мав рацію. 
Всі ми маємо маленьку слабість трохи щадити себе, а под
баємо краше відшукати якого-небудь ближнього, на якому б 
помститися за свою досаду, наприклад, на слузі, на чиновни
кові, нам підлеглому, який вчасно нагодився, на дружині, або 
нарешті на стільці, — який жбурнуть чорт знає куди, аж до 
дверей, так шо відлетить від нього ручка й спинка: хай, мов
ляв, знає, шо таке гнів. Так 1 Чичиков скоро знайшов ближ
нього, який потяг на плечах своїх усе, що тільки могла навіяти
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досада. Ближній цей був Ноздрьов, і, нема що казати, він був 
так відчищений з усіх боків і сторін, як хіба тільки якийсь 
пройдисвіт староста або ямщик буває відчищений яким-небудь 
бувалим досвідченим капітаном, а іноді й генералом, що понад 
багато висловів, які зробилися класичними, додає ще багато 
невідомих, яких винайдення належить власне йому. Увесь ро
довід Ноздрьова був перебраний, і багато членів його фамілії 
у висхідній лінії дуже потерпіли.

Але протягом того, як він сидів у твердому своєму кріслі, 
тривожений думками й безсонням, частуючи щиро Ноздрьова 
й усю рідню його, і перед ним блимала лойова свічка, якої 
гніт давно вже накрився нагорілою чорною шапкою, щохви
лини загрожуючи загасити її, і дивилася йому у вікна сліпа, 
темна ніч, що малася ось-ось посиніти від наближення сві
танку, і пересвистувалися віддалік далекі півні, і в зовсім за- 
снулому місті, може, пленталася де-небудь фризова шинель, 
бідолаха невідомо якого класу й чину, який знає одну тільки 
(гай-гай!) занадто второвану російським гультяйським наро
дом дорогу, — в цей час на другому кінці міста відбувалась 
подія, що мала ще погіршити неприємне становище нашого ге
роя. А саме, по далеких вулицях 1 закутках міста деренчав 
вельми чудний екіпаж, який викликав сумнів щодо своєї назви. 
Він не був схожий ні на тарантас, ні на коляску, ні на 
бричку, а був швидше схожий на товстошокий опуклий кавун, 
поставлений на колеса. Щоки цього кавуна, тобто дверці, шо 
мали сліди жовтої фарби, зачинялись дуже погано через по
ганий стан ручок і замків, абияк зв’язаних мотузками. Кавун 
був наповнений ситцевими подушками у вигляді кисетів, вал
ків і просто подушок; напханий мішками 'з хлібом, калачами, 
кокурками скородумками й кренделями з заварного тіста. 
Пиріг з курятиною і пиріг-розсольник2 виглядали навіть зверху. 
Позадки були зайняті особою лакейського походження, в 
куртці з доморобної вибійки, з неголеною шпакуватою боро
дою ,— особа, відома під ім’ям малого. Шум і скрегіт від за
лізних скобок та іржавих гвинтів розбудили на другому кінці 
міста будочника, який, підвівши спою алебарду, закричав 
спросоння що було сили: «хто йде?» — але, побачивши, що 
ніхто не йшов, а чулося тільки здалека деренчання, піймав у 
себе за коміром якогось звіра і, підійшовши до ліхтаря, ска
рав його тут же в себе на нігті. Після чого, залишивши але

1 Здобні ватрушки.
8 Пиріг з курятиною, гречаною кашею, січеними яйцями й розсолом.
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барду, знову заснув за статутами свого рицарства. Коні раз у 
раз падали на передні коліна, бо були нековаиі, 1 до того ж, як 
видно, спокійний міський брук їм був мало знайомий. Буда, 
зробивши кілька поворотів з вулиці на вулицю, нарешті, звер
нула в темний провулок повз невелику парафіальну церкву 
Миколи на Недотичках і спинилась перед ворітьми будинку 
протопопші. З брички вилізла дівка з хусткою на голові, в тіло
грійці, і гримнула обома кулаками у ворота так дуже, хоч би 
й чоловікові (малий у вибійчаній куртці був уже потім стягне
ний за ноги, бо спав, як мертвий). Собаки загавкали, 1 ворота, 
роззявившись, нарешті, проковтнули, хоч на превелику силу, 
цей незграбний дорожний утвір. Екіпаж заїхав на тісне под
вір’я, завалене дровами, курниками 1 всякими хлівцями, з екі
пажу вилізла пані: ця пані була поміщиця, колезька секре
тарша Коробочка. Старенька незабаром по від'їзді нашого ге
роя в такий зайшла неспокій щодо обману, який міг статися з 
його боку, що не поспавши три ночі підряд, зважилась поїхати 
до міста, незважаючи на те, що коні не були ковані, і там ді
знатися напевне, почому йдуть мертві душі 1 чи не схибила вона, 
боронь боже, продавши їх, може, за півдарма. До якого при
звело наслідку це прибуття, читач можедізнатися з однієї роз
мови, що відбулася між двома дамами. Розмова ця... але хай 
краще розмова ця буде в дальшому розділі.

Р О З Д І Л  IX
Вранці, раніше навіть того часу, який призначено в місті N. 

для візитів, з дверей оранжевого дерев’яного будинку з мезо
ніном І голубими колонами випурхнула дама в клітчастому че
пурному клокові супроводжена лакеєм у шинелі з кількома 
комірами й золотим галуном на круглому вилощеному капелю
хові. Дама спурхнула відразу з незвичайною похапливістю по 
відкинутих приступках у коляску, шо стояла біля ганку. Л а
кей зараз же зачинив даму дверцями, закидав приступками й, 
ухопившись за ремені позаду коляски, гукнув кучерові- пішові 
Дама везла щойно почуту яовину 1 почувала потяг непере
можний швидше її переказати. Щохвилини виглядала вона з 
вікна й бачила, на невимовну собі досаду, що все ще зали
шається півдороги. Всякий будинок здавався їй довшйм, ніж 
звичайно; біла кам'яна богадільня з вузенькими вікнами тяг
лася нестерпно довго, так що вона нарешті не стерпіла не 
сказати: «проклята будівля, 1 краю немаї* Кучер уже двічі ді

1 Дамський верхній одяг.
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ставав наказ: «швидше, швидше, Андрюшка! Ти сьогодні не
стерпно довго їдеш». Нарешті мета була досягнута. Коляска 
спинилась перед дерев'яним же одноповерховим будинком 
темносірого кольору, з білими барельєфчиками над вікнами, з 
високими дерев’яними штахетами перед самими вікнами й ву
зеньким палісадником, за штахетами якого тоненькі де
ревця побіліли від міської куряви, що ніколи з них не сходила. 
У вікнах мигтіли горщики з квітами, папуга, що хитався в 
клітці, учепившись дзьобом за кільце, і дві собачки, шо спали 
на сонці. В цьому будинку жила щира приятелька прибулої 
дами. Автор надзвичайно утруднюється, як назвати йому обох 
дам таким чином, щоб не розсердилися на нього, як сердилися 
давніше. Назвати вигаданим прізвищем небезпечно. Хоч яке 
вигадай ім’я, а вже неодмінно знайдеться в якомусь кутку на
шої держави, — гаразд, що велика, — хто-небудь, шо ким 
зветься, і неодмінно розсердиться не на життя, а на смерть, 
почне говорити, що автор умисне приїжджав секретно, щоб 
вивідати все, що таке він сам і в якому кожушку ходить, і до 
якої Аграфени Іванівни навідується, і що любить поїсти. На
звати ж по чинах, борон’ь боже, ще небезпечніше. Тепер у иас 
усі чини й стани такі роздратовані, що все, шо тільки буває в 
друкованій книзі, уже здається їм особистим: такий уже, 
видно, нахил у повітрі. Досить сказати тільки, що є в одному 
місті дурна людина, — це вже й особисте; раптом вискочить 
пай поважного вигляду й закричить: «адже я теж людина, 
виходить, я теж дурень»; одно слово, вмить зміркує, в чому 
річ. А тому, щоб уникнути всього цього, зватимемо даму, до 
якої приїхала гостя, так як вона звалась майже одностайно в 
місті N.. а саме: дамою приємною у всіх відношеннях. Цю назву 
вона набула законним способом, бо справді нічого не жалку
вала, щоб бути люб’язною до останньої міри. Хоч, звісно 
крізь люб’язність прокрадалася — ух, яка в’юнка жвавість жі
ночого характеру! і хоч часом у кожному приємному слові ії 
стриміла — ух, яка шпилька! А вже не доведи господи, що ки
піло в серці проти тієї, яка б пролізла як-небудь у перші. Але 
все це було огорнуте найтоншою шляхетністю, яка тільки бу
ває в губернському місті. Всякий рух робила вона з смаком, 
навіть любила вірші, навіть іноді мрійно вміла тримати голову, 
1 всі погодились, що вона справді дама приємна у всіх відно
шеннях. А друга дама, тобто приїжджа, не мала такої різно
манітності в характері, і тому зватимемо її — просто приємна 
дама. Приїзд гості збудив собачок, що спали на сонці: куд
лату Адель, що безнастанно плуталась у власній шерсті, і пе
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сика Попурі на тоненьких ніжках. Той і друга з гавкотом по
несли бубликами хвости свої в передпокій, де гостя звільня
лась від свого клока й зосталася в платті модного узору і ко
льору та в довгих хвостах на шні; жасміни полинули по всій 
кімнаті. Ледве тільки у всіх відношеннях приємна дама дізна
лася про приїзд просто приємної дами, так і вибігла до перед
покою. Дамн схопились за руки, поцілувались 1 скрикнулн, як 
скрикують інститутки, зустрівшись незабаром після випуску, 
коли маменьки ще не встигли пояснити їм, шо батько в од
нієї бідніший і нижчий чином, ніж у другої. Поцілунок був 
дзвінкий, бо .собачки загавкали знову, за що були покарані 
хусткою, і обидві дами пішли до вітальні — певна річ, блакит
н о ї— з канапою, овальним столом і навіть ширмочками, опо
витими плющем; слідом за ними побігли з гарчанням кудлата 
Адель і високий Попурі на тоненьких ніжках. «Сюди, сюди, 
ось у цей куточок! — казала хазяйка, саджаючи гостю в ку
ток диваца. — Ось так, ось так! Ось вам і подушка!» — Ска
завши це, вона запхнула їй під спину подушку, йа якій був 
вишитий шерстю рицар таким способом, як їх завжди виши
вають по канві: ніс вийшов драбинкою, а губи чотирикутником. 
«Яка ж я рада, що ви... я чую, хтось під'їхав, та думаю собі, 
хто б міг так рано? Параша каже: віце-губернаторша, а я 
кажу: ну, от, знову приїхала дура надокучати, 1 вже хотіла 
сказати, що мене нема дома...» Гостя уже хотіла було присту
пити до справи й переказати новину. Але вигук, що видала в 
цей час дама приємна у всіх відношеннях, відразу надав ін
шого напрямку розмові.

— Який веселенький ситець!— скрикнула у всіх відношен
нях приємна дама, дивлячись на плаття просто приємної дами.

— Так, дуже веселенький. А втім, Прасков’я Федорівна 
вважає, що краще, коли б кліточки були дрібніші 1 щоб не ко
ричневі були цяточки, а голубі. Сестрі я послала матерійку: 
це таке зачарування, якого просто не можна висловити. Уявіть 
собі: смужечки вузенькі-вузенькі, які тільки може уявити люд
ська фантазія, фои голубий і через смужку очка й лапки, очка 
й лапки, очка й лапки... Одно слово, незрівнянно! Можна ска
зати рішуче, що нічого ще не було подібного на світі.

— Любонько, це — надто рябе.
— Ах, ні, не рябе!
— Ах, рябе!
Треба зауважити, що у всіх відношеннях приємна дама 

була почасти матеріалістка, схильна до заперечень і сумнівів, 
і відкидала вельми багато що в житті.
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Тут просто приємна дама пояснила, що це аж ніяк не рябе, 
і скрикнула:

— А, вітаю вас: оборок більше не носять.
— Як не носять?
— Замість ннх фестончики.
— Ах, це негарно — фестончики!
— Фестончики, все фестончики: пелеринка з фестончиків, 

на рукавах фестончики, еполетики з фестончиків, унизу фестон
чики, скрізь фестончики.

— Негарно, Софіє Іванівно, коли все фестончики.
— Гарно, Анно Григорівно, до неймовірності; шиється на 

два рубчики, широкі пройми і зверху... Та ось, ось коли ви зди
вуєтесь, ось коли ви вже скажете, що... Ну, дивуйтесь: уявіть, 
ліфчики пішли ще довші, спереду ріжечком і передня кісточка 
зовсім виходить поза межі, спідниця вся збирається кругом, 
як бувало в старовину ф іж м и н а в іт ь  позаду трохи підклада
ють вати, щоб була справжня бельфам 2.

— Ну. вже це просто: признаюсь! — сказала дама приємна 
у всіх відношеннях, зробивши рух головою з почуттям гідності.

— Справді, це вже дійсно: признаюсь! — відповіла просто 
приємна дама.

— Вже як ви собі хочете, я нізащо не буду це наслідувати.
— Я сама теж... Справді, як уявиш, до чого Іноді доходить 

мода... ні на що не схоже! Я випросила в сестри викройку 
навмисне, для сміху; Маланья моя заходилася шити.

— Так у вас хіба є викройка? — скрикнула у всіх відно
шеннях приємна дама не без помітного сердечного зворушення.

— Якже, сестра привезла.
— Серденько, дайте її  мені, ради всього святого.
— Ах, я вже дала слово ПрасковЧ Федорівні. Хіба після 

неї?
— Хто ж носитиме після Прасков’ї Федорівни? Це вже за

надто диено буде, коли ви чужим даете перевагу перед своїми.
— Та вона теж мені двоюрідна тітка.
— Вона вам т!гка ще бозна-яка: з чоловікового боку... Ні 

Софіє Іванівно, я й слухати не хочу, це виходить — ви мені хо
чете заподіяти таку образу... Видно, я вам набридла вже; 
видно, ви хочете припинити зо мною всяке знайомство.

Бідна Софія Іванівна не знала зовсім, що їй робити. Вона

' Фіжми — спідниця на китовому вусі, рід криноліна, мола XVIII в.
2 Бельфам —  русифікований французький вислів: видна, показна жінка.



почувала сама, між яких сильних вогнів себе поставила.От 
тобі й похвасталась! Вона б ладна була поколоти за це гол
ками дурний язик.

— Ну, що ж наш чарівник? — сказала тимчасом дама 
приємна у всіх відношеннях.

— Ах, боже мій! що ж  це я так сиджу перед вами! Оце 
добре! Чи ви знаєте, Анно Григорівно, з чим я приїхала до 
вас? — Тут дух гості забило, слова* як яструби, готові були 
пуститися навздогін одне за одним, і тільки треба було до та
кої міри бути нелюдяною, як була щира приятелька, щоб на
важитися спинити її.

— Хоч як вихваляйте і підносьте його, — казала вона з 
жвавістю, більше ніж звичайною, — а я скажу прямо, і йому 
в вічі скажу, що він негідна людина, негідна, негідна, негідна!

— Та послухайте тільки, що я вам відкрию...
— Розпустили чуткн, що він гарний, а він зовсім не гарний, 

зовсім не гарний, і ніс у нього... найнеприємніший ніс...
— Дозвольте ж, дозвольте ж тільки розказати вам... сер

денько, Анно Григорівно, дозвольте розказати! Це ж історія, 
розумієте: історія, сконапель істоар ', — казала гостя з вира
зом майже розпачу і зовсім благальним голосом. Не завадить 
зауважити, що до розмови обох дам домішувалось дуже ба
гато чужоземних слів і іноді цілком довгі французькі фрази. 
Та хоч як сповнений автор побожності перед тими спасенними 
перевагами, що дає французька мова Росії, хоч як сповнений 
побожності перед хвальним звичаєм нашого вищого товари
ства, що висловлюється нею у всі години— звісно, з глибокого 
почуття любові до вітчизни, — але при всьому тому ніяк не 
зважиться вставити фразу будь-якої чужої мови в цю руську 
свою поему. Отже, будемо продовжувати по-руському.

— Яка ж історія?
— Ах, життя моє, Анно Григорівно! коли б могли ви 

тільки уявити те становище, в якому я перебувала! Уявіть, при
ходить до мене сьогодні протопопша, протопопша, отця Ки
рила дружина, і що б ви думали? наш смиренник, приїжджий 
наш — який, а?

— Як, невже він і протопопші строїв кури 2?
— Ах, Анно Григорівно, хай би ще кури, це ше дарма; 

слухайте тільки, що розповіла протопопша. Приїхала, каже, до

1 Те. що зветься історією (скалічений французький вислів).
1 *Строїв кури» — скалічений переклад французького вислову, який 

означає — залицятись.
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неї поміщиця Коробочка, перелякана 1 бліда, як смерть, І роз
казує, і як розказуєі слухайте тільки, справжній роман: зне
нацька глупої ночі, коли все вже спало в домі, розтинається 
стук у ворота, страшенний, який тільки можна собі уявити; 
кричать: відчиніть, відчиніть, а то висадимо .ворота! Як вам 
це подобається? Як вам після цього чарівник?

— Та що Коробочка, хіба молода й гарна з себе?
— Аж ніяк, зовсім стара.
— Ах, чудово! Так він до старої взявся? Ну, хороший же 

після цього смак у наших дам, знайшли в кого закохатись.
— Та ні ж бо, Анно Григорівно, зовсім не те, що ви га

даєте. Уявіть собі тільки те, шо з’являється озброєний з ніг до 
голови, на зразок Рінальдо Рінальдіні', і вимагає: продайте, 
каже, всі душі, які померли. Коробочка відповідає дуже ре
зонно, каже: я не можу продати, бо вони мертві. НІ, каже, 
вони не мертві; це моє, каже, діло знатн, чи мертві вони, чи ні; 
вони не мертві, не мертві, кричить, не мертві! одно слово, 
скандальозу наробив страшенного: усе село збіглося, дитята 
плачуть, усе кричить, ніхто нікого не розуміє, ну, просто, оррер, 
оррер, оррер2!.. Але ви собі уявити не можете, Анно Григо
рівно, як я перетривожилася, коли почула все це. «Голубонько 
пані, — каже мені Машка, — гляньте в дзеркало: ви бліді». 
Не до дзеркала, кажу, мені: я мушу їхати розповісти Анлі 
Григорівні. Ту ж хвилину наказую запрягти коляску; кучер 
Андрюшка питає мене, куди їхаги, а я нічого не можу й го
ворити, дивлюсь йому просто в вічі, як дурна; я гадаю, вій по
думав, шо я божевільна. Ах, Анно Григорівно, коли б ви тільки 
могли собі уявити, як я перетривожилася!

— Проте, це ж дивно,— сказала у всіх відношеннях при
ємна дама,—що б таке могли означати ці мертві душі? Я, при
знаюся, тут нічогісінько не розумію. Ось уже вдруге я все чую 
про ці мертві душі, а чоловік мій ше каже, що Ноздрьов бреше: 
щось, певно, та е.

— Але ж уявіть, Анно Григорівно, яке було моє стано
вище, коли я почула це. І тепер, каже Коробочка, я не знаю, 
каже, що мені робити. Примусив, каже, підписати мене яко
гось фальшивого папера, кинув п'ятнадцять карбованців асиг
націями; я, каже, недосвідчена, безпорадна вдова, я нічого не 
знаю... От так пригода! Та тільки якби ви могли хоч будь- 
скільки уявити, як я вся перетривожилася!

1 Італійський розбійник, герой ромаяа «Рінальдо Рінальдіні» німе* 
пького письменника Вульпіуса (1762—1627).

2 Ж ах!
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— Та тільки, як собі хочете, тут не мертві душі, тут кри
ється шось інше.

— Я, признаюсь, теж, — промовила не без здивування 
просто приємна дама й відчула тут же велике бажання дізна
тись, що б таке могло т.ут критися. Вона навіть промовила 
уривчасто: — А що ж, ви гадаєте, тут криється?

— Ну, як ви думаєте?
— Як я думаю? Я, признаюсь, зовсім розгубилася.
— А проте, я б усе-таки хотіла знати, які ваші щодо цього 

думки?
Але приємна дама нічого не добрала сказати. Вона вміла 

тільки тривожитись, але щоб скласти якесь тямке припущення, 
на це ї ї  ніяк невистачало, і тому більше, ніж усяка інша, вона 
мала потребу в ніжній дружбі та порадах.

— Ну, слухайте, що таке ці мертві душі, — сказала дама 
приємна у всіх відношеннях, і гостя при таких словах уся 
обернулася в слух: вушка її витяглися самі собою, вона під
велася, майже не сидячи і не тримаючись на дивані, І, незва
жаючи на те, що була почасти важкувата, стала відразу тон
ша, стала подібна до легкого пуху, що ось так і полетить у 
повітря від подиху.

Так руський барин, собачій і зух-мисливець, під’їжджаючи 
до лісу, звідки от-от вискочить загнаний у поле доїж дж а
чими 1 заєць, обертаєтеся увесь з конем своїм 1 піднесеним 
арапником в одну застиглу мить у порох, до якого от-от підне
суть огонь. Увесь уп’явся він очима в імлисте повітря і вже 
наздоганяє звіра, вже допече його, невідбійний, хоч як хай 
здіймається проти нього весь збурений сніговий степ, що пус
кає срібні зіркн йому в уста, у вуса, в очі, в брови 1 в боброву 
шапку.

— Мертві душі... — промовила у всіх відношеннях приємна 
дама.

— Що, що? — підхопила гостя вся в хвилюванні.
— Мертві душі!..
— Ах, говоріть, ради бога!
— Це просто вигадано тільки для омани, а річ ось у чому: 

він хоче викрасти губернаторську дочку!
Цей висновок, справді, був зовсім несподіваний і з усякого 

погляду незвичайний. Приємна дама, почувши це, так і скам’я
ніла на місці, зблідла, зблідла, як смерть, і, справді, перетри
вожилася не на жарт.

1 Доїжджачий — мисливець, який відає зграєю собак-гоичаків.
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— Ах. боже мійі — скрикнула вона, сплеснувши руками,— 
цього вже я б ніяк не могла гадати.

— А я, признаюсь, як ви тільки розкрили рот, зміркувала, 
в чому річ, — відповіла дама приємна у всіх відношеннях.

— Але яке ж після цього, Анно Григорівно, інститутське 
виховання! От 1 невинність!

— Яка невинність! Я чула, як вона говорила такі речі, що, 
признаюсь, у мене нестане духу вимовити їх.

— Знаєте, Анно Григорівно, це ж просто серце крається, 
коли бачиш, до чого дійшла нарешті неморальність.

— А чоловіки за нею дух ронять. А як на мене, так я, при
знаюсь, нічого не знаходжу в ній...

— Манірна нестерпно!
— Ах, життя моє, Анно Григорівно! Вона статуя, І хоч би 

який-иебудь вираз в обличчі.
— Ах, яка манірна! Ах, яка манірна! Боже, яка манірна! 

Хто навчив її, я не знаю, але я ще не бачила жінки, в якій 
було б стільки манірності.

— Серденько! Вона статуя і бліда, як смерть.
— Ах, не говоріть, Софіє Іванівно: рум’яниться безбожно.
— Ах, що ви, Анно Григорівно: вона крейда, крейда, 

справжнісінька крейда.
— Люба, я сиділа біля неї: рум’янець на палець завтовшки 

1 відпадає, як штукатурка, шматками. Мати вивчила, сама ко
кетка, а дочка ще перевершить матінку.

— Ну, дозвольте, ну складіть самі присягу, яку хочете, я 
ладна зараз же позбутися дітей, чоловіка, всього маєтку, коли 
в иеї є хоч одна крапелька, хоч часточка, хоч тінь якогось 
рум'янцю!

— Ах, що це ви говорите, Софіє Іванівно, — сказала дама 
приємна у всіх відношеннях 1 сплеснула руками.

— Ах, які ж ви справді, Анно Григорівно! Я з подивом на 
вас дивлюся! — сказала приємна дама і сплеснула руками.

Хай не здається читачеві чудним, що обидві дами булн не
згодні між собою в тому, що бачили майже одного й того са
мого часу. Є справді на світі багато речей, що мають уже 
таку властивість: коли на них гляне одна дама, вони вийдуть 
зовсім білі, а гляне друга — вийдуть червоні, червоні, як брус
ника.

— Ну, ось вам ще доказ, іцо вона бліда, — провадила 
приємна дама, — я пам’ятаю, як зараз, шо я сиджу коло Ма- 
нілова 9 кажу йому: гляньте, яка вона бліда! Справді, треба



бути до такої міри безтактними, як наші чоловіки, щоб захоп
люватись нею. А наш чарівник... Ах, яким він мені видався 
бридким! Ви не можете собі уявити, Анно Григорівно, до якої 
міри він мені видався бридким.

— А проте, знайшлися деякі дами, що були не байдужі до 
нього.

— Я, Анно Григорівно? От уже ніколи ви ие можете ска
зати цього, ніколи, ніколи!

— Та я й ие говорю про вас, нібито крім вас нікого нема.
— Ніколи, ніколи, Анно Григорівно! Дозвольте мені вам 

зауважити, що я дуже добре себе знаю; хіба що з боку яких- 
небудь дам, які грають роль неприступних.

— Це вже пробачте, Софіє Іванівно! Дозвольте вам ска
зати, що за мною таких скандальозностей ніколи Ще не води
лося. За ким іншим хіба, а вже за мною иі, дозвольте мені це 
вам зауважити.

— Чого ж ви образились? Там же були б інші дами, були 
навіть такі, що перші захоплювали стільця біля дверей, щоб 
сндіти до нього ближче.

Ну, вже після цих слів, промовлених приємною дамою, му
сила б неминуче настати буря, але, на превелике диво, обидві 
дами зразу притихли, і зовсім нічого не настало. У всіх відно
шеннях приємна дама згадала, що викройка від модного 
плаття іце не в II руках, а просто приємна дама зміркувала, 
що вона ще не встигла вивідати ніяких подробиць щодо від
криття зробленого II щирою приятелькою, і тому мир настав 
дуже скоро. А втім, не можна сказати, щоб обидві дами мали 
в своїй натурі потребу завдавати прикрості— і взагалі в ха
рактерах їхніх нічого не було злого, а так, невідчутно в роз
мові народжувалося само собою маленьке бажання кольнути 
одна одну; просто одна одній для невеличкої втіхи при нагоді 
вкине якесь живе слівце: ось, мовляв, тобі! на, візьми, з’їж! 
Різного роду бувають потреби в серцях як чоловічої, так і 
жіночої статі.

— Я ие можу, однак, зрозуміти тільки того, — сказала 
просто приємна дама, — як Чичиков, бувши людиною заїж 
джою, міг насмілитись на такий відважний пасаж. Не може 
бути, щоб тут не було учасників.

— А ви думаєте, нема їх?
— А хто ж би, гадаєте, міг допомагати йому?
— Ну, та хоч і Ноздрьов.
— Невже Ноздрьов?
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— А що ж? його ж на це вистачить. Ви знаєте, він рід- 
ного батька хотів продати або, ще краще, програти в карти.

— Ах, боже мій, про які цікаві новини я дізнаюся від вас! 
Я б ніяк не могла припустити, що і Ноздрьов був заплутаний 
у цій історії!

— А я завжди припускала.
— Як подумаєш, справді, чого тільки ие діється на світі: 

ну, чи можна було гадати, коли, пам’ятаєте, Чичиков щойно 
приїхав до нас у місто, що він учинить такий чудиий марш 1 
у світ? Ах, Анно Григорівно, коли б ви знали, як я перетриво
жилася! Якби не ваша прихильність і дружба... от уже, дійсно, 
на краю загибелі... Куди ж? Машка моя бачить, що я бліда, 
як смерть: серденько пані, каже меиі, ви бліді, як смерть. 
Машко, кажу, мені не до того тепер. Так от який випадок! 
Так і Ноздрьов тут, прошу покірно!

Приємній дамі дуже хотілося вивідати дальші подробиці 
щодо викрадення, тобто, о котрій годині й інше, але багато 
захотіла. У всіх відношеннях приємна дама прямо відмовилась 
незнанням. Вона не вміла брехати: припустити що-небудь,— 
це інша річ, та й то в такому разі, коли припущення спиралося 
на внутрішнє переконання; коли вже було відчуто внутрішнє 
переконання, тоді вона вміла постояти за себе, і спробував би 
якийсь дока-адвокат, що славиться хистом перемагати чужі 
думки, спробував би вій змагатися тут, побачив би вій, що 
значить внутрішнє переконання.

Що обидві дами цілком, нарешті, переконалися в тому, що 
спершу припустили лише, як припущення, — в цьому немає 
нічого незвичайного. Наш брат, народ розумний, як ми звемо 
себе, робить майже так само, і за доказ можуть бути наші 
вчені міркування. Спочатку вчений під'їжджає у них надзви
чайним падлюкою, починає боязко, помірковано, починає най- 
смиреннішим запитом: чи не звідти? чи не з того кутка дістала 
ім’я така-то країна? або: чи не належить цей документ до 
іншого, пізнішого часу? або: чи ие треба під цим народом ро
зуміти ось який народ? Цитує негайно тих і інших давніх 
письменників, і скоро тільки побачить якийсь натяк або, просто, 
здалося йому натяком, вже вій дістає рись і бадьориться, роз
мовляє з давніми письменниками запросто, ставить їм запити 
і сам навіть відповідає за них, забуваючи зовсім про те, що 
почав з боязкого припущення; йому вже здається, що він це

1 Марш —  вихід.
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бачить, що це ясно — І міркування закінчене словами: так 
ось як воно було, так ось який народ треба розуміти, так ось 
з якої точки треба дивитись на предмет! Потім на повним 
голос з кафедри, і новознайдена істина пішла гуляти по світу, 
набираючи собі послідовників та прихильників.

В той час, коли обидві дами так вдало й так дотепно 
розв’язали таку заплутану обставину, увійшов до вітальні 
прокурор з незмінною нерухомою своєю фізіономією, густими 
бровами й моргаючими очима. Дами навперебій заходилися 
викладати йому всі події, розповіли про купівлю мертвих душ, 
про намір викрасти губернаторську дочку і збили його зовсім 
з пантелику, так що скільки не стояв він на одному місці, не 
кліпав лівим оком і не бив себе хусткою по бороді, змітаючи 
звідти тютюн, але нічогісінько не міг зрозуміти. Так на тому й 
залишили його обидві дами й вирушили кожна в свій бік бун
тувати місто. Цей захід удалося здійснити їм за півгодини з 
чимось. Місто рішуче було збудоражене, скрізь сталися заво
рушення, і хоч би хто міг що-небудь зрозуміти. Дами вміли 
напустити такого туману в вічі всім, що всі, а особливо чинов
ники, якийсь час залишалися приголомшеними. Становище 
їхнє першої хвилини було подібне до становища школяра, 
якому вві сні товариші, що встали раніше, засунули в ніс гу
сара, тобто папірець з табакою. Потягши спросоння всю та- 
баку у себе з усією щирістю сонного, він прокидається, 
схоплюється, дивиться, як дурень, витріщивши очі, на всі боки 
і не може зрозуміти, де він, що з ним було, і потім уже роз
пізнає осяяні косим промінням сонця стіни, сміх товаришів, що 
поховались по кутках, і свіжий ранок, що заглядає у вікно 
разом з ожилим лісом, що бринить тисячами пташиних голо
сів, і освітленою річкою, що там і там зникає сліпучими викру
тасами між тонких онеретів, усю всипану голими дітлахами, 
що закликають до купання, і потім уже нарешті почуває, що 
в носі в нього сидить гусар. Таке достоту було першої хвилини 
становище мешканців і чиновників міста. Кожен, як баран, 
спинився, витріщивши очі. Мертві душі, губернаторська дочка 
й Чичиков збилися й поплуталися в головах їх надзвичайно 
чудно; і потім уже, після першого запаморочення, вони иіби 
почали розпізнавати їх і відділяти одне від одного, почали 
вимагати звіту і сердитись, бачачи, що справа ніяк не хоча 
пояснитися. Що за притча, справді, що за притча ці мертві 
душі? Логіки немає ніякої в мертвих душах, як же купуватп 
мертві душі? Де ж дурень такий візьметься? 1 на які сліпі 
гроші купуватиме він їх? І навіщо, до якого діла можна при
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ткнути ці мертві душі? І чого вплуталася сюди губернатор- 
ська дочка? Якщо вій хотів викрасти її, так навіщо для цього 
купувати мертві душі? Якщо ж купувати мертві душі, так 
навіщо викрадати губернаторську дочку? Подарувати, чи що, 
він хотів їй мертві душі? Що за дурницю, справді, рознесли 
по місту? Що за напрям такий, що не встигнеш повернутись, 
а тут уже й пустять історію, і хоч би якийсь глузд був... А от 
рознесли ж, виходить, була якась причина? Яка ж причина в 
мертвих душах? Навіть і причини немає. Це, виходить, про
сто— на городі бузина, нісенітниця, курзу-верзу, хнмери, це 
просто чорт би його забрав!.. Одно слово, пішли чутки, 
чутки, і все місто заговорило про мертві душі й губернатор
ську дочку, про Чичикова й мертві душі, про губернаторську 
дочку й Чичикова, І все, що тільки було, зрушилось... Як 
вихор, крутнулося доти, здавалось, дрімливе місто! Вилізли з 
нір усі маруди й бабаки, що позалежувались у халатах по 
кілька років дома, складаючи провину то на шевця, що пошив 
тісні чоботи, то на кравця, то на п’яницю-кучера; усі ті, що 
припинили давно вже всякі знайомства й зналися тільки, як 
то кажуть, з поміщиком Завалишиним та Пфіежаєвим, знаме
ниті терміни, виведені від дієслів «полежати» та «завалитись», 
які у великому вжитку в нас на Русі, так само, як фраза: 
заїхати до Сопикова та Храповицького, яка означає всякі 
мертві сни на боці, на спині й у всіх інших положеннях з 
вихрапами, носовими висвистами й іншими властивостями, ус! 
ті, яких не можна було виманити з дому навіть закликом на 
півтисячну .уху з двохаршинними стерлядями 1 всякими тану
чими в роті кулебяками; одно слово, виявилось, що місто І 
людне, і велике, 1 населене як слід. Показався якийсь Сисой 
Пафнутійович і Макдональд Карлович, що про них і не чутн 
було ніколи; у вітальнях застовбичив якийсь довгий-довгий з 
простреленою рукою, такий високий на зріст, якого навіть І 
не видно було. На вулицях показалися криті дрожки, невідомі 
лінійки, торохтілки, деренчалки — 1 заварилася каша. Іншим 
часом і в інших обставинах такі чутки, може, й не звернули б 
на себе ніякої уваги, але місто давно вже не діставало 
ніяких зовсім звісток. Навіть не траплялося протягом трьох 
місяців нічого такого, що звуть у столицях комеражами а це, 
як відомо, для міста те саме, що вчасний довіз харчових при
пасів. У міському поговорі виявились відразу дві зовсім про
тилежні думки й утворилися відразу дві протилежні партії:
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чоловіча й жіноча. Чоловіча партія, найбільш безтямна, звер
нула увагу на мертві душі. Жіноча зайнялася виключно ви
краденням губернаторської дочки. У цій партії, треба заува
жити на честь дамам, було незрівнянно більше ладу й 
обачності. Таке вже, видно, саме призначення їх бути гарними 
хазяйками й розпорядницями. Все в них незабаром набуло 
живого, певного вигляду, одяглося в ясні й очевидні форми, 
пояснилось, очистилось, одно слово, — вийшла викінчена кар
тинка. Виявилось, що Чичиков давно вже був закоханий, і ба
чились вони в саду при місячному світлі, що губернатор навіть 
віддав би за нього дочку, бо Чичиков багатий, як лихвар, коли б 
причиною не була дружина його, яку він покинув (звідки 
вони дізнались, що Чичиков жонатий — це нікому не було ві
домо), і що дружина, яка страждає від безнадійного кохання, 
написала листа губернаторові самого зворушливого, і Чичиков, 
побачивши, що батько й мати ніколи ие погодяться, зважився 
на викрадення. В інших домах розповідалося це трохи інакше: 
що в Чичикова немає зовсім ніякої дружини, але що він, як 
людина тонка, що діє напевно, вирішив затим, щоб дістати 
доччину руку, почати справу з матері і мав з нею сердечний 
таємний зв’язок, і що потім зробив декларацію щодо доччиної 
руки; але мати, злякавшись, щоб ие сталося злочину, против
ного релігії, і почуваючи в душі муки сумління, відмовила ціл
ком, і що ось тому Чичиков зважився на викрадення. До 
всього цього приєдналося багато пояснень і поправок у міру 
того, як чутки проходили нарешті в найглухіші провулки. На 
Русі ж товариства нижчі дуже люблять поговорити про плітки, 
що бувають у товариствах вищих, а тому почали про все це 
говорити в таких дімках, де навіть у вічі не бачили й ие знали 
Чичикова, пішли додатки і ще дальші пояснення. Сюжет ста
вав щохвилини цікавіший, набував щодня викінченіших форм, 
і нарешті такий, як є, у  всій своїй викінченості, внесений був 
у власні вуха губернаторші. Губернаторша, як мати сімейства, 
як перша в місті дама, нарешті, як дама, що не підозрівала ні
чого подібного, була вкрай ображена такими історіями і прой
нялась обуренням, у всіх відношеннях справедливим. Бідна 
блондинка витримала найприкріший іеіе-а-іеіе  *, який 
тільки будь-коли траплялося мати шістнадцятилітній дівчині. 
Полилися цілі потоки розпитів, допитів, доган, загроз, докорів, 
умовлянь, так що дівчина кинулася в сльози, ридала й̂  не 
могла зрозуміти жодного слова; швейцарові було дано найсу-
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воріший наказ не приймати ні в який час ні в якому разі Чи
чикова.

Зробивши своє діло щодо губернаторші, дами иапосілись 
на чоловічу партію, намагаючись схилити їх на свій бік і 
твердячи, що мертві душі вигадка і вжита тільки на те, щоб 
відвериути ,всяке підозріння й успішно вчинити викрадення. 
Багато навіть з чоловіків були збиті з певного шляху й при
стали до їхньої партії, незважаючи на те, що підпали великим 
наріканням від своїх же товаришів, які вилаяли їх бабами й 
спідницями, іменами, як відомо, дуже образливими для чоло
вічої статі.

Та хоч як озброювались і опинались чоловіки, а в їхній 
партії зовсім не було такого ладу, як .у жіночій. Усе в них 
було якесь черстве, неотесане, недоладне, негоже, нестройне, 
негарне; в голові розгардіяш, колотнеча, плутанина, неохай
ність у думках — одно слово, так і визначилась у всьому 
пуста природа чоловіча, природа груба, важка, нездатна ні до 
домоурядництва, ні до середчних переконань, маловірна, ле
дача, сповнена безупинних сумнівів і вічного страху. Вони 
казали, що все це дурниця, що викрадення губернаторської 
дочки більше справа гусарська, аніж цивільна, що Чичиков 
не зробить цього, що баби брешуть, що баба — як мішок: що 
поклади, те й несе; що головна річ, на яку треба звернути 
увагу, є мертві душі, які, проте, чорт його знає, що означають, 
але в них полягає, одначе, вельми погане, недобре. Чому зда
валося чоловікам, що в них полягає погане й недобре, цю ж 
хвилину довідаємось: у губернію призначений був новий ге
нерал-губернатор, — подія, що, як відомо, доводить чиновників 
до тривожного стану: підуть перебирання, розпікання, прочу
ханки й службові юшки, якими частує начальник своїх під
леглих! Ну, що, думали чиновники, як він дізнається тільки 
про те, що в місті їхньому он які дурні чутки, та за це одне 
можна припекти не на життя, а на саму смерть! Інспектор 
лікарської управи раптом зблід: йому уявилося бог знає що: 
що під словом «мертві душі» чи не розуміються хворі, які 
повмирали в значній кількості в лазаретах і в інших місцях 
від пошесної гарячки, проти якої не було вжито належних 
заходів, і що Чичиков чи не € підісланий чиновник з канцелярії 
генерал-губернатора для проведення таємного слідства. Він 
повідомив про це голову. Голова відповів, що це дурниця, 1 
потім раптом зблід сам, задавши собі запитання: а що, коли 
душі, куплені Чичиковим, справді, мертві? а він допустив учи
нити на них купчу, та ще сам зіграв роль повіреного Плюш-
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кіна, 1 дійде це до відома генерал-губернатора, що тоді? Він 
про це більше нічого, як тільки сказав тому й другому, і раптом 
зблідли і той, і другий; страх причепливіший за чуму і пере
дається вмить. Усі відразу познаходили в собі такі гріхи, яких 
навіть не було. Слово «мертві душі» так пролунало невиразно, 
що почали підозрювати навіть, чи немає тут якогось натяку 
на скороспішно поховані тіла, внаслідок двох, що ие так 
давно трапились, подій. Перша подія була з якимись сольви- 
чегодськими купцями, що приїхали до міста на ярмарок і зав
дали після торгів бенкет приятелям своїм, устьсисольським 
купцям, бенкет на руський зразок з німецькими витівками: 
аршадами пуншами, бальзамами та ін. Бенкет, як годиться, 
скінчився бійкою. Сольвичегодські упорали на смерть устьси- 
сольських, хоч і від них зазнали добрих буханів у боки, під 
ребра і в печінки, які свідчили про надмірну величину кулаків, 
що нігми були наділені покійники. У одного з переможців 
було навіть ущеит збито насос, за висловом бойців, тобто геть 
розтрощено ніс, так що не залишилось його на обличчі і на 
півпальця. У вчинку своєму купці повинились, висловлюючись, 
т о  трохи попустували; ходили чутки, що ніби разом до повин
ної голови вони доклали по чотири державні кожен; а втім, 
справа занадто темна. З учинених довідок і слідства вияви
лось, що устьсисольські хлопці померли від чаду, а тому так 
їх і поховали, як учаділих. Друга подія, що недавно трапи
лась, була така: казенні селяни сільця Вошива-Пиха, з’єднав
шись з'такими ж селянами сільця Боровки, Задирайлово теж, 
знесли з лиця землі нібито земську поліцію в особі засідателя, 
якогось Добряжкіна; що нібито земська поліція, тобто засі
датель Добряжкіи, унадився вже занадто часто їздити в їхнє 
село, що, іншим разом, варте пошесної гарячки, а причина, 
мовляв, та, що земська поліція, маючи деякі слабості з боку 
сердечного, накидав оком на баб і сільських дівчат. А втім, 
напевне невідомо, хоч у зізнаннях селяни висловились просто, 
що земська поліція був, мовляв, блудливий, як кіт, і що вже 
ие раз вони його підстерігали, і одного разу навіть вигнали 
голяком з якоїсь хати, куди він був заліз. Звісно, земська по
ліція годен був кари за сердечні слабості, але мужиків як 
Вошивої-Пихи, так і Задирайлова-теж, не можна було також 
виправдати за самоправство, якщо вони тільки справді брали 
участь у вбивстві. Але справа була темна, земську поліцію 
знайшли на шляху, мундир чи сюртук на земській поліції був

1 Аршад  — прохолодне питво.
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гірший за ганчірку, а вже фізіономії і пізнати не можна було. 
Справа ходила по судах і надійшла нарешті до палати, де 
була спочатку на самоті розсуджена в такому сенсі: тим ідо 
невідомо, хто з селян саме брав участь, а всіх їх багато, 
Добряжкін же людина мертва, отже, йому небагато в тому 
пуття, коли б навіть він і виграв справу, а мужики були ще 
живі, отже, для них вельми важить рішення на їхню користь — 
то внаслідок того вирішено було так: що засідатель Добряж
кін сам був причиною, вчиняючи несправедливі утиски мужи
кам Вошивої-Пихи та Задирайлова теж, а помер, мовляв, він, 
вертаючись санками, від апоплексичного удару. Справа, зда
валось, оброблена була кругло, але чиновники, невідомо чому, 
почали думати, що, мабуть, про ці мертві душі йде тепер мова. 
А ще так трапилось, що, як умисне, в той час, коли паии чи
новники й без того були в скруті, прийшли до губернатора ра
зом два папери. В одному з них містилося, що за одержаними 
свідченнями і донесеннями перебуває в їхній губернії підроб
лювач фальшивих асигнацій, ховаючись під різними іменами, 
і щоб негайно був учинений найсуворіший розшук. Другий папір 
містив у собі повідомлення губернатора сусідньої губернії про 
втіклого від законного переслідування розбійника, і що коли 
виявиться в їхній губернії якась підозріла людина, яка не по
дасть ніяких свідоцтв і паспортів, то затримати її. Ці два 
папери так і приголомшили всіх. Попередні висновки І здогади 
зовсім були збиті з глузду. Звісно, ніяк не можна було при
пускати, щоб тут стосувалося що-небудь до Чичикова, а проте 
всі, коли роздумали кожен з свого боку, коли пригадали, що 
вони ще не знають, хто -такий справді є Чичиков, що він 
вельми неясно висловлювався щодо власної особи, говорив, 
правда, що потерпів по службі за правду, та все це якось 
невиразно, і коли згадали при цьому, що він навіть висловився, 
ніби мав багато ворогів, що замірялися на життя його, то 
замислилися ще більше: виходить, життя його було в небез
пеці, виходить, його переслідували, виходить, він зробив же 
щось таке... та хто ж він, справді, такий? Звісно, ие можиа 
думати, щоб він міг робити фальшиві папери, а тим більше 
бути розбійником,—зовнішність благонадійна; але, при всьому 
тому, хто ж би, однак, він був такий справді? І от пани чинов
ники поставили собі тепер запитання, яке мусили б поставити 
спочатку, тобто в першому розділі нашої поеми. Вирішено 
було ще зробити кілька запитів у тих, у кого були куплені 
душі, щоб'принаймні дізнатись, шо за купівля і що саме треба 
розуміти під цими мертвими душами, і чи не пояснив він кому
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хоч, може, ненароком, хоч побіжно як-небудь, справжніх своїх 
намірів, і чи не сказав він кому-небудь про те, хто він такий? 
Передусім звернулись до Коробочки, але тут почерпнули неба
гато: купив, мовляв, за п’ятнадцять карбованців, і пташине 
пір’я теж купує, і багато всього обіцяв накупити, в казну 
сало теж постачає, і тому, певне, шахрай, бо вже був один 
такий, що купував пташине пір’я і в казну сало постачав та й 
обдурив усіх, і протопопшу нагрів більше, як на сто карбован
ців. Усе, що вона говорила далі, було повторення майже 
одного й того самого, і чиновники побачили тільки, що Коро
бочка просто дурна баба. Манілов відповів, що за Павла 
Івановича завжди він ладен ручитися, як за себе самого, що 
він пожертвує усім своїм маєтком, щоб мати соту частину 
якостей Павла Івановича, і сказав про нього взагалі в най
приємніших висловах, додавши кілька думок щодо дружби 
вже з заплющеними очима. Ці думки, звісно, задовільно 
пояснили ніжний порив його серця, але не пояснили чиновни
кам справжнього діла. Собакевич відповів, що Чичиков, на 
його думку, чоловік хороший, а що селян він йому продав на 
вибір і народ >у всіх відношеннях живий; але що він не ру
читься за те, що станеться згодом, що коли вони трохи ви
мруть під час труднощів переселення в дорозі, то не його 
провина, і в тому владен бог, а гарячок і всяких смертонос
них хвороб є на світі чимало, і бувають випадки, що вимирають 
цілі села. Пани чиновники вдалися ще до одного засобу, не 
вельми благородного, але який, проте, іноді вживається, тобто 
стороною, за допомогою всяких лакейських знайомств, роз
питати людей Чичикова, чи не знають вони яких подробиць 
щодо попереднього життя й обставин пана, але почули теж 
небагато. Від Петрушки почули тільки запах жилого покою, а 
від Селіфана, що сповняв службу государську та служив 
раніш на митниці, та й тільки. У цього класу людей є вельми 
чудний звичай. Коли його спитати прямо про щось, він ніколи 
не згадає, не добере всього в голову і навіть просто відповість, 
що не знає; а коли спитати про щось інше, отут він і приплете 
його й розкаже з такими подробицями, що їх 1 знати не за
хочеш. Усі розшуки, вчинені чиновниками, відкрили там 
тільки те, що вони напевне ніяк не знають, що таке Чичиков, 
а проте Чичиков що-небудь та мусить бути неодмінно. Вони 
поклали нарешті поговорити остаточно про цей предмет і ви
рішили принаймні, що і як їм робити, і яких заходів ужити, 
і що таке він саме: чи така людина, яку треба затримати й
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схопити, як неблагонадійиого, а чи така він людина, яка може 
сама схопити й затримати їх усіх, як неблагонадійних.

Для всього цього задумано було зібратися навмисне в 
поліцеймейстера, вже відомого читачам батька й благодійника 
міста.

Р О З Д І Л  X

Зібравшись у поліцеймейстера, вже відомого читачам батька 
й благодійника міста, чиновники мали нагоду зауважити один 
одному, що вони навіть схудли від цих турбот і тривог. 
Справді, призначення нового генерал-губернатора 1 ці одер
жані папери такого серйозного змісту, і ці бог знає, які чутки, 
все це полишило помітні сліди на їхніх обличчях, і фраки ка 
багатьох стали помітно просторіші. Усе подалось: і голова 
схуд, і прокурор схуд, і якийсь Семен Іванович, ніколи не на
зиваний на прізвище, що носив на вказівному пальці перстень, 
який давав розглядати дамам, навіть і той схуд. Звісно, зна
йшлися, як і скрізь буває, люди неполохливого десятка, що не 
підупадали духом, але їх було вельми небагато: сам тільки 
поштмейстер. Він один не змінився в постійно рівному харак
тері і завжди в таких випадках мав звичку говорити: «Знаємо 
ми вас, генерал-губернаторів! Вас, може, три-чотири зміниться, 
а я ось уже тридцять років, пане мій, сиджу на одному місці». 
На це звичайно зауважували інші чиновники: «Добре тобі, 
шпрехен зі дейч, Іван Андрейч: у  тебе справа поштова—прий
няти та відіслати експедицію; хіба тільки обдуриш, замкнувши 
присутствіє на годину раніш, та візьмеш з запізнілого купця 
за прийом листа у невказаний час, або перешлеш інший паку
нок, який ие слід пересилати: тут,*звісно, всякий буде святий. 
А от хай до тебе унадиться чорт підвертатися щодня під 
руку, так що от і не хочеш брати, а він сам підсовує. Тобі, 
розуміється, півбіди, у тебе один синок, а тут, брат, Пра- 
сков’ю Федорівну наділив бог такою благодаттю — що рік, то 
й несе або Праскушку, або Петрушку; тут, брат, іншої заспі
ваєш». Так говорили чиновники, а чи можна справді встояги 
проти чорта, про це судити ие авторське діло. В нараді, що 
зібралася цим разом, дуже помітна була відсутність тієї необ
хідної речі, яку в простолюдді називають глуздом. Взагалі, ми 
якось не створені для представницьких засідань. У всіх наших 
зібраннях, починаючи з селянського громадського сходу і до 
всяких можливих учених і інших комітетів, коли в них немає 
однієї голови, яка всім керує, буває чимала-таки плутанина.
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Важко навіть і сказати, чому це; видно, вже народ такий, що 
тільки й удаються ті наради, які складаються для того, щоб 
погуляти або пообідати, як от клуби й усякі воксали 1 иа німе
цький лад. А готовість щохвилини є, мабуть, до всього. Ми 
відразу, як вітром повіє, заведемо товариства благодійні, 
сприяльні й не знати які. Мета буде прекрасна, а, при всьому 
тому, нічого не вийде. Може, це буває тому, що ми зразу за
довольняємося на самому початку і вже гадаємо, що все зроб
лено. Наприклад, затіявши якесь благодійне товариство для 
бідних і пожертвувавши чималі суми, ми зразу для відзначення 
такого хвального вчинку завдаємо обід усім першим сановни
кам міста, розуміється, иа половину всіх пожертвуваних сум; 
на решту наймається тут же для комітету препишна квартира 
з опаленням і сторожами, а тоді й залишається всієї суми для 
бідних п’ять карбованців з половиною, та й тут у розподілі цієї 
суми ще не всі члени згодні між собою і кожен пхає яку-не- 
будь свою куму. А втім, нарада, що зібралася нині, була зов
сім іншого роду; вона утворилася внаслідок потреби. Не про 
якихось бідних чи сторонніх була справа, справа стосувалася 
кожного чиновника особисто; справа стосувалася біди, яка 
всім однаково загрожувала, отже несамохіть тут повинно було 
бути одностайніше, тісніше. Але при всьому тому вийшло чорт 
знає, що таке. Не кажучи вже про незгоди, властиві всім нара
дам, у думках зібраних виявилась якась навіть незбагненна 
нерішучість: один казав, що Чичиков — підроблювач держав
них асигнацій,і потім сам додавав: а може, й не підроблювач; 
другий твердив, що він чиновник генерал-губернаторської кан
целярії, і зараз же застерігався: а втім, чорт його знає, на 
лобі ж не прочитаєш. Проти здогаду, чи не переодягнений це 
розбійник, озброїлися всі; визнали, що крім зовнішності, яка 
сама по собі була вже благонадійна, в розмовах його не було 
нічого такого, що показувало б людину з буйними вчинками. 
Раптом поштмейстер, що залишався кілька хвилин заглибле
ним у якесь замислення, чи внаслідок раптового натхнення, що 
окрилило його, чи чого нішого, скрикнув несподівано: а знаєте, 
пайове, хто це? Голос, яким він промовив це, мав у собі щось 
разюче, так що примусив скрикнути всіх разом: а хто?—Це, па
нове, добродію мій, не хто інший, як капітан Копєйкін! А коли 
всі зразу в один голос запитали: хто такий цей капітан Копєй
кін? — поштмейстер сказав:

— Так ви не знаєте, хто такий капітан Копєйкін?

1 Воксал —  місце публічних розваг.
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У сі в ід п о віл и , шо ніяк не знають, хто такий капітан Копєй-
кін.

— Капітан Копєйкін, — сказав поштмейстер, що розкрнз 
свою табакерку тільки наполовину, боячись, щоб хто з сусідів 
не занурив туди своїх пальців, у чистоту яких вій мало вірив 1 
навіть мав звичку приказувати: «Знаємо, батечку: ви паль
цями своїми може не знати в які місця навідуєтесь, а тютюн— 
річ, яка вимагає чистоти». — Капітан Копєйкін, — повторив 
він, уже понюхавши табаки, — а втім, коли це розповісти, 
вийде прецікава для якого-иебудь письменника в деякому роді 
ціла поема.

Усі присутні виявили бажання узнати цю історію, або, як 
висловився поштмейстер, прецікаву для письменника в деякому 
роді цілу поему, і він почав так:

ПОВІСТЬ ПРО КАПІТАНА КОПЄЙК1НА

«Після кампанії дванадцятого року \  добродію ти мій, — 
так почав поштмейстер, незважаючи на те, що в кімнаті сидів 
не один добродій, а цілих шестеро, — після кампанії дванадця
того року разом з раненими присланий був і капітан Копєйкін. 
Чи під Красним, чи під Лейпцігом 2, тільки, можете уявити, 
йому відірвало руку й ногу. Ні, тоді ще не зроблено було щодо 
ранених ніяких, знаєте, таких розпоряджень; цей який-небудь 
інвалідний капітал3 було вже заведено, можете уявити собі, в 
деякому роді багато пізніше. Капітан Копєйкін бачить: треба 
працювати б, тільки рука от у нього, розумієте, ліва. Навідався 
був додому до батька; батько каже: «Мені нічим тебе году
вати, я», — можете уявити собі,—«сам ледве дістаю хліб». От 
мій капітан Копєйкін вирішив податись, добродію мій, у Пе
тербург, щоб просити государя, чи не буде якої монаршої ми
лості — «що от, мовляв, так і так, у деякому роді, так би мо
вити, життям жертвував, проливав кров...» Ну, якось там, 
знаєте, з обозами чи фурами казенними, одно слово, добродію 
мій, дотягся він абияк до Петербурга. Ну, можете уявити собі,

1 Кампанія дванадцятого року  — вітчизняна війна Росії з  Францією 
1812-1814 рр.

1 К расний— місто Смоленської губернії, Лейпціг — місто в Саксонії — 
були місцями славетних боїв під час війни 1812— 1814 рр.

3 Інвалідний капітал —  для видачі пенсій і допомоги раненим воїнам; 
капітал був утворений після війни 1812 р. з  приватних пожертв і надійшов 
у 1814 р. у відаиня новоутвореної установи — Комітету для опікування 
заслужених воїнів.
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такий який-небудь, тобто капітан Копєйкіи та опинився раптом 
у столиці, якій подібної, так би мовити, немає в світі! Раптом 
перед ним світло, так би мовити, деяке поле життя, казкова 
Шехерезада Раптом який-небуль такий, можете уявити собі, 
Невський проспект, або там, знаєте, яка-небудь Горохова, чорт 
візьми! Або там яка-небудь Літейна, там шпиль такий який- 
небудь у повітрі; мости там висять таким чортом, можете уя
вити собі, без усякого, тобто, дотику — одне слово, Семіра- 
міда2, добродію, та й тільки! Посунувся було найняти квар
тиру, тільки все це кусається страшенно: гардини, штори, чор
товиння таке, розумієте, килими—Персія цілком, ногою, так би 
мовити, топчеш капітали. Ну, просто, тобто, йдеш вулицею, 
а вже ніс твій так і чує, що пахне тисячами; а в мого капі
тана Копєйкіна весь асигнаційний банк, розумієте, складається 
з яких-небудь десяти синюх. Ну, якось там притулився в ре- 
вельському трактирі за карбованця на добу; обід—щі, шматок 
битої яловичини. Бачить, заживатися нічого. Розпитав, куди 
звернутись. Кажуть, є, в деякому роді, найвища комісія, прав
ління, розумієте, таке, ! начальником генерал-аншеф3 такий-то. 
А государя, треба вам знати, в той час не було в столиці; вій
сько, можете собі уявити, ще не верталося з Парижа, все було 
за кордоном. Копєйкін мій, уставши раненько, поскріб собі лі
вою рукою бороду, бо платити цирюльникові — це станови
тиме, в деякому роді, рахунок, — натяг на себе мундирчину і 
на дерев’янці своїй, можете уявити, подався до самого началь
ника, до вельможі. Розпитав квартиру. «Он», кажуть, пока
завши йому будинок на Дворцовій набережній. Хатинка, розу
мієте, мужицька: шибочки у вікнах, можете собі уявити, півто- 
расажневі дзеркала, так шо вази й усе, шо там тільки є в кімна
тах, здаєтцря ніби назовні: міг би, в деякому роді, дістати з 
вулиці рукою, дорогоцінні мармури на стінах, металеві галан
тереї4, яка-небудь ручка у дверях, так що треба, знаєте, за
бігти попереду до роздрібної крамнички та купити на гріш 
мила, та раніш години дві терти ним руки, та потім уже зва
житись ухопитись за неї — одно слово, лаки на всьому такі— 
в деякому роді запаморочення. Сам швейцар уже дивиться ге
нералісимусом: визолочена булава, графська фізіономія, як

1 Шехерезада — казкова героїяя, в уста якоТ вкладені казки «Тисячі 
1 однієї ночі» (старовинна зб!рка арабських казок).

2 Семіраміда — легендарна ассірійська цариця, шо прикрасила Ніневію; 
столицю Ассірії, визначними спорудами, серед яких були так звані «висячі 
сади».

3 Генерал-аншеф —  повний генерал; чин, що існував до Павла І.
* Галантереї — дрібннчкн.
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відгодований гладкий мопс який-небудь, батистові комірники, 
канальство!.. Копєй'кін мій виволікся якось із своєю дерев’ян
кою до приймальні, притулився там у  кутку собі, щоб не 
штовхнути ліктем, можете собі уявити, яку-небудь Америку 
або Індію — роззолочену, розумієте, фарфорову таку вазу. Ну, 
розуміється, що він настоявся там удосталь, бо, можете собі 
уявити, прийшов ще такого часу, коли генерал, у деякому роді, 
ледве підвівся з постелі, і камердинер, може, підніс йому яке- 
небудь срібне цеберко для різних, розумієте, умивань таких. 
Чекає мій Копєйкін години чотири, аж ось увіходить нарешті 
ад’ютант або там інший черговий чиновник. «Генерал, — ка
ж е ,— зараз вийде до приймальні». А в приймальні вже народу, 
як бобів на тарілці. Все це не те, що наш брат холоп, усе чет
вертого або п’ятого класу, полковники, а де й товстий макарон 
блищить на еполеті — генералітет, одно слово, он який. Раптом 
у кімнаті, розумієте, пролинув ледве помітний рух, як ефір 
який-небудь тонкий. Почулося там 1 там: «шу, шу» і, нарешті, 
іиша настала страшна. Вельможа виходить. Ну... можете уя
вити собі: державна людина! В обличчі, так би мовити... .ну, від
повідно до звання, розумієте... до високого чину... такий І ви
раз, розумієте. Все, що тільки було в приймальні, розуміється, 
ту ж хвилину струнко, дожидає, тремтить, чекає рішення, в 
деякому роді, долі. Міністр або вельможа підходить до од
ного, до другого: «За чим ви? за чим ви?., що вам угодно? яка 
у вас справа?» Нарешті, добродію мій, до Копєйкіна. Копєйкін, 
зібравшись з духом: «Так і так, ваше превосходительство, про
ливав кров, позбувся, в деякому роді, руки й ноги, працювати 
не можу, насмілюсь просити монаршої милості». Міністр ба
чить: людина на дерев’янці і правий рукав порожній пристіб- 
нуто до мундира. «Добре,—каже,—навідайтеся днями». Копєй
кін мій виходить мало не в захваті: одне те, шо вдостоївся 
аудієнції, так би мовити, з першорядним вельможею, а друге 
те, що ось тепер нарешті розв’яжеться, в деякому роді, щодо 
пенсіону. В настрої, розумієте, такому підскакує по тротуару. 
Зайшов до Палкінського трактиру випити чарку горілки, поо
бідав, добродію мій, у Лондоні ','звел ів подати собі котлетку 
з каперсами, полярку запитав з різними фінтерлеями; запитав 
пляшку вина, увечері вирушив до театру, одно слово, розумі
єте, гульнув. На тротуарі, бачить, іде якась струнка англійка, 
як лебідь такий, можете собі уявити. Мій Копєйкін, кров, зна
єте, заграла в ньому, побіг до неї на своїй дерев’янці, тюп,

‘ Популярний в старому Петербурзі трактир.
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тюп, слідом,—«та ні,—подумав,—хай після, коли одержу пен- 
сіон; тепер щось я розгулявся занадто». Ось, добродію мій, 
якнх-небудь через три, чотири дні з’являється Копєйкін мій 
знову д<} міністра, діждався виходу. «Так і т ак ,— каже, — 
прийшов, — каже, — почути наказ вашого високопревосходи- 
тельства, за одержимим хворобами й через рани...» і інше 
таке, розуміється, в урядовому стилі. Вельможа, можете собі 
уявити, зразу його пізнав: «А, — каже, — добре, — каже, — 
цей раз нічого не можу сказати вам більше, як тільки те, що 
вам треба буде чекати приїзду государя: тоді, без сумніву, бу
дуть зроблені розпорядження щодо ранених, а без монаршої, 
так би мовити, волі я нічого не можу зробити». Поклін, розу
мієте, і — прощайте. Копєйкін, можете собі уявити, вийшов у 
становищі найбільш невиразному. Він же думав, що ось йому 
завтра так і видадуть гроші. «На тобі, голубчику, пнй та весе
лись», а замість того йому наказано чекати, та й часу не при
значено. От він совою такою зійшов з ганку, як пудель, розумі
єте, якого кухар облив водою: і хвіст у нього межи ніг, і вуха 
повісив. «Ну, ні, — думає собі, — піду вдруге, поясню, що 
останній шматок доїдаю —не допоможе, мушу померти, в дея
кому роді, з голоду». Одно слово, приходить він, добродію 
мій, знову на Дворцову набережну, кажуть: «Не можна, на  
приймає, приходьте завтра». Другого дня — теж; а швейцар 
на нього просто й дивитися не хоче. А тимчасом у нього з 
синюх тих, розумієте, уже залишається тільки одна в кишені. 
То бувало їв щі, яловичини шматок; а тепер у крамничці 
візьме якого-небудь оселедця або огірок солоний та хліба на 
два гроші, одне слово — голодує бідолаха, а тимчасом апетит 
просто вовчий. Проходить повз такий який-небудь ресторан: 
кухар там, можете собі уявити, іноземець, француз такий з 
відкритою фізіогиомією, білизна на ньому голландська, фартух 
білістю дорівнює снігам, виробляє там фензерв 1 який-небудь, 
котлетки з трюфелями, — одно слово, розсупе делікатес такий, 
що просто себе, тобто, з ’їв би від апетиту. А то пройде повз 
Мілютинські крамниці, там з вікна виглядає, в деякому роді, 
сьомга така, вишенька — по п’ять карбованців штука, кавун- 
страховище, диліжанс такий, висунувся з вікна і, так би мо
вити, шукає дурня, щоб заплатив сто карбованців, — одно 
слово, на кожному кроці спокуса така, слинки котяться, а він 
чує тимчасом усе «завтра». Так можете собі уявити, яке 
його становище: тут з одного боку, так би мовити, сьомга й

1 Фензерв — пряний соус.
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кавун, а з другого йому підносять одну й ту саму страву: 
«завтра». Нарешті урвався бідоласі, в деякому роді, терпець, 
вирішив будь-що-будь пролізти штурмом, розумієте. Діждався 
біля під’їзду, чи не пройде ще який прохач, і там за якимсь 
генералом, розумієте, прослизнув з своєю дерев’янкою до 
приймальні. Вельможа, за звичаєм, виходить: «За чим ви? за 
чим ви? А ,— каже, побачивши Копєйкіна, — я ж уже об’явив 
вам, шо ви мусите чекати рішення». «Дозвольте, ваше високо- 
превосходительство, не маю, так би мовити, шматка хліба...» 
«Що ж поробиш? Я для вас нічого не можу зробити; подбайте 
поки шо допомогти сами собі, шукайте самі засобів». «Але, 
ваше високопревосходительство, самі можете, в деякому 
роді, судити, які,'засоби можу вишукати, не маючи ні рукн, 
ні ноги». «Але, — каже сановиик, — погодьтесь, я не можу вас 
утримувати, в деякому роді, своїм коштом, у мене багато ра
нених, всі вони мають однакове право... Озбройтесь терпінням. 
Приїде государ, я можу вам дати слово честі, шо його мо
нарша милість вас не залишить». «Але, ваше високопревосхо
дительство, я не можу чекати», — каже Копєйкін, і каже, в 
деякому відношенні, грубо. • Вельможі, розумієте, зробилося 
вже досадно. Справді: тут з усіх боків генерали чекають рі
шень, наказів, справи, так би мовити, важливі, державні, які 
вимагають щонайшвидшого виконання, — хвилина прогзяиия, 
може, важлива, — а тут ще прив’язався з боку настирливий 
чорт. «Вибачте, А- каже, — мені ніколи... мене чекають спраги, 
важливіші за ваші». Нагадує способом, в деякому роді, тон
ким, шо пора нарешті вийти. А~ мій Копєйкін, — голод, знаєте, 
пришпорив його: «Як знаєте, ваше високопревосходительство,— 
каже, — не зійду з місця доти, доки не дасте резолюції». 
Ну... можете уявити: відповідати таким чииом вельможі, якому 
варт тільки слово, так от уже й полетів шкереберть, так що 
й чорт тебе не відшукає... Тут коли нашому братові скаже 
чиновник, одним чином менший, подібне, так уже й грубість. 
Ну, а там розмір, розмір який: генерал-аншеф і який-иебудь 
капітан Копєйкін! 90 карбованців і нуль! Генерал, розумієте, 
більш нічого, як тільки глянув, а погляд — вогнепальна зброя: 
душі вже немає — вона вже пішла в п’ятки. А мій Копєйкін, 
можете уявити, ні з місця, стоїть, як укопаний. «Що ж ви?»— 
каже генерал і взяв його, як то кажуть, за карк. А втім, ска
зати правду, обійшовся він ще досить милостиво: інший би 
настрахав так, шо днів три крутилася б після того вулиця 
догори ногами, а він сказав тільки: «Добре, — каже, — коли 
вам тут дорого жити, і ви не можете в столиці спокійно чекати

478



рішення вашої долі, так я вас вишлю казенним коштом. По
кликати фельд’єгеря Ч Перепровадити його иа місце прожи
вання». А фельд’єгер уже там, розумієте, і стоїть: триаршин- 
ний мужичисько який-небудь, ручиська в нього, можете уявити, 
самою натурою збудовані для візників, — одно слово, дантист 
такий... Ось його, раба божого, схопили, добродію мій, та на 
візок з фельд’єгерем. «Ну», — Копєйкін думає, — «принаймні 
не треба платити прогонів, і за те спасибі». От він, добродію 
мій, їде на фельд’єгері та, їдучи на фельд’єгері, в деякому 
роді, так би мовити, міркує сам собі: «Коли генерал каже, щоб 
я пошукав сам засобу допомогти собі, — добре, — к аж е,— 
я, — каже, — знайду засоби!» Ну, вже як йото приставили на 
місце і куди саме привезли, нічого цього невідомо. Так, ро
зумієте, і чутки про капітана Копєйкіна канули в річку за
буття, в яку-небудь таку Лету, як називають поети. Але 
дозвольте, панове, отут і починається, можна сказати, нитка, 
зав’язка роману. Отже, де подівся Копєйкіи, невідомо; але не 
минуло, можете уявити собі, двох місяців, як з’явилась у 
рязанських лісах зграя розбійників, 1 отаман цієї зграї був, 
добродію мій, ке хто інший...»

— Тільки дозволь, Іване Андрійовичу, — сказав раптом, 
урвавши його, поліцеймейстер, — адже капітан Копєйкін, ти 
сам сказав, без руки й без ноги, а в Чичикова...

Тут поштмейстер скрикнув І ляснув з усього розмаху ру
кою по своєму лобі, назвавши себе прилюдно при всіх теля
тиною. Він не міг зрозуміти, як така річ не спала йому на 
думку на самому початку оповідання, 1 признався, що зовсім 
справедлива приказка: руський чоловік пізнім розумом мудрий. 
А проте, через хвилину він тут же почав хитрувати й спро
бував був вивернутись, кажучи, що, зрештою, в Англії дуже 
вдосконалена механіка, що видно з газет, як один винайшов 
дерев’яні ноги таким чином, що від одного дотику до непо
мітної пружини заносили ці ноги людину бог знає, в які місця, 
так що після ніде й відшукати ї ї  не можна було.

Але всі дуже усомнилися, щоб Чичиков був капітан Копєй
кін, і визнали, що поштмейстер сягнув уже занадто далеко. 
А втім, вони з свого боку теж не спіткнулися І, наведені до
тепним здогадом поштмейстера, забралися, мабуть, чи не далі 
З числа багатьох у своєму роді кмітливих припущень було 
нарешті одне, — дивно навіть І сказати, — що чи ие е Чичиков

1 Фельд’єгер — військовий кур'єр.
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переодягнений Наполеон, шо англієць здавна заздрить, щ о  
Росія, мовляв, така велика й простора, що навіть кілька разів 
виходили й карикатури, де росіянин змальований розмов
ляючим з англійцем. Англієць стоїть і ззаду тримає на мотузці 
собаку, і під собакою розуміється Наполеон: дивись, мов, 
каже, коли що не так, так я на тебе зараз випущу цю собакуі 
І ось тепер воли, може, й випустили його з острова Єлени, і 
ось він тепер і пробирається в Росію, нібито Чичиков, а справді 
зовсім не Чичиков.

Звісно, повірити цьому чиновники не повірили, а втім, за
мислилися і, розглядаючи цю справу кожен сам собі, визнали, 
шо обличчя Чичикова, коли він повернеться і стане боком, 
дуже скидається на портрет Наполеона. Поліцеймейстер, що 
служив у кампанію дванадцятого року й особисто бачив 
Наполеона, не міг теж не признатись, що на зріст він ніяк не 
буде вищий за Чичикова і що будовою своєї постаті Напо
леон теж, не можиа сказати, щоб занадто товстий, проте й 
ие так, щоб тонкий. Може, деякі читачі назвуть усе це ней
мовірним, автор теж на догоду їм ладен би назвати все це 
неймовірним; але, як на лихо, усе відбулося саме так, як опо
відається, і тим ще дивніше, що місто було не в глушині, а, 
навпаки, недалеко від обох столиць. А втім, треба пам’ятати, 
що все це відбувалося незабаром після славетного вигнання 
французів. В той час усі наші поміщики, чиновники, купці, 
прикажчики і всякий письменний і навіть неписьменний народ 
стали принаймні на цілих вісім років запеклими політиками. 
«Московские ведомости» і «Сын Отечества» зачитувались 
немилосердно і доходили до останнього читця ' клаптиками, 
непридатними ні до якого вжитку. Замість запитань: почім, 
батечку, продали мірку вівса? як скористувалися вчорашньою 
порошею? — говорили: а що пишуть у газетах, чи не випу
стили знову Наполеона 1 з острова? Купці цього дуже по
боювались, бо цілком вірили провіщанням одного пророка, 
що вже три роки сидів в острозі: пророк прийшов невідомо 
звідки, в личаках і некритому кожусі, що страшенно тхнув 
тухлою рибою, і провістив, що Наполеон є антихрист і дер
житься на кам'яному ланцюгу за шістьма мурами й сімома 
морями, але згодом розірве ланцюг 1 заволодіє всім світом. 
Пророк за провіщання потрапив, як годиться, в острог, але 
все ж діло своє зробив І скаламутив зовсім купців. Довго ще

1 Наполеон І, узятий в полон під час бою прн Ватерлоо в 1815 р., був 
засланий на острів св. Єленн (в Атлантичному океані), де  й помер 
у 1821 р.

480



під час навіть наГіприбутковіших угод купці, виражаючись до 
трактира запивати їх чаєм, гомоніли про антихриста. Багато 
з чиновників і благородного дворянства теж мимоволі заду
мувались про це і, заражені містицизмом, що був тоді, як ві
домо, у великій моді, бачили в кожній літері, з яких було скла
дене слово Наполеон, якесь особливе значення; багато хто 
навіть відкрив у ньому апокаліпсичні цифри Отже, нічого 
немає дивного, що чиновники мимоволі задумувались на цьому 
пункті; проте, скоро й похопились, помітивши, що .уява їхия 
вже занадто прудка і що все це не те. Думали, думали, роз
важали, розважали і нарешті вирішили, що не погано б ще 
розпитати гарненько Ноздрьова. Тим що він перший викіс 
історію про мертві душі і був, як то кажуть, у якихось щіль
них стосунках з Чичиковим, отже, без сумніву, знає дещо з 
обставин його життя, — то ще спробувати, що скаже Нозд- 
рьов.

Чудні люди, ці пани чиновники, а за ними й усі інш! звания: 
адже дуже добре знали, шо Ноздрьов брехун, що йому не 
можна вірити в жодному слові, ні в найменшій дрібниці, а 
тимчасом удалися саме до нього. Піди ж ти, порозумійся з 
людиною! Не вірить у бога, а вірить, що коли засвербить пе
ренісся, то неодмінно помре; пропустить мимо утвір поета, 
який, як день, увесь перейнятий згодою і високою мудрістю 
простоти, а кинеться саме на те, де якийсь молодець наплутає, 
наплете, поламає, виверне природу, і йому цей утвір сподо
бається, і вій почне кричати: ось воно, ось справжнє знання 
таємниць серця! Все життя нізащо має лікарів, а кінчиться 
тим, що звернеться нарешті до баби, яка лікує зашіптуванням 
і запльовуванням,' або, ще краще, вигадає сам якийсь декохт2 
з не знати якої погані, яка бог знає, чому уявиться йому саме 
засобом проти його хвороби. Звісно, можна почасти вибачити 
панів чиновників справді скрутним їхнім становищем. Пото
паючий, кажуть, хапається й за маленьку тріску, 1 в нього 
немає в цей час розсудку подумати, що на трісці може хіба 
що проїхатись верхи муха, а І  ньому ваги мало не чотири

1 В Апокаліпсисі, одній з книг «Нового завіту», яка трактує про 
«кінець світу», ім’я антихриста означено «звірячим числом» — 666. Під час 
війни з французами (1812 р.) містично настроєні людн. переводячи 
літери імені Наполеона Бонапарта на цифри (у церковно-слов'янській 
мові цифри означаються літерами), шляхом різних підрахунків діставали 
в підсумку 666 і робили висновок, що Наполеон і е провіщений у Апока
ліпсисі антихрист.

2 Декохт  — внвар з трав.
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пуди, якщо навіть не цілих п’ять; але ие спадає йому в той 
час міркування в голову, і він хапається за тріску. Так і пани 
наші вхопились, нарешті, 1 за Ноздрьова. Поліцеймейстер ту ж 
хвилину написав до нього записочку завітати на вечірку, 1 
квартальний у ботфортах, з привабливим рум’янцем иа щоках, 
побіг ту ж хвилину, притримуючи шпагу, вистрибом на квар
тиру Ноздрьова. Ноздрьов був зайнятий важливою справою; 
цілих чотири дні вже не виходив він з кімнати, ие впускав 
нікого і одержував обід у віконце, — одно слово, навіть схуд 
і позеленів. Справа вимагала великої уважності: вона поля
гала в добиранні з кількох десятків дюжин карт однієї талії, 
але найпозначнішої, иа яку можна було б покластися, як на 
найвірнішого друга Роботи залишалося ще принаймні на два 
тижні; протягом усього цього часу Порфирій повинен був чи
стити меделянському щеняті пуп особливою щіткою і митн 
його тричі на день у милі. Ноздрьов був дуже розгніваний за 
те, що потривожили його самотність; передусім він послав 
квартального к чорту, та коли прочитав у записці городни
чого, що може трапитися пожива, бо на вечірку чекають 
якогось новака, злагіднів ту ж хвилину, замкнув кімнату 
нашвидку ключем, одягся абияк і подався до них. Зізнання, 
свідчення і припущення Ноздрьова становили таку різку про
тилежність міркуванням панів чиновників, що А останні їхні 
здогади були збиті з пантелику. Це була рішуча людина, для 
якої не існувало сумнівів зовсім; і скільки в них помітно було 
хиткості й боязкості в припущеннях, стільки в нього твердості 
і впевненості. Він відповів на всі пункти, навіть не запнувшись; 
заявив, що Чичиков накупив мертвих душ на кілька тисяч, і 
шо він сам продав йому, бо не бачить причини, чому не про
дати; на запитання, чи не шпіон він і чи не намагається щось 
розвідати, Ноздрьов відповів, що шпіон, що ще в школі, де він 
разом з ним учився, його називали фіскалом. 1 що за це това
риші, в тому числі й він, трохи його потовкли, так шо треба 
було потім приставити до самих висків 240 п'явок, тобто він 
хотів було сказати сорок, а двісті сказалось якось само собою. 
На запитання, чи не підроблювач він фальшивих паперів, він 
відповів, що підроблювач, і при цій нагоді розповів анекдот 
про незвичайну спритність Чичикова: як, дізнавшись, що в 
його домі було на два мільйони фальшивих асигнацій, запе
чатали дім його й поставили варту, на кожні двері по два 
солдати, і як Чичиков перемінив їх усі за одну ніч, так що

1 Тобто складав, за звичаєм шахраїв, фальшиву колоду карт.
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другого дня, коли зняли печаті, побачили, що всі були асиг
нації справжні. На запитання, чи дійсно Чичиков мав намір 
викрасти губернаторську дочку, і чи правда, що він сам 
узявся допомагати й брати участь у цій справі, Ноздрьов від
повів, що допомагав і що коли б не він, то не вийшло б 
нічого; тут він і схаменувся був, бачачи, що збрехав зовсім 
даремне і міг таким чином накликати на себе біду, але язика 
ніяк уже не міг стримати. А втім, і важко було, бо виявились 
самі собою такі цікаві подробиці, від яких ніяк не можна 
було відмовитись: навіть названо було на ім’я село, де місти
лася та парафіальна церква, в якій вирішено було вінчатись, 
а саме — село Трухмачівка, піп отець Сидір, за вінчання 
75 карбованців, та й то не згодився б, якби вій не налякав 
його, обіцяючись донести на нього, що перевінчав лабазника 
Михайла з кумою; що він відступив навіть свою коляску й 
заготував на всіх станціях підставних коней. Подробиці дійшли 
до того, що вже починав називати на ім’я ямщиків. Спробу
вали були заїкнутися про Наполеона, та самі були не раді, 
що спробували, бо Ноздрьов почав плести таку нісенітницю, 
яка не тільки не мала ніякої подоби правди, але навіть просто 
ні до чого не мала подоби, так що чиновники, зітхнувши, всі 
відійшли геть; один тільки поліцеймейстер довго ще слухав, 
думаючи, чи не буде принаймні чого-небудь далі, але нарешті 
й рукою махнув, сказавши: чорт знає, що таке! І всі погоди
лись на тому, що як з биком не битись, а все молока від 
нього не добитись. І залишилися чиновники ще в гіршому ста
новищі, ніж були раніше, і розв’язалася справа тим, що ніяк 
не могли дізнатись, що таке був Чичиков. І виявилось ясно, 
якого роду створіння людина: мудра, розумна і тямуща вона 
буває у всьому, що стосується інших, а не себе. Яких обачних, 
твердих порад надає вона в скрутних випадках життя! Яка 
кмітлива голова! — кричить юрба, — який непохитний харак
тер! А налетить на цю кмітливу голову якась біда, і доведеться 
їй самій бути поставленою в скрутні випадки життя, куди й 
подінеться характер, весь розгубиться непохитний муж, і 
вийшов з нього жалюгідний страхополох, нікчемна, квола 
людина, або просто фетюк, як називає Ноздрьов.

Усі ці балачки, думки й чутки невідомо з якої причини 
найбільше вплинули на бідного прокурора. Вони вплинули на 
нього до такої міри, шо він, прийшовши додому, почав ду
мати, думати і раптом, як то кажуть, з добра-дива помер. Чи 
паралічем його, чи чим іншим пристукнуло, тільки він як сидів, 
так і повалився з стільця навзьак. Скрикнули, як ведеться,
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сплеснувши руками- «ах, боже мій!», послали по доктора, шоб 
пустити кров, але побачили, що прокурор був уже тільки без
душне тіло. Тоді тільки з уболіванням дізналися, що в покій
ника була справді душа, хоч він по скромності своїй ніколи 
ї ї  не показував. А тимчасом поява смерті так само була 
страшна в малій, як страшна вона й у великій людині: той, хто 
ще не так давно ходив, рухався, грав у віст, підписував різні 
папери й був так часто видний між чиновниками з своїми 
густими бровами й моргаючим оком, тепер лежав на столі, 
ліве око вже не моргало зовсім, але брова одна все ще була 
підведена з якимсь запитальним виразом. Про що покійник 
запитував: чого він помер, чи чого жив, про це один бог відає.

Та це ж, одначе, недоладно! це незгідно ні з чим! це 
неможливо, щоб чиновники так могли самі себе налякати, вига
дати таку дурницю, так відійти від істини, коли навіть дитині 
видно, в чому річ! Так скажуть багато читачів і докорятимуть 
авторові за недоладність або назвуть бідних чиновників дур
нями, бо щедра людина на слово дурень і ладна прислужи
тися ним двадцять разів на день своєму ближньому. Досить 
з десятьох сторін мати одну дурру, щоб бути визнаному за 
дурня мимо дев’ятьох гарних. Читїчам легко судити, дивля
чись із свого спокійного кутка й верхівки, звідки відкритий 
увесь обрій на все, що діється внизу, де людині видно тільки 
близьку річ. 1 в світовому літопису людства багато є цілих 
століть, що їх, здавалося, викреслив і знищив би, як непотрібні. 
Багато сталося в світі помилок, яких, здавалося, тепер не 
зробила б і дитина. Які викривлені, глухі, вузькі, непрохідні, 
відхилені далеко вбік дороги обрало людство, прагнучи до
сягти вічної істини, тоді як перед ним увесь був відкритий 
прямий шлях, подібний до шляху, що веде в пишну храмину, 
призначену цареві на палац! За всі інші шляхи ширший і роз
кішніший він, осяяний сонцем і освітлений цілу ніч вогнями; але 
мимо нього в глухій темряві текли людн. І кілька разів, уже 
наведені посланим з неба розумом, вони й тут уміли відсах
нутись 1 збочити, уміли серед білого дня потрапити знову в 
непрохідні закутки, уміли напустити знову туману один одному 
в вічі 1, тягнучись за болотяними вогнями, уміли таки діста
тися до прірви, щоб потім з жахом спитати одне одного, де 
вихід, де дорога? Бачить тепер усе ясно теперішнє покоління, 
дивується з помилок, сміється з нерозуму своїх предків, не 
зрячи, що небесним огнем покреслений цей літопис, шо кри
чить у ньому кожна літера, що звідусюди настановлений про
никливий перст на нього ж, на теперішнє покоління; але



сміється теперішнє покоління і самовпевнено, гордо починає 
ряд нових помилок, з яких також потім посміються на
щадки.

Чичиков нічого про все це не знав зовсім. Мов умисне в 
той час він дістав легку застуду, флюс і невеличке запалення 
в горлі, на дарування яких надзвичайно щедрий клімат бага
тьох наших губернських міст. Щоб не припинилося, боронь 
боже, як-небудь життя без нащадків, він вирішив краще по
сидіти днів зо три в кімнаті. Протягом цих днів він полоскав 
безупинно горло молоком з фігою, яку потім з’їдав, і носив 
прив’язану до щоки подушечку з ромашки й камфори. Ба
жаючи чим-небудь зайняти час, він зробив кілька нових 1 до
кладних списків усім накупленим селянам, прочитав навіть 
якийсь том герцогині Лавальєр ', що знайшовся в чемодані, 
переглянув у скриньці різні, що там були, речі й записочки, 
дещо перечитав удруге, і все це дуже надокучило йому. Ніяк 
не міг він зрозуміти, що б означало, що жоден з міських чи
новників не приїхав до нього хоч би раз довідатись про здо
ров'я, тоді як ще недавно раз у раз стояли перед гостиницею 
дрожки — то поштмейстерські, то прокурорські, то голови. Він 
знизував тільки плечима, ходячи по кімнаті. Нарешті почув 
вій себе краще і зрадів бог знає як, коли побачив змогу вийти 
на свіже повітря. Не відкладаючи, узявся він негайно за туалет, 
відімкнув свою шкатулку, налив у склянку гарячої води, 
вийняв щітку й мило і розташувався голитись; а втім, цьому 
була давно пора і час, бо, помацавши бороду рукою і гля
нувши в дзеркало, він уже промовив: ач, яким тут лісом 
поросло! І справді, ліс ие ліс, а по всій щоці і підборіддю ви
сипав досить густий засів. Поголившись, узявся він за одя
гання жваво й швидко, так що мало не вистрибнув з панта- 
лоиів. Нарешті, він був одягнутий, збризнутий одеколоном і, 
закутаний тепло, вибрався на вулицю, зав'язавши з обережно
сті щоку. Вихід його, як усякої людини, що одужала, був ніби 
святковий. Усе, що тільки траплялося йому, набирало сміхот
ливого вигляду: і будинки, і прохожі мужики, — досить проте 
серйозні, з яких дехто вже встиг затопити свого брата в ухо. 
Перший візит він мав намір зробити губернаторові. Дорогою 
багато спадало йому всяких думок: крутилася в голові блон
динка, уява почала навіть злегка пустувати, і він уже сам 
почав трохи жартувати й кепкувати з себе. В такому настрої 
опинився він перед губернаторським під'їздом. Уже почав він

1 Старовинний роман французької письменниці Ж анліс.
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був у сінях похапцем скидати з себе шинель, коли швейцар 
уразив його цілком несподіваними словами:

— Не велено приймати!
— Як, що ти, ти, видно, не пізнав мене? Ти придивись гар

ненько до обличчя! — казав йому Чичиков.
— Як не пізнати, адже я вас не впершу бачу, — сказав 

швейцар. — Та вас от саме одного й не велено пускати, інших 
усіх можна.

— От тобі й маєш! Чого? Чому?
— Такий наказ; так уже, видно, сл ід ,— сказав швейцар і 

додав до того слово: «атож»'. Після чого став перед ним зо
всім невимушено, не зберігаючи того ласкавого вигляду, з якнм 
раніше поспішав скидати з нього шинель. Здавалося, він думав, 
дивлячись на нього: «Еге, вже коли пани женуть тебе, так ти, 
видно, собі шушваль яка-небудь!»

— Незрозуміло,—подумав сам собі Чичиков і подався зразу 
ж до голови палати, але голова палати так зніяковів, поба
чивши його, шо не міг зв’язати двох слів і наговорив такої 
погані, що навіть їм обом зробилося совісно. їдучи від нього, 
хоч як намагався Чичиков допевнитись дорогою і добрати, що 
таке розумів голова і до чого могли стосуватися слова, але 
нічого не міг зрозуміти. Потім зайшов до інших: до поліцеймей
стера, до віце-губернатора, до поштмейстера, але всі або не 
прийняли його або прийняли так дивно, таку вимушену й незро
зумілу провадили розмову, так розгубилися і таке вийшло без
глуздя з усього, шо він усумнівився в здоров’ї їхнього мозку. 
Спробував було ще зайти до декого, щоб дізнатися принаймні 
причину, і не добрав ніякої причини. Як напівсонний блукав він 
без мети по місту, не будучи спроможний вирішити, чи він 
збожеволів, чи чиновники втратили глузд, чи вві сні все це 
діється, чи наяву заварилися дуроші, гірші за сон. Пізно вже, 
майже смерком, вернувся він до себе в госгиницю, з якої був 
вийшов у такому хорошому настрої, і з нудьги звелів подати 
собі чаю. В задумі і в якомусь безтямному міркуванні про 
чудноти становища свого почав він наливати чаю, коли це 
відчинилися двері його кімнати і став перед ним Ноздрьов 
зовсім несподіваним способом.

— От говорить прислів’я: для друга сім верст не круг,— 
казав він, скидаючи каргуз. — Проходжу мимо, бачу світло у 
вікні, думаю собі, зайду, певно, не спить. А! от добре, що в 
тебе на столі чай, вип’ю залюбки чашечку: сьогодні за обідом 
об’ївся всякої погані, почуваю, що вже починається в шлунку 
розгардіяш. Звели-но мені набити люльку. Де твоя люлька?
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— Та я ж не курю люльки, — сказав сухо Ч ичиков.
— Пусте, нібито я не знаю, що ти куриш. Ех! як пак звати 

твого чоловіка? Ей. Вахрамей, слухай!
— Та не Вахрамей. а Петрушка.
— Як то? Та в тебе ж раніше був Вахрамей?
— Ніякого не було в мене Вахрамея.
— Так, дійсно, це в Деребіна Вахрамей. Уяви, Деребіиу 

таке щастя: тітка його посварилася з сином за те, що одру
жився з кріпачкою, і тепер записала йому весь маєток. Я ду
маю собі: от якби таку тітку мати надалі! Та що ти, брат, так 
відійшов від усіх, ніде не буваєш? Звісно, я знаю, що ти зай
нятий іноді вченими предметами, любиш читати (чому вже 
Ноздрьов зробив висновок, що герой наш займається вченими 
речами і любить почитати, цього, признаємось, ми ніяк не мо
жемо сказати, а Чичиков і поготів). Ах, брат Чичиков, якби ти 
тільки побачив... от уже справді була б пожива твоєму сати
ричному розумові (чому в Чичикова був сатиричний розум, це 
теж невідомо). Уяви, брат, у купця Лихачов’а грали в горку 
от де вже сміху було! Перепендєв, що був зо мною, от, каже, 
коли б тепер Чичикова, от уже б йому справді!..» (тимчасом 
Чичиков зроду не знав ніякого Перепендєва). Таж признайся, 
брат, адже ти, справді, препідло повівся тоді зо мною, пам’я
таєш, як грали в шашки, адже я виграв... Атож, брат, ти 
просто обшахрав мене. Але ж я, чорт мене знає, ніяк не можу 
сердитись. Недавно з головою палати... Ага, я ж тобі мушу 
сказати, що в місті всі проти тебе. Вони думають, шо ти ро
биш фальшиві папірці, пристали до мене, та я за тебе горою, 
наговорив їм, що з тобою вчився і батька знав; ну, і, нема 
вже чого казати, чималу їм вилив кулю.

— Я роблю фальшиві папірці? — скрикнув Чичиков, підвів
шися з стільця.

— Тільки навіщо ти так налякав їх? — провадив Нозд
рьов. — Вони, чорт знає, збожеволіли від страху: пошили тебе 
в розбійники і в шпигуни... А прокурор з переляку помер, 
завтра ховатимуть. Ти не будеш? Вони, сказати правду, бо
яться нового генерал-губернатора, шоб через тебе чогось не 
вийшло; а я про генерал-губернатора такої думки, т о  коли 
він задере носа й запишається, то з дворянством аж нічогі
сінько не вдіє. Дворянство вимагає привітності, адже так? 
Звісно, можна заховатися до себе в кабінет і не дати жодного

1 Г о рка — назва картярської гри.
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балу, тільки що з цим? Цим же нічого не виграєш. Але ж ти, 
Чичиков, рнсковиту справу затіяв.

— Яку рисковиту справу? — спитав занепокоєно Чичиков.
— Та викрасти губернаторську дочку. Я, признаюсь, спо

дівався цього, їй-богу, сподівався! Вперше, як тільки побачив 
вас разом на балу, ну, вже думаю собі, Чичиков, певно, нг- 
дурно... А втім, даремно ти зробив такий вибір: я нічого в ній 
не знаходжу гарного. А є одна родичка Бікусова, сестри його 
дочка, так от уже дівчина! можна сказати: диво коленкор!

— Та що ти, що ти мелеш? Як викрасти губернаторську 
дочку? що ти? — говорив Чичиков, витріщивши очі.

— Та годі, брат, от яка потайна людина! Я, признаюсь, до 
тебе за тим прийшов: будь ласка, я готовий тобі допомагати. 
Нехай так: подержу вінець тобі, коляска й підставні коні бу
дуть мої, тільки з умовою: ти мусиш позичити мені три тисячі. 
Потрібні, брат, хоч заріжі

Протягом усієї балаканини Ноздрьова Чичиков протирав 
кілька разів собі очі, бажаючи пересвідчитися, чи не вві сні 
він усе це чує. Підроблювач фальшивих асигнацій, викрадення 
губернаторської дочки, смерть прокурора, якої причина — ні
бито він, приїзд генерал-губернатора, — усе це нагнало на 
нього чималий переляк. Ну, вже коли пішло на те, — подумав 
вій сам собі, — так баритися більше нема чого, треба звідси 
забиратись чимшвидше. „

Він подбав збутися чимшвидше Ноздрьова, покликав до 
себе зараз же Селіфана і звелів йому бути готовим удосвіта 
затим, щоб завтра ж о шостій годині вранці виїхати з міста 
неодмінно, щоб усе було переглянуте, бричка підмазана 1 таке 
інше, і таке інше. Селіфан промовив: слухаю. Павле Івано
вичу, а проте спинився деякий час коло дверей, не рушаючи з 
місця. Пан тут же звелів Петрушці витягти з-під ліжка чемо
дан, що вкрився вже чималим порохом, 1 заходився вкладати 
разом з ннм, без великого розбору, панчохи, сорочки, білизну 
прану й непрану, шевські колодки, календар... Усе вкладалося 
абияк: він хотів неодмінно бути готовим звечора, щоб назавтра 
не могло статись ніякої затримки. Селіфан, постоявши хвилини 
дві коло дверей, нарешті дуже поволі вийшов з кімнати. По
волі, як тільки можна уявити собі, зійшов він із сходів, від
тискуючи своїми мокрими чобітьми сліди по збитих приступ
ках, що спускалися вниз, 1 довго чухав у себе рукою в поти
лиці. Що означало це чухання? і що взагалі воно означає? Чи 
досада на те, що ось не вдалися задумані на завтра сходини з 
своїм братом у лихенькому кожушку, підперезаному поясом,
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де-иебудь у царевому шинку, чи вже завелася на новому місці 
коханочка, і доводиться залишати вечірнє сюяння біля воріт 
і політичне держання за білу ручку в той час, як насувається 
на місто присмерк, парубійко в червоній сорочці бринькає на 
балалайці перед дворовою челяддю і снує по роботі тиху мову 
різночинний народ? Чи просто шкода залишати нагріте вже 
місце в людській кухні під кожухом, біля печі, та щі з міським 
м’яким пирогом, затим, щоб знову тягтися під дощ і сльоту 
і всяку дорожню негоду? Бог відає, не вгадаєш. Багато чого 
всякого означає в руського народу чухання в потилиці.

Р О З Д І Л  XI

Проте, нічого не сталося так, як гадав Чичиков По-перше, 
прокинувся він пізніше, ніж думав, — це була перша неприєм
ність. Уставши, він послав зараз же довідатись, чи запряжена 
бричка і чи все готове; але донесли, що брачка ше не була за 
пряжена 1 нічого не було готове. Це була друга неприємність. 
Він розсердився, зібрався навіть завдати щось ніби прочуханку 
приятелеві нашому Селіфанові й чекав тільки з нетерпінням, 
яку той з свого боку наведе причину на виправдання. Незаба^ 
ром Селіфан показався в дверях, і пан мав утіху почути ті 
самі слова, які звичайно чуються від прислуги в тому разі, 
коли треба скоро їхати.

— Адже, Павле Івановичу, треба буде коней кувати.
— Ах ти, блазень! телепень! а раніше чому про це ие ка

зав? Не було хіба часу?
— Та час був!.. Та от і колесо теж, Павле Івановичу, шину 

треба буде зовсім перетягнути, бо тепер дорога вибоїста, трус 
такий скрізь учинився... Та коли дозволите доповісти передок 
у брички зовсім розхитався, так що вона може й двох станцій 
не зробить.

— Негідник ти! — скрикнув Чичиков, сплеснувши руками, 
і підійшов до нього так близько, що Селіфан з остраху, щоб 
не одержати від пана подарунку, оступився трохи назад І по
сторонився.

— Убити ти мене зібрався? га? зарізати мене хочеш? На 
великому шляху зібрався мене зарізати, розбійнику, блазню 
ти проклятий, страховище морське! га? га? Три тижні сиділи 
на місці, га? Хоч би ти заїкнувся, безпутний, а ось тепер на 
останню годииу й пригнав! Коли вже все на порі: сісти б та 
й їхати, га'-’ а ти ось тут і нашкодив, га? га? Ти ж знав це 
раніше? Ти ж знав це, га? га? Відповідай, знав, га?
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— Зігав, — відповів Селіфан, похиливши голову.
— Ну, так чому ж ти не сказав, га? — На це питання

Селіфан нічого не відповів, але, похилйвши голову, здавалося, 
говорив сам собі: «Ач, як воно мудро сталося: і знав же, та не 
сказав!»

— А ось тепер Іди, приведи коваля, та щоб за дві години 
все було зроблено. Чуєш? Доконче за дві години, а коли ие 
буде, так я тебе, я тебе... рогом скручу й вузлом зав’яжу! — 
Герой наш був дуже розгніваний.

Селіфан повернувся був до дверей затим, щоб іти викону
вати наказ, але спинився й сказав:

— Та ще, пане, чубарого коня, далебі, хоч би продати, бо 
він, Павле Івановичу, зовсім падлюка, він такий кінь, просто 
не доведи господи, тільки завада.

— Атож, ось піду, побіжу на базар продавати!
— Ій-богу, Павле Івановичу, він тільки що з вигляду по

казний, а на ділі лукавий кінь, такого коня ніде...
— Дурню! Коли захочу продати, то продам. Ще пустився 

в міркування! От подивлюсь я: коли ти мені не приведеш за 
раз ковалів, та за дві години не буде все готове, так я тобі 
такої дам прочуханки... сам себе не пізнаєш! Пішов! Гетьі

Селіфан вийшов.
Чичикову остаточно зіпсували настрій, І вій шпурнув на 

підлогу шаблю, що їздила з ним у дорозі, щоб навіяти належ
ний страх, кому слід. З чверть, коли ие більше, години промо- 
рочився він з ковалями, доки домовився, бо ковалі, як ведеться, 
були страшенні негідники І, зміркувавши, що робота спішна, 
заправили рівно вшестеро. Хоч як він гарячився, називав Тх 
шахраями, розбійниками, грабіжниками проїжджих, натякнув 
навіть на страшний суд, але ковалів нічим не дійняв. Вони 
цілком витримали характер: не тільки не відступилися від 
ціни, але навіть поралися з роботою замість двох годин аж 
п’ять з половиною. Протягом цього часу він мав утіху зазнати 
приємних хвилин, відомих кожному подорожньому, коли в че
модані все вкладене і в кімнаті залишаються тільки мотузочки, 
папірці та всяке сміття, коли людина не належить ні дорозі, ні 
якомусь певному місцю, бачить у вікна прохожих людей, т о  
плентаються, балакаючи про свої гризні і з якоюсь дурною ці
кавістю підводять очі, щоб глянувши на нього, знову йти далі 
своїм шляхом, що ще більше роз’ятрює лихнй настрій бідного 
неїдучого подорожнього. Все, що тільки є, все, що тільки ба
чить він: І крамнички проти його вікон, і голова старої жінки, 
що живе в будинкові навпроти й підходить до вікна з коротень-
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ними завісками, — все йому гидке, а проте вій не відходить 
від вікна. Стоїть, то забуваючись, то звертаючи знову якусь 
притуплену увагу на все, що перед ним рухається 1 не ру
хається, і давить з досади якусь муху, шо в цей час д з и ж ч и т ь  
і б’ється об шибку під його пальцем. Але всьому буває край, 
1 сподівана хвилина настала: все було готове, передок у боички 
як слід був полагоджений, колесо було обтягнуте новою ши
ною, коні приведені з водопою і розбійники-ковалі пішли собі, 
перелічивши одержані карбованці й побажавши добробуту. 
Нарешті й бричка була запряжена, і два гарячі калачі, щойно 
куплені, покладені туди, і Селіфан уже засунув дещо для 
себе в кишеню, що була коло кучерських козел, і сам герой, 
нарешті, при помахах картуза полового, який стояв у тому ж 
демікотоновому сюртуці, при трактирних 1 чужих лакеях та 
кучерах, що зібралися подивитися, як від’їжджатиме чужий 
пан, 1 при всяких інших обставинах, що супроводять від’їзд, 
сів в екіпаж, — і бричка, якою їздять нежонаті, яка так довго 
застоялася в місті і так, може, набридла читачеві, нарешті, 
виїхала з воріт гостиниці. «Слава тобі, господи!» подумав Чи
чиков 1 перехрестився. Селіфан хвисьнув батогом; до нього 
присів, повисівши спочатку якийсь час на приступці, Петрушка, 
1 герой наш, умостившись краше на грузинському килимку, 
заклав за спину собі шкіряну подушку, притиснув два гарячі 
калачі, і екіпаж пішов знову підскакувати та похитуватись на 
бруківці, шо мала, як відомо, підкидну снлу. З якимсь неви
разним почуттям дивився він на будинки, стіни, паркани й ву
лиці, які теж з свого боку, ніби підстрибуючи, поволі відхо
дили назад і які, бог знає, чи судила йому доля побачити т е  
колись на віку своєму. На повороті в одну з вулиць бричка 
мусила спинитися, бо на всю довжину ї ї  проходила безконечна 
похоронна процесія; Чичиков, висунувшись, звелів Петрушці 
спитати, кого ховають, і дізнався, шо ховають прокурора. Спов
нений неприємних відчуттів, він зразу сховався в куток, зап
нув себе шкірою і засмикнув завіски. В цей час, коли екіпаж 
був таким чином спинений, Селіфан і Петрушка, побожно по
скидавши шапки, розглядали, хто, як, у чому й чим їхав, лі
чили навіть, скільки було всіх, і піших 1 їдучих, а пан, зве
лівши їм не признаватись 1 не вклонятися нікому із знайомих 
лакеїв, теж узявся розглядати боязко крізь шибочки, шо були 
в шкіряних завісках: за труною ішли, поскидавши капелюхи, всі 
чиновники. Він почав був побоюватися, щоб не впізнали його 
екіпажу, але їм було не до того. Вони навіть не зайнялися 
різними житейськими розмовами, які звичайно ведуть між со
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бою ті, хто проводить покійника. Всі думки їхні були зосеред
жені в цей час у самих собі: вони думали, який-то буде новий 
генерал-губернатор, як візьметься за діло 1 як прийме їх. За 
чиновниками, що йшли пішки, їхали карети, з яких виглядали 
дами в траурних чепцях. По рухах губ і рук видно було, що 
вони були зайняті жбавою розмовою; може вони теж гово
рили про приїзд нового генерал-губернатора й робили здогади 
щодо балів, які він дасть, і клопоталися про вічні свої фестон
чики та нашивочки. Нарешті, за каретами їхало кілька порож
ніх дрожок, що витяглися низкою, нарешті й нічого не залиши
лось, і герой наш міг їхати. Відсунувши шкіряні завіски, він 
зітхнув, промовивши від душі: «От прокурор! жив, жив, а по
тім і помер! І от надрукують, у газетах, що впокоївся, на 
жаль підлеглим і всьому людству, шановний громадянин, рід
кісний батько, зразковий чоловік, і багато напишуть усякої 
всячини; додадуть, мабуть, що був супроводжений плачем 
вдів і сиріт; але ж коли розглянути гарненько справу, то на
справді в тебе всього тільки й було, що густі бровн». Тут він 
звелів Селіфапові їхати швидше і тимчасом подумав сам 
собі: «А проте, це добре, що зустрів похорони; кажуть, то на- 
щастя, коли зустрінеш покійника».

Бричка тнмчасом завернула на порожніші вулиці; незаба
ром потяглися самі тільки довгі, дерев'яні паркани, що спові
щали про близький кінець міста. Ось уже й бруківка кінчи
лась, і шлагбаум, і місто позаду, нічого немає, і знову в дорозі.
І знову обабіч стовбового шляху полинули версти, станційні 
наглядачі, колодязі, обози, сірі села з самоварами, бабами й 
спритним, бородатим хазяїном, що біжить із заїзду з вівсом у 
руці; пішоход у протертих личаках, що плентається за вісімсот 
верст; містечка, побудовані нашвидку, з дерев’яними крамнич
ками, борошняними бочками, личаками, калачами й іншим 
дріб’язком; рябі шлагбауми, лагоджені мости, поля неозорі по 
цей і по той бік, поміщицькі ридвани, солдат верхи на коиі, 
везучи зелений ящнк з свинцевим горохом І ПІДПИСОМ: такої-то 
артилерійської батареї; зелені, жовті й свіжопоорані чорні 
смуги, що миготять по степах, заведена вдалині пісня, сос
нове верховіття в тумані, розвіяний у далечині дзвін, ворони, 
як мухи, і обрій без краю... Русь! Русь! бачу тебе, з мого чу
дового, прекрасного далека, тебе бачу: вбого, розкидано й не
затишно в тобі; не звеселять, не злякають погляду зухвалі 
дива природи, вінчані зухвалими дивами мистецтва, міста з 
багатовіконними високими палацами, шо вросли у скелі, кар
тинні дерева й плющі, що вросли в будинки, в шумі й вічній

492



куряві водоспадів; не захилиться назад голова подивитись иа 
згромаджені без краю над нею і в височині кам’яні брили; не 
блиснуть крізь накинуті одна на одну темні арки, обплутані 
виноградними лозамн, плюшами й незліченними м іл ь й о н ам и  
диких роз, «е блиснуть крізь ннх вдалині вічні лінії сяючих 
гір, що стримлять у срібних ясних небесах. Відкрито-порожнє 
і рівне все в тобі: як крапки, як значки, .непримітно стирчать 
серед рівнин невисокі твої міста; ніщо не знадить і не зача
рує погляду. Але яка ж незбагненна таємна сила пориває 
до тебе? Чому чується й лунає невгамовно в ушах твоя жур
лива, що лине по всій довжині і широчині твоїй, від моря до 
моря, пісня? Що в ній, у цій пісні? Що кличе й ридає, і хапає 
за серце? Які звуки болісно цілують і прагнуть у душу і 
в’ються круг мого серця? Русь! чого ж ти хочеш від мене? 
Який незбагненний зв'язок таїться між нами? Чого дивишся 
тн так і навіщо все, що є в тобі, звернуло на мене повні че
кання очі?.. І ще, повний недоуміння, нерухомо стою я, а вже 
голову оповила грізна хмара, важка прийдешніми дощами, і 
зніміла думка перед твоїм простором. Що пророкує цей нео
сяжний простір? Чи ж не тут, не в тобі народитись безмежній 
думці, коли ти сама без краю? Чи ж не тут бути богатиоеві, 
коли є місце, де. розгорнутись і пройтись йому? І грізно обій
має мене могутній простір, страшною силою відбившись у гли
бині моїй; неприродною владою осяялись мої очі. — У! яка 
блискуча, чудова, незнана землі далина! Русь!..

— Держи, держи, дурню!— кричав Чичиков Селіфанові.
— Ось я тебе палашем!—«ричав фельд’єгер з аршинними 

вусамн, що скакав назустріч. — Не бачиш, дідько роздер бн 
твою душу: казенний екіпаж!

І, як привід, зникла з громом і курявою трійка.
Яке дивне і звабне, і поривне, і чудове в слові: дорога! І 

яка чудова сама вона, ця дорога! Ясний день, осіннє листя, 
холодне повітря... щільніше в дорожню шинель, шапку за вуха, 
тісніше й захнсніше притиснімося в куток! Востаннє пробігши, 
пройняв тіло дрож, і вже змінила його приємна теплота. Коні 
мчать... як спокусливо вкрадається дрімота і з л іп л ю ю т ь с я  очі, 
і вже крізь сон чується: і «Не білі сніги», і сап коней, і шум 
коліс, і вже хропеш, притиснувши в куток свого сусіда. Про
кинувся — п’ять станцій відбігло назад, місяць; невідоме місто, 
церкви з старовинними дерев’яними куполами 1 чорніючими 
шпилями, темні бервенчасті й білі кам’яні будинки. Сяйво мі
сяця там і там: немов білі полотняні хустки було розвішано 
по стінах, по брукові, по вулицях, косяками перетинають їх



чорні, як вугілля, тіні; мов блискучий метал в и с в іч у ю т ь  нав
скоси дерев’яні дахи, і ніде ні душі: все спить. Хіба що одним- 
однісінький десь у віконці блимає вогник: чи міщанин шиє 
свою пару чобіт, чи пекар порається в печурці— що до них? 
А ніч!.. Небесні сили! яка ніч стоїть у височині! А повітря! а 
небо, далеке, високе, яке там, у неприступній глибині своїй так 
неосяжно, гучно й ясно розгорнулося!.. Але дихають свіжо в 
самі очі холодні нічні подихи і заколисують тебе, і ось дрі
маєш, і забуваєшся, і хропеш, і повертається сердито, почувши 
на собі вагу, бідний, притиснутий у куток сусід. Прокинувся— 
і вже знову перед тобою поля й степи, ніде нічого: скрізь пу
стир, усе відкрите. Верста з цифрою летить тобі у вічі, зай
мається ранок; на побілілому холодному небосхилі золота бліда 
смуга; свіжіший і шорсткіший стає вітер: щільніше в теплу 
шинель!.. Який славний холод! який чудовий сон знову обій
має тебе! Поштовх — і знову прокинувся. У височині неба 
сонце. «Легше! легше!» чується голос: візок спускається з 
кручі; внизу гребля широка і широкий ясний став, що сяє, як 
мідне дно перед сонцем; село, хати розсипались на косогорі, 
зіркою блищить осторонь хрест сільської церкви; балаканина 
мужиків і нестерпний апетит у шлунку... Боже, яка ти гарна 
часом, далека-далека дорога! Скільки разів, гннучн й потопа
ючи, я хапався за тебе, і ти щоразу мене великодушно вино
сила й рятувала! А скільки народилося в тобі чудових заду
мів, поетичних мрій, скільки відчуто було дивних вражень!.. 
Але й друг наш Чичиков почував у цей час не зовсім проза
їчні мрії. А подивимося, що він почував. Спочатку він не по
чував нічого і поглядав тільки назад, бажаючи впевнитися, чи 
справді виїхав з міста; та коли побачив, що місто вже давно 
сховалося, ні кузень, ні вітрякіи, ні всього того, що буває нав
коло міст, не було видно, і навіть білі маківки кам’яних церков 
давно пішли в землю, — вій зайнявся самою тільки дорогою, 
поглядав тільки праворуч і ліворуч, і міста N. ніби не було в 
його пам’яті, ніби проїжджав він його давно, в дитинстві. На
решті і дорога перестала займати його, і він почав злегка при
плющувати очі й хилити голову до подушки. Автор, призна
тися, цьому навіть радий, маючи таким чнном нагоду погово
рити про свого героя; бо досі, як читач бачив, йому раз у раз 
заважали то Ноздрьов, то бали, то дами, то міські плітки, то 
нарешті тисячі тих дрібниць, що здаються тільки тоді дрібни
цями, коли внесені в книгу, а доки обертаються в світі, вва
жаються за вельми важливі речі. Але тепер відкладімо геть 
усе набік і прямо візьмімося до діла.
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Дуже сумнівно, шоб обраний нами герой сподобався чита
чам Дамам він не сподобався, це можна сказати напевне, бо 
дами вимагають, шоб герой був цілковита досконалість, і коли 
якась душевна або тілесна плямочка, тоді біда! Хоч як глибоко 
зазирне автор йому в душу,_хоч відіб’є чистіше дзеркала його 
образ, йому не дадуть ніякої ціни. Сама повнота й середні літа 
Чичикова багато пошкодять йому: повноти ні в якому разі не 
подарують героєві, і вельми багато дам, відвернувшись, ска
жуть: «Фі! такий бридкий!» Гай-гай! все це відомо авторові, 1 
при всьому тому він не може взяти за героя доброчесну лю
дину. Але... може в цій же самій повісті почуються інші, ще 
досі небрані струни, постане незліченне багатство руського 
духу, пройде муж, обдарований божественними доблестями, 
або чудова російська дівчина, якої не знайти ніде в світі, з 
усією дивною красою жіночої душі, вся з великодушного 
прагнення й самозречення. І мертвими здадуться перед ними 
всі люди інших племен, як мертва книга перед живим словом! 
Здіймуться російські рухи... і побачать, як глибоко запало в 
слов’янську природу те, що ковзнуло по природі інших наро
дів... Але до чого й навіщо говорити про те, що спереду? Не
пристойно авторові, бувши давно вже мужем, вихованим су
ворим внутрішнім життям і свіжою тверезістю самотності, за
буватися немов юнакові. Всьому своя черга, і місце, і час! А 
доброчесна людина все-таки не взята за героя, і можна навіть 
сказати, чому не взята. Тому шо пора, нарешті, дати спокій 
бідній доброчесній людині; тому що марно обертається на ус
тах слово: доброчесна людина; тому що обернули на коня 
доброчесну людину, 1 немає письменника, який би ие їздив на 
ньому, поганяючи і батогом, і всім, чим попало; тому що за
морили доброчесну людину до того, що тепер немає на ній І 
тіні чесноти, й залишилися самі ребра та шкіра замість тіла; 
тому що лицемірно закликають доброчесну людину; тому що 
не шанують доброчесну людину. Ні, час нарешті припрягти й 
негідника. Отже, припряжімо негідника!

Темне і скромне походження нашого героя. Батьки були 
дворяни, але стовбові чи особисті1 — бог відає. Обличчям він

' Дворянський стан поділявся на спадкоємний (стовбовнй) і особи
стий. Спадкоємне дворянство —  звання, одержане в спадщину від предка. 
Списки спадкоємних дворяи зчводнлнся до особливих родових кииг (до 
XVII ст. записувалися на стовбцях — вузьких і довгих смужках паперу, 
які потім склеювалися і згорталися в товсті сувої)
Особисте дворянство — звання, яке, відмінно від спадкоємного, не поши
рювалося на нащадків.
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на них не був схожий: принаймні родичка, шо була при його 
народженні, ннзенька, купецька жінка, яких звичайно звуть 
піголицями, взявши в руки дитину, скрикнула- «Зовсім не та
кий удався, як я думала! йому б слід було піти в бабу з мате
ринського боку, це було б найкраще, а він народився просто, 
як говорить приказка, ні в матір, ні в отця, а в проїжджого 
молодця». Життя на початку глянуло на нього якось кис по, 
незахисно, крізь якесь тьмяне, заметене снігом віконце, ні 
друга, ні товариша в дитинстві! Маленька горничка з малень
кими вікнами, іцо не розчинялись ні взимку, ні влітку; батько— 
хвора людина в довгому сюртуці на смушках і в плетених ля
панцях, узутих на босу ногу, що безупинно зітхав, ходячи по 
кімнаті, і плював у пісочницю, яка стояла в кутку; вічне си
діння на лавці, з пером у руках, чорнилом на пальцях і навіть 
на губах, незмінні прописі1 перед очима: не бреши, слухайся 
старших і носи чесноту в серці; вічне човгання ляпанців по 
кімнаті; знайомий, але завжди суворий голос: «знову дурієш!», 
що озивався в той час, коли дитинз, занудившись одноманіт
ністю праці, приробляла до літери яку-небудь карлючку або 
хвіст; і вічно знайоме, завжди неприємне почуття, коли слі
дом за цими словами краєчок вуха його скручувався дуже бо
ляче нігтями довгих пальців, що простяглися ззад у ,— ось 
бідна картина раннього його дитинства, про яке ледве зберіг 
він блідий спомин. Але в житті все міняється швидко і живо,— 
і одного дня з першим весняним сонцем і розповнілими пото
ками, батько, взявши сина, виїхав з ним на візочку, який по
тягла гніда строката коиячка, відома в баришників кіньми під 
ім’ям сороки; нею правив кучер — маленький горбань, родона
чальник єдиної кріпацької, належної батькові Чичикова, сім’ї, 
який обіймав майже всі посади в домі. Сорокою пленталися 
вони понад півтора дні; по дорозі ночували, переправлялись 
через річку, заїдали холодним пирогом і печеною барани
ною, і тільки третього дня вранці дістались до міста. Перед 
хлопчиком блиснули несподіваною пишнотою міські вулиці, 
що примусили його на кілька хвилин роззявити рот. Потім со
рока брьохнулася разом з візком у яму, якою починався ву
зький провулок, увесь спрямований’униз і вкрай заболочений; 
довго працювала вона там з усієї сили й місила ногами, під- 
охочувана і горбанем, і самим паном, 1 нарешті втягла їх у не
великий дворнк, що стояв на косогорі з двома розквітлими

• Прописі — зразки для списування, складалися здебільшого з різних 
моральних речень.
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яблунями перед стареньким будиночком і садочком позад нього, 
низьким, маленьким, де була тільки горобина, бузина та при
хована в глибині її дерев’яна будочка, крита драницею, з ву
зеньким матовим віконцем. Тут жила родичка їхня, в’яла ба
буся, яка все ше ходила щоранку на ринок і сушила потім 
панчохи свої на самоварі; вона поплескала хлопчика по щоці 
й помилувалася його повнотою. Тут мав він залишитись і хэ- 
дити щодня до класів міської школи. Батько, переночувавши, 
другого дня вибрався в дорогу. Як розлучалися, сліз не було в 
батьківських очах; дана була полтина міді на видаток та ла
сощі і, що багато важливіше, розумне напучення: «Гляди, Пав
луша, вчись, не дурій і не байдикуй, а найбільше догоджай 
учителям і начальникам. Коли догоджатимеш начальникові, то 
хоч і в науці не вспієш, і хисту бог не дав, все ж посунешся 
і всіх випередиш. З товаришами не водись: вони гебе добра не 
навчать; а коли вже пішло на те, так водися з тими, що ба
гатші, щоб при нагоді могли бути тобі корисними. Не угощай 
і не частуй нікого, а поводься краше так, щоб тебе угощали, 
з найбільше, найбільше бережи й складай копійку, ця річ най
надійніша в світі. Товариш або приятель тебе обдурить і в біді 
перший тебе зрадить, а копійка не зрадить, хоч у якій біді ти 
будеш. Усе зробиш і все проб'єш на світі копійкою». Давши 
таке напучення, батько розлучився з сином і поплентався до
дому на своїй сороці, і з того часу вже ніколи він більше його 
не бачив; але слова й напучення глибоко запали йому в душу.

Павлуша другого ж дня почав ходити до класів. Особли
вих здібностей до якоїсь науки в ньому не виявилось; відзна
чився він більше пильністю та охайністю; але зате виявився в 
ньому великий розум з другого боку, з боку практичного. Він 
одразу збагнув і зрозумів діло й повівся щодо товаришів до
стоту таким способом, що вони його частували, а він їх не 
тільки ніколи, а бувало навіть іноді, приховавши одержані гос
тинці, потім продавав їм-такн. Ще дитиною він умів відмовити 
собі в усьому. З даного батьком півкарбованця не витратив ні 
копійки, навпаки, того ж року вже мав до нього прибуток, ви
явивши спритність майже незвичайну: виліпив з воску снігура, 
пофарбував його й продав дуже вигідно. Потім протягом де
якого часу пустився на інші спекуляції, а саме ось які: наку
пивши на базарі їстивного, сідав у класі коло тих, що були 
багатші, і як тільки помічав, що товариша починало нудити, 
ознака підступаючого голоду, він вистромляв йому з-під лави 
ніби ненавмисне ріжок пряиика або булки і, роздратувавши його, 
брав гроші відповідно до апетиту. Два місяці він проморочизся
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в себе на квартирі без спочинку коло миші, яку посадмв у ма
леньку дерев’яну кліточку, і домігся нарешті' того, що миша 
ставала на задні лапки, лягала та вставала з наказу, і продав 
її теж дуже вигідно. Коли набралося грошей близько п’яти 
карбованців, він торбочку зашив і почав складати в другу. 
Щодо начальства він повівся ще розумніше. Сидіти на лаві ніхто 
не вмів так смирно. Треба сказати, що вчитель дуже любив тишу 
та добру поведінку й терпіти не міг розумних 1 гострих хлоп
чиків: йому здавалося, що вони неодмінно з нього глузувати
муть. Досить було тому, хто потрапив на увагу з боку дотеп
ності, досить було йому тільки ворухнутися, або як-небудь не
навмисно підморгнути бровою, щоб підпасти відразу під гнів. 
Він його гнав і карав немилосердно: «Я, брат, з тебе вижену 
задирливість і непокору! — казав він, — я тебе знаю наскрізь, 
як ти сам себе не знаєш. Ось ти в мене постоїш навколішках! 
ти в мене поголодуєш!»— і бідний хлопчик, сам не знаючи за 
що, натирав собі коліна й голодував цілі добн. «Здібності й 
обдаровання? Усе це дурннці! — казав він, — я дивлюся тільки 
на поведінку. Я поставлю повні бали з усіх наук тому, хто ні 
аза не знає, та поводиться похвально; а в кому я бачу лихий 
дух та насмішкуватість, я тому нуль, хоч би він Солона 1 за
ткнув за пояс!» Так казав учитель, що не любив на смерть 
Крилова за те, що він сказав: про мене вже краще пнй, та діло 
розумій, і завжди розповідав з насолодою в обличчі і в очах, 
як у тій школі, де він викладав раніш, така була тиша, що 
чути було, як муха летить, що жоден з учнів протягом цілого 
року не кашлянув 1 не висякався в класі, 1 що до самого 
дзвінка не можна було дізнатися, чи був там хто, чи ні. Чи
чиков відразу збагнув дух начальника і в чому має полягати 
поведінка. Не ворухнув він ні оком, ні бровою за весь час 
класу, хоч би як щипали його ззаду; як тільки пролунав дзві
нок, він кидався прожогом і подавав учителеві поперед усіх 
триух2; учитель ходив у триугіові; подавши триух, він виходив 
перший з класу і старався йому здибатися разів три на дорозі, 
раз у раз скидаючи шапку. Справа мала цілковитий успіх. За 
весь час перебування в школі про нього були найкращої думки, 
1 на випуску одержав він повне удостоєння з усіх наук, ате
стат і книгу з золотими літерами: з а  з р а з к о в у  п и л ь 
н і с т ь  і б л а г о н а д і й н у  п о в е д і н к у .  Вийшовши з 
школи, він опинився вже юнаком досить привабливого вигляду,

' Солон —  старогрецький мудрець.
3 Триух  — тепла шапка з трьома зав’язками — на вуха й потилицю.
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з підборіддям, що зажадало бритви. В цей час помер батько 
його. У спадщині виявилися чотири заношені без вороття фу
файки, два старі сюртуки, підбиті смушками, і незначна сума 
грошей. Батько, як видно, був тямущий тільки в пораді скла
дати копійку, а сам наскладав її небагато. Чичиков продав 
зразу ж ветхий двірок з клаптиком земелькн за тисячу карбо
ванців, а родину перевів до міста, наміряючись осісти в ньому 
й стати на службу. В цей самий час був вигнаний із школи за 
дурість чи іншу провину бідний учитель, любитель тиші і по
хвальної поведінки. Вчитель з горя узявся пити, нарешті, й питн 
йому було вже ні на що; хворий, без шматка хліба й допо
моги, пропадав він десь у непаленій, забутій халупці. Колишні 
учні його, розумники й дотепники, в яких йому ввижалися 
повсякчас непокора й задирлива поведінка, дізнавшись про 
жалюгідне його становище, зібрали зразу для нього грошей, 
продавши навіть багато потрібного; один тільки Павлуша Чи
чиков відмовився за браком і дав якогось п’ятака сріблом, 
якого тут же товариші його кинули, сказавши: «Ех ти, жила!» 
Затулив обличчя руками бідний учитель, коли почув про такий 
вчинок колишніх учнів своїх: сльози градом полилися з по
гаслих очей, як у безсилої дитини. «При смерті, на одрі, привів 
бог заплакати».,—промовив він кволим голосом і важко зітхнув, 
почувши про Чичикова, додавши тут же: «Ех, Павлуша! От 
як змінюється людина! А який же був доброзвичайний, нічого 
буйного, шовк! Піддурив, дуже піддурив!..»

Проте, не можна сказати, щоб натура героя нашого була 
така сувора й черства, і почуття його були такі притуплені, 
щоб вій не зиав ні жалю, ні співчуття. Він почував і* те, і дру
ге; він би навіть хотів допомогти, але тільки, щоб не досягало 
це значної суми, щоб не рушити вже тих грошей, які покла
дено було не рушити, — одно слово, батькове напучення: бе
режи і складай копійку, не пішло на марне. Але в ньому не 
було прив’язаності власне до грошей для грошей; ним не во
лоділи скнарість і скупість. Ні, не вони рухали ним, йому 
ввижалося спереду життя у всіх вигодах, з усякими достат
ками, екіпажі, дім добре впорядкований, смачні обіди, ось що 
безперервно носилося в голові його. Щоб нарешті потім, зго
дом, скуштувати неодмінно всього цього — ось для чого скла
далася копійка, скупо відмовлювана до часу і собі, 1 іншому. 
Колн пролітав повз нього багач на гарних дрожках, на риса
ках у багатій збруї, він, як укопаний, спинявся на місці і по
тім опам’ятавшись, як після довгого сну, казав- а був же 
конторщик, волосся носив кружкомі І все, що тільки тхнуло



багатством ! достатком, справляло на нього враження, незбаг
ненне для нього самого. Вийшовши з школи, він не хотів навіть 
спочити, таке велике було в нього бажання швидше взятися 
до діла й служби. Проте, незважаючи на похвальні атестати, 
на превелику силу вступив він до казенної палати. І в дале
ких закутках потрібна протекція! Посада дісталася йому нік
чемна, утримання тридцять чи сорок карбованців на рік. Але 
вирішив він гаряче узятися до служби, все перемогти й подо
лати. І справді, самозречення, терпіння 1 обмеження потреб по
казав він нечуване. З  раннього ранку до пізнього вечора, не 
стомлюючись ні душевними,ні тілесними силами, писав він, увесь 
загрузнувши в канцелярські папери, не ходив додому, спав у 
канцелярських кімнатах на столах, обідав часом з сторожами, 
і при всьому тому умів зберегти охайність, пристойно одяг
тися, надати обличчю приємного виразу й навіть мав щось 
благородне в рухах. Треба сказати, що палатські чиновники 
особливо відзначалися непоказністю і немиловидністю. Де в 
кого були обличчя, ніби погано випечений хліб: щоку рознесло 
в один бік, підборіддя скосило в другий, верхню-губу задуло 
пухирем, та на додачу до того вона ще й тріснула: одно слово, 
зовсім некрасиво. Говорили вони всі якось суворо, таким го
лосом, мовби збиралися когось прибити; приносили часті 
жертви Вакхові', показавши таким чином, що в слов'янській 
природі є ще багато залишків поганства; приходили навіть 
часом у присутствіє, як то кажуть, набравшись, тому в при- 
сутствії було недобре, повітря було зовсім не ароматичне. Се
ред таких чиновників не міг не бути помічений і відзначений 
Чичиков, являючи у всьому цілковиту протилежність і показ
ністю обличчя, і привітністю голосу, 1 тим, що зовсім не вжи
вав ніяких міцних напоїв. Але при всьому тому важка була 
його дорога: він потрапив під начальство вже старому повит
чикові2, який був образом кам’яної якоїсь бездушності й не
похитності; незмінно той самнй, неприступний, ніколи в житті 
не явив він на обличчі своєму посмішки, не привітав ні разу 
нікого навіть запитом про здоров'я. Ніхто не бачив, щоб він 
хоч раз був не тим, чим завжди, хоч на улиці, хоч у себе 
дома; хоч би раз узяв він у чомусь участь, хоч би напився п’я
ним і п’яним засміявся б; хоч би навіть віддався дикій гульні, 
якій віддається розбійник під п’яну руку, але навіть тіні не

• Тобто пнячмлн. Вакх —  міфологічний бог оіша та пияцтва.
* Повитчик — столоначальник у суді.
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було в ньому нічого такого. Нічого не було в ньому зовсім: ні 
лиходійського, ні доброго, і щось страшне було в цій відсут
ності^ всього. Черстве мармурове обличчя його без будь-якої 
різкої неправильності не натякало ні на яку подобу; у строгій 
розміреності між собою були риси його. Тільки рясні рябини та 
вибоїни, що подзюбали їх, прилучали його до числа тих облич, 
на яких, за народним висловом, чорт приходив ночами молотити 
горох. Здавалося, не було сил людських підлеститися до та
кої людини й привернути її прихильність, але Чичиков спро
бував. Спочатку він узявся догоджати у всяких непомітних 
дрібницях: розглянув уважно загострені пера, якими писав той, 
1, приготувавши кілька на зразок їх, клав йому щоразу під 
руку; здмухував і змітав із стола його пісок і тютюн; завів 
нову ганчірку для його чорнильниці, відшукав десь його шапку, 
препогану шапку, яка будь-коли існувала на світі, і щоразу 
клав її коло нього за хвилину до кінця присутствія; чистив 
йому спину, коли той забруднював її крейдою коло стіни, але 
все це залишалося зовсім без ніякої уваги, так ніби нічого 
цього не було й зроблено. Нарешті, він рознюхав його осо
бисте родинне життя, дізнався, що в нього була дозріла дочка, 
з обличчям теж схожим на те, ніби на ньому відбувалася 
вночі молотьба гороху. З цього боку й надумав він повести 
приступ. Довідався, до якої церкви приходила вона в неділю, 
ставав щоразу супроти неї чисто одягнутий, накрохмаливши 
дуже манішку, і здобув певний успіх: схитнувся старий повит
чик і закликав його на чай! І в канцелярії не зоглянулися, як 
улаштувалася так справа, що Чичиков переїхав до нього в 
дім, зробився потрібною і необхідною людиною, закуповував 
і борошно, і цукор, з дочкою поводився як з нареченою, по
витчика звав папенькою і цілував ного в руку; усі поклали в 
палаті, що наприкінці лютого перед великим постом буде ве
сілля. Суворий повитчик почав навіть клопотатись за нього в 
начальства і через якийсь час Чичиков сам сів повитчиком на 
одну вакантну посаду. В цьому, здавалось, 1 полягала головна 
мета зв’язків його з старим повитчиком, бо відразу скриню 
свою він відіслав секретно додому і другого дня опинився вже 
на іншій квартирі. Повитчика перестав звати папенькою 1 не 
цілував більше його в руку, а про весілля так справа й зам’я
лась, нібито зовсім нічого не відбувалося. А проте, зустріча
ючись з ним, Чичиков щоразу ласкаво тиснув йому руку й за
прошував його на чай, так що старий повитчик, незважаючи 
на вічну нерухомість і черству байдужість, щоразу стріпував
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голотою ! промовляв собі ПІЛ НІС: «Піддуряв, піддурив, чортів 
син!»

Це був найважчий поріг, через який переступив він. З того 
часу пішло легше й успішніше. Він став людиною помітною. 
Все виявилося в ньому, що треба для цього світу: і приєм
ність у зворотах та вчинках, і спритність у ділових справах. 
З такими засобами здобув вій за недовгий час те, що звуть 
хлібне місце, і скористувався ним напрочуд. Треба знати, шо 
в той самий час почались найпильніші переслідування всяких 
хабарів; переслідувань він не злякався і повернув їх зразу собі 
на користь, показавши таким чином прямо російську винахід
ливість, яка з’являється тільки під час утисків. Справа влаш
тована була ось як: як тільки приходив прохач і засовував 
руку в кишеню затим, щоб витягти звідти відомі рекоменда
ційні листи з підписом князя Хованського ‘, як висловлюються 
в нас на Русі — «ні, ні, — казав він з посмішкою, стримуючи 
його руку, — ви думаєте, що я... ні! Це наш обов’язок, наша 
повинність, без усякої віддяки ми мусимо зробити! З цього 
боку вже будьте спокійні: завтра ж усе буде зроблено. Д оз
вольте дізнатись вашу квартиру: вам і турбуватись не треба 
самим, все буде принесено вам додому». Зачарований прохач 
вертався додому мало не в захваті, думаючи: «ось нарешті 
людина, яких нам треба якнайбільше, це — просто дорогоцін
ний алмаз!» Але чекає прохач день, другий, не приносять 
справи додому, третього дня так само. Він у канцелярію, 
справа й не починалася; він до дорогоцінного алмаза. «Ах, 
вибачте!— казав Чичиков дуже гречно, схопивши його за 
обидві руки, — у нас було стільки справ; але завтра ж  усе 
буде зроблено, завтра неодмінно. Далебі, мені навіть совісно!» 
І все це супроводилося рухами чарівними. Коли при цьому 
розкривалась яка-небудь пола халата, то рука ту ж хвилину 
пильнувала справу виправити й придержати полу. Але ні 
завтра, ні позавтра, ні третього дня не несуть справи додому. 
Прохач береться за розум: «Та що ж це, чи немає тут чого?» 
Довідується, кажуть, треба дати писарям. «Чому ж не дати? 
Я хоч зараз четвертак, другий».— «Ні, не четвертак, а по бі
ленькій2». «По біленькій писарям!» — скрикує прохач. «Та 
чого так гарячитись? — відповідають йому, — воно так 1 вийде, 
писарям і дістанеться по четвертаку, а решта піде до началь
ства». Б ’є себе по лобі недогадливий прохач і Лає на чім

1 Асигнації, хабар.
2 Біленька  — асигнація на 25 карбованців.



світ стоїть новий порядок речей, переслідування хабарів 1 
ввічливу, облагороджену поведінку чиновників. Раніше бувало 
знаєш, принаймні, що робити: приніс правителеві справ чер
вону ', та й скипіла справа, а тепер по біленькій, та ще тиж
день морочишся, доки догадаєшся; чорти б забрали безкорис
ливість і чиновне благородство! Прохач, звісно, має рацію; 
але зате тепер немає хабарників, усі правителі справ иайчес- 
ніші і найблагородніші люди, секретарі тільки та писарі шах
раї. Незабаром знайшлося Чичикову поле багато просторіше: 
утворилася комісія для будування якоїсь казенної вельми ка
пітальної будівлі. У цю комісію влаштувався і він і показав 
себе одним з найдіяльніших членів. Комісія негайно присту
пила до діла. Шість років поралася коло будівлі; але клімат чи 
що заважав, чи матеріал уже був такий, а тільки ніяк не йшла 
казенна будівля вище фундамента. А тимчасом в інших кінцях 
міста опинилося в кожного з членів по гарному будинку ци
вільної архітектури: видно, грунт був там кращий. Члени вже 
починали благоденствувати й стали заводитися родинами. Тут 
тільки й тепер тільки почав Чичиков потроху виплутуватися 
з-під суворих законів помірності 1 невблаганного свого само
зречення. Тут тільки довгочасний піст нарешті був пом’якше
ний, і виявилось, що він ніколи не цурався різних насолод, від 
яких умів стриматися в літа палкої молодості, коли жодна лю
дина зовсім не владна над собою. Виявились деякі надмір
ності: він завів досить доброго кухаря, тонкі голландські со
рочки. Уже й сукна купив він собі такого, якого не носила 
вся губернія, і з того часу почав держатися більше коричневих 
та червонуватих кольорів з іскрою; уже придбав він чудову 
пару і сам тримав одну віжку, примушуючи пристяжного зви
ватися кільцем; уже завів він звичку обтиратися губкою, намо
ченою у воді, змішаній з одеколоном; уже купував вельми 
недешево якесь мило, щоб гладенька була шкіра, уже...

Аж раптом: замість попереднього тюхтія був присланий 
новий начальник, людина військова, суворий, ворог хабарників 
і всього, що зветься неправдою. Другого ж дня настрахав він 
усіх до одного, зажадав звітів, побачив недоліки, на кож
ному кроці недостачу сум, помітив ту ж хвилину будинки гар
ної цивільної архітектури 1 пішло перебирання. Чиновники 
були відставлені від посад; будинки цивільної архітек
тури перейшли в казну й повернуті були на різні бо

1 Червона—  асигнація на 10 карбованців.



гоугоднІ установи й школи для кантоністів1; усе роз
пущено було в пух, і Чичиков більш за всіх. Обличчя його 
відразу, незважаючи на приємність, не сподобалось начальни
кові, чого саме, бог відає; Іноді навіть просто не буває на це 
причини, і він зненавидів його на смерть. Але тим, що він усе- 
таки був людина військова, отже не знав усіх тонкощів ци
вільних каверз, то через якийсь час, за допомогою правдивої 
зовнішності й уміння підробитися до всього, втиснулися до 
нього в ласку інші чиновники, і генерал скоро опинився в ру
ках ще гірших шахраїв, яких він зовсім не мав за таких, на
віть був задоволений, що вибрав нарешті людей як слід, і хва
лився не на жарт тонким умінням розбиратися в здібностях. 
Чиновники зразу збагнули дух його і характер. Всі, хто тільки 
був під начальством його, стали страшенними гонителями не
правди; скрізь, у всіх справах вони переслідували її, як ри
балка острогою переслідує яку-небудь м’ясисту білугу, 1 пере
слідували її з таким успіхом, що незабаром у кожного опини
лося по кілька тисяч капіталу. В цей час навернулося на путь 
істини багато з давнішніх чиновників, — вони були знову прий
няті иа службу. Але Чичиков уже ніяким способом ие міг утис
нутися, хоч як старався і обстоював за нього підохочений 
листами князя Хованського перший генеральський секретар, що 
опанував способи керування генеральським носом, але тут він 
аж нічогісінько не міг зробити. Генерал був такого роду лю
дина, що хоч і водили його за ніс (а втім, без його відома), та 
зате вже коли в голову йому западала якась думка, то вона 
там була все одно, що залізний цвях: нічим ие можна було її 
звідти видрати. Усе, що міг зробити розумний секретар, було 
знищення забрудненого послужного списку, 1 на те вже він 
зрушив начальника не інакше, як співчуттям, змалювавши 
йому живими фарбами зворушливу долю нещасної родини Чи
чикова, якої, на щастя, в нього не було.

— Ну, що ж!—сказав Чичиков, — зачепив, поволік, зірва
лось, не питай. Плачем горю не допоможеш, треба діло робити. 
І от вирішив він наново починати кар’є р 2, знову озброїтись 
терпінням, знову обмежитись у всьому, хоч як правильно й 
добре був розгорнувся попереду. Треба було переїхати до ін
шого міста, там ще набути собі слави. Усе якось ие клеїлося.

1 Кантоністи — сиии солдатів, приречені за царськими законами 
змалку до військової служби; кантоністів учнлн грамоти, ремесла й в:й 
ськовнх вправ у особливих кантоністських школах, заснованих при Петрі І 
Ц я кастова повинність була скасована тільки в 1856 році*

1 Кар’єру.
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Дві-три посади мусив він змінити за найкоротший час. По
сади якось були брудні, низькі. Треба знати, що Чичиков був 
найбільш благопристойна людина, яка будь-коли існувала на 
світі. Хоч він і мусив спочатку протискатися в брудному то
варистві, але в душі завжди зберігав чистоту, любив, щоб у 
канцеляріях столи були з лакованого дерева і щоб все було 
благородно. Ніколи не дозволяв він собі в мові неблагопри
стойного слова і ображався завжди, коли в словах інших ба
чив відсутність належної пошани до чииу або звання. Чита
чеві, я думаю, приємно буде дізнатися, що він щодва дні мі
няв на собі білизну, а влітку, під час спеки, навіть і щодня- 
усякий скільки-небудь неприємний запах уже ображав його-. 
З цієї причини він щоразу, коли Петрушка приходив роздя
гати його й скидати чоботи, клав собі в ніс гвоздичку, і в ба
гатьох випадках нерви в нього були дражливі, як у дівчини; 
і тому тяжко йому було опинитися знову в тих лавах, де все 
тхнуло пінною І непристойністю у вчинках. Хоч як кріпився 
він духом, проте схуд і навіть позеленів під час таких при
год. Уже починав був він повнішати й набувати тих круглих 
і пристойних форм, в яких читач застав його при вчиненні з 
ним знайомства, і вже не раз, поглядаючи в дзеркало, подуму
вав він багато про що приємне: про жіиочу, про дитячу кім
нату, і посмішка йшла за такими думками; але тепер, коли 
глянув на себе якось ненароком у дзеркало, не міг не скрик
нути: «матінко тн моя пресвята! який же я став бридкий!» 
І потім довго не хотів дивитись на себе. Але зносив усе герой 
наш, зносив сильно, терпляче зносив і — перейшов нарешті на 
службу до митниці. Треба сказати, що ця служба давно ста
новила таємний предмет його помислів. Він бачив, якими че
пурними закордонними речами заводилися митні чиновники, 
які фарфори й батистн пересилали кумасям, тітонькам і сест
рам. Не раз давно вже він говорив, зітхаючи: «от би куди пе
ребратися: і кордон близько, і освічені люди, а яких тонких 
голландських сорочок можна набути!» Треба додати, що при 
цьому він думав не раз про особливий гатунок французького 
мила, яке надавало незвичайної білизни шкірі й свіжості що
кам; як воно звалося, бог відає, але, за його припущенням, 
неодмінно мало бути на кордоні. Отже, він давно б хотів на 
митницю, але затримували поточні різні вигоди по будівельній 
комісії, і він міркував справедливо, що митниця, хоч би як там, 
усе ще не більше, як журавель у небі, а комісія вже була си
ниця в руках. А тепер вирішив він, будь-що-будь, дістатися до 
митниці — і дістався. За службу свою взявся він з ревністю не



звичайною. Здавалось, сама доля призначила йому бути мит
ним чиновником. Такої спритності, проникливості й прозірли
вості не тільки не бачено, але навіть не чувано. За три-чогири 
тижні він уже так набив руку в митній справі, що знав геть 
чисто все: навіть не важив, не міряв, а з фактури знав, скіль
ки в якій штуці аршин сукна чн іншої матерії; взявши в руку 
пакунок, він міг сказати відразу, скільки в ньому фунтів. Що ж 
до обшуків, то тут, як висловлювалися навіть самі товариші, 
у нього просто був собачий нюх: не можна було не здивува
тись, бачачи, як йому ставало стільки терпіння, щоб обмацати 
всякий гудзик, і все це робилося з убійчою холоднокровністю, 
ввічливою до неймовірності. І в той час, коли обшукувані ка
зились, шаліли й почували злобний потяг побити тушками при
ємну його зовнішність, він, не змінюючись ні в обличчі, ні у 
ввічливих вчинках, приказував тільки: чи не будете ласкаві 
трошки потурбуватись і підвестися? — або: чн не будете лас
каві, пані, завітати до другої кімнати? Там дружина одного з 
наших чиновників порозуміється з вамн. Або: дозвольте, ось 
я ножичком трошки розпорю підкладку вашої шинелі, — і, ка
жучи це, він витягав звідти шалі, хустки, холоднокровно, як 
з власної скрині. Навіть начальство висловлювалось, що це 
був чорт, а не людина: він відшукував у колесах, у дишлах, у 
кінських вухах і не знати в яких місцях, куди б ніякому авто
рові й на думку не спало б забратися, і куди дозволяється за
биратися самим тільки митним чиновникам. Так що бідний по
дорожній, переїхавши через кордон, все ще протягом кількох 
хвилин не міг опам’ятатися і, витираючи піт, що виступав 
дрібним висипом по всьому тілу, тільки хрестився та приказу
вав: ну, ну! Становище його вельми скидалося на становище 
школяра, що вибіг із секретної кімнати, куди начальник закли
кав його затим, щоб дати деяке напучення, але замість того 
відшмагав зовсім несподіваним способом. За недовгий час не 
стало від нього ніякого життя контрабандистам. Це була 
гроза і відчай всього польського єврейства. Чесність і непід
купність його були нездоланні, майже неприродні. Він навіть 
не склав собі невеличкого капітальця з різних конфіскованих 
товарів та відібраних речей, що не надходять у казну, щоб 
уникнути зайвої писаннни. Така ревна й некорислива служба 
не могла не зробитися предметом загального здивування і не 
дійти нарешті до відома начальства. Він дістав чин і підви
щення і слідом за тим подав проект виловити всіх контрабан
дистів, де проснв тільки засобів, щоб виконати проект самому, 
йому зразу доручена була команда й необмежене право ро



бити всякі розшуки. Цього тільки йому й хотілося. В той час 
утворилося сильне товариство контрабандистів на добре обмір
кованих правильних засадах; на мільйони обіцяло вигод зух
вале підприємство. Він давно вже мав відомості про нього і 
навіть відмовив підісланим підкупити, сказавши сухо: ще не 
час! А діставши в своє розпорядження все, ту ж хвилину дав 
знати товариству, сказавши: тепер час! Розрахунок був за
надто вірний. Тут за один рік він міг одержати те, чого не 
виграв би за двадцять років найпильнішої служби. Раніш він 
не хотів заходити ні в які стосунки з ними, бо був не більше, 
як простий пішак, отже небагато одержав би; але тепер- 
тепер зовсім інша річ: він міг запропонувати які завгодно 
умови. Щоб справа йшла без усяких перешкод, він схилив і 
другого чиновника, свого товариша, що не встояв проти спо
куси, дарма що волосся було снве. Умови були складені, і 
товариство приступило до дій. Д ії почались блискуче. Читач, 
без сумніву, чув так часто повторювану історію про дотепну 
мандрівку іспанських баранів, які, зробивши перехід через 
кордон у подвійних кожушках, принесли під кожушками на 
мільйон брабантського мережива. Ця подія сталася саме тоді, 
коли Чичиков служив на митниці. Не бери він сам участі в 
цій справі, ніяким контрабандистам у світі не вдалося б ви
конати таке діло. Після трьох чи чотирьох баранячих переходів 
через кордон в обох чиновників знайшлося по чотириста тисяч 
капіталу. У Чичикова, кажуть, давно перейшло і за п’ятсот, 
бо був спритніший. Бог знає, до якої величезної цифри 
зросли б благодатні суми, коли б якийсь лихий звір ие перебіг 
дороги всьому. Чорт збив з глузду обох ЧИНОВНИКІВ: чинов
ники, просто кажучи, показились і посварилися нізащо. Якось 
у запальній розмові, а може бути, що трохи й під чаркою, 
Чичиков назвав другого чиновника поповичем, а той. хоч і 
справді був поповичем, невідомо чому образився жорстоко й 
відповів йому тут ж е прикро й надзвичайно різко, а саме ось 
як: «Ні, брешеш, я статський совітник, а не попович, а ст ти 
так попович!» А потім ще додав йому на злість, для більшої 
досади. «Атож, от, мовляв, що!» Хоч він таким чином дав 
відсіч йому кругом, повернувши на нього ним же вигадану 
назву, і хоч вислів: «от, мовляв, що!» міг бути прикрий, але 
незадоволеннй цим, він ще послав на нього таємного доноса. 
А втім, кажуть, що й без того була в них сварка за якусь 
жіночку, свіжу й міцну, як ядерна ріпа, за висловом митних 
чиновників; що були навіть підкуплені люди, щоб над вечір у 
темному провулку побитн нашого героя; але що обидва чинов-
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инки пошилися в дурні й жіночкою скористувався якийсь 
штабс-капітан Шамшарьов. Як була справа в дійсності, бог їх 
відає; хай краще охочий читач скомпонує сам. Голозне в 
тому, що таємні стосунки з контрабандистами стали явними. 
Статський совітник хоч і сам пропав, але занапастив-таки 
свого товариша. Чиновників узяли під суд, конфіскували, опи
сали все, що в них було, і це трапилося зненацька, як грім 
над головами їх. Як після чаду, опам’яталися вони і побачили 
з жахом, що наробили. Статський совітник не встояв проти 
долі й десь загинув у глушині, але колезький устояв. Він умів 
затаїти частину грошенят, хоч який чуйний був нюх началь- 
ства, що наїхало на слідство. Ужив усіх тонких зворотів ро
зуму, аж надто досвідченого, аж надто тямущого в людях: 
де діяв приємністю висловів, де зворушливою мовою, де ока- 
див лестощами, що ні в якому разі не псують справу, де 
підсовував грошенят, одно слово, обробив справу принаймні 
так, що відставлений був не з таким безчестям, як товариш, і 
ухилився з-під кримінального суду. Та вже ні капіталу, ні різ
них закордонних дрібних речей, нічого не залишилося йому: 
на все це знайшлися інші охочі. Затрималося в нього тисячок 
десяток, захованих про чорний день, та дюжин дві голланд
ських сорочок, та невеличка бричка, якою їздять нежонаті, та 
два кріпаки, кучер Селіфан і лакей Петрушка; та • митні чи
новники, спонукувані сердечною добрістю, залишили йому 
п’ять чи шість шматків мила для збереження свіжості щік, та 
й годі. Так от у якому стані опинився знову наш герой! От 
який жмут лиха випав йому на голову! Це називав він—по
терпіти на службі за правду. Тепер можна б зробити висновок, 
що після таких бур, іспитів, мінливостей долі й життєвого 
лиха він віддалиться з залишеними кривавичними десятьма 
тисячками в який-небудь мнрний закуток повітового містечка 
і там заклякне навіки в ситцевому халаті біля вікна низень
кого будиночка, розбираючи в неділю бійку мужиків, що 
виникла перед вікнами, або для розваги пройшовшись до 
курника помацати власними руками курку, призначену на суп, 
і звікує таким чином не пншний, але в своєму роді теж небез
корисний вік. Але так не сталося. Треба віддати належне 
нездоланній силі його характеру. Після всього того, чого до
сить було б, щоб коли не вбити, то охолодити й приборкати 
назавжди людину, в ньому не погасла незбагненна пристрасть. 
Він був у горі, в досаді, нарікав на весь світ, сердився на 
несправедливість долі, обурювався на несправедливість людей, 
а проте не міг відмовитися від нових спроб. Одно слово, він
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показав терпіння, проти якого ніщо дерев'яне терпіння німця, 
закладене вже в повільному, лінивому обігові крові його. 
Кров Чичикова, навпаки, грала сильно, і треба було багато 
розумної волі, щоб накинути вуздечку на все те, що хотіло б 
вистрибнути й погуляти на волі. Він міркував і в міркуванні 
його видно було деяку частину справедливості: «Чому ж я? 
Чого на мене впало лихо? Хто ж ловить тепер гав на посаді? 
Усі ж набувають. Нещасним я не зробив нікого, я не погра
бував удови, я не пустив нікого з торбою, користувався зай
виною, брав там, де всякий брав би; не скористувався б я, 
інші скористувалися б. За що ж інші благоденствують, і чому 
мушу я загинути черв’яком? І що я тепер? Куди я годжуся? 
Якими очима дивитимусь я тепер у вічі всякому поважному 
батькові родини? Як не почувати мені мук совісті, знаючи, що 
даремно обтяжую землю, і що скажуть потім мої діти? От, 
скажуть, батько скотина, не залишив нам ніякого достатку!»

Уже відомо, що Чичиков дуже турбувався про своїх на
щадків. Така це пекуча річі Дехто може й не так глибоко 
занурив би руку, коли б не питання, яке невідомо чому спадає 
само собою: а що скажуть діти? І от, майбутній родоначаль
ник, як обережний кіт, скосивши тільки одним оком убік, чи 
не дивиться звідки хазяїн, хапає мерщій усе, що до нього 
ближче: чи мило стоїть, чи свічки, сало, чи канарка трапилася 
під лапу — одно слово, не минає нічого. Так скаржився і пла
кав герой наш, а тимчасом діяльність ніяк не вмирала в голові 
його; там усе хотіло щось будуватися і чекало тільки плану. 
Знову зіщулився він, знову вернувся до важкого жнття, знову 
обмежив себе у всьому, знову з чистоти й пристойного стано
вища спустився в бруд і злиденне життя. І в сподіванні кра
щого змушений був навіть зайнятися званням повіреного, яке 
ще не набуло в нас громадянства, званням, що його штов
хають з усіх боків, що його не дуже шанує дрібна приказна 
твар і навіть самі вірителі, званням, засудженим на плазу
вання в передпокоях, грубість і інше,— але нужда примусила 
зважитись на все. З доручень дісталося йому, між іншим, 
одне: поклопотатись про заставу в опікунській раді кількох 
сот селян. Маєток був розладнаний до останньої міри. Роз
ладнаний він був через падіж худоби, шахраїв, прикажчиків, 
неврожаї, пошесні хвороби, що винищили найкращих робітни
ків, і нарешті, через безглуздя самого поміщика, що прикра
шав собі в Москві будинок за останньою модою і вгатив на 
цю прикрасу весь достаток свій до останньої копійки так, що 
вже нізащо було їсти. З цієї причини і довелося нарешті
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заставити останній уже маєток. Застава в казну була тоді ще 
справа нова, на яку зважувались не без страху. Чичиков, як 
повірений, попереду задобривши всіх (без попереднього за- 
добрення, як відомо, не може бути взято навіть простої до
відки або виправки, все ж хоч по пляшці мадери доводиться 
влити в кожне горло), — отже, задобривши всіх, кого слід, 
пояснив він, що ось яка, між іншим, обставина: половина 
селян вимерла, так щоб не було потім яких-небудь причіпок... 
«Та вони ж у ревізській сказці числяться?»— сказав секре
тар. «Числяться»,—відповів Чичиков. «Ну, так чого ж ви зля
кались?—сказав секретар,—одне померло, друге народиться, а 
все в діло годиться». Секретар, як видно, вмів говорити і в риму. 
А тимчасом героя нашого осяяла найнатхнениіша думка, яка 
будь-коли спадала в людську голову. «Ех, я, Хома-простак!— 
сказав він сам собі,—шукаю рукавиць, а обидві за поясом! Та 
накупи я всіх цих, що вимерли, поки не подавали нових ревіз- 
ських сказок, придбай їх, припустімо, тисячу, та, припустімо, 
опікунська рада дасть по двісті карбованців на душу, от уже 
й двісті тисяч капіталу! А тепер ж е час зручний: недавно була 
епідемія, народу вимерло, слаза богу, чимало. Поміщики 
попрогравались у карти, загуляли й промотались як слід; усе 
полізло в Петербург служити: маєТки^іокинуті, управляються 
абияк, податки сплачуються з кожним рбком-важче, так мені 
з радістю відступить їх кожен, вже тому тільки, щоб не пла
тити за них подушного, може іншим разом так трапиться, що 
з Декого і я ще загребу за це копійку. Звісно, важко, клопітно, 
страшно, щоб якось ще не досталося, щоб не зробили з цього 
історії. Ну, та дано ж людині на щось розум. А головне, те 
добре, що справа здається всім неймовірною, ніхТо не пові
рить. Правда, без землі не можна ні купити, ні заставити. 
Так я ж куплю на вивід: тепер землі в Таврійській і Херсон
ській губерніях віддаються дурно, тільки заселяй. Туди я їх 
усіх і переселю! В Херсонську їх! Хай собі там живуть! А пе
реселення можна зробити законним способом, як слід, по 
судах. Якщо захочуть освідчити селян: будь ласка, я й тут 
не від того, чому ж ні? Я подам і свідоцтво з власноручним 
підписом капітана-справника. Село можна назвати Чичикова 
слобідка, або від імені, даного при хрещенні— сільце Павлов- 
ське». І ось таким чином склався в голові нашого героя цей 
чудний сюжет, за який не знаю, чи будуть вдячні читачі, а 
вже який вдячний йому автор, так і висловити важко. Бо хоч 
що казати, а коли б не спала в голову Чичикова ця думка, 
не з’явилася б на світ ця поема.
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Перехрестившись, за російським звичаєм, приступик він до 
виконання. Під виглядом обрання місця для мешкання й під 
іншими приводами почав він заглядати до тих і інших закут
ків нашої держави і переважно до тих, що найбільше потер
піли від нещасних випадків, неврожаїв, смертності й іншого, 
іншого, — одно слово, де б можна зручніше й дешевше на
купити потрібного народу. Він не звертався навмання до 
всякого поміщика, але обирав людину більше до свого смаку, 
або таких, з якими можна було б з меншими труднощами ро
бити такі угоди, намагаючись попереду познайомитися, при
хилити до себе, щоб, коли можна, більше дружбою, а не 
купівлею придбати мужиків. Отже, читачі не повинні обурю
ватись на автора, коли особи, що досі з’являлися, не припали 
їм до смаку; це вина Чичикова, тут він цілковитий хазяїн, і 
куди він надумає, туди й ми мусимо плентатись. З нашого 
боку, коли справді впаде обвинувачення за блідість і непоказ
ність осіб та характерів, скажемо тільки те, що ніколи на 
початку не видно всієї широкої течії і обсягу справи. В’їзд до 
якого б .не було міста, хоч навіть до столиці, завжди якось 
блідий; спочатку все сіре й одноманітне; тягнуться безконечні 
заводи та фабрики, закурені димом, потім уже виглянуть 
ріжки шестиповерхових будинків, магазини, вивіски, величезні 
перспективи вулиць, усі в дзвіницях, колонах, статуях, баштах, 
з міським блиском, шумом, громом і всім, що на диво витво
рила рука й думка людини. Як сталися перші покупки, читач 
уже бачив; як піде справа далі, які будуть удачі й невдачі 
героєві, як доведеться розв’язати й перемогти йому ще важчі 
перешкоди, як постануть колосальні образи, як зрушаться 
таємні важелі широкої повісті, розступиться далеко її обрій, 
і вся вона набуде величавої ліричної течії—те побачите потім. 
Ще велику дорогу має відбути весь похідний екіпаж, що скла
дається з пана середніх л'т, брички, якою їздять нежонаті, 
лакея Петрушки, кучера Селіфана і тройкн коней, уже відомих 
поіменно від засідателя до падлюки-чубарого. Отже, ось 
увесь наявний герой наш, який він є! Але вимагатимуть, може, 
остаточного визначення однією рисою: хто ж він з погляду 
якостей моральних? Що він не герой, сповнений досконало
стей і чеснот, це видно. Хто ж він? Виходить, негідник? Чому ж 
негідник, навіщо ж бути такому суворому до інших? Тбпер у  
нас негідників не буває, є люди благонадійні, приємні, а таких, 
які б на загальну ганьбу виставили свою фізіономію під при
людний ляпас, знайдеться хіба що яких два-три чоловіки, та 
й ті вже говорять тепер про чесноту. Найсправедливіше на
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звати його: хазяїн, людина, що набуває. Набування всьому 
внна, через нього виникли справи, яким світ дає назву не дуже 
чистих. Правда, у такому характері є вже щось огидне, і той 
самий читач, що на життєвому своєму шляху дружитиме з 
такою людиною, водитиме з нею хліб-сіль і проводитиме 
приємно час, почне дивитися на неї скоса, коли вона опи
ниться героєм драми або поеми. Але мудрий той, хто не гре
бує ніяким характером, але, втупивши в нього допитливий 
погляд, розвідує його до самих первинних причин. Швидко все 
перетворюється в людині: не зоглянешся, як уже виріс усере
дині страшний черв’як, що самовладно обернув на себе всі 
життєві соки. І не раз не тільки велика пристрасть, але нік
чемна хіть до чогось дрібного розросталася в народженому 
на кращі подвиги, примушуючи його забувати великі й святі 
обов’язки і в нікчемних брязкальцях убачати велике й святе. 
Незчисленні, як морські піски, людські пристрасті, 1 всі 
несхожі одна на одну, 1 всі вони, низькі й прекрасні, спочатку 
покірні людині, а потім уже стають страшними владарями її. 
Блаженний, хто обрав собі з усіх найпрекраснішу пристрасть; 
росте й десятириться щогодини й щохвилини незмірне його 
блаженство, і входить він глибше у безконечний рай своєї 
душі. Але є пристрасті, яких обрання не від людини. Вже на
родилися вони з нею у хвилину народження на світ, 1 не дано 
їй сил ухилитися від них. Вищими приділеннями вони ведуться, 
1 є в них щось таке, що вічно кличе, не вгамовується на все 
жнття. Земний великий шлях судилося відбути 7м, байдуже, 
чи в похмурому образі, чи пролинувши світліш явищем, що 
порадує світ, — однаково викликані вони для незнаного люди
ною блага. І може в цьому самому Чичикові пристрасть, що 
пориває його, уже не від нього, і в холодному його існуванні 
закладено те, що потім повергне в прах і на коліна людину 
перед мудрістю* небес. І ще таємниця, чому постав цей образ 
для поеми, що нині з’являється на світ.

Але не те тяжко, що будуть незадоволені героєм; тяжко 
те, що жива в душі непоборна впевненість, що тим самим 
героєм, тим самим Чичиковим були б задоволені читачі. Не 
зазирни автор глибше йому в душу, не зворуши на дні його 
того, що уникає й ховається від світу, не вияви найпотаємйі- 
ших думок, яких нікому іншому не звіряє людина, а покажи 
його таким, яким він показався усьому місту, Манілову й 
іншим людям, і всі були б радісінькі й мали б його за цікаву 
людину. Дарма, що иі обличчя, ні весь образ його не тріпо
тів би, як живнй, перед очима: зате, закінчивши читати, душа
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не буває стривожена нічим, і можна вернутися знову до кар
тярського столу, який тішить усю Росію. Так, мої добрі чи
тачі, вам би не хотілося бачити виявлену людську бідність. 
Навіщо, кажете ви, до чого це? Хіба ми не знаємо самі, що є 
багато ганебного й дурного в житті? І без того трапляється 
нам часто бачити те, що зовсім не тішить. Краще ж показуйте 
нам прекрасне, принадливе. Хай краще забудемося мн! «На
віщо, брат, говориш мені, що справи в господарстві йдуть 
погано? — каже поміщик прикажчикові, — я, брат, це знаю без 
тебе, та в тебе слів хіба немає інших, чи що? Ти дай мені за
бути це, не знати цього, я тоді щасливий». І от, ті гроші, що 
поправили б скільки-небудь справу, ідуть иа різні засоби до
водити себе до забуття. Спить розум, що, може, знайшов би 
раптове джерело великих коштів; а там маєток бух з аукціону, 
і пішов поміщик забуватися по світах з душею, від крайно
сті готовсю на бридоти, яких би сам вжахнувся раніш.

Ще впаде обвинувачення на автора від так званих патріо
тів, що спокійно сидять собі по кутках і займаються зовсім 
сторонніми справами, складають собі капітальці, влаштовуючи 
долю свою коштом інших, але, як тільки трапиться що-иебудь, 
на їхню думку, образливе для вітчизни, з'явиться яка-небудь 
книга, в якій скажеться іноді гірка правда, вони вибіжать з 
усіх кутків, як павуки, побачивши, що заплуталась у паву
тинні муха, і зразу здіймуть крики: «Та чи добре виводити це 
на світ, розголошувати про це? Адже це все, що описано тут, 
це все наше, чи добре це? А що скажуть іноземці? Хіба ве
село чути погану думку про себе? Думають, хіба це не бо
ляче? Думають, хіба ми не патріоти?» На такі мудрі заува
ження, особливо щодо думки іноземців, признаюсь, нічого не 
можна придумати на відповідь. А хіба ось що: жили в одному 
далекому закутку Росії два мешканці: один був батько ро
дини, на ім’я Кифа Мокійович, людина вдачі лагідної, що 
провадила життя халатним способом. Родиною він не зай
мався; існування його було обернуте більше в умоглядний бік 
і зайняте таким, як він називав, філософічним питанням: «Ось, 
наприклад, звір, — говорив він, походжаючи по кімнаті, —звір 
народжується голий. Чому ж саме голий? Чому не так, як 
птах, чому не вилуплюється з яйця? Як, далебі, теє... зовсім 
не розумієш натури ', коли більше в неї заглиблюєшся!» Так 
мислив мешканець Кифа Мокійович. Але не в цьому ще го
ловна річ. Другий мешканець був Мокій Кифович, рідний син

1 Натура — природа.
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його. Був він те, що звуть на Русі богатир, і в той час, холи 
батько займався народженням звіра, двадцятилітня плечиста 
натура його так і поривалася розгорнутись. Ні за що не вмів 
вій узятись злегка, завжди або рука в когось затріщить, або 
гуля набіжить на чийомусь иосі. В домі і в сусідстві все, від 
дворової дівки до дворової собаки, тікало геть, його поба
чивши; навіть власне ліжко в спальні потрошив він на шматки. 
Такий був Мокій Кифович, а втім, він був доброї душі. Але не 
в цьому ще головна річ. А головна річ ось у ч о м у : «Зглянься, 
батечку, пане, Кифо Мокійовичу, — казала батькові і своя і 
чужд двірня, — що в тебе за Мокій Кифович? Нікому від 
нього немає спокою, такий заводіяка!» — «Атож, пустуй, 
пустун, — відказував звичайно на це батько, — та що ж ро
бити? Битися з ним пізно, та й мене ж усі обвинуватять у 
жорстокості; а людина він честолюбна: докорив його при дру- 
гому-третьому, він угамується, адже поголоска, от лихо! 
Місто дізнається, назве його зовсім собакою. Що, справді, 
думають, мені хіба не боляче? Хіба я не батько? Що займаюся 
філософією, та іншим разом немає часу, так уже я й не батько? 
Та отже ні, батько, чорт забери, батько! У мене Мокій Ки
фович ось тут сидить, у серці!» Тут Кифа Мокійович бив себе 
дуже сильно в груди кулаком і доходив до цілковитого азарту. 
«Вже коли він і залишиться собакою, так хай же не від мене 
про це дізнаються, хай не я виказав його!» І, показавши таке 
батьківське почуття, він залишав Мокія Кифовича продовжу
вати богатирські свої подвиги, а сам вертався знову до лю
бимого предмета, поставивши собі раптом яке-небудь таке 
питання: «Ну, а коли б слои родився в яйці, адже ж шкаралупа, 
певно, дуже б товста була, гарматою не проб’єш; треба якесь 
нове вогнепальне знаряддя вигадати». Так проводили життя 
два мешканці тихого куточка, які несподівано, як з вікоиця, 
визирнули наприкінці нашої поеми, визирнули для того, щоб 
відповісти скромно на обвинувачення від деяких запальних 
патріотів, що до певного часу спокійно займаються якою- 
небудь філософією або збільшенням достатку коштом иіжно 
любимої ними вітчизни, що думають не про те, щоб не робити 
погано, а про те, щоб тільки не говорили, що вони роблять 
погано. Та ні, не патріотизм, і не перше почуття є причини 
обвинувачень, інше криється під ними. Навіщо таїти слово? 
Хто, як не автор, повинен сказати святу правду? Ви боїтесь 
глибоко спрямованого погляду, ви страшитеся самі спряму
вати на що-небудь глибокий погляд, ви любите ковзнути по 
всьому бездумними очима. Ви посмієтеся навіть від щирого
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серця з Чичикова, може, навіть похвалите автора, скажете: 
«Одначе, Дещо він влучно підмітив, мабуть, веселої вдачі лю
дина!» і після таких слів з подвоєною гордістю звернетесь до 
себе, самозадоволеиа посмішка з'явиться на обличчі вашому, 
і ви додасте: «Але ж треба погодитись, предивні й пресмішні 
бувають люди в деяких провінціях, та й негідники до того ж 
не малі!» А хто з вас повний християнського смирення, не 
прилюдно, а в тиші, наодинці, в хвилини самотніх розмов з 
собою, заглибить у середину власної душі цей тяжкий запит: 
«А чи немає в мені якоїсь частки Чичикова?» Та де там! А 
от хай пройде в цей час повз нього якийсь його ж знайомий, 
що має чин ні занадто великий, ні занадто малий, він ту ж 
мить штовхне під руку свого сусіду й скаже йому, мало не 
пирснувши зо сміху: «Дивись, дивись, он Чичиков, Чичиков 
пішов!» І потім, як дитина, забувши всяку пристойність, від
повідну званню й літам, побіжить за ним навздогін, піддраж
нюючи ззаду та приказуючи: «Чичиков! Чичиков! Чичиков!»

Але ми почали говорити досить голосно, забувши, що герой 
наш, який спав під час оповідання його повісті, уже проки
нувся і легко може почути так часто повторюване своє прі
звище. А він людина образлива і не любить, коли про нього 
висловлюються нешанобливо. Читачеві півбіди, чи розсердиться 
на нього Чичиков, чи ні; але щодо автора, то він ні в якому 
разі не повинен сваритися з своїм героєм: ще ие малий шлях 
і ие малу дорогу доведеться їм пройти удвох рука в руку: 
дві великі частини попереду — це не абищо.

— Ехе-хе! що ж це ти? — сказав Чичиков до Селіфана,— 
ти?..

— Що? — сказав Селіфан повільним голосом.
— Як що? Лобур ти! Як ти їдеш?.. Ну ж, торкай!
І справді Селіфан давно вже їхав, заплющивши очі, зрідка 

тільки потріпуючи спросоння віжками по боках теж сонних 
коней, а з Петрушки вже давно, не знати в якому місці, зле
тів картуз, і він сам, відхилившись назад, уткнув свою голову 
в коліно Чичикову, так що той мусив дати їй лоскунця. Селі
фан підбадьорився і, хвисьнувши кілька разів по спині чуба
рого, після чого той пустився трухцем, та помахавши зверху 
батогом на всіх, промовив тонким співучим голоском: «Не 
бійся!» Конячки розворушились і помчали як пух легеньку 
бричку. Селіфан тільки вимахував та погукував: «Ех! ех! ех!», 
плавко підстрибував на козлах в міру того, як трійка то злі
тала на пагорок, то мчала духом з пагорка, якими був усиле
ний весь стовбовий шлях, що спадав ледве помітним схилом
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донизу. Чичиков тільки посміхався, злегка підлітаючн на своїй 
шкіряній подушці, бо любив швидку їзду. Та який же росіянин 
не любить швидкої їзди? Чи ж його душі, що прагне закру
титись, загулятись, не сказати іноді: «чорт бери вас!»— чи ж 
його душі не любити її? Чи ж її не любити, коли в ній чується 
щось захоплеио-чудове? Немов невідома сила підхопила тебе 
на крило до себе, 1 сам летиш, 1 все летить: летять версти, 
летять назустріч купці на передках своїх будок, летить оба
біч ліс з темними лавами ялин 1 сосен, з стуком сокири 1 
воронячим криком, летить увесь шлях не знати куди в зни
каючу далину, і щось страшне закладено в цьому швидкому 
миготінні, де не встигає позначитися зникаюча річ, тільки 
небо над головою та легкі хмари та місяць поміж ними зда
ються нерухомі. Ех, трійка! птиця-трійка, хто тебе вигадав? 
Певно, в меткого народу ти могла тільки народитись, у тій 
землі, що не любить жартувати, а гладінню-рівиотою роз
кинулась на півсвіту, та й гайда лічити версти, доки не 
зарябіє тобі в очах. І не хитре, здається, дорожнє знаряддя, 
не залізним пройняте гвинтом, а нашвидку, живцем, самою 
сокирою та долотом спорядив 1 склав тебе ярославський мет
кий мужик. Не в німецьких ботфортах візник: борода та рука
виці, і сидить чорт знає, на чому; а підвівся та замахнувся, та 
завів пісню — коиі вихром, спиці в колесах злилися в одне 
рівне коло, тільки здригнувся шлях та скрикнув, зупинившись 
з переляку, пішоходець! 1 ои воиа помчала, помчала, по
мчала!.. І он уже видно віддалік, як щось курить 1 вихрить 
повітря!..

Чи не так 1 ти, Русь, як прудка, необігнана трійка мчиш? 
Димом димує під тобою шлях, гримлять мости, все відстає І 
зостається позаду. Спинився вражений божим чудом прохожий: 
чи не блискавка це, кинута з неба? Що означає цей, жахом 
проймаючий, рух? і що за незнаина сила закладена в цих незнан
ии* світом конях? Ех, коиі, коні, що за коні! Чи вихри сидять 
у ваших гривах?! Чи не чуйне вухо горить у всякій вашій 
жилці? Зачули з височини знайому пісню 1 дружно й разом 
напружили мідні груди і, майже не торкнувшись копитами 
землі, обернулися в витягнуті лінії, що летять у повітрі, — і 
мчить уся натхненна богом!.. Русь, куди мчиш ти, дай відпо
відь? Не дає відповіді. Дивним дзвоном заливається дзвіно
чок; гримить і стає вітром роздерте на шматки повітря; летить 
мимо все, що тільки є на землі, і скоса поглядаючи, осту
паються і дають їй дорогу інші народи й держави.
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