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І ДА ВА І.

Въ ворота гостинницѣ губерніяльного мѣста NN въѣ

хала доволѣ гарна, невеличка бричка на ресорахъ, въ якой

ѣздятъ стари кавалеры : пенсіоновани подполковники, шта

бови капитаны , помѣщики, що мають около сотнѣ душь

мужиковъ, словомъ всѣ ти, котрыхъ называютъ панами

середной руки. Въ бричцѣ сидѣвъ панокъ, но красивый,

але й не поганый лицемъ, не надто товстый, не надто

тонкій ; не можь сказати, щобы старый, однакожь и не те,

щобъ надто молодый. Въѣздъ єго не наробивъ въ мѣстѣ

зовсѣмъ нѣякого шуму, анѣ подчасъ него не сталося нѣчого

цѣкавого ; только два мужики, що стояли край дверій

шинку против гостинницѣ, высказали деякий замѣтки, що

впрочѣмъ больше тыкалися повозу, нѣжь того, хто въ нѣмъ

сидѣвъ. „ Ади, бра“ , сказавъ одинъ до другого , онъ яке

колесо ! що ты гадаєшь ? чи доѣде се колесо, коли бъ лу

чилося, до Москвы, чи не доѣде ? и „Доѣде“ дтповѣвъ

другій. „ А до Казаня, думаю, не доѣде ?

заня не доѣде “, отдовѣвъ другій . На томъ розмова и скон

чилася . Тай ще, коли бричка подъѣхала близь гостинницѣ,

пострѣчався молодый чоловѣкъ въ бѣлыхъ, канаФасовыхъ

штанахъ, дуже вузкихъ и короткихъ, въ Фраку съ пре

тенсією на моду, зъ подъ котрого видно було сорочку,

застягнену тульскою шпилькою съ бронзовымъ пистолямъ.

Молодый чоловѣкъ обернувся назадъ, поглядѣвъ на поѣздъ,

придержавъ рукою капелюхъ, що мало не злетѣвъ отъ

вѣтру, и пошовъ въ свою путь ,

Коли поѣздъ въѣхавъ на подвдрє, на зустрѣчь пану

выбѣгъ трахтирный слуга або „половой“ , якъ ихъ назы

ваютъ въ российскихъ трахтирахъ, чоловѣчокъ до тои сте

пени живый та рухливый, що навѣть годѣ було розгля

дѣти, яке було у него лице. Онъ выбѣгъ проворно съ сер

„До Ка
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ветою въ руцѣ, весь довгій и въ довгомъ, демикотоновдмъ

сурдутѣ, съ станомъ трохи не на самыхъ клубахъ, мо

тнувъ патлами и попровадивъ проворно пана здовжь цѣлои

деревлянои „ галдареѣ“, щобы показати єму свѣтлицю, яку

тамъ Богь єму пославъ. Свѣтлиця була, якъ звычайно, бо

и гостинниця була, „ якъ звычайно “, то есть именно така,

яки бувають гостинницѣ по губерніяльныхъ мѣстахъ, де

за два рублѣ на добу подорожный одержитъ выгодну свѣ

тлицю съ швабами, що мовь чорносливы вызираютъ зъ

усѣхъ кутовъ, и съ дверми до сусѣдной комнаты , завсѣгды

завалеными , комодою, де помѣщувся сусѣдъ, мовчазный

и сумирный чоловѣкъ, только надмѣрно цѣкавый, радъ

знати всяку подробицю подорожного. Знадворна , Фацiята

гостинницѣ, дтповѣдна була до ви нутра : се бувъ довже

зный будинокъ въ два поверхи ; долѣшна часть не була

выбѣлена и стояла таки въ темно - червоныхъ цеголкахъ ,

що ще дужше потемнѣли ўть перемѣнъ лихои погоды

и вже зъ роду мабуть були брудненька ; горѣшна часть

була . вымазана вѣковистою жовтою краскою ; въ сподѣ

були склепики съ хомутами, мотузємъ и смушками.
Въ

самомъ крайномъ склепику, або краще вь окнѣ помѣщався

продавець грѣтои съ медомъ горѣвки, съ самоваромъ изъ

червонои мѣди и лицемъ такъ само червонымъ, якъ само

варъ, такъ що зъ далека можь було подумати , що въ окнѣ

стояли два самовары , коли бъ одинъ самоварь не бувъ

съ чорною якъ смола бородою.

Поки проѣзжій панъ оглядавъ свою свѣтлицю, внесли

го спрятки : попередъ всего куферъ въ бѣлои шкӧры ,

троха вже вытертый, знакъ, що не першій разъ бувъ въ

дорозѣ. Куферъ внесли возникъ Селиљанъ, низенькій чоло

вѣкъ въ кожусѣ, и льокай Петрушка, хлопакъ лѣтъ трій

цяти, въ обширномъ, выходженомъ сурдутѣ , якъ видно ,

зъ пановыхъ плечій, хлопакъ троха суровый зъ виду,

съ дуже великими губами и носомъ. Слѣдкомъ.за куфромъ

внесено невеличку шкатулку зъ червоного дерева, съ шту

чными выкладками изъ корельскои березины , правила до

чоботъ и печену курку, завиту въ синій папѣръ. Коли

все те внесено , возникъ СелиФань пошовъ до стайнѣ пѣ

клуватись бѣля коній, а льокай Петрушка почавъ уладжу

1
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ватися въ маленькомъ передпокою, цюпочцѣ дуже темной,

въ котру днъ встигъ уже втягнути свой плащь, а разомъ

съ нимъ якійсь свой властивый запахъ, котрый удѣлився

и принесеному сейчасъ опосля мѣшкови съ всякими льо

кайскими придабашками. Въ клѣточцѣ днъ приладивъ до

стѣны вузенькій тапчанъ и накрывъ єго чимось подобнымъ

до невеличкой перины , набитымъ и плоскимъ, якъ блинъ,

и певно такожь такъ само засмальцьованымъ, якъ блинъ :

тоту перину ледви удалось єму выпросити у хозяина го

стинницѣ. Поки що слуги порались та вештались, панъ

зайшовъ до спӧльного сальону. Яки то буваютъ ти cпoльни

салъоны — кождый подорожный знав ажь надто добре :

ти сами стѣны, помальовани олѣйною краскою, горою за

копчени дымомъ люльокъ, а доломъ вытерти спинами всѣ

лякихъ подорожныхъ, а ще больше тутешныхъ купцѣвъ,

бо купцѣ въ торгови дни приходять сюды кушками по

шѣсть- сѣмь чоловѣкь выпити свою звычайну пару чаю“ ;

та сама почорнѣла стеля ; той самъ задымленый павукъ

съ множествомъ висячого скла, котре подкидувалось и зве

нѣло за кождый разъ, коли прислужникъ бѣгавъ по выто

птандй подлозѣ, смѣло помахуючи тaцою, на котрой си

дѣла така сама безлѣчь чашокъ съ чаємъ, якъ птаховъ на

березѣ моря ; ти сами образы на цѣлу стѣну, мальований

олѣйными красками ; словомъ, все то само, що и всюды ;

только й рожницѣ, що на одномъ образѣ намальована була

Нимфа съ такими величезными грудьми, якихъ

певно отъ роду не видавъ. Ilодобна играшка природы

впрочѣмъ лучаєcя на многихъ историчныхъ образахъ, не

знати, коли, ўтки и кимъ привезеныхъ до насъ до Россіи,

иногдѣ навѣть нашими вельможными любителями штуки,

що понакупляли ихъ въ Италии, за радою своихъ проводникӧвъ.

Нашь подорожный знявъ зъ себе капелюхъ и розмо

тавъ зъ шиѣ вовняный рожноцвѣтный шаликъ, якій жона

тымъ приладжує власными руками жѣнка, даючи при томъ

дтповѣдни науки, якъ нимъ завиватися ; хто ихъ прила

джує нежонатымъ
, того напевно не можу сказати. Богъ

ихъ знає : я нѣколи не носивъ такихъ шаликовъ. Розмо

тавши шаликь, нашь панокъ казавъ подавати обѣдъ. Поки

що єму подавали всѣляки , звычайни по трахтирахъ
стравы,

читатель
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якъ ось : борщь съ ушками, нарочно про нагоду перехо

вувaными черезъ колька недѣль , мозокъ въ горошкомъ ,

ковбаски съ капустою, печену курку, соленый огорокъ

и вѣковистый тортъ съ макомъ, завсѣгды готовый до

услуги ; поки все те єму подавали , и подогрѣте и таки

холодне , днъ заставивъ слугу, чи то полового , балакати

всяку всячину о томъ, хто державъ упередъ сей трахтиръ,

а хто теперь, и чи богато дає доходу, и чи великій по

танець ихъ хозяинъ ; на що слуга, якъ звычайно, сказавъ :

„ 0 , великій, прошу пана, злодюга ! “ Такъ то въ просвѣче

ной России вй теперь дуже богато поважныхъ людій,

котри безъ того не можуть пообѣдати въ трахтирѣ, щобъ

не побалакати съ слугою, а иногдѣ навѣть забавно не по

смѣятись надъ нимъ. Впрочѣмъ гость не все про пусте

роспытувавъ : днъ дуже докладно роспытавъ, хто въ мѣ

стѣ губернаторъ, хто предсѣдатель палаты , хто проку

popъ, словомъ, не поминувъ нѣ одного знатнѣйшого уря

дника ; але ще докладнѣйше, якось навѣть сердечно рос

пытувавъ про всѣхъ значнѣйшихъ помѣщиковъ , кӧлько

у котрого душь мужиковъ, якъ далеко живе дтъ мѣста,

навѣть якои вдачѣ и якъ часто заѣздить до города ; рос

пытавъ уважно, въ якомъ станѣ тутешній край : чи не

було якихъ недуговъ въ ихъ губерніи, поголовныхъ горя

чокъ, якихъ небудь смертельныхъ лихорадокъ, Оспы и то

що, а все такъ и съ такою увагою , котра показувала

щось больше, нѣжь просту цѣкавость . Въ захованю гостя

було щось статочного и чистивъ днъ ндсъ дуже голосно.

Не знати, якъ днъ то робивъ, досыть того, що носъ Єго

гримѣвъ, якъ труба . Тота, на видъ зовсѣмъ невинна при

кмета , додала му прецѣнь чимало поваги въ очахъ тра

Етирного слуги , такъ що днъ за кождымъ разомъ, коли

почувъ той звукъ, потрясавъ патлами, простувався съ

большою пошановою и нахиливши зъ высоты свою голову,

пытавъ : чи не потрѣбно чого ласкавому пану? По обѣдѣ

гость выпивъ чашку кавы и сѣвъ на софу, подложивши

собѣ за спину подушку , котру въ россійскихъ трахтирахъ

замѣсть еластичной шерсти напыхаютъ чимось дуже похо

жимъ на цеглу и камѣнє . Тутъ днъ зачавъ позѣхати

и росказавъ отвести себе до свого нумеру , де положився



- 7 .

$

и проспавъ двѣ годины . Отпочивши, днъ написавъ на сви

стку паперу, по просьбѣ трахтирного слуги, урядъ, имя

и прозвище, для донесеня, куды належится, въ полицію.

На паперѣ слуга , йдучи долѣ сходами , прослебизувавъ

ось що : „ Колажскій совѣтникъ Петро Иванович , Чичи

ковъ, помѣщикъ, за своими потребами. “ Поки слуга все

ще слебизувавъ написане , самъ Павло Иванович Чичиковъ

пдшовъ оглядати мѣсто, и бачилось, мѣсто вдоволило Єго ,

коли побачивъ, що оно нѣ въ чѣмъ не уступає другимъ

губерніяльнымъ мѣстамъ : сильно била въ очи жовта кра

ска на камѣнныхъ домахъ и скромно темнѣла сѣра на

деревляныхъ.

Домы були на одинъ, два и повтора поверха, съ не

Отлучнымъ мезаниномъ, который губерніяльнымъ будовни

чимъ певно выдався дуже великою прикрасою. Мѣсцями

ти домы такъ и губилися середъ широкои якъ поле улицѣ

и безконечныхъ деревляныхъ паркановъ ; мѣсцями горну

лися въ купу, и тутъ видно було большій рухъ народа ,

больше житя. Стрѣчалися майже сполокани дожджемъ

вывѣски съ обварѣнками и чоботьми, де-куды съ нарисо

ваными синими штанами и подписомъ якогось Аршав

ского кравця ; инде магазинъ съ капелюхами,

и надписомъ: Иностранець Василь Федоровъ ;

инде нарисованый бувъ бильярдъ съ двома грачами въ Фра

кахъ, въ яки убираются у насъ на театрахъ гостѣ, що

въ послѣднёмъ актѣ выступають на сцену . Грачѣ на

мальовани були съ прицѣлеными киями , съ руками троха

повыкручуваными въ задъ и съ повыкривлюваными ногами,

котрыми ино - що въ воздусѣ выкинули гопака. Подъ всѣмъ

тымъ стояло подписано : и вотъ заведеніе. Де-куды

таки на середъ улицѣ стояли столы съ орѣхами , мыломъ

и медяниками, похожими на мыло ; инде гостинна съ нари

товстою рыбою и воткнутыми въ ню вилками .

А найчастѣйше стрѣчалися почорнѣли, двоголови царски

орлы , замѣсть котрыхъ теперь уже всюды стоить коротка

а зрозумѣла надпись : Кабакъ. Бруки всюды були пло

хеньки. Онъ заглянувъ и до мѣйского саду, въ котромъ

стырчали тоненьки деревця , що лихо попріймалися и попод

рирани були въ споду дощаними трикутниками, дуже

шадками

сованою
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-гарно , помальоваными зеленою, одѣйною краскою. Впрочѣмъ

хоть деревця ти не высши були тростины , о нихь ска

зано було въ газетахъ при описѣ илюминацій, що мѣсто

наше украсилося , дякувати стараню мѣйского головы , са

домъ, въ котромъ тѣнисти, широко - тилясти дерева даютъ

прохолоду въ жаркій день, и що було се трогательно ба

чити, якъ серця горожанъ трепетѣли въ надмѣрѣ подяки

и проливали потоки слѣзъ на знакъ признания для госпо

дина градоначальника . “
Роспытавши докладно вартового

полиціянта , куды можь близше зайти , въ разѣ потребы,

до соборной церкви, до урядовъ, до губернатора, днъ

пошовъ поглянути на рѣку, що текла посередъ мѣста ;

по доровѣ отдеръ прибитый до стовпа афишь, на то, щобы

дома прочитати Єго докладно, поглядѣвъ пильно на про

ходячу до деревляномъ тротуарѣ даму не поганеньку въ

диця, за котрою йшовъ хлопчина въ воєнной либөріи съ

вузликомъ въ руцѣ, и обвѣвши ще разъ всё очима, немовь

по то, щобъ добре затямити положенье мѣсця, пошовъ до

дому просто подъ свой нумеръ, а трахтирный слуга злегка

поддержувавъ єго горѣ сходами . Напившися чаю, днъ за

сѣвъ передъ столомъ, казавъ подати собѣ свѣчку, вынявъ

изъ кишенѣ аФишъ, поднявъ его супроти свѣчки и почавъ

читати , прижмуривши троха праве око. Впрочѣмъ цѣка

вого на афишу було не много : представляли драму Ко

цебуа, въ котрой Роллю гравъ IIопльовинъ, а Кору

дѣвиця Зяблова, прочи акторы були ще менше зна

тый ; а все таки днъ прочитавъ ихъ, дойшовъ ажь до цѣны

партеру и дознався , що афишь бувъ надрукованый въ

друкарни губерніяльной управы ; потомъ перевернувъ на

другій бдку, щобъ переконатися , чи й тамъ нема дечого,

але не найшовши нѣчого, протеръ очи, зложивъ огрядно

афишь и положивъ въ свою шкатулку, де мавъ звычай

складати все , що только ему попадало въ руки . День,

бачится, закончивъ порцівю холоднои телятины , бутель

кою червоного вина и твердымъ сномъ во всю насо

сную завертку “, якъ выражаются въ декотрыхъ мѣ

сцяхъ обширной российской державы.

Весь слѣдуючій день заняли визиты . Подорожный вы

брався робити визиты всѣмъ мѣйскимъ достойникамъ. Бувъ
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В

съ тыми панами

„ съ почтеніемъ “ у губернатора, котрый, якъ показалося ,

такъ якъ и Чичиковъ, бувъ собѣ нѣ товстый нѣ тонкій,

мавъ на шић Анну, и навѣть ходила чутка, що мавъ

достати й звѣзду ; впрочѣмъ бувъ великій добряга, и навѣть

самъ вышивавъ иногдѣ на тюлю ; потомъ удався до вице

тубернатора, потомъ бувъ у прокурора, у предсѣдателя

палаты , у полицмайстра , у пропинатора, 7 начальника

скарбовыхъ Фабрикъ.... жаль, що троха то трудно затя

мити всѣхъ сильныхь міра сего ; але досыть сказати , що

подорожный показавъ надзвычайну дѣяльность що до визитъ;

днъ удався навѣть освѣдчити своє поважанє инспекторови

лѣкарской управы и мѣстовому будовничому, и оттакъ

довго ще сидѣвъ въ бричцѣ , розгадуючи, кому бы ту ще

дтдати визиту , та только не найшлось уже больше достой

никовъ въ городѣ. Въ розмовахъ

днъ дуже зручно вмѣвъ подхлѣбити кождому. Губернато

рови натякнувь такъ якось мимоходомъ, що до сго губер

ніи въѣздишь , якъ до раю , дороги всюды , що твой атласъ,

и що ти правительства, що назначають такихъ мудрыхъ

достойниковъ, годни великой похвалы ; полицмайстрови

сказавъ щось дуже подхлѣбне про мѣстовыхъ полиціянтовъ ;

а въ розговорахъ въ вице-губернаторомъ и предсѣдателемъ

палаты, котри були ще только штатскими совѣтниками,

сказавъ навѣть черезъ помылку два разы ваше пре

восходительство , що имъ дуже сподобалось. На

слѣдокъ всего того бувь такій, що губернаторъ запросивъ

єго, зволити сего ж таки дня до него на домашній ве

чѣрокъ, апрочи урядники й собѣ жь , хто на обѣдъ, хто

на бостончикъ, хто на чашку чаю .

особѣ новый гость, бачилось, не радъ бувъ богато

говорити ; а коли й говоривъ, то якимись загальниками,

съ очевидною скромностю, и въ бесѣду его въ такихъ ра

захъ вxапувалися книжни звороты : що днъ незначущій

червь міра сего и не достойный того, щобы про него

много турбувались, що зазнавъ богато на своѣмъ вѣку,

перетерпѣвъ на службѣ за правду , мавъ много вороговъ,

що навѣть наставали на єго житье, и що теперь, бажаючи

супокою, шукає въ конци выбрати собѣ мѣсце для житя ,

и що прибувши до сего мѣста, вважавъ своимъ найпер
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шимъ обовязкомъ, освѣдчити своє поважанье єго першимъ

достойникамъ. Ось и все, що дознались въ городѣ о томъ

новомъ гостю, котрый дуже швидко не залишивъ показати

себе на губернаторскомъ вечерку. Приготованье до того

вечерка заняло звыжь двѣ годины часу , и тутъ гость по

казавъ таку старанность о свою туалету , якои навѣть не

всюды подыблете. Посля невеличкого пообѣдного сну, днъ

казавъ подати умытися и дуже довго теръ мыломъ обѣ

щоки , подверши ихъ въ нутра языкомъ ; потомъ взявши

зъ плеча трахтирного слуги ручникъ, вытеръ нимъ зъ

всѣхъ боковъ своє повне лице, зачинаючи зъ за ухъ, и Фор

кнувъ упередъ два разы въ саме лице трахтирному слузѣ ;

потомъ надѣвъ передъ зеркаломъ повкушульокъ, выщип

нувъ вылазячи зъ носа два волоски и сейчасъ посля того

опинився въ Фраку малинового цвѣту съ ясною пасмугою.

Такимъ способомъ убравшися, поторохтѣвъ въ власномъ

повозѣ безконечно широкими улицями, освѣчеными блѣ

дымъ отблескомъ изъ мелькаючихъ де-не-де оконъ. Впро

чѣмъ домъ губернатора бувъ такъ освѣченый, що хоть бы

и для балю ; коляски съ лѣхтарнями, передъ ганкомъ два

жандармы, въ дали крики Форейтеровъ ; словомъ, все якъ

треба. Войшовши до салѣ, Чичиковъ мусѣвъ на хвилю

зажмурити очи, бо блескъ свѣчокъ, лямпъ и дамскихъ

убордвъ бувъ страшный . Все було залите свѣтломъ .

Чорни Фраки мелькали и снували то окремѣшно, то ку

пами сюды и туды, якъснують мухи на бѣломъ, блы

скучомъ цукрѣ , въ пору жаркого, липневого лѣта, коли

стара клюшниця рубає и дѣлитъ Єго на блыскотячи окру

шки передъ отворенымъ окномъ ; дѣти всѣ глядятъ, зобра

вшися докола, слѣдячи цѣкаво за рухами ви сухихъ рукъ,

поднимаючихъ молотъ, а воздушни шкадроны мухъ, под

няти легкимъ воздухомъ, подлѣтаютъ смѣло, немов, они

ту всему паны и користаючи зъ того, що стара не до

бачає и сонце разитъ ви очи, обсѣдають лакоми кусники,

де одинцемъ, аде густыми купами . насычени богатымъ

лѣтомъ, и безъ того на кождомъ кроцѣ находячи смачну

поживу , они влетѣли зовсѣмъ не по то , щобы ѣсти, а такъ

только, щобы себе показати , перейтися въ задъ и въ пе

редъ по купѣ цукру, потерети одна одругу задными

|

!
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або передными лапками , або почухати ними собѣ по подъ

крыльцями, або, простягнувши обѣ передни лапки, потер

ти ними у себе надъ головою, обернутися и зновъ отле

тѣти , и зновъ прилетѣти съ новыми докучливыми шкадронами.

Не вспѣвъ Чичиковъ и оглянутись, ажь уже гу

бернаторъ вхопив'ь € то за подъ- руку и тутъ е предста

вивъ губернаторшѣ. Приѣзжій гость и тутъ не змѣшався :

днъ сказавъ якійсь комплиментъ, дуже приличный для чо

ловѣка середныхъ лѣтъ, маючого урядъ не надто высо

кiй и не надто низькій . Коли пары поставали до танцю

и притисли всѣхъ до стѣны, днъ, заложивши руки назадъ,

глядѣвъ на нихъ двѣ минуты съ великою увагою. Многи

дамы були вбранй гарно и по модѣ , други повбирались

у що Богъ пославъ въ губерніяльному мѣстѣ. Мужчины

тутъ, якъ и всюды , були двоякого роду : одни тоненьки,

що все увивалися коло дaмъ ; декотри зъ нихъ були таки,

що трудно ихъ було отрожнити отъ петербурскихъ : такъ

само мали дуже глубокомысно и съ смакомъ зачесани ба

кенбарды , або прямо благоподобни , дуже гладко выголени

лиця , такъ само недбало присѣдали коло дaмъ, такъ само

говорили по Француски и смѣшили дамь такъ само, якъ

и въ Петербурзѣ ; другій родъ мужчинъ, то були товсти

або таки, якъ Чичиковъ, то є , не те, щобы надто товсти ,

але и не тонки. Ти противно , бокували и оступалися дтъ

дамъ и только зиркали боками , чи не заставляє де губер

наторскій слуга зеленого стола для ви ста . Лиця у нихъ

були повни и кругли, на деякихъ навѣть були бородавки,

дехто бувавъ и рябенькій ; волося на головѣ не носили

нѣ чубами нѣ буклями нѣ на моду чортъ бы мене

входивъ, як говорятъ Французы ; волосе у нихъ було

або низко обстрижене, або прилизане, а черты лиця больше

заокруглени и здорови. Се були гонорови урядники въ мѣ

стѣ. Гай ! гай ! товсти вмѣютъ лѣпше на сѣмъ свѣтѣ захо

дитися коло своихъ дѣлъ, анѣжь тоненьки. Тоненьки слу

жать больше „ по особымъ порученіямъ, “ або только ти

тулярно, и снуются сюды и туды ; ихъ истнованье якесь

надто легке, воздушне и зовсѣмъ ненадѣйне ! А товсти

нѣколи не занимаютъ двозначныхъ мѣсць, а все прями,

и вже коли де сядуть, то сядутъ порядно и твердо, такъ
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що скорше мѣсце затрѣщитъ и угнеся подъ ними, а они

вже не злетять . Поверхного блеску они не люблятъ; на

нихъ Фракъ не такъ гарно прикроєный, якъ у тоненькихъ,

за то въ шкатулѣ благодать божа . у тоненького черезъ

три роки не останеся нѣ однои душѣ не заставленои въ

банку ; у товстого супокойненько гляди — и взявся денебудь

на конци мѣста домъ, купленый на имя жѣнки. потомъ

на другомъ конци другій домъ, далѣ хуторчикъ близь мѣ

ста, а оттакъ и село съ всѣми выгодами . Въ конци тов

стый, послуживши Богу и цареви , заслуживши загальну

пошану, покидає службу, перебирався и робится помѣщи

комъ, славнымъ россійскимъ паномъ-хлѣбосоломъ, и живе ,

и гарно живе . А по его головѣ зновъ тоненьки наслѣдники

перепускають, российскимъ звычаємъ, на вандровочкахъ все

отцѣзске добро . Нѣчого скрывати, що майже именно таки

думки займали Чичикова въ той часъ, коли днъ оглядавъ

товариство, а наслѣдокъ въ того бувь , що днъ въ конци

прилучився до товстыхъ, де стрѣнувъ майже сами знакомЙ

лиця : прокурора, съ дуже чорными, густыми бронами

и капочку подмигуючимъ лѣвымъ окомъ, такъ немовь бы

говоривъ : „ Ходѣмъ- но, бра, въ другу свѣтлицю, тамъ

я тобѣ щось скажу, чоловѣка варочѣмъ серіозного

и мовчаливого ; почтмайстра, чоловѣчка низенького,

дотепного и Филозофа ; предсѣдателя палаты, дуже роз

судного и любого чоловѣка, и всѣ они повитали Чи

чикова, якъ старого знакомого, за чимъ гость отклоню

вався , трошка бокомъ, хоть и не безъ чемности. Тутъ же

познакомився днъ съ дуже щирымъ и чемнымъ помѣщи

комъ Маниловымъ и троха непроворнымъ на видъ Соба

кевичемъ, котрый отъ першого разу наступивъ єму на

ногу и сказавъ „прошу не гнѣватись.« Тутъ якъ разъ

єму вткнули карту до виста, котру днъ принявъ съ та

кимъ самымъ чемнымъ поклономъ. Они сѣли за зеленый

столъ и не вставали вже ажь до вечерѣ. Всѣ бесѣды 30

всѣмъ перервалися, якъ се дѣєсь завсѣгды, коли люде въ

конци займутся справдѣшнымъ дѣломъ . Хоть почтмайстеръ

бувъ дуже бесѣдливый, але й той, взявши карты въ руки,

сейчасъ надавъ свому лицю дуже мыслячій видъ, покрывъ

горѣшну губу долѣшною и остався въ такомъ положеню

(
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І
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ажь до конца, гры . Выходячи зъ Фигуры , днъ сильно вда

ринъ, рукою по столѣ, примовляючи, коли була дама :

„ Цашда, стара, попада !! а коли король : Пашовъ, там

бовскій мужикъ !“ А предсѣдатель примовлявъ : „ А я. Єго

по за усъ ! ая ви по за усъ! “. Иногдѣ при ударѣ, карты

по столѣ вырывалися выкрики : „А, була , не була, коли

не, що, то бубень ! “ або по просту оклики : „ черви ! чер

воточина ! пикенція ! або „ пикендрасъ ! пикурущухъ !

пикура ! “ а навѣть прямо : „пикухъ!“ назвы , на котри

они по ерехрещували масти въ своѣмъ товариствѣ. По

сконченю гры спорили , якъ звычай, досыть голосно. Нашь

приѣзжій гость такожь споривъ, але якось дуже зручно ,

такъ що всѣ бачили, що днъ споривъ, а мѣжь тымъ спо

ривъ для приємности. Онъ нѣколи не говоривъ : „Вы

пошли, “ а только : Вы зволили поти ; я мавъ честь на

крыти вашу двойку “ и тому подобно. Щобы ще больше

погодити въ чѣмъ небудь своихъ противниковъ, днъ всякій

разъ подносивъ имъ всѣмъ свою срѣбну, емаліовану таба

керку, въ котрій на днѣ виднѣлися двѣ фіялки, положени

туды для запаху. Увагу приѣзжого особливо заняли помѣ

щики Маниловъ и Собакевичь, о котрыхъ высше була

згадка . Онъ сейчасъ таки освѣдомився о нихъ, выкликавши

трохи на бокъ предсѣдателя и почтмайстра. Колька пы

тань, котри : днъ имъ задавъ, показали въ гостю не только

цѣкавость, але и основность ; бо попередъ днь

роспытавъ, колько у кождого зъ нихъ. душь мужиковъ

и .въ якомъ станѣ находятся ихъ маєтности, а ажь потомъ

освѣдомився, яке ихъ имя и отечество . Въ короткомъ часѣ

днъ, вспѣвъ ихъ до разу очарувати. Помѣщикъ Маниловъ,

чоловѣкъ ще зовсѣмъ не вѣковый, съ очима солодкими якъ

цукоръ, котри прижмурювавъ за кождый разъ, коли смѣ

явся , бувь Оть него безъ памяти. днъ дуже довго сти

скавъ Єго за руку и просивъ подъ милый Богъ, зробити

єму честь и заѣхати до него на село, до котрого , якъ

казавъ, було только пятнайцять верстовъ отъ мѣйскои ро

гачки ; нана те Чичиковъ, съ дуже чемнымъ доклоном ,

и сердечнымъ стискомъ руки отповѣвъ, що днъ не только

съ великою охотою, готовъ се , сповнити, але навѣть ува

жатиме своєю найсвятѣйшою повинностю. Собакевичь та

всего
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кожь сказавъ троха лаконично : и до мене прошу,

и шаркнувъ ногою, обутою въ чоботъ такого великань

ского розмѣру, до котрого ледви де й можь було найти

Отповѣдну ногу, особливо въ нынѣшный часъ, коли и въ

Россіи починають переводитися богатырѣ.

На другій день Чичиковъ удався на обѣдъ и вечѣръ

до полицмайстра, де отъ третёи годины по обѣдѣ засѣли

до виста и грали до другой въ ночи. Тамъ, мѣжь иншими,

днъ познакомився съ помѣщикомъ Ноздревымъ, чоловѣкомъ

трийцяти лѣтъ, розгульнымъ хлопакомъ, котрый єму посля

трехъ-чотырохъ словъ зачавь говорити ты . Съ полицмай

стромъ и прокуроромъ Ноздревъ бувъ такожь

и обходився по приятельски ; але коли сѣли до великой

гры, полицмайстеръ и прокуроръ дуже уважно наглядали,

що днъ бере и що дає и слѣдили майже за кождою кар

тою, съ котрою днъ выходив" ь . На другій день Чичиковь

провѣвъ вечѣръ у предсѣдателя палаты , котрый прини

своихъ гостій въ халатѣ троха засмальцьованомъ,

и въ томъ числѣ якась двѣ дамы ; потомъ бувъ на вечерѣ

у вице-губернатора, на великомъ обѣдѣ у пропинатора ,

на невеличкомъ обѣдѣ у прокурора, котрый впрочѣмъ

бувъ незгоршь великого ; на закусцѣ по службѣ божой,

котру справлявъ городской голова, и котра такожь була

незгоршь обѣду. Словомъ, нѣ однои годины єму не при

ходилось пересидѣти дома , и до гостинницѣ заѣздивъ днъ

только на те, щобы переспатися. и у всѣмъ умѣвъ днъ

якось найтися и показавь себе бувaлымъ свѣтовымъ чоло

вѣкомъ. О чѣмъ только зайшла бесѣда, днъ завсѣгды вмѣвъ

поддержати ви : чи мова була оховѣ коній днъ гово

ривъ оховѣ коній ; чи говорили о хорошихъ псахъ

и ту днъ высказувавъ дуже дѣльни замѣтки ; чи роспра

вляли о слѣдствѣ, доконаномъ казенною
казенною палатою днъ

показавъ, що єму не новинка и судейски закарлючки ; чи

була розмова о грѣ въ билярдъ и гра въ билярд, нө

була вго слабою стороною ; чи говорили о чеснотѣ

ио чеснотѣ росправлявъ днъ, навѣть съ слѣзми на очохъ ;

чи о выробѣ оковиты — и на оковитѣ днъ розумѣвся ;

чи о надзирателяхъ та урядникахъ при пограничной ко

морѣ ио нихъ днъ судивъ такъ, немовь бы й самъ
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бувъ и урядникомъ и надзирателемъ. Але найважнѣйша

рѣчь, що днъ все умѣвъ высказувати такъ якось стато

чно, вмѣвъ гарно держати себе. “ Говоривъ нѣ голосно ,

нѣ тихо, а зовсѣмъ такъ, якъ слѣдує. Словомъ, куды нө

поверни, бувъ дуже порядный чоловѣкъ.

дуже радѣли приѣздови нового гостя. Губернаторы о нѣмъ

высказавъ, що днъ благонамѣренный чоловѣкъ ; прокуроръ

що днъ дѣльный чоловѣкъ ; полковникъ жандармовъ

говоривъ, що днъ ученый чоловѣкъ ; предсѣдатель палаты

— що днъ знающий и статочный чоловѣкъ; цолицмайстеръ

— що днъ честный и любезный чоловѣкъ; жѣнка полиц

майстра що днъ прелюбезный и премилый чоловѣкъ.

Навѣть самъ Собакевичь, котрый рѣдко кого споминавъ

добрымъ словомъ, приѣхавши досыть позно зъ мѣста

и вже зовсѣмъ роздбравшись и лягши на постѣль, сказавъ

до своєи сухорлявои жѣнки : „Я, душенько, бувъ у губер

натора на вечерку , и у полицмайстра обѣдавъ, и позна

комився съ колєжскимъ совѣтникомъ IIавломъ Ивановичемъ

Чичиковымъ : преприємный чоловѣкъ. “ На те жѣнка дтпо

вѣла „Ги ! “ и штуркнула его ногою.

Така слава, дуже подхлѣбна для гостя, пошла о нѣмъ

по мѣстѣ и держалася до той поры, поки одна дивовижна

прикмета гостя, чи тамъ, якъ кажуть на провинціяхъ,

пассажь, про котрый читатель сейчасъ дознався, не до

конавъ найповнѣйшого замѣшаня въ думкахъ трохи нө

цѣлого мѣста .
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Вже больше тыжня Подорожный панокъ живъ въ мѣ

стѣ, ѣздячи : на , вечерки и обѣды и такимъ робомъ прово

дячи часъ, якъ кажеся, дуже приємно. Въ конци днъ заду

мавъ перенести : свои визиты за : мѣсто и дтвѣдати помѣ-..

щиковъ, Манилова и Собакевича, қотрымъ давъ слово.

Може бути, що до сего : спонукала Єго ще й друга , ва

жнѣйша причина, дѣло серіознѣйше и близше серцю....

Та про те читатель дознався , въ свой часъ, коли только

буде мавъ терпеливость, дочитати сесю повѣсть, дуже довгү ,

котра опосля, має розвернутися ширше и просторнѣйше,

въ мѣру свого , наближеня до конця, вѣнчаючого дѣло.

Возникъ Селиљанъ доставъ наказъ, на другій день рано

задрячи конѣ въ знану бричку ; Петрушка. одержавъ на

казъ, сидѣти дома и пантрувати свѣтлицѣ и куФра. Для

читателя незлишне : буде познакомитися : съ сими двома

крѣносными людьми нашого героя . Хоть, розумѣвся, они

не, така то важни особы , ато , що называють: другосте

пенни або навѣть третостепенни, хоть головни ходы и пру

жины поемы не на нихъ основани и хиба де -де тыкаютъ

и злегка захапують ихъ ; але авторъ дуже любить у всѣмъ

бути докладнымъ, и въ томъ зглядѣ, помимо того, що самъ

днъ рускій чоловѣкъ, хоче бути такій акуратный, якъ

Нѣмець. Се впрочѣмъ и займе не богато часу и мѣсця,

такъ якъ не много прийдеся додати до того , що читатель

уже знає, се єсть, що Петрушка ходивъ въ троха поширо

комъ, вишневомъ сурдутѣ зъ паньскихъ плечій и мавъ,

якъ водится у людій єго професій, великій ндсъ и губы.

Вдачѣ днъ бувъ больше мовчаливои , нѣжь бесѣдливои ;

мавъ навѣть благородный порывъ до просвѣты , се єсть, до

читана книжокъ, не дбаючи зовсѣмъ оихъ змѣстъ , єму

було зовсѣмъ все одно, чи то пригоды закоханого героя,
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чи по просту букварь, чи молитовникь днъ всё читавь

съ однакою увагою ; и коли бъ єму подсунути химію, днъ

и отъ неи бы не отказався. Єму подобалось не то , о чѣмъ

читавъ, але радше само читанье , або, лѣпше сказати, самъ

процесъ читаня, що ось зь буквъ завсѣгды выходить яке

небудь слово , котре иншій разъ чортъ знае, що й значитъ.

Тоє читанье творилося больше въ лежачомъ положеню,

въ передпокою, на тапчанѣ и на заголовку , котрый отъ

такого ужитку зробився убитый и тоненькій, якъ паля

ничка. Кромъ порыву до читани мавъ днъ ще двѣ при

вычки, що становили двѣ други вго характеристични при

кметы : спати, не роздягаючись, таҝь якъ бувъ, въ томъ

самомъ сурдутѣ , и носити завсѣгды съ собою якійсь свой

особливый воздухъ, свой власный занахъ, що вашибавъ

потроха замешканою свѣтлицею, такъ що досыть було

Єиу только поставити до небудь свой тапчанъ, хоть бы

навѣть въ пустцѣ, и перенести туды свой плащь и прочи

рѣчи, и вже бачилось , що въ той комнатѣ десять лѣтъ

живутъ люде. Чичиковъ, чоловѣкъ дуже дразливый, а на•

вѣть деколи привередливый, скоро було потягне до себе

воздухъ на свѣжій носъ въ ранцѣ, то только поморщится ,

мотне головою искаже : Ты бо, бра, чортъ тебе знає,

чи потнѣєшь, чи що таке. Пошовъ бы ты хоть выкупа

тися . «
На те Петрушка нѣчо не отповѣдавъ и занявся

туй таки якимъ небудь дѣломъ, чи то подходивъ съ щѣт

кою до висячого панового трака, чи по просту припряту

вавъ що небудь. Що днъ думавъ въ той часъ,

кохи мовчавъ, Богъ знаєБогъ знає — може бути, що говоривъ

самъ до себе : „А й ты таки, нѣвроку тобѣ ; не надоѣло

тобѣ сорокъ разъ клетѣти одно и то само.... “ ; трудно

знати, що думає дворовый крѣпосный чоловѣкъ въ той

часъ, коли панъ дає ему науку. и такъ ось що на першій

разъ можь сказати про Петрушку. Вовникъ СелиФанъ

бувъ зовсѣмъ не такій чоловѣкъ.

Але авторови дуже совѣсно занимати такъ довго

читателѣвъ людьми низького роду, бо въ досвѣду знан

днъ , якъ то не радо они ведуть

шими верствами. Такій уже Россіянинъ : охота

зазнатися съ тымъ, хто хоть бы одною рангою высше

Мертви Душѣ, м . Гоголя.
2

Знакомство сь ни3

велика
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его , а шапкове знакомство съ граФомъ або княземъ для

него лѣпше всякои , хоть бы й найщирѣйшои приязни .

Авторъ навѣть боится заза свого героя, що той только

колєжскій совѣтникь. Надворни совѣтники може ще й по

знакомлaтся съ нимъ, але ти, що дохрапались вже гене

ральской ранги , ти, Богъ знає, може навѣть кинутъ на

него такимъ згорднымъ поглядомъ, якимъ кидає чоловѣкъ

зъ горда на все , що пересувався подъ его ногами , або , що

ще горше, може пройдутъ, не звернувши на него нѣякои

уваги . Але хоть якъ сумне одно й друге, а все таки треба

вернутися до героя .

и такъ, Отдавши ще вечора потрѣбни на

казы , прокинувшися въ ранцѣ дуже рано, умывшися,

вытерлися дтъ ндгъ до головы мокрою губкою, що

звыкъ бувъ робити только въ недѣлю, а того дня при

пала именно недѣля, подголившися такъ чистенько, що

щоки зробилися немовь атласъ подъ зглядомъ гладкости

и польску , взявши на себе Фракъ малинового цвѣту съ

ясною пасмугою и оттакъ Футро съ великими медведями ,

зойшовъ днъ долѣ сходами , опираючись то одною то

другою рукою на трахтирному слузѣ, и сѣвъ на бричку.

Съ грохотомъ выѣхала бричка зъ подъ вордтъ гостинницѣ

на улицю. Цереходячій попъ знявъ шапку, колька хло

пять, въ замазаныхъ сорочкахъ, протягли руки, примо

вляючи : „ Паночку, подай сиротинцѣ !“ Возникъ, побачивши,

що одинъ въ нихъ показувавъ велику охоту причепитися

зъ заду до брички, потягнувъ вго батогомъ, и бричка

давай торохтѣти по камѣню . Не безъ радости було въ дали

побачити сорокату рогачку, знакъ, що брукови, якъ и вся

кой другой муцѣ, живо буде конець, и ще пару раздвъ

вдарившись доволѣ сильно головою опудио брички, Чи

чиковъ помчався въ конци по мягкой земли. Скоро только

сховалося за ними мѣсто , коли сейчасъ почали мелькати,

якъ то звычайно у насъ, всяка непотрѣбы по обохъ бо

кахъ дороги : купины, яличникъ, низеньки, рѣдки корчѣ

молодой соснины , обгорѣли пнѣ старыхъ сосенъ, дикій

верескъ и тому подобни дурницѣ. Лучалися вытягнени

за шнуромъ села, будовою подобни до старыхъ, накладе

ныхъ дровъ, покрыти сѣрыми стрѣхами, съ вырѣзаными
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ходъ ними зъ дощокъ прикрасами , въ видѣ висячихъ, узо

рами вышиваныхъ рушниковъ. Колька мужиковъ, по свому

звычаю, позѣвали сидячи на лавкахъ передъ воротами,

въ своихъ овечихъ кожухахъ. Бабы съ товстыми лицями

и перевязаными грудьми , вызирали зъ горѣшныхъ оконъ ;

зъ долѣшныхъ вызирало теля, або высувала свою слѣпу

морду свиня. Словомъ, виды звычайни. Проѣхавши пат

найцяту верству, Чичиковъ пригадавъ собѣ, що ту, яку

жазавъ Маниловъ, повинно бути вго село, але вже й шѣс

найцята верства осталась по заду, а села все ще не було

видно, и коли бы не два мужики, що попались на зустрѣчь ,

то недви, чи було бъ довелось ихъ потрафити на ладъ.

На пытанье : чи далеко село Заманиловка ? мужики зняли

шапки, а одинъ въ нихъ, видко розумнѣйшій, съ бородою

якъ клинъ, дтповѣвъ : „ Може Маниловка, а не Заманиловка ! “

„ Ну, такъ, Маниловка ?

„ Маниловка ! аякъ проѣдешь еще одну верству, то

тамъ тобѣ, то є, таки просто на право. “

„На право ? “ Одозвався возникъ.

„На право,“ сказавъ мужикъ . „ Се тобѣ буде дорога

до Маниловки ; а Заманиловки нѣякои нема. Она такъ 30

веся , то є, ви прозвище таке, Маниловка, а Заманиловки

ту зовсѣмъ нема. Тамъ просто на горѣ побачишь домъ,

мурованый, на два поверхи, паньскій домъ, въ котромъ,

то е, живе самъ панъ. Отъ то тобѣ й є Маниловка, а Зама

ниловки зовсѣмъ тутечки нѣякои нема и не бувало . “

оѣхали дтпытувати Маниловку. Проїхавши двѣ

верствы, пoдыбали поворотъ на „ польску “ дорогу, але

вже й двѣ, три й чотыри верствы, бачилось, проѣхали,

а мурованого дому на два поверхи все ще не було ви

дно. Ту Чичиковъ здогадався , що коли приятель запрошує

до себе на село за пятнайця гь верстовъ, то се значить,

що до него в набезпечно тридцять . Село Маниловка не

многихъ могло заняти своимъ положеньемъ. Паньскій домъ

самотно на кручи, то 6, на горбѣ, открытомъ

всѣмъ вѣтрамъ, якимъ только сподобався повѣяти ; спадъ

торы, на котрій днъ стоявъ, покрытый бувъ пристриже

нымъ дерномъ. По нѣмъ були роскидани зъ англійска два

три кльомбы съ корчами турецкого бозу и жовтыхъ ака

стоявъ
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цій ; пять - шіѣсть берѣзъ невеличкими купами де-де подни

мали свои дробнолисти, худеньки вершочки. Подъ двома

такими березами видно було альтанку съ плоскою, зеленою

копулою, деревляными голубыми стовпчиками и надписомѣ :

святыня самотного думаня ; понизше ставъ,

покрытый зеленою рискою, що впрочѣмъ частенько лучався

въ англійскихъ садахъ россійскихъ помѣщиковь. У стопъ

того горба, а по части й по самомъ спадѣ, темнѣли

вдовжь и поперекъ сѣреньки хаты зъ кругляковь, котрі

герой нашь, не знати зъ якои причины, въ ту саму ми

нуту взявся числити и начисливъ больше двохъ сотъ.

Нѣде мѣжь ними ростучои деревинки або якои небудь

зелени ; всюды вызирали сами только кругляки . Видъ ожи

влювали двѣ бабы, котри мальовничо поподкасувавши спо

дницѣ и подтыкавшись зъ усѣхъ боковъ, бродили по колѣна

въ ставѣ, тягнучи за два деревляни каблуки пошарпаный

волокъ, въ котромъ виднѣлися два запутавшися раки и блы

скотѣла поймана плотиця ; бабы очевидно були мѣжь со

бою въ сварцѣ и за щось голосно лаялись . Отдалѣкъ, зъ

боку, темнѣвъ якоюсь вкучно-синявою краскою сосновый

лѣсъ. Навѣть сама природа зовсѣмъ въ пору прислужи

лася : день бувъ не то ясный, не то сумрачный, а якоись

ясносѣрои барвы, яка буває только на старыхъ мундурахъ

гарнизоновыхъ вояковъ. Для доповненя образу не хибло

когута, передвѣстника перемѣнной погоды, котрый не дба

ючи о то, що голова єго продзьобана була до самого мо

згу дзьобами другихъ когутбвъ за звѣсный проступокъ

волокицтва, горланивѣ дуже голосно и навѣть похлясту

вавъ крылами , обсмыкаными, якъ стари деркачѣ. набли

жаючись до двора, Чичиковь побачивъ на ганку самого

пана, котрый стоявъ въ зеленомъ, вовняномъ сурдутѣ,

приложивши руку до чола, мовь данокъ надъ очима,

щобы лѣите розглядѣти подъѣздячій поѣздъ. и чимъ

больше бричка наближувалась до ганку, очи єго робились

веселѣйши и усмѣхъ розливався чимъ разъ ширше по лици .

—1lавло Ивановичь !—закричавъ днъ въ конци, коли Чи

чиковъ вылазивъ изъ брички. —Прецѣнь же вы монасъзгадали!

Оба приятелѣ дуже моцно поцѣлувались и Маниловъ

допровадивъ свого гостя до свѣтлицѣ. Хоть часъ, поки
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они будуть переходити сѣни, передпокой и столову,

трошка й докороткій , все таки попробуймо, чи не вспѣємо

якъ небудь єго выкористати и сказати дещо про даңа

дому. Але тутъ авторъ мусить признатися , що задача се

дуже трудна. Далеко легше списувати характеры вели

кого розмѣру : тамъ просто кидай краски зъ цѣлого маҳу

на полотно , чорни палки очи, нависли бровы , перерѣзане

зморщиною чоло , перекиненый черезъ плече чорный або

огнисто червоный плащь, — и портреть готовъ; але всѣ

ти панове , котра зъ виду дуже похожи одинъ на одного,

а мѣжь тымъ, коли приглянешся, побачишь чимало самыхъ

невловимыхъ рожниць — ти панове страшно трудни до

портретована. Ту прийдеся сильно натужувати увагу ,

поки заставишь передъ собою выступити всѣ тонки, майже

невидими черты, и въ загалѣ прийдеся глубоко запускати

поглядъ, уже выостреный въ науцѣ дослѣджуваня.

Хиба одинъ Богъ могъ сказати , якій бувъ характеръ

у Манилова. Є люде на свѣтѣ, знаний подъ назвою люде

такъ собѣ, нѣ се нѣ те, нѣ въ мѣстѣ Бог

данъ, нѣ въ селѣ Сели Фанъ, “ якъ каже посло

виця . Може бути , що до нихъ бы то й причислити Ма

нилова . На видъ днъ бувъ чоловѣкъ видный ; черты Єго

лиця були не безъ приємности, але до тои приємности,

бачилось, надто много було подсыпано цукру ; въ вго обхо

дженю и оборотахь було щось запопадаюче прихильности

и знакомства. днъ усмѣхався заманливо , бувъ, бѣлявый,

съ голубыми очима. Въ першу хвилю, якъ съ нимъ бесѣ

дуєць, годѣ не сказати : що за приємный и добрый чоло

Въ слѣдуючу за нею хвилю нѣчого не скажешь,

а въ третю скажешь : чортъ знає, що таке ! “ и одой

дешь геть, а коли не одойдешь, почувшь нуду смертельну.

Отъ него не дождешся нѣякого живого , або хоть бы на

вѣть рѣзкого слова, яке можешь почути майже отъ қо

ждого, скоро доткнешся предмета близького .Єго серцю.

У кождого є такій предметъ : у одного найблизши серцю

тончи псы, другому здаєсь , що днъ сильный дюбитель

музики и чудово отчуває всѣ глубоки мѣсця въ нѣй ;

третій қадъ всё любить сыто пообѣдати ; четвертый грати

ролю хоть на пядь высшу дтъ той, яка єму назначена ;

вѣкъ! 4
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пятый, больше скромный въ своихъ бажанихъ, спитъ

и снить о томъ, як бы то пройтись на гулянцѣ съ Фли

гель -адъютантомъ, на показъ своимъ приятелямъ, знако

мымъ або хоть и незнакомымъ ; шестому вже зъ роду Богъ

давъ таку руку, котра почуває пресстественный потяг .

загнути кончикъ якому небудь бубновому тузови або

двойцѣ ; мѣжь тымъ, коли рука семого такъ и лѣзе, щобъ.

зробити денебудь порядокъ, добратися якъ найблизше до

особы стацийного надзирателя або почтильона, — словомъ ,

у кождого є своє, але у Манилова не було нѣчого. Дома

днъ говоривъ дуже мало и по большой части розмышлявъ

и думавъ, але о чѣмъ думавъ, се хиба одному Богу звѣсно.

Хозяйствомъ не можь сказати, щобъ днъ занимався, навѣть

на поле не ѣздивъ нѣколи, хозяйство йшло якось само со

бою. Коли окомонъ говоривъ : „ Добре бы, прошу пана ,

те й те зробити. “ Еге, не зле бы, « отповѣвъ днъ

звычайно, курячи люльку , котру курити навыкъ ще слу

жачи въ армій, де єго вважали найскромнѣйшимъ, найчест

нѣйшимъ и найобразованѣйшимъ официромъ. „ Еге, таки

такъ, що не зле бы, “ повторявъ днъ. Коли приходивъ до

него мужикъ и почухавши рукою потылицю говоривъ :

„ Позвольте, паночку, отлучитися на роботу, на податокъ

заробити, а n„Иди собѣ ! “ говоривъ курячи люльку,

и єму навѣть черезъ думку не переходило, що мужикъ

ишовъ напивати. Иногдѣ, глядячи зъ ганку на подворь

и на ставъ, говоривъ днъ о томъ, що якъ бы то гарно

було, колибы наразъ отъ дому провести подземный ходникъ,

або понадъ ставомъ выбудовати камѣнный мостъ, на ко

тромъ бы були по обохъ бокахъ склепы, и щобы въ нихъ

сидѣли купцѣ и продавали бъ усякій дробный товаръ, по

трѣбный для мужиковъ. При томъ єго очи робились над

звычайно солоденькими и по лици розливався выразъ ве

ликого вдоволеня . Впрочѣмъ всѣ ти проекты такъ и кон

чилися на одныхъ словахъ. Въ єго кабинетѣ завсѣгды ле

жала якась книжка, заложена закладкою на 14 сторонѣ,

котру днъ разъ у разъ читавъ вже два роки. Въ вго домѣ

вѣчно чого небудь не ставало ; въ гостинной стояли пре

красни меблѣ, оббити елегантскою шовковою матерією,

що певно коштовала дуже не дешево ; але на два крѣсла
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ставили темной

ви не стало и крѣсла стояли обтягнени простою рогожею ;

впрочѣмъ хозяинъ черезъ колька лѣтъ за кождый разъ пе

рестерѣгавъ свого гостя словами : „ Прошу не сѣдати на ти

крѣсла, они ще не готови. “ Въ другой свѣтлици й зо

всѣмъ не було меблѣвъ, хоть и говорилося въ перши дни

по слюбѣ : „ Душенько, треба буде завтра постаратися , щобы

до тои свѣтдицѣ хоть на часъ поставити меблѣ . “ Вечеромъ

на столъ дуже пышный лѣхтарь изъ

бронзы , съ трема старинными граціями, съ елегантскимъ

дашкомъ изъ перловой матицѣ, а рядомъ съ нимъ ставили

якогось по просту мѣдяного калѣку, покрывленого, пере

кривленого на бокъ и скрозь покрытого лоємъ, и на те

не звертали уваги нѣ панъ, нѣ панѣ, нѣ слуги . Жѣнка

Єго .... впрочѣмъ они були дуже вдоволени одно другимъ.

Не бачучи на то, що дтъ ихъ вѣнчаня минуло больше

осьми лѣтъ, кожде въ нихъ все ще приносило другому

чи то кусничокъ яблочка, чи цукерокъ, чи орѣшокъ и гово

рило солодко - нѣжнымъ голосомъ, выражаючимъ безгра

ничну любовь : „ Роздойми, душенько , свой ротикъ, ая тобѣ

положу отсей кусочокъ.“ Само собою розумѣєся , що ро

тикъ при такой нагодѣ роздоймався дуже граціозно. На

всяки именины приготовлювали одно одному сюрпризы

якій небудь перловый Футераликъ на зубочистку. И дуже

часто, сидачи на софѣ, наразъ, зовсѣмъ незнати зъ якихъ

причинъ, одинъ покинувши свою люльку а друга роботу,

коли только она була на ту пору въ рукахъ, они

чатували одно одному такій нѣжный и довгій поцѣлуй,

що за часъ Єго треваня можь було легко выкурити неве

личке соломяне цигаро . Словом , они були , якъ звычайно

кажеся , щасливи. Розумѣсся, можь бы запримѣтити, що

въ дома є чимало другихъ занятій кромъ безконечныхъ

поцѣлуѣвъ та сюрпризовъ, и богато можь бы зробити всѣ

лякихъ замѣтокъ. Чому, на примѣръ, лихо и безъ ладу

варится въ кухни ? чому досыть пусто въ спижарни ?

чому клюшниця злодѣйка ? чому слуги не вмытя и пяни ?

чому вся дворня спить немилосерно и бъв байдики весь

прочій часъ ? Але все те предметы низька ; а Манилова

добре выхована ; а добре выхованье , якъ звѣсно, набуваєся

въ пансіонахъ ; авъ пансіонахъ, як звѣсно, три головни

наце
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предметы становлять основу людского совершеньства : Фран

цуска мова, конечна для щастя родинного житя , Форте

пянъ для достарченя мужови приємныхъ хвиль, и въ конци

властиво господарска, часть : плетенье кошичковъ и сюр

призовъ. Впрочѣмъ буваютъ рожни совершеньства и пере

мѣны въ методахъ, особливо въ нынѣшній часъ : все те

залежить найбольше отъ розуму и способностiй самыхъ

пань, удержуючихъ пансіоны . Въ иншихъ пансіонахъ бу

ває так , що насампередъ Фортепянъ, потомъ Француска

мова , а дттакъ уже господарска часть . А иногдѣ буває й

такъ, що насампередъ господарска часть, то є , плетенье

сюрприздвъ, потомъ Француска мова, а тамъ уже Форте

панъ. Всяки буваютъ методы . Не завадить додати ще й ту

увагу , що Манилова.... але, признаюсь, одамахъ я дуже

боюся говорити , а при томъ менѣ пора вернутися до на

шихь героѣвъ, що вже колька минуть стояли передь

дверми гостинной, взаимно просячи одинъ другого йти на

передъ .

Будьте жь бо ласкави, не трудѣтесь такъ для мене ,

я поду за вами ! — говоривъ Чичиковь.

Нѣ, Павле Ивановичу, нѣ, вы тость , говоривъ

Маниловъ, показуючи рукою на дверѣ.

— Не унимайтесь, прошу васъ, не унимайтесь ; прошу

вась, идѣтъ на передъ, — говоривъ Чичиковъ.

Нѣ вже, даруйте, я не позволю войти въ заду

такому милому, образованому гостеви !

Що за образованому ?... прошу васъ, идѣтъ по

нереду.

Нѣ, вже будьте вы ласкава йти попереду .

Але по щожь ?

Ну, вже по то ! сказавъ съ приємною усмѣш

кою Маниловъ.

Въ конци оба приятелѣ пройшли крозь дверѣ бокомъ,

и тропіка надавили одинъ другого.

Позвольте вамь представити мою жѣнку, ска

завъ Маниловъ. Душенько ! ІПавло Ивановичь !

Чичиковъ и справдѣ побачивъ даму , котрои було. 30

всѣмъ не завважавъ, росклaнюючись въ дверехъ съ Мани

довымъ. Она була не погана, одѣта до лиця. На нѣй гарно
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лежала ҷиновата шовкова капота бдѣдри барвы ; тонка ,

невеличка Єи руқа ноквашно кинула щось на суддъ и сти

снула батистову хусточку съ вышиваными рожками. Она

встала зъ софы , на котрой сидѣда ; Чичиковъ не безъ вдо

воленя поцѣлувавъ унеи руку.
Манилова проговорида ,

трощечка навѣть шепелявенько
, що днъ дуже врадувавъ

ихъ своимъ приѣздомъ, и що не було дня, въ котромъ бы

чоловѣкъ ви не згадувавъ про него .

Такъ, промовивъ Маниловъ , - уже оңа бувало

все пытае мене : „А щожь, твой приятель не ѣде ? а

„ Зажди, душонько, приѣде ! “ А ось вы въ конци и по

чтили насъ своимъ приѣздомъ. Таку вже, дадебо, справили

намъ роскошь, маєвый день, именины серця ,...

Чичиковъ почувши , що дѣло дойшло вже до именинъ

серця , троха навѣть змѣшався и отповѣвъ скромно, що

нѣ имя его не таке голосне, нѣ навѣть ранга не высока .

у васъ все €, перервавъ Маниловъ съ та

кою самою солодкою усмѣшкою, все є, а навѣть ще

больше .

Якъ вамъ выдалося наше мѣсто ? промовила Ма

нидова , Ҷи приємно провели тамъ часъ ?

Дуже гарне мѣсто, прекрасне мѣсто, Отдовѣвъ

Чичиковъ, и часъ провѣвъ тамъ дуже приємно ; това

риство таке сердечно, що й годѣ.

А якъ вамъ выдався нашь губернаторъ ?

зала Манилова.

Правда, що препочтенный и прелюбый чоловѣкт ?

додавъ Маниловъ.

цѣлковита правда
сказавъ Чичиков ; дуже

почтенный чоловѣкъ. И якь днъ вжився въ свой обовязокъ,

якъ розумѣє єго ? Такихъ людій кобы якъ найбольше !

Якъ то днъ умѣє, такъ знаєте, приняти кождого,

заховати деликатность у всѣхъ своихъ поступкахъ

додавъ Маниловъ съ усмѣхомъ, и зъ вдоволеня майже 30

всѣмъ зажмуривъ очи, якъ котъ, у котрого зъ легка по

скоботали пальцемъ за ухами,

Дуже товарискiй и приємный чоловѣкъ, от гово

ривъ дальше Чичиковъ ; - и що за золоти руки ! Я навѣть не

могъ щось подобного подумати : якъ гарно вышиває рожни

Ска
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домашни узоры ! днъ показавъ менѣ кошичокъ своєи ро

боты : мало котра дама зъумѣє такъ штучно вышити .

А вице-губернаторъ, не правдажь, що за милый

чоловѣкъ ? сказавъ Маниловъ, зновѣ трошка прижму

ривши очи .

Дуже, дуже годный чоловѣкъ, дтповѣвъ Чичиковъ.

Ну, позвольте, а якъ вамъ выдався полицмайстеръ?

Правда, що дуже приємный чоловѣкъ ?

Надзвычайно приємный, а якій розумный, якій

очитаный чоловѣкъ ! Мы у него грали въ виста вразъ

съ прокуроромъ и предсѣдателемъ палаты ,

трети пѣвнѣ не заспѣвали . Дуже, дуже годный чоловѣкъ.

Ну, а яка ваша думка про жѣнку полицмайстра ?

додала Манилова,
Правда, що прелюбезна женщина ?

0, се одна зъ найгоднѣйшихъ женщинъ, яки только

менѣ довелось знати, отповѣвъ Чичиковъ.

За симъ не переминули предеѣдателя палаты, почт

майстра, и такимъ робомъ перебрали майже всѣхъ уря

дниковъ мѣста , и всѣ они показалися надзвычайно годны

ми людьми .

Вы все на селѣ проживаєте? запытавъ въ конци

собѣжь Чичиковъ.

Найбольше на селѣ, Отповѣвъ Маниловъ.

Иногдѣ впрочѣмъ выѣздимо й до мѣста только за тым ,

щобы побачитися съ образоваными людьми. А то бы , зна

єте, чоловѣкъ здичѣвъ, сидячи весь свой вѣкъ въ запертѣ.

Правда, правда , сказавъ Чичиковъ.

Розумѣєся, — говоривъ дальше Маниловъ, —

рѣчь, коли бъ сусѣдство було хороше, коли бъ, на при

мѣръ, такій чоловѣкъ, съ котрымъ бы, що такъ выражусь,

можь було поговорити о любезности, о хорошомъ обхо

дженю, слѣдити за якою небудь такою наукою, що бы,

знаєте , розрухало душу, дало бы, такъ сказати , полетъ

такій.... — Тутъ днъ єще щось хотѣвъ сказати, и помѣти

вши, що троха за далеко загнався , махнувъ только рукою

въ воздусѣ и говоривъ дальше : — тогдѣ, розумѣвся, село

и самота достарчали бъ богато приємности. Такъ щожь бо,

нема нѣкого такого. Оть только иногдѣ почитаєшь Сынъ

Отечества .

инша
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можь

Чичиковъ зовсѣмъ съ тымъ згодився и додавъ, що

нѣчо не може бути приємнѣйше, як жити въ самотѣ,

любуватися видомъ природы и иногдѣ почитати яку не

будь книжку.

Але знаєте ? додавъ Маниловъ, все то,

якъ нема приятеля , съ котрымъ бы можь подѣлитися
....

о, се правда, цѣлковита правда ! перервавъ

Чичиковь . Що тогдѣ всѣ скарбы свѣта ? Не посѣ

дай грошій , посѣдай толькопосѣдай только хорошихъ

людій для товариства, сказавъ одинъ мудрець.

и знаєте, Павле Ивановичу ! сказавъ Маниловъ,

показуючи на своѣмъ лици выразъ не только солодкій,

але навѣть нудный, такъ якъ тая микстура, котру зручный

лѣкарь засолодивъ немилосерно, думаючи , що врадує нею

страждущого . Тогдѣ почуваєшь якусь, позвольте такъ

сказати, душевну роскошь.... Отъ такъ на примѣръ теперь,

коли злучай навернувъ на мене щастье, сказати ,

безпримѣрне
говорити съ вами и любуватися

вашою

приємною бесѣдою....

Алежь змилуйтесь, - що за приємна бесѣда ? Не

значучій чоловѣкъ и больше нѣчого ! — дтповѣвъ Чичиковь.

О, Павле Ивановичу ! позвольте менѣ бути отвер

тымъ : я бы радѣсенько отдавъ половину цѣлого мого ма

6тку, щобы мати хоть часть тыхъ высокихъ свойствъ,

яки маєте вы !

- IIротивно, я зъ свого боку вважавъ бы найбольшимъ....

Не знати, до чого бы дойшовъ взаимный выливъ чутя

у обохъ приятелѣвъ, коли бъ ввойшовшій слуга не бувъ

ознайомивъ, що обѣдъ готовъ.

Прошу покорно ! сказавъ Маниловъ.

Вы даруйте, коли у насъ нема такого обѣду ,

які бувають на паркетахъ и въ столицяхъ. у насъ по

просту, сельскимъ обычаємъ, борщь, але зъ чистого серця .

Прошу покорно !

Ту они ще колько часу посперечалися о томъ,

кому першому входити, и въ конци Чичиковъ войшовъ

бокомъ до столовой .

Въ столовой уже стояли два хлопчики, сыны Мани

лова , що були въ тыхъ лѣтахъ, коли вже дѣтій саджа
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ютъ за столъ, але ще на высокихъ стольчикахъ. Стоячій

при нихъ учитель поклонився чемно и съ усмѣшкою. Хо

зяйка сѣла коло вазы съ росоломъ; гостя посадиди мѣжь

хозяиномъ и хозяйкою ; дѣтямъ позавязувавъ слуга сер

ветки на шию .

Що за миленька дѣточки ! сказавъ Чичиковъ,

поглядѣвши на нихъ ; а по колько имъ дѣтъ ?

Старшому осьмый, а меншому вчера только ми .

нуло шѣсть, — сказала Манилова.

Темистоклюсь! — сказавъ Маниловъ, обернувшись

до старшого, котрый старався выдобути свой подборо

докъ, завязаный слугою въ сервету. Чичиковъ троха под

навъ брови, почувши таке по части грецке имя, котрому,

не знати для чого , Маниловъ давъ законченье на юсь,

але сейчасъ же постарався привести лице въ звычайне

положенье .

Темистоклюсъ, скажи менѣ, котре найдѣпше мѣ

сто въ Франціи ?

Туть учитель обернувъ всю увагу на Tемистоклюса,

и, бачилось, хотѣвъ вскочити єму въ очи , але въ конци

зовсѣмъ успокоився и кивнувъ головою, коли Темистоклюсь

сказавъ : „ Парижъ,«

A у насъ котре найлѣше мѣсто ? запытавъ опять

Маниловъ .

Учитель зновъ наостривъ увагу .

Петербургь, дтповѣвь Темистоклюсь.

А ще котре ?

Москва, сказавъ Темистоклюсь.

Що за розумъ ! душенька моя ! сказавъ на то

Чичиковъ. Але прошу жь я васъ,
говоривъ днъ

дальше , обернувши
сь

мовь бы то дуже здивованы
й

до Мани

довыхъ, мушу вамъ сказати , що той хлопачокъ выйде

дуже способный.

о, вы ще єго не знаєте ! отповѣвъ Манидовъ:

у него надзвычайно много дотепу. Отъ меншій, Адкидъ,

той уже не такій быстрый, а сей заразѣсько, скоро только

стрѣне що небудь, хрущика, комашку, такъ ту у него

якъ разъ оченята й забѣгаютъ, побѣжить за нею слѣдкомъ

и сейчасъ пильнесенько придивлявся. я єго хочу выве

.
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сти на дипльомата . Темистокаюсь, сказавъ днь, опять

обертаючись до хлопчины , — хочешь бути амбасадоромъ ?

Хочу, бтповѣвъ Темистоклюсь, ковтаючи хлѣбъ

и махаючи головою на право и на лѣво.

Вѣ той самъ часъ льокай , стоячій зъ заду, утерь

амбасадорови носъ, и дуже добре зробивъ, а то була бѣ

канула до росолу порядна посторонна крапелька. За сто

Домъ почалась розмова о радощахъ супокойного житя, не

рерывана замѣтками хозяйки омѣйскомъ театрѣ иоакто

рахъ. Учитель дуже уважно глядѣвъ на розмовляючихъ

и скоро только побачавъ, що они готови були усмѣхну

тися, вѣ ту саму хвилинку рознимавъ ротъ и смѣявся

сердечно. Очевидно днъ бувъ чоловѣкъ вдячный и хотѣвъ

такимъ робомъ отплатити хозяинови за добре обходженье.

Одинъ разъ впрочѣмъ на єго лици показався суровый видъ,

и днъ грозьно застукавъ по столѣ, встромивши очи вѣ си

дячихъ насупроти него дѣтій. Се такъ и треба було, бо

Темистоклюсъ укусивъ за ухо Алкида, а Алкидъ, зажму

ривши очи и рознявши ротъ, готовився заревѣти найжа

лёснѣйшимъ способомъ, але, помѣркувавши, що за се легко

можь було втратити ѣду, привѣвъ ротъ въ звычайне по

ложенѣе и крозь сльозы почавъ грызти баранячу кость,

дтъ котрои обѣ єго щоки блыскотѣли товщею .

Хозяйка дуже часто оберталась до Чичикова съ сло

вами : „ Вы нѣчого не ѣсте, вы дуже мало взяли. “ На те

Чичиковъ за кождый разъ дтіновѣдавъ : „Дякую покорно,

я сытый. Приємна розмова лѣпша, нѣжь не знати-яка страва.

Ў же встали зъ за стола . Маниловъ бувъ надмѣрно

вдоволеный и поддержуючи рукою сину свого гостя, го

товився такимъ робомъ перепровадити его до гостинной,

Коли наразъ гость объявив'є, съ дуже значучимъ видомъ,

що хотѣвъ бы поговорити съ нимъ про одно дуже ю

трѣбне дѣло.

Въ такомъ разѣ позволю собѣ попросити васъ до

його кабинету,
сказавъ Маниловъ и запровадивъ гостя

въ невеличку свѣтличку, обернену окномъ на синѣючій

лѣсѣ . „ Ось мой куточокъ ! сказавъ Маниловъ.

Приємна свѣтличка, — сказавъ Чичиковъ, обво

дячи кругомъ очима. Свѣтличка й справдѣ була не безѣ

и
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слѣ,

сказавъ

приємности : стѣны були вымазани якоюсь голубенькою

краскою, що переливалася въ сѣреньку ; чотыри стольцѣ,

одно крѣсло, столъ, на котромъ лежала книжка съ зало

женою закладкою, про котру мы вже при нагодѣ споми

нали ; кӧлька записаныхъ паперовъ; але найбольшь всего

було тютюну. Тютюнъ бувъ въ рожныхъ видахъ : въ кап

шукахъ и тютюнерцѣ и въ конци насыпаный бувъ прямо

купою на столѣ. На обохъ окнахъ такожь були помѣщени

купки выдобутого зъ люльки попелу , розставлена не безъ

стараня дуже красными рядками. Видно було, що се иногдѣ

служило хозяинови для приємнѣйшого проведеня часу.

Позвольте васъ попросити усѣсти на отсѣмъ крѣ

сказавъ Маниловь.
Ту вамъ буде выгоднѣйше.

ІІозвольте, я сяду на стӧльци !

Позвольте вамъ того не позволити ,

Маниловъ съ усмѣшкою. Се крѣсло у мене вже при

значено для гостя : ради чи не ради, вы мусите сѣсти.

Чичиковъ сѣвъ.

Позвольте васъ почастувати люльочкою .

нѣ, не курю, сказавъ Чичиковъ ласкаво и не

мовь бы жалѣючи .

А то про що сказавъ Маниловъ такожь да

скаво и немовь бы жалѣючи .

Не маю привычки, боюся : кажуть, що люлька

сушить.

Позвольте менѣ замѣтити вамъ, що се пересудъ.

я навѣть думаю, що курити люльку далеко здоровѣйше,

нѣжь нюхати табаку. Въ нашомъ полку бувъ поручникъ,

прегарный и дуже образованый чоловѣкъ, такъ той не вы

пускавъ въ рота люльки не только за столомъ, але навѣть ,

выбачте на словѣ, и у всѣхъ прочихъ мѣсцяхъ. и ось ему

теперь уже звышь сорокъ лѣтъ, а днъ, Богу дякувати ,

й доси такій здоровый, що краще й годѣ.

Чичиковъ признавъ, що се й справдѣ траФляєся и що

въ природѣ находится богато рѣчій, не ясныхъ навѣть

Для найученѣйшого чоловѣка.

Але позвольте попереду одну просьбу.... прого

воривъ днъ такимъ голосомъ, въ котрому причувся якійсь

дивный, або майже дивный выразъ, и слѣдомъ ва тымъ,
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не тямлю .

тати окомона.

нө знати про що, оглянувся назадъ .

Манидовъ такожь,

не знати чому , оглянувся назадъ. „ Якъ давно вы зволили

подавати ревизійный реєстръ ? “

- Та оно, давно вже ; а краще сказати

-А отъ того часу богато у васъ перемерло мужиковъ?

—А не можу знати : про те , думаю, треба бъ запы

Гей ты , хло, покличь сюды окомона ; днъ

повиненъ нынѣ ту бути .

Прійшовъ окомонъ. Се бувъ чоловѣкъ лѣтъ пддъ со

рокъ, голившій бороду, одѣтый въ сурдутъ и очевидно ,

живучій собѣ дуже выгодно, бо лице его було повненьке,

немовь напухле, а жовтава барва шкӧры и маленьки очка

показували, що днъ ажь надто гарно знавъ, що таке пу

ховики и перины. Можь було заразъ видѣти, що днъ

сповнивъ свою путь, якъ сповняютъ ви всѣ паньски око

моны : бувъ въ разу прямо письменнымъ хлопакомъ при

дворѣ, потому оженився съ якою небудь Агашкою клю

шницею, паниною Фавориткою, зробився самъ клюшникомъ,

а тамъ и окомономъ. А зробившися окомономъ, поступавъ

собѣ, розумѣвся, якъ всѣ окомоны : водився и кумався

съ тыми , котри були богатши въ селѣ , докидувавъ

тягла бѣднѣйшимъ, прокинувшись одевятди годинѣ рано ,

дожидався самовара и пивъ чай.

Послухай, любчику ! колько у насъ умерло му

жиковъ отъ тогдѣ, якъ подавали ревизію ?

Та якъ бы то колько? Богато перемерло отъ

того часу, — сказавъ окомонъ, и при тӧмъ щикнувъ, при

крывши зъ легка ротъ рукою, мовь заткaльницею.

Еге, признаюсь, я й самъ такъ думавъ , под

хопивъ Маниловъ, именно дуже богато перемерло !

Туть днъ обернувся до Чичикова и додавъ еще :

и є , дуже богато.

А колько, на примѣръ, числомъ ? — спытавъ Чичиковъ.

— Еге, колько числомъ ? подхопивъ маниловъ.

Та як бы то сказати числомъ ? Аджежь не

знати,
колько вмирало : ихъ нѣхто не числивъ .

Еге, именно , сказавъ Маниловъ, обернувшися

до Чичикова, — я такъ само думавъ, смертность велика ;

зовсѣмъ не знати , колько ихъ перемерло.

такъ
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спытавъ

Ты, будь ласка, ихъ перечисли, сказавъ Чи

чиковъ, да и зроби докладный списъ всѣхъ поименно .

Еге, всѣхъ поименно , — сказавъ Маниловъ. Око

монъ сказавъ : „Слухаю ! “ и пошовъ.

А по що, буває, вамъ сего треба ?

Маниловъ по отходѣ окомона .

Се пытанье, бачилось, було не на руку гостеви : на

лици Єго показався якійсь напруженый выразъ, дтъ ко

трого днъ навѣть спаленѣвъ — напруженье, высказати

щось таке, що не зовсѣмъ поддавалося словамъ. и въ

самой рѣчи, Маниловъ въ конци почувь таку дивну и не

звычайну чутку, якой ще нѣколи не доводилося чувати

хрещеному чоловѣкови.

и Вы пытаєте, но що ? А отъ по що : я хотѣвъ бы

купити мужиковъ.... сказавъ Чичиковъ, зайкнувся и не до

кончивъ бесѣды .

Але позвольте спытати васъ, сказавъ мани

довъ, ш якѣ вы хочете купити мужиковъ: съ землею, чи

такъ таки, на вывддъ, то е, безъ землѣ ?

нѣ, я не те, щобъ зовсѣмъ мужиковъ,

Чичиковъ, — я хотѣвъ бы мати мертвыхъ....

Якъ ?... Даруйте.... я троха тугій на ухо, менѣ

причулося предивовижне слово ....

Я хотѣвъ бы набути мертвыхъ, котри впрочѣмъ

въ ревизии значились бы, якъ живи, сказавъ Чичиковѣ.

Маниловъ тутъ же выпустивъ цыбухъ съ люлькою

на помдстѣ, и якъ бувъ рознавъ ротъ, такъ таки съ розня

тымъ и остався черезъ цѣлыхъ колька минутъ. Оба при

ятелѣ , що недавно балакали о приємностяхъ дружного

житя, осталися недвижни, встромивши одинъ въ другого

очи, якъ ти портреты , що въ давні часы вѣшано одинъ

противъ другого, по обохъ бокахъ зеркала. Въ конци Ма

ниловъ поднявъ люльку съ цыбухомъ и позирнувъ въ до

лины « му въ лице, стараючись доглянути, чи не видно

якои усмѣшки на вто губахъ, чи не жартує днъ ; але

нѣчого такого не було видно ; лице гостя выдавалось на

вѣтъ поважнѣйимъ, нѣжь звычайно . Потомъ подумав,

чи не всунувся гость якъ небудь несподѣвано зъ глузду ,

и съ перелякомъ йильно поглядѣвъ на него ; але очи гостя

сқазавъ
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але я не

жати

були зовсѣмъ яснй ; не було въ нихъ того дикого , неспо

койного огню, якій бѣгає въ очохь божевольного водовѣка ;

все було приличне и въ порядку. Хоть що придумовавъ

Маниловъ, на яке єму ступити и що дѣяти, але нѣчого

не могъ придумати, а только выпустивъ въ рота остатокъ

дыму дуже тоненькою струєю.

Такъ отожь я хотѣвъ бы знати , чи могли бъ вы

менѣ такихъ мужиковъ, неживыхъ на дѣлѣ , а живыхъ по

законной Формѣ, передати, отступити , чи якъ тамъ буде

ваша ласка ?

Але Маниловъ такъ змѣшався и збився зъ пантелику ,

що только вытрѣщивъ на него баньки .

Бачится, що вы вагаєтесь ? ... — зaвважавъ Чичиковъ.

— Я ?... нѣ, я не те.... — сказавъ Маниловъ,

можу збагнути.... даруйте.... я , розумѣєся, не могъ одэр

такого высокого образованя, яке, що такъ скажу ,

виднѣєся въ кождомъ вашомъ поворотѣ ; не посѣдаю того

высоко- штучного выражуваня.... Бути може, що ту....

въ томъ, що вы отсе высказали.... крывся щось инше....

Бути може, що вы зволили такъ выразитися для красоты

стилю ?...

нѣ, подхопивъ Чичиковъ, нѣ, я розумѣю

предметъ именно такій, якъ є, то є ти душѣ, котри спра

вдѣ вже померли .

Маниловь зовсѣмъ збаламутився. Онъ чувъ, що єму

треба щось зробити, задати пытанье, а яке пытанье

чортъ Єго знає. Ставъ въ кӧнци на тому, що зновъ вы

пустивъ дымъ, та только вже не ротомъ, а носовыми

дѣрками.

Такъ отже, коли нема нѣякои перешкоды , то съ.

Богомъ можь бы взятися до уложеня купного контракту ,

сказавъ Чичиковъ.

Якъ, на мертви душѣ контрактъ
?

Е , нѣ ! сказавъ Чичиковъ. Мы напишемо,

що они живи, такъ якъ дӧйсно стоитъ въ ревизійномъ.

реєстрѣ. Я привыкъ нѣ въ чѣмъ не отступати дтъ дер

жавныхъ законовъ ; хоть за те яй потерпѣвъ на службѣ,

але вже даруйте : обовязокъ для мене святе дѣло , за

я нѣмѣю передъ закономъ.

Мертви Душѣ, м . Гоголя .
3

—

конъ
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ІІослѣдни слова вподобалися Манилову , але сути са

мого дѣла днъ таки не розчовпавъ , и замѣстъ отповѣди

почавъ такъ сильно тягти люльку, що цибухъ въ конци

почавъ хрипѣти, якъ Фаготъ. Бачилось, немовь то днъ

хотѣвъ въ цибуха выдобути пораду въ такой нечуванди

справѣ ; але цибухъ хрипѣвь и больше нѣчого .

А може вы въ чѣмъ небудь сумнѣваєтесь ?

О, прошу васъ, зовсѣмъ нѣ ! Я не про те кажу,

щобъ мавъ якій небудь, то є, критичный пересудъ о васъ.

Але позвольте запытатися , чи не буде се предприємство,

або, щобъ ще лѣпше, такъ сказати, выразитися , негоція

отожь чи не буде та негоцiя неотповѣдною держа

внымъ постановамъ и высшимъ цѣлямъ Россіи.

Тутъ Маниловъ, зробивши невеличкій рухъ головою,

поглядѣвъ дуже значучо въ лице Чичикова и показавъ

у всѣхъ чертахъ свого лица и въ стиснутыхъ губахъ та

кій глубокій выразъ, якого може й не видавъ вѣхто на

людскомъ лици, окромъ только у якого небудь надто му

дрого министра, та й то въ хвили найважнѣйшого и дуже

запутаного дѣла.

Але Чичиковъ сказавъ прямо , що подобне предпри

ємство, чи тамъ негоція, нѣякъ не буде неотповѣдне дер

жавнымъ постановамь и высшимъ цѣлямъ России, а по

хвили ще додавъ, що скарбъ буде мавъ навѣть корысть,

бо одержитъ правомъ приписани податки .

Такъ вы думаєте... ?

Я думаю, що се буде добре.

А, коли добре, то се друга рѣчь : я противъ

того нѣчо не маю, сказавъ Маниловъ и зовсѣмъ успо

коився.

Теперь оставсь только умовитись оцѣну....

Якъ то о цѣну ? сказавъ опять маниловъ

и зъупинився. —
Хибажь вы думаєте, що ядумаєте, що я взявъ бы

дтъ васъ грошѣ за душѣ , котри , подъ певнымъ зглядомъ,

закончили своє иcтнoванье ? Коли вже пройшла вамъ така,

що такъ скажу, Фантастична охота, то я зӧ свови стороны

передамъ ихъ вамъ безплатно, и контрактъ беру на себе .

Велика догана була бъ историкови отсихъ подѣй,

коли бъ днъ залишивъ сказати, що вдоволенье перемогло
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гостя посля тыхъ словъ, сказаныхь Маниловымъ. Хоть

и якій бнъ бувь поважный та розсудливый, а все таки

мало що не пустився подскакувати якъ цапъ, що, якъ

вѣдомо, робится только въ найсильнѣйшихъ порывахъ ра

дости . Онъ такъ сильно повернувся на крѣслѣ, що пукла

вовняна матерія , котрою була оббита подушка ; самъ Ма

ниловъ поглянувъ на него съ певного рода здивованьемъ.

Спонуканый подякою, днъ тутъ наговоривъ только вдячно

стій , що Маниловъ змѣшався, весь запаленѣвъ, дтмaxy

вався головою , а на послѣдокъ вке выразився, що се на

стояще нѣчо, що днъ и справдѣ хотѣвъ бы чимъ небудь

доказати свой сердечный потягъ, магнетизмъ серця ; а по

мерши душѣ подекуды цѣлковите дрантье .

Дуже не дрантье, — сказавъ Чичиковъ, стиснувши

€го за руку. При томъ днъ зотхнувь глубоко. Бачилось,

що єму такъ и хотѣлось вылити своє серце ; не безъ по

чутя и щирости днъ въ конци сказавъ ось яки слова :

Коли бъ вы знали , яку прислугу зробили бы вы симъ,

якъ бачится, дрантьемъ, чоловѣкови безъ племени и роду !

Охъ, и справдѣ , чого то я не перетериѣвъ ! Якъ човникъ

якій небудь середь лютыхъ Филь.... Якихъ гоненій, якихъ

переслѣдовань не зазнавь я , якого горя не принявъ, а за що ?

за то, що хоронивъ правду, що бувь чистый на своѣй

совѣсти, що подававъ руку и вдовѣ безпомочной, и сиротѣ

бѣдоласѣ ! ... — Тутъ навѣть днъ обтеръ хусткою слёзу, що

выкотилася зъ ока.

Маниловъ бувь до дна душѣ зрушеный. Оба приятелѣ

довго стискали одинъ другого за руку и мовчки глядѣли

одинъ другому въ очи, де виднѣлися навертаючися слёзы .

Маниловь нѣякимъ свѣтомъ не хотѣвь выпустити руки нашого

героя и стискавъ ви такъ горячо, що той навѣть не знавъ,

якъ ви высвободити. Въ конци вытягнувши ви легесенько

днъ сказавъ, що не зле бы було контракть зробити якъ

найшвидше, и добре бы було, якъ бы онъ самъ навѣдався

до мѣста ; оттакъ взявши шапку, ставъ ўткланюватися .

Якъ ? вы вже хочете їхати ? сказавъ Мані

довъ, разомъ прочумавшись и майже перелякавшися.

Въ ту хвилю войшла до кабинету Манилова.
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Дивонько, — сказавъ Маниловъ съ жалобнымъ ви

домъ,
Павло Ивановичь покидає насъ !

Видко, що мы надоѣли Павлови Ивановичoви,

отповѣла Манилова .

IIанѣ, тутъ, сказавъ Чичиковъ, тутъ, ось

де, при томъ онъ положивъ руку на серце , такъ

тутъ перебуде той приємный чась, котрый я провѣвъ съ

вами, и вѣрте менѣ , не було бъ для мене большого ща

стя, якъ жити съ вами , коли вже не въ одномъ домѣ, то

принайменше въ якъ найблизшомъ сусѣдствѣ.

- А знаєте, Павле Ивановичу ? сказавъ Маниловъ,

котрому дуже подобалась така думка, якъ бы то вы

самой рѣчи було гарно, коли бъ такъ жити разомъ, подь

однымъ дахомъ, або въ тѣни якого небудь вяза, поФило

30Фувати очѣмъ небудь, вглубитися ....

О , се було бы райске житье ! -— сказавъ Чичиковъ,

здтхнувши. Прощайте, панѣ !
сказавъ днъ, цѣлу

ючи въ ручку Манилову. Прощайте, найдорожшій при

ятелю ! Не позабудьте, о що я васъ просивъ.

О, будьте певни ! отповѣвъ Маниловъ. — Я

съ вами розстаюсь не на довше, якъ на два дни .

Всѣ выйшли въ столову.

Прощайте, миленьки дѣточки ! сказавъ чичи

ковъ, побачивши Алкида и Темистоклюса, котри бавились

якимось деревлянымъ гузаромъ, у котрого вже не було

нѣ руки нѣ носа .

IIрощайте, мои крышеняточка . Перепрашаю васъ,

що я не привѣзъ вамъ гостинцѣвъ, але, признаюсь, не

знавъ навѣть, чи живете вы на свѣтѣ ; за то теперь, якъ

приѣду, то вже певно привезу.певно привезу. Тобѣ привезу шаблю.

Хочешь шаблю ?

Хочу, отповѣвъ Темистоклюсъ.

А тобѣ барабан.. Добре, тобѣ барабанъ ?

воривъ днъ, нахилившись до Алкида.

Паламанъ,
отповѣвъ шепотомъ и повѣсивши

голову Алкидъ.

Добре, я тобѣ привезу барабань, — такій гарный

барабанъ ! такъ все буде туррр... ру..тра та та, тра та та...

Прощай, душечко, прощай ! — Тутъ днъ поцѣлувавъ вго

го
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въ голову и обернувся до Манилова и его жѣнки съ неве

личкимъ усмѣхомъ, съ якимъ звычайно обертаются до ро

дичѣвъ, даючи имъ знати оневинности ихъ дѣтій.

Далебо, лишѣтся, Павле Ивановичу ! —сказавъ Мани

довъ, коли вже всѣ выйшли на ганокъ. Адѣтъ, яка хмары.

Е, невелички хмарки, Отпювѣвъ Чичиковъ.

А знаєте вы дорогу до Собакевича ?

Оню я якъ разъ хотѣвъ роспытати васъ.

Позвольте, я заразъ росповѣмъ вашому возникови. —

Тутъ Маниловъ так само любезно росповѣвъ все возни

кови, и навѣть разъ сказавъ єму вы .

Возникъ почувши, що треба минути два повороты и по

вернути на третій, сказавъ : „ Потрафимо, ваше благородіє,“

и Чичиковь поѣхавъ, проводженый довго поклонами и маха

ньемъ хусточками хозяиновъ, що ажь на пальцѣ поднималися .

Маниловъ довго стоявъ на ганку, проводячи очима

дтъѣздячу бричку, и коли уже ви зовсѣмъ стало не видно ,

днъ все ще стоявъ , курячи люльку. Въ конци войшовъ

до свѣтлицѣ, сѣвъ на стольци и заглуби вся въ задуму ,

радѣючи душею, що справивъ свому гостеви невеличке

вдоволенье. Потомъ мысли єго незамѣтно перелетѣли на други

предметы и въ конци забѣгли Богъ вна” куды .

мавъ ороскошахъ дружного житя, о томъ, якъ бы то

гарно було, жити съ приятелемъ на березѣ якои небудь

рѣки, дальше черезъ тую рѣку почавъ будуватися у него

мостъ, за нимъ величезный домъ съ такимъ высокимъ бель

ведеромъ, що зъ него можь було видѣти ажь до Москвы ,

и на нѣмъ вечеромъ пити чай на отвертомъ воздусѣ и ба

лакати о якихъ небудь приємныхъ предметахъ ; потомъ,

що они вразъ съ Чичиковымъ приѣхали въ якесь товариство,

въ гарныхъ каритахъ, и тамъ очаровують всѣхъ приємно

стю свого обходжөня, и що навѣть высше начальство , по

чувши о такой ихъ приязни, именовало ихъ генералами,

и въ конци дальше Богь знає, що таке, чого днъ и самъ

уже нѣякь не могь роздбрати. Дивовижна просьба Чичикова

разомъ перервала всѣ вго мрѣѣ. Думка про ню якось осо

бливо не вкладалася въ его голову : хоть и якъ днъ пере

вертавъ ви, все таки нѣякъ не могъ выяснити собѣ, и весь

часъ сидѣвъ и куривъ люльку , що тяглось ажь до самои вечерѣ .

Онъ ду



глАВА III.

A Чичиковъ въ веселомъ настрою духа сидѣвъ въ

своѣй бричцѣ, що давно курбелила битымъ гостинцемъ .

Изъ попередной главы вже видно , що було головнымъ

предметомъ єго вподобы и наклонности , тожъ и не диво ,

що днъ швидко заглубився въ него весь, и тѣломъ и ду

шею. Надѣѣ, обрахунки и выводы , блукаючи по Єго лици,

видко дуже були приємни, бо що хвиля лишали по собѣ

слѣды вдоволенои усмѣшки. Занятый нами, онъ но обер

тавъ нѣякои уваги на те, якъ €го возникъ, вдоволеный

принятьемъ дворовыхъ людій Манилова, дававъ дуже дѣльний

науки лысому пристяжному коневи, запряженому зъ пра

вого боку . Той лисый конь бувъ дуже лукавый и только

про око показувавъ, гей бы то тягне, мѣжь тымъ коли бо

розный гнѣдый и подручный карои масти, прозваный засѣда

телемъ за то, що бувъ купленый отъ якогось засѣдателя, пра

цювали зъ цѣлого серця , такъ що навѣть по очахъ имъ

видно було, яку имъ се велику приносило роскошь . „Цы

гань, цыгань ! ось я тебе перецыганю ! “

Фанъ, приподнявся и дяснувъ батогомъ лѣнивого. „ Ты знай

своє дѣло, ты пантальоннику нѣмецкій ! Гнѣдый уцтивый

конь, днъ повнить свой обовязокъ, и я радо дамъ вму

лишню порцію, бо онъ уцтивый конь , и засѣдатель та

кожь порядный конь.... Ну , ну, що потрясаєшь ухами ?

Ты дурню, слухай, коли до тебе говорять! я тебе, неуку,

не стану злому вчити ! Ади, куды лѣзе ! “ Туть днъ опять

ляснувъ вго батогомъ . „Фу, дводушнику ! “ За тымъ при

крикнувъ до всѣхъ : „ Bio, люби мои “ и махнувъ по всѣхь

трехъ не для кары, але щобы показати , що бувъ ними

вдоволеный. Зробивши имъ тую приємность, онъ зновъ

повѣвъ бесѣду до лысого : „Ты гадаєшь, що укрыєшь

свою погану роботу ? Нѣ, ты жий по правдѣ, коли хо

говорив
ъ

Сели
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Зъ

чешь, щобы тобѣ честь давали . Отъ у пана, що : мы були,

гарни люде. я радо побесѣдую, коли гарный чоловѣкъ ;

съ гарнымъ чоловѣкомъ мы завсѣгды свои друзяки, близьки

приятелѣ : чи чаю выпити,
чаю выпити, чи закусити, — зъ радото

серця, коли гарный чоловѣкъ. Гарному чоловѣкови кождый

честь отдасть. Отъ и нашого нана кождый поважає, бо

днъ, тями собѣ, сповнявъ службу царску ; онъ сколевскій

совѣтникъ “ ....

Такъ балагурячи, СелиФанъ валѣзъ въ конци въ далеко

галузье . Коли бъ Чичиковъ прислухався, то почувъ бы

бувь богато подробиць, тыкаючихъ єго особы ; але думки

Єго такъ були заняти своимъ дѣломъ, що ажь сильный

ударъ грому заставивъ его прокинутися и поглянути до

кола себе : все небо до крыхты було облѣплене хмарами,

а порошнисту почтову дорогу опрыскували краплѣ дож•

джу. Въ конци громовый ударъ роздався другій разъ го

доснѣйше близше, и дощь люнувъ разомъ, якь

ведра . Зъ разу, падучи въ скосномъ напрямѣ, днъ хлю

скавъ въ одинъ бокъ пудла брички, потомъ
потомъ въ другій ,

а въ конци, змѣнивши способу и зробившися зовсѣмъ пря

мым"ь, тарабанивъ просто въ верхъ ви пудла ; брызьки

въ конци почали долѣтати въ лице Чичикову. Се спону

кало его заслонитися шкіряными запонами съ двома кру

глыми концями , призначеными для розглядання придоро

жныхъ видовъ, и наказати Селиљанови, щобы ѣхавъ швидше .

СелиФанъ, перерваный такожь на самой серединѣ бесѣды ,

спостерѣгь, що й справдѣ нѣщо гаятись, вытягнувь сей

часъ въ подъ козловъ якусь петечину изть сѣрого сукна,

надягнувъ €и въ рукавы , хопивъ въ руки вудила и по

крикнувъ на свою тройню, котра ледве-ледве переступала

ногами, почувши роскошне ослабленье отъ навчаючои бе

сѣды . Але СелиФанъ нѣякъ не могъ собѣ пригадати , чи

два, чи три повороты переѣхавь. Помѣркувавши и нага

дуючи по троха дорогу , днъ догадався , що богато було

поворотовъ, котри всѣ днъ переминувъ.
Але якъ

Россіянинъ въ рѣшучой хвили все походится, що єму

робити, не вдаючися въ далеки роздумуваня
, такъ и Ce

диФанъ, повернувши
на право на першой, яка дучилась,

перехрестной
дорозѣ, покрикнувъ

: „ Bio , мои приятелѣ

то
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не

гддий -поважни ! “ и пустився въ боку, мало думаючи о томъ,

куди заведе обобрана дорога.

Мѣжь тымъ дожджь, бачилось, почався на довго. Ле

жачів на дорозѣ порохъ швидко замѣсився въ болото,

и конямъ що хвилѣ ставало тяжше тягнути бричку. Чи

чиковъ зачинавъ уже дуже турбуватися , що такъ довго

не видно Собакевичового села . Посля Єго обрахунку, имъ

уже давно пора було приѣхати. Онъ вызиравъ на всѣ

боки, але потьма була така хоть око выйми.

СелиФане ! — сказавъ днъ въ конци, вызирнувши

зъ брички.

Що, прошу пана ? Отповѣвъ СелиФанъ.

Поглянь но , чи не видно села ?

Нѣ, прошу пана , нѣгде не видно. Посля того

СелиФанъ, помахуючи батогомъ, затягнувъ пѣсню

пѣсню, а щось таке довге, що й конця не було. Туды

все войшло : всѣ заохочуючи и подгоняючи оклики, якими

трактують конiй по цѣлой России отъ одного конця до

другого ; приложники всѣхъ родовъ, безъ дальшого роз

бору, якіь перше попалося на языкъ. Такимъ способомъ

дойшло до того , що днъ почавъ называти ихъ въ конци

сектретарями .

Мѣжь тымъ Чичиковъ почавъ примѣчати, що бричка

деталася на всѣ боки и надавала єму пресильныхъ

стусандвъ ; зъ того днъ домѣрковався, що они зъѣхали

зъ дороги и очевидно волоклись по зъорандмъ полю . Се

лиФанъ, бачилось, и самъ те примѣтивъ, але не

ривъ нѣчого ,

Що, драбуго, якою дорогою ты ѣдешь ?

завъ Чичиковъ.

Та щожь, прошу пана, робити, пора така ; батога

не видко, така потьма ! Сказавши тое днъ такъ пере

хиливъ бричку, що Чичиковъ мусѣвъ держатися обома

руками. Ажь теперь днъ зaвважавъ, щоСелиФанъ под

охоченый.

Держи, держи , бо перевернешь !
крычавъ днъ

до него .

Нѣ, прошу пана , як же можна, щобъ я пере

вернувь,
говоривъ СедиФанъ. То не добро пе

але не гово

ска
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сказавь

ревернути, я вже самъ знаю ; вже я нѣ защо не пе

реверну.

Затымъ днъ дочавъ злегка повертати бричку ,

повертавъ, повертавъ, а въ конци перевернувъ ви зовсѣмъ

на бокъ. Чичиковъ руками и ногами талапнувъ въ болото .

СелиФанъ прецѣнь зъупинивъ конѣ ; впрочѣмъ они й сами

8ъупинились бы , бо дуже були потомлени . Така несподѣ

вана притычина дуже здивувала вто .
Злѣзши зъ козла ,

днъ ставъ передъ бричкою, взявся за боки обома руками ,

мѣжь тымъ, коли панъ талапався въ болотѣ, силуючись

вылѣзти, и по не зовсѣмъ довгомъ намыслѣ :

„Ади на ню, и перевернулася

Та

Ты пяный, якъ швець ! сказавъ Чичиковь.

нѣ, прошу пана ; якъ же можна, щобы я бувь ця

ный ! Я знаю, що се не добре дѣло бути пянымъ.

Съ приятелемъ вобалакавъ, бо съ добрымъ чоловѣкомъ го

дится побалакати, въ томъ нема нѣчо злого , и заку

сили разомъ. Закуска такожь не лихе дѣло ; сь добрымъ

чоловѣкомь
годится закусити .....

А що я тобѣ сказавъ послѣдный разъ, коли ты

напився ? га ? забувъ ? сказавъ Чичиковъ.

Нѣ, ваше благородів ; якь же можна , щобы я за .

бувъ ! я вже своє дѣло знаю. Я знаю, що не добре бути

пянымъ. Съ добрымъ чоловѣкомъ побалакавъ, бо....

Отъ якъ я тебе выпарю, то ты у мене будешь

знати, якъ балакати съ добрымъ чоловѣкомъ.

Якъ вашой милости буде завгодно , Отповѣвь

на все призволяючи СелиФанъ : коли выпарити , то й

выпарити ; я противъ того зовсѣмъ нѣчого не маю. Чомужь

и не выпарити, коли є за що ? на те воля ласкавого пана.

Оно то й треба выпарити, бо мужикъ розвезеся ; поря .

докъ треба держати. Коли є за що, то й выпарити ; чомужь

не выпарити ?

На таку бесѣду панъпанъ зовсѣмъ не найшовся, що

доповѣсти . Але въ ту пору бачилось, що сама судьба

захотѣла змилуватися надъ нимъ. Зъ далека почулося гав

канье нсовъ. Урадованый Чичиковъ давъ приказъ наганяти

конѣ. Россійскій вовникъ має добрый нюхъ замѣсть очій ;

черезъ те лучався , що днъ зажмуривши очи, желе иногдѣ
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ска

що духу и все, куды небудь, а заѣде ! СелиФанъ, не ба

чучи нѣчогосѣнько, погнавъ кіньми такъ просто до села ,

що зъупинився ажь тогдѣ, коли бричка вдарила дышлемъ

въ плотъ и коли рѣшучо не було вже куды дальше ѣхати.

Чичиковъ ледви добачивъ крозь густый серпанокъ ллючого

дожджу, щось похоже на крышу. Однъ пославъ СелиФана

шукати воротъ, що безперечно було бъ довго тревало,

коли бъ въ Россіи не було вартовыхъ, лютыхъ псовъ,

котри такъ голосно дали о нѣмъ знати , що мусѣвъ ажь

пальцями заткати уха. Свѣтло мелькнуло въ одномъ оконци

и добѣгло мглистымъ потокомъ до плота, вказавши нашимъ

подорожнымъ ворота. СелиФанъ давай стукати, и швидко,

подхиливши Фѣрточку, высунулась якась постать , покрыта

подѣгачкою, и панъ съ слугою почули хрыплый бабскій голось:

Хто гримає ? чого се такъ розходилися ?

Подорожни, матѣнко, пусти переночувати ?

завъ Чичиковъ,

А диви, якій скороногій ! сказала стара,

въ яку пору приѣхавъ ! Ту тобѣ не гостинный дворъ :

помѣщиця живе.

Щожь дѣяти, матусю ? видишь, зъ дороги збилися !

Не ночувати жъ въ таку пору въ степу.

Еге, погана пора, темна пора ! додавь СелиФанъ.

Мовчи , дурню , сказавъ Чичиковъ .

А вы хто такій ? сказала стара.

Дворянинъ, матѣнко.

Слово дворянинъ спонукало стару немовь то троха

подумати . Пождѣтъ, я скажу панѣ, сказала она,

и за двѣ минуты вернула съ лихтарнею въ руцѣ.

Ворота Отчинилися. Свѣтло мелькнуло и въ другомъ Окнѣ.

Бричка въѣхала на подворье и зъупинилася передъ неве

личкимъ домикомъ, котрый за потьмою годѣ було добачити.

Только одна єго половина була освѣчена свѣтломъ, бючимъ

зъ оконъ ; видно ще було калюжу передъ домомъ, въ ко

тру прямо било тоє жь свѣтло . Дожджь голосно бубонѣвъ

по деревляной крыши и журчачими поточками сплывавъ

въ подставлену бочку. Мѣжь тымъ псы заливалися всѣми

можливыми голосами ; одинъ,голосами ; одинъ, задравши голову до горы,

выводивъ такъ протяжно и съ такихъ заходомъ , немовь

вже
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не впав'ь .

бы за то бравъ Богь знає яку плату ; другій Отдзявку

вавъ наскоро ! помѣжъ ними звенѣвъ, якъ почтовый зво

нокъ, невтомимый дискантъ запевно молодого псюка, и все

те въ конци ввершувавъ басъ, може бути , старый, крѣп

кои собачои природы, бо онъ хрипѣвъ, якъ хрипитъ спѣ

вакъ-контрабасъ, коли концертъ въ повномъ розливѣ, те

норы поднимаются на пальцѣ зъ горячого бажаня — вы

вести высоку ноту, и все, що только живе, порывався

въ гору, завертаючи голову , а днъ одинъ, засунувши не

голеный подбородокъ въ ковнѣръ, присѣдає и опускався

майже ажь до землѣ и пропускає оттамъ свою ноту, Отъ

котрои трясутся и дзеленькочутъ шибы.

Вже по одномъ песѣмъ бреханю, зложеномъ зъ такихъ му

зыкантовъ, можь було догадатися , що сѣльце було порядне: але

промоклый и промерзлый нашь герой нѣ очѣмъ не думавъ, якъ

только о постели. Не вспѣла ще бричка цѣлковито зъупи

нитися, а онъ уже здскочивъ на ганокъ, похитнувся и трохи

на ганокъ выйшла зновь якась жѣнка троха

молодша отъ першои, але дуже до неи подобна . Она про

вела Єго до свѣтлицѣ. Чичиковь недбало два разы кинувъ

окомъ : свѣтли ця була обвѣшана старенькими , смугастыми

тапетами ; образки съ якимись птахами ; межи окнами ста

росвѣтски, маленьки зеркала съ темными рамками въ видѣ

поскручованого листя ; за кождымъ зеркаломъ застромлени

були або якісь письма , або стара талiя картъ, або пан

чоха ; стѣнный годинникъ, съ нарисоваными на циферблятѣ

цвѣтами .... больше годѣ було що небудь добачити. Онъ

чувъ, що сто очи злипалися , немовь бы хто ихъ намазавъ

медомъ. По недовгой хвили войшла хозяйка , женщина вже

въ лѣтахъ, въ якомсь спальномъ чѣици , натягнутомъ на

борзѣ, съ Фланельовою повязкою на шиѣ, одна зь тыхъ

матусь, невеликихъ дѣдичокъ, котри разъ-вразъ плачутъ

на неврожай та страты , держать голову на бокъ, а мѣжь

тымъ нагромаджують по троха трошенятъ въ полотняни

мѣшочки, поховани въ перескринкахъ комоды. Въ одинъ

мѣшочокъ накладають сами цѣлкови , въ другій половин -

нички , въ третій четвертачки, хоть зъ виду й здався , що

въ комодѣ нѣчого нема кромъ шматя, та ночныхъ катта

ничковъ та нитяныхъ моточковъ, та розпореной сальопы ,
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що опосля буде перероблена на сподницю, коли стара якъ

небудь прогоритъ въ пору, якъ печутъ святочни пирдж

ки съ всякою пражениною, або сама собою попротирався .

Та нѣ, не прогоритъ сподниця и не попротирався сама

собою : обережлива стара, и сальонѣ суджено пролежати

довго въ роспореномъ видѣ, а оттакъ ддстатися по теста

ментѣ племѣнници , вразъ 30
другимъ дран

всякинъ

Тъемъ.

товкъ

Чичиковъ звинявся, що занепокоивъ несподѣванымъ

приѣздомъ : „ Нѣчого, нѣчого ! “ сказала хозяйка. „ Въ якужь

то бо пору васъ Богь принѣсъ ! Що за загибель та

хуртовина.... По такой дорозѣ зъѣсти бы що небудь по

трѣбно, але пора позна, приладити годѣ. “

Слова хозяйки перервавъ страшный шипотъ, такъ

що гость ажь напудився : шумъ похожій на те, немовь

бы вся комната наповнилася гадюками ; але позирнувши

до горы , онъ успокоився , бо спостерѣгъ, що се стѣнному

годинникови пройшла охота бити . За шипотомъ сейчас

наслѣдувавъ хрипотъ, и въ конци, принатужившись всѣми

силами, годинникъ выбивъ другу годину такимъ голосомъ,

якъ коли бы хто
палкою въ розбитый горнець,

а посля того пендель пошовъ опять спокойно чавкати на

право и на лѣво .

Чичиковъ подякувавъ хозяйцѣ и сказавъ, що не треба

єму нѣчого , щобъ она нѣчимъ не турбувалася , що кромъ

постелѣ днъ нѣчого не потребує и только радъ бувь дозна

тися , куды се днъ заѣхавь и чи далека отси дорога до

помѣщика Собакевича ; на те стара отповѣла, що й не чу

вала такого имени и що такого помѣщика зовсѣмъ нема .

А бодай чень знаєте Манилова ? спытавъ Чичиковъ.

А хто такій той Маниловъ ?

1lомѣщикъ, матусю .

Нѣ, не чувала ; нема такого помѣщика.

А якЙжь є ?

Бобровъ, Свининъ, Канапатьөвъ, Харнакинъ, Тре

пакинъ, Плѣшаковъ.

Богати люде , чи нѣ ?

Нѣ, батечку, дуже богатыхъ нема. У кого двадцять

душь, у кого трійцять ; а такихъ, щобы по сто , такихъ нема.
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Чичиковь змѣркувавъ, що заѣхавъ въ порядный за

камарокъ.

— А чи далеко зъ отси до мѣста ?

А буде во шѣстьдесять верстовъ. Якъ менѣ жаль ,

що нема що вамъ попоѣсти ? Чи не хочете, батечку,

чайку напитися ?

Дякую, матусю. Нѣчого не треба, кромъ постелѣ.

ІПравда, по такой дорозѣ и дуже треба дтпочити.

Оть ту и розложѣтесь, батечку, на той соФѣ. Ей, Фе

суню, принеси перину, подушки и простирало ! Якежь бо

то веремя наславь Богь : яка гримавиця ! ... у мене цѣлу

ночь свѣчка горѣла передъ образомъ. Ехъ, батечку мой,

та бо у тебе, якъ у нехриста, вся спина и бокъ въ болотѣ !

дежь ты такъ зволивь завалятиси ?

Ще слава Богу, що только завалявся ! Богу дяку

вати , що й зовсѣмъ ребра не поломавъ.

Святи святителѣ, що за пригода ! Та чи не треба

чимъ потерети спину
?

Спасибо, спасибо ! Не турбуйтеся, а накажѣтъ

только своѣй дѣвцѣ высушити мою одежу.

Чуєшь, Фесуню ! — сказала хозяйка, обертаючися

до жѣнки, що выходила на ганокъ во свѣчкою, а теперь

вспѣла вже притаращити перину, и подбивши ви зъ обохъ

боковъ руками , напустила цѣлу потопу пѣря по цѣлой

свѣтлици. Ты возьми отъ ихній кафтанъ вразъ съ дру

гою одежою и впередъ просуши ихъ передъ огнемъ, якъ

робили покойному пану, а опосля перетри и вытрепли

гарненько.

Слухаю, прошу панѣ ! говорила Фесуня, про

стелюючи поверхъ перины простирало и кладучи подушки.

Ну, ось тобѣ постѣль готова, сказала хозяйка .

Прощай, батечку, спокойной ночи . А не потрѣбно тобѣ

ще чого ? Може ты привыкъ, батечку мой, щобы хто не

будь почѣхавъ у тебе на ночь пяти ? Покойникъ мой безъ

того нѣколи бы не бувъ заснувъ.

Але гость отказався и отъ чѣханя въ пяты . Хозяйка

выйшла, и днъ сей же часъ поквапився роздягтися , Отдавъ

Фесуни всю зняту зъ себе збрую, верхну й сподну, и Фе

сүня, сказавши му такожь добрaндчь, понесла ти мокри
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именно

причандалы . Оставшися самъ, днъ не безъ вдоволеня по

глянувъ на свою постѣль, котра була майже до стелѣ.

Фесуня, видко, була майстеръ — подбивати перины. Коли

подставивши столець бнъ вылѣзъ въ конци на постѣль,

она опустилася подъ нимъ майже до самой землѣ, и пѣрье,

вытиснене зъ насыпу, розлетѣлося по всѣхъ кутахъ свѣ

тлицѣ. Загасивши свѣчку, онь накрывся перкалевою ков

дрою и звинувшися подъ нею въ клубокъ, заснувъ въ той хвили.

Прокинувся днъ на другій день уже досыть познымъ

ранкомъ. Сонце крозь Окно блимало єму прямо въ очи,

а мухи, що вчора спали супокойно на стѣнахъ та стели,

всѣ рушились до него : одна сѣла єму на губу, друга на

ухо, трета пантрувала, якъ бы то сѣсти на саме око ,

а сесю , що була така неосторожна, подсѣсти близько къ

носовой дѣрцѣ , днъ потягнувъ въ прогоню въ самой ндсъ ,

що заставило Єго крепко чихнути, злучай, для котрого

днъ и прокинувся. Окинувши окомъ свѣтлицю ,

днъ теперь побачивъ, що на образкахъ не все були птахи :

мѣжь ними висѣвъ портретъ Кутузова, и намальованый

олѣйною краскою якійсь старчикъ съ червоными обшивками

на мундурѣ, якъ носили за царя Павла Петровича.

Годинникъ зновь зашипотѣвъ и выбивъ десяту ; въ дверѣ

заглянуло якесь жѣноче лице и въ ту саму хвилю схова

лося , бо Чичиковъ, бажаючи выгоднѣйше заснути , позмѣ

тувавъ въ себе зовсѣмъ всё. Заглядаюче лице выдалось

єму немовь троха знакомымъ. днъ почавъ пригадувати

собѣ, хто бы то бувь такій, а въ конци догадався , що се

була хозяйка. Онъ убравъ на себе сорочку ; одѣжь, уже

высушена и вычищена , лежала обочь него . Убравшися

днъ подойшовъ до зеркала и чихнувь опять такъ голосно ,

що подойшовшій на ту пору до Окна индыкъ окно

було дуже близько землѣ пробовтавъ до него щось,

рѣзько и дуже швидко , своимъ дивовижнымъ языкомъ,

певно дай Боже здоровля, а за то Чичиковъ отбов

кнувъ єму дурень зъ тебе. Подойшовши до Окна за

чавъ розглядати лежачій передъ нимъ видъ : Окно выходило

мабуть чи не на курятникъ ; принайменше розложене пе

редъ нимъ вузеньке подворячко до разу покрыте було

птаствомъ та всякою домашною худобою. Индыкамъ и ку
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рамъ не було числа ; посередъ нихъ прохожувався когуть

мѣрными кроками , потрясаючи гребенемъ и повертаючи

голову на бокъ, немовь бы то щось надслухуючи ; ту же

опинилася й свиня съ цѣлою родиною ; ту й таки, розры

ваючи купу гною, зъѣла она мимоходомъ курятко и , сама

того не бачучи, принялась дальше змѣтати гарбузове по

теребье. Тоє невеличке подворячко, чи курятникъ, обве

дене було парканомъ въ дощокъ, за котрымъ тяглися

обширни огороды съ капустою , чесникомъ, бульбою, бура

ками и всякою хозяйскою яриною. По огородѣ де-де були

роскидани яблунѣ и други овочеви дерева, понакрывани

сѣтями для обороны отъ сорокъ та воробцѣвъ, котри

цѣлыми ддаҳтами перелѣтали зъ одного мѣсця

друге. Зъ тои самои причины повбивано було колька

страхопудовъ на довгихъ тыкахъ съ розвернутыми ру

ками ; на однӧмъ страхопудѣ надѣтый бувъ чепець самой

хозяйки. За огородами тяглися мужицки хаты, що хоть

и були побудовани въ розсыпень и не замкнути въ пра

вильнй улицѣ, а все таки, якъ се швидко змѣркувавъ Чи

чиковъ, свѣдчили о достатку жильцѣвъ, бо були удержани,

якъ слѣдує : перестарѣла гонта на дахахъ всюды була

замѣнена новою ; ворота нѣгде не поперехилювалися ;

а въ оберненыхъ до него мужицкихъ крытыхъ шопахъ

днъ дoбaчaвъ де стоячій про запасъ одинъ, майже но

вый возъ, аде и два. „ A бачь, у неи сѣльце не маленьке ! а

сказавъ днъ и ту же постановивъ собѣ розбалакатися и по

знакомитися съ хозяйкою поблизше. Онъ заглянувъ крозь

шпарочку въ дверехъ, куды було она показала свою го

лову , и побачивъ Єи сидячу за чайнымъ столикомъ ; тогдѣ

вдйшовъ до неи съ веселымъ и ласкавымъ видомъ.

Здорови, батечку ! Якъ вамъ спалося ?

хозяйка, .приподнимаючися зъ мѣсця . Она була убрана

лѣпше, якъ вчера, въ темной одежи и вже не въ спаль

номъ чѣпци ; але на шиѣ все таки щось було повязано .

Славно, славно, — сказавъ Чичиковъ и сѣвъ на

крѣсло. А вы якъ, матусю ?

Не добре, роднесенькій.

— А се жь чому ?

сказала
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не

Безсонниця . Все поясниця болитъ, и нога , отъ

тутъ высше косточки, такъ такъ и скипав.

Минеся , матѣнко, минеся . На те нѣщо вважати .

Давъ бы то Богъ, щобы минулося. Вже яи козля

саломъ намазувала , и терпентиною обмачувала.

А съ чимъ выпєте чайку ? Въ Фляшцѣ овочева .

Не зле, матусю ; спробуємо и овочевой .

Читатель, бачится, вже завважавъ , що Чичиковъ, по

мимо ласкавого виду, говоривъ прецѣнь съ большою сво

бодою, нѣжь съ Маниловымъ и зовсѣмъ безъ церемоніи.

Треба сказати, що у насъ въ Россіи, коли не догнали

ще до въ чѣмъ другомъ чужоземцѣвъ, то далеко пере

тнали ихъ въ знаню обходженя. и перелѣчити годѣ всѣхъ

дттѣнковъ и нѣжныхъ рожниць нашого обходженя. Фран

цузъ анѣ Нѣмець по вѣкъ не змѣркує и не пойме всѣхъ

Єго особливостій та отмѣнъ; днъ майже однaкимъ голосомъ

и однакою мовою буде говорити и съ милионеромъ и съ

дробнымъ торговцемъ тютюну, хоть, розумѣвся , въ дусѣ

дещо троха й уподлится передъ першимъ.
у насъ

то : у насъ є таки мудрецѣ, котри съ помѣщикомъ
, маю

чимъ двѣста душь, будуть говорити зовсѣмъ инакше, нѣжь

съ тымъ, у котрого ихъ триста ; а съ, тымъ, у котрого

ихъ триста, будуть говорити опять не такъ, якъ съ тымъ,

У котрого ихъ пять сотъ ; а съ тымъ, у котрого ихъ

пять сотъ, знова не такъ, якъ съ тымъ, у котрого ихъ

Осѣмъ сотъ ; словомъ, дойди й до милиона, все найдутся

оттѣни. Возьмѣмъ, напримѣръ, що єсть канцелярія

у насъ, а въ тридевятомъ
царствѣ ; а въ канцелярій,

возь

мѣмъ такъ, всть управитель
канцеляріи

. Прошу глянути

на него, коли днъ сидить посередь своихъ подвластныхъ

таки прямо зі страху и слова не вымовишь !

гордость и благородство , и вже чого - чого не выражає єго

лице ! по просту бери пензель, тай малюй : Прометей,

настоящій Прометей ! Поглядає орломъ, ходить плавко ,

мѣрно. Але той самый орелъ, скоро только выйшовъ зъ

комнаты и наближався до кабинету свого начальника , та

кою вже перепеличкою бѣжитъ съ паперами подъ пахою,

що хоть стань та й дивись. Въ товариствѣ и на вечерку,

де всѣ невысокий урядники Прометей такъ и остався

не

такъ
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сказала

Прометеємъ , а най войде лишень хто небудь трошка

высшій отъ него , зъ Прометея зробится така перемѣна,

якои и Овидій не выгадає : муха, навѣть меншій мухи,

въ пылиночку перенѣвощився ! „ Нѣ, се не Иванъ Петро

вичь ! “ иѣркуєшь дивлячись на него. „Ивань Петровичь

ростомъ высшій, а сей и низенькiй и худенькій ; тамтой

говоритъ голосно , басомъ и нѣколи не смѣєся, а сей лихо

знає що : котятемъ пищить и все усмѣхався. “ Подходишь

близше, глядишь а оно якъ разъ Иванъ Петровичь !

„Еге-ге ! “ думаєшь собѣ...

Та годѣ бо, пора вже вернутися до нашихъ знакомыхъ .

Чичиковъ, якъ мы вже бачили, почавъ бути съ нею 30

всѣмъ безъ церемоніи и тому то, взявши до рукъ чашку

съ чаємъ и доливши до него овочевой,и
повѣвъ таки речи :

У васъ, матусю, сѣльце гарне. Колько въ нѣмъ

дущь
?

Душь, батечку мой , безъ мала 80 ,

хозяйка ; але отъ лишенько , часы тѣсненьки : ось ими

нувного року неврожай бувъ такій, що не приведи Го

споди !

таки мужики на видъ заможни, хаточки

порядни. А позвольте ддзнати ваше имя. я такъ заго

ворився .... приѣхавъ ночною порою....

Коробочка, вдова по колєжскомъ секретарю.

Покорно дякую. А имя и отечество ?

Настася Петровна.

Настася Петровна ? гарне имя Настася Петровна.

У мене родна тета, мови мамы сестра, такожь Настася

Петровна.

А ваше имя яке ? спытала помѣщиця. Вы ,

бачится, засѣдатель ?

Нѣ, матусю, — дтповѣвъ усмѣхнувшись Чичиковъ,

бачится, не засѣдатель, а такъ ѣздимо за своимъ дѣломъ.

Еге, такъ вы покупець ! Що за жаль, ѣй Богу,

що я продала мѣдъ купцямъ такъ дешево ! а ось ты бы ,

батечку мой, у мене певно єго купивъ.

А ось меду и не купивъ бы.

А що жь ? Хиба конопляне прядиво ? Та бачь и ко

нопляного прядива у мене теперь маленько , всего повъ

Мертві душѣ, М. Гоголя.
4

А все

пуда !
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нѣ, матусю , зовсѣмъ не такій товарецE....

Скажѣть- по , у васъ умирали мужики
?

Охъ, батечку, осъмнайцять хлопа ! сказала

стара , зотхнувши. и все такій славный народъ пере

меръ, сами роботники. По нихъ, правда, понароджувалися,

та що зъ нихъ ? все така дробина. А засѣдатель при

ѣхавъ податокъ, каже, подушный плати ! Народъ мер

твый, а плати , якъза живого . Минувшого тижня згорѣвъ

у мене коваль , такій розумный коваль, и слюсарске май

стерство знавъ .

Хиба жъ бувь увась пожаръ ?

Хоронивъ Боrъ отъ такого лиха ; пожаръ бувъ

ще гөршій : самъ згорѣвъ, батечку мой. Въ нутрѣ у него

якось то занялося , выпивъ надъ мѣру; только синій огникъ

бухнувъ въ него, весь зотлѣвъ, зотлѣвъ и почорнѣвъ якъ

вуголь. А що вже бувъ за прехимерный коваль ! и теперь

менѣ выѣхати нѣ чимъ, нема кому коней подкувати .

На все Божа воля, матѣнко, сказавъ Чичиковъ,

зотхнувши : противъ Божой мудрости не можь нѣчого

Отступѣтъ вы ихъ менѣ, Настасю Петровно !

Кого, батечку ?

Та ось тыхъ всѣхъ, що померли .

Та якъ же ихъ дтступити ?

Та такъ по просту . Або, коли воля ваша, про

дайте. я вамъ за нихъ грошѣ дамъ.

Та якъ же, я , далебо, розумомъ не збагну ! Хиба

Ты хочешь ихъ изъ землѣ выкопувати ?

Чичиковъ побачивъ, що стара за далеко промахну

лася, и що конче треба ѣй розтолковати , въ чѣмъ дѣло.

Короткими словами днъ объяснивъ ѣи, що передача чи

покупка буде значитися только на паперѣ, и душѣ будуть

прописани, якъ коли бъ живи.

Та на що жь ихъ тобѣ ? сказала стара, вы

трѣщивши на него очи.

Се вже моє дѣло.

Але жь бо они мертви.

А хто жь говорить, що они живи ? Для того то

и страта вамъ, що они мертви : вы за нихъ платите,

а теперь вы позбудетеся клопоту и платнѣ. Розумѣвте ?

сказати ...
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и не только що позбудетеся, а ще въ додатку дамъ вамъ

пятнайцять рублѣвъ. Ну, теперь вамъ ясно ?

Далебо, не знаю, — сказала хозяйка задумавшись.

Адже я мертвыхъ нѣколи ще не продавала .

Оттакъ хиба ! Се радше було бы диво, якъ бы вы

ихъ кому небудь продавали. Чи може вы думаєте, що зъ

нихъ въ самомъ дѣлѣ буває яка користь ?

Нѣ, того то я не думаю. Яка жь зъ нихъ корысть?

Корысти нѣякои нема . Менѣ только то въ головѣ, що они

вже мертви .

„ Ну, баба, здаєсь, твердолоба ! “ подумавъ самъ

собѣ Чичиковъ. Подумайте , матусю ! Та вы розсудѣтъ

только на розумъ : аджежь вы руйнуєтесь, платите за нихъ

податокъ, якъ за живыхъ....

Охъ, батечку ты мой, и не говори о томъ !

подхопила помѣщиця. Ось тому третій тиждень, якъ

дала звышь повторы сотки, та ще й засѣдателеви

куку въ руку !

Ну, видите, матусю ! А теперь возьмѣтъ собѣ на

думку только те, що засѣдателеви вамъ не пройдесь больше

давати куку въ руку, бо теперь я плачу за нихъ, — я, а не

вы ; я беру на себе всѣ повинности ; я навѣть купный

контрактъ зроблю за свои грошѣ, розумѣєте вы се ?

Стара задумалася . Она бачила, що дѣло й справдѣ

немовь бы то корыстне, та только надто вже нове и не

бувале, и задля того почала дуже побоюватися, щобы якъ

небудь не ошукавъ си той купець : и приѣхавъ же днъ

Богь знає отки, а ще й ночною порою.

Такъ щокь , матусю, буде згода, чи нѣ ? до

пытувавъ Чичиковь.

Далебо, батечку мой , нѣколи ще не лучалося

менѣ продавати покойниковъ. Живыхъ я продавала, — отъ

и три роки тому, Протопопову двѣ дѣвки, по сто рублѣвъ

за кожду : и дуже дякувавъ : такі выйшли славни робо

тницѣ : сами серветы ткаютъ .

Ну, та не оживыхъ мова, Богъ съ ними! я пы

таю про мертвых .

Далебо, я боюся оттакъ на разѣ , щобы якъ не

будь не понести страты . Може ты, батечку мой, мене
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таже ce

самъя

вже

ошукуєшь, а то.... якъ небудь больше

варти ?

Послухайте, матусю .... ехъ, яки жъ бо вы ! щожь

они можуть бути варти ? Розважте лишень :

порохъ. Розумѣєте ? такъ таки порохъ. Возьмѣтъ всяку не

пригодну, найпослѣднѣйшу рѣчь, отъ хоть бы просту шмату,

она має цѣну : Єи принайменше до паперовой

Фабрики куплять, а се прецѣнь нѣ до чого не здале .

Ну, скажѣте сами, до чого се здале ?

Оно то дойсно правда. Такъ таки зовсѣмъ нѣ до

чого нездале : але жь бо мене только те одно й заста

новляє, що они прецѣнь уже мертви.

Ехъ Єи , дубова голова якась ! сказавъ

собѣ Чичиковъ , зачинаючи выходити зъ терпцю.

Дойди ты, дойди съ нею до ладу ! ажь потомъ облила,

проклята баба ! “ Тутъ днъ, вынявши зъ кишенѣ ху

сточку, почавъ обтирати потъ, що й справдѣ выступивъ

на чолѣ. Впрочѣмъ Чичиковъ дармо сердився : иншій

и поважный и навѣть державный чоловѣкъ, а на дѣлѣ

выходить цѣлковита Коробочка. Якъ зарубає собѣ що не

будь въ головѣ , то вже єго нѣчимъ не переможешь : по

давай єму колько хочешь доказовъ, ясныхъ якъ день,

все отскакує отъ него, якъ кавчукова пилка отскакує дтъ

стѣны . Обтерши потъ, Чичиковъ задумавъ попробувати,

чи не можь бы ви навести ще якимъ небудь другимъ бо

комъ на дорогу. Вы, матусю , сказавь днъ, або

не хочете розумѣти мои слова, або такъ навмысно гово

рите, щобы только що небудь говорити.... я вамъ даю

грошѣ : патнайцять рублѣвъ асигнаціями
чи розумѣ

єте ? Адже се грошѣ. На улици ихъ не надыблете. Ну,

признайтеся, по чому вы продали мѣдъ ?

По дванайцять рублѣвъ.

Хопили трошка грѣху на душу, матѣнко . По

дванайцять не продали .

Бй Богу, продала.

Ну, бачите жь ? Та за то ж , бо се мѣдъ.

Вы збирали Єго може й цѣлый рокъ, старалися, пѣклува

хися , хлопотали , ѣздили, морозили пчолы, годували ихъ

въ потребѣ цѣлу зиму, а мертві душѣ дѣло не отъ
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така вже

міра сего . Тутъ вы зъ свого боку не докладали нѣякого

стараня : на то була воля Божа, щобъ они покинули сей

міръ и нанесли шкоду вашому господарству. Тамъ вы

одержали за трудъ, за старунокъ дванайцять рублѣвъ,

а тутъ вы берете нѣ за що, даромъ, та й не дванайцять,

а пятнайцять, та й не срѣбломъ, а все синенькими

тнаціями . — Посля такого сильного переконаня Чичиковъ

вже майже й не сумнѣвався, що стара въ конци по

дасться.

Далебо, отповѣла помѣщиця,

бѣдна вдова, недосвѣдчена ! радше я крыхоточку пере

чекаю, чень понаѣздятъ купцѣ, то и навѣдаюся за цѣну.

Соромъ, соромъ, матѣнко, прямо соромъ ! Ну,

що се вы таке говорите, подумайте сами ! та хиба жЬ

хто небудь буде купувати ихъ ? Ну, якій ужитокъ може

днъ въ нихъ зробити ?

Та може въ господарствѣ якъ небудь при нагодѣ

они знадоблятся .... — отказала стара, и не докончила бесѣды ,

розняла ротъ и глядѣла на него майже съ переполохомъ,

бажаючи знати, що днъ на те скаже .

Мертви въ господарствѣ ! Онъ куды вхопили !

Воробцѣвъ хиба пуджати по ночамъ у вашдмъ огородѣ,

чи що ?

Съ нами Христова сила ! Що ты за диковину го

воришь ! пробубонѣла стара и перехрестиласа .

До чого жь еще вы ихъ хотѣли пристѣбнути ?

А впрочѣмъ, адже жь кости и могилы , все те вамъ оста

неси : передача только на паперѣ. Ну, и що жь ? Якъ

же ? дтповѣджте бодай !

Стара зновъ задумалася.

очѣмъ же вы думаєте, Настасю Петровно ?

Далебо, я все ще не можу розoбрати, що менѣ

дѣяти ? Лѣише я вамъ конопляне прядиво продамъ.

Що за якесь прядиво ? Будьте жь бо ласкави !

Я васъ прошу зовсѣмъ ощo инше , а вы менѣ прядиво

тычете ! Прядиво прядивомъ, на другій разъ приѣду, за

беру й прядиво . Ну, и якъ же, Настасю Петровно ?

Би Богу, товарь такій дивный, зовсѣмъ небува

дый !....
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сказала

Туть Чичиковъ выйшовъ зовсѣмъ изъ границь вен

кого терпцю, кинувъ въ пересердя стольцемъ овомостъ

и - поблагословивъ Єи чортомъ.

Чорта помѣщиця дуже перепудилася. Охъ, не нага

дуй Єго, Богъ съ нимъ ! скрикнула она и вся поблѣд

да , Ось три дни тому, всю ночь менѣ снився, про

қлятый. Задумала було подъ ночь загадати на картахъ

посля молитвы , тай видно за кару Богъ и наславъ вго.

Такій бридкій привидѣвся, а роги довши, нѣжь у быка.

— я чудуюся , що они вамъ по десять не снятся.

Зъ ҷистого христіяньского чоловѣколюбія хотѣвъ : виджу,

бѣдна вдова добивався , терпить нужду.... е , та провадь

и здохни ту съ цѣлымъ своимъ селищомъ !

Ахъ, яки ты проклоны подпускаєшь !

стара , глядючи на него съ переполохомъ.

Але жь бо и словъ съ вами не найдешь ! Далебо,

немов, яка небудь не кажучи лихого слова цуцка,

що лежить на сѣнѣ : и сама сѣна не ѣсть и другимъ не

дає. Я хотѣвъ було закуповувати у васъ рожнй хозяйски

выробы , бо я й казенни подряды такожь проваджу ....

Туть днъ троха збрехавь, хоть и мимохоть и безъ

нѣякои дальшои думки, але несподѣвано щасливо . Казенни

подряды показали дуже великій вплывъ на Настасю Пе

тровну, принайменше она сказала вже майже просячимъ

голосомъ : Та чого ж ты розсердився такъ горячо ?

Кобы я впередъ знала , що ты такій сердитый, то я бы й

зовсѣмъ тобѣ не перечила .

Е за що сердитися ! Дѣло яйця выѣденого не сто

итъ, ая за него сердитися стану !

Ну, та позволь, я готова отдати за пятнадцять

ассигнаціями ! только гляди, батечку мой, про тіи под

ряды , коли лучится брати муки житной або гречаной ,

або крупъ, або скотины рѣзанои, то вже будь ласкавъ, не

скривди мене !

Нѣ , матусю, не скривджу ! говоривъ днъ,

а мѣжь тымъ обтиравъ рукою потъ, що такъ и котився

по его лици . Энъ роспытавъ ви, чи нема у неи въ мѣстѣ

якого небудь вѣрника або знакомого , котрому бъ могла

дати повномочіє на зробленье контракту и всего, що по
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треба. А якъ же ! Крутопора, отця Кирила, сынъ слу

житъ при судѣ, сказала Коробочка. Чичиковъ просивъ

Єи написати до него довѣрне письмо, и, щобы увольнити

си отъ лишнього труду, самъ навѣть взявся уложити тое

дисьмо .

стоявъ

чавши

Добре бы то було, подумала мѣжь тымъ сама

собѣ Коробочка, якъ бы онъ забиравъ у мене для

скарбу муку и рѣзиво. Треба поддoбpити 6го : тѣста отъ

вчорашного вечера ще лишилося , то пойти хиба, сказати

Фесуни, щобы напекла налисниковъ. Добре бы такожь за

лѣпити прѣсный пирогъ на яйцяхъ: у мене єго славно лѣ

плять, тай часу не богато забирає . — Хозяйка выйшла за

тымъ, щобы сповнити свою думку що до залѣпленя пи

рога и запевно ще й доповнити ви другими виробами

домашнои кухнѣ и пекарнѣ, а Чичиковъ выйшовъ въ го

стинну, там, де пробувъ ночь , въ той цѣли, щобы вы

няти потрѣбни паперы зъ своєи шкатулки . Въ гостинной

давно вже було поспрятувано, роскошни перины вынесени,

передъ соФою прикрытый столъ . Поставивши

на нѣмъ шкатулку , онъ троха дтпочивъ, бо бувъ весь въ

потахъ, якъ въ рѣцѣ : все, що только було на нѣмъ, по

Отъ сорочки аж до панчохъ, все було мокре.

„и, то мене наторопила, баба проклятуща ! “ сказавъ днъ

и бдомкнувъ шкатулку. Авторъ переконаний, що най

дутся читателѣ таки цѣкави, котри забажаютъ навѣть по

знати плянсь и внутрѣшный роскладъ шкатулки . И овшѣмъ,

чому жь не вдоволити ? Ось днъ, внутрѣшный роскладъ :

въ самой серединѣ мыльниця , за мыльницею шѣсть- сѣмь

вузенькихъ перегородокъ на бритвы : дальше квадратови

закамарочки для пѣсочницѣ и чорнильницѣ съ выдовбанымъ

промѣжь ними ровочкомъ для перъ, ляку и всего подов

гастого ; дальше всяки перегородки съ накрывочками и безъ

накрывочокъ для короткихъ предметовъ, наповнени визи

товыми бильетами, картками похоронными , театральными

и другими, котри днъ складувавь на памятку. Весь верх

ный двскринокъ съ всѣми перегородками вынимався ,

а подъ нимъ находилось мѣсце, заняте купами паперу въ

листъ; оттакъ бувъ маленькій, тайный прискринокъ для

грошій, що высувався незамѣтно зъ боку шкатулки. Онъ
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завсѣгды такъ поквапно высувавъ и засувавъ его въ одной

хвилинѣ, що годѣ було сказати на певно, колько тамъ

було грошій. Чичиковъ сейчасъ принявся за дѣло , застру

гавъ перо и зачавъ писати . Въ ту пору войшла хозяйка .

Гарный у тебе ящикъ, батечку мой,

она, сѣвши близько него . Ты певно въ Москвѣ ку

пивъ его ?

Въ Москвѣ, — дтповѣвъ Чичиковъ, не перестаючи

сказала

писати .

пер
у

?

Я вже знала , що въ Москвѣ: тамъ все гарна ро

бота . Три роки тому назадъ моя сестра привезла ӧттамъ

теплі чоботки для дѣтій : такій тривкій товаръ, и доси

носятся . Ай, ай, колько у тебе тутечки стемпльового па

сказала она, заглянувши до него въ шкатулку.

и справдѣ, стемпльового паперу тамъ було чимало.

Хоть аркушикъ бы ты менѣ дарувавь! aу мене така недо

стача : лучится въ судъ прозьбу подати, а ту нема

на чѣмъ .

Чичиковъ вытолкувавъ ѣй, що се запѣръ не такій ,

що бнъ призначений для писaня контрактовъ, а не для

прозьбъ. Впрочѣмъ, щобы вдоволити єи, днъ давъ ѣй якійсь

папѣръ въ рубель цѣною. Написавши письмо, днъ давъ ѣй

подписатися и попросивъ маленькій списочокъ мужиковъ.

Показалося, що помѣщиця не вела нѣякихъ записокъ нѣ

списовъ, а знала майже всѣхъ на память.
днъ тутъ же

просивъ ви, щобы єму ихъ подиктувала . Деяки мужики

троха здивували его своими назвами, а ще больше про

звищами, такъ що днъ за кождымъ разомъ , почувни ихъ,

попереду зъупинявся , а ажь оттакъ зачинавъ писати. Осо

бливо зачудовавъ єго якійсь Петро Савельевъ Неуважай

Корыто, такъ що днъ не могъ не сказати : „Якій довжезный!

Другій мавъ причеплену до назвы Коровячу цеглу,

иншій писався прямо : Колесо Ивань. Скончивши писа

нину, онъ потягнувъ троха до себе носомъ воздухъ и по

чувъ приманливый запахъ чогось жареного на маслѣ.

Прошу покорно закусити ,
хозяйка.

Чичиковъ озирнувся и побачивъ, що на столѣ стояли вже

грибки, пирожки, скородумки, смаженички, праженинка,

налисники, прилѣпочки съ всякими припѣканцями : припѣ

сказала
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канцемъ съ часникомъ, припѣканцемъ съ какомъ, ирипѣ

канцемъ съ тварогомъ, припѣканцемъ съ сметанкою иБогъ

знає, чого тамъ не було.

Прѣсный пирогъ на яйцяхъ ! сказала хозяйка.

Чичиковъ присунувся до прѣсного пирога на яйцяхъ

и зъѣвши туй таки половину съ обкладомъ, похваливъ єго .

и справдѣ пирогъ бувъ смачный, а по всѣхъ тарапатахъ

та торгахъ съ старою показався ще смачнѣйшимъ.

— Аналисничковъ ? сказала хозяйка.

Въ дтповѣдь на те Чичиковъ звинувъ три налисники

до купы, обмочивъ ихъ въ розтоплене масло и запхавъ въ

ротъ, а губы и руки обтеръ серветою. Повторивши се

три разы, днъ попросивъ хозяйку, щобы казала запрягти

єго бричку . Настася Петровна сейчасъ послала Фесуню

и наказала за однымъ принести ще горячихъ налисниковъ.

у васъ, матусю, налиснички дуже смачни,

сказавъ Чичиковъ, забираючися до принесеныхъ горячихъ.

Еге, у мене бо пекутъ ихъ мудро, сказала

хозяйка ; та отъ бѣда, врожай лихій, мука така не

пригодна .... Та чого жь вы, батечку, такъ квапитесь ? —

проговорила она побачивши, що Чичиковъ взявъ въ руки

адже й бричка ще не запряжена.

Запряжутъ, матусю, запряжутъ. У мене швидко

запрягаютъ.

То вже
будь ласкавъ, не позабудь при тыхъ

подрядахъ.

Не забуду , не забуду , говоривъ Чичиковъ,

выходячи до сѣній .

А свиньского сала не купуєте ?

зяйка , йдучи слѣдкомъ за нимъ.

Чому не купити ? Купую, только опосля .

у мене коло святъ буде свиньске сало .

Купимо, купимо, всего купимо , и свиньского сала

купимо .

А може буде потреба гусячого пѣря ? У мене

въ Пилиповку буде й гусяче пѣрье.

- Добре, добре,
говоривъ Чичиковъ.

Ось бачишь , батечку мой, и бричка твоя ще не

готова, сказала хозяйка, коли они выйшли на ганокъ .

капелюхъ :

сказана хо

1
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въ несла изъ

Буде, буде готова . Росповѣжте мишень менѣ, якъ

доѣхати до битого гостинця ?

Якъ же бы то зробити ? сказала хозяйка.

Росказати бъ то штука, новоротовъ богато ; хиба я тобѣ

дамъ дѣвчинку, щобы провела , Адже у тебе, чень, на ко

злѣ мѣсце буде, щобы она присѣла ?

Якъ же не бути ?

Ну, нехай и такъ, я тобѣ дамъ дѣвчинку ; она

у мене знає дорогу ; только ты , вважай, не повези си

съ собою ! у мене вже одну повезли купцѣ.

Чичиковъ впевнивъ ви , що не повезе , и Коробочка

вспокоизпися , почала вже розглядати все, що було на ви

подворю : встромила очи Клюшницю, що

шпѣхлѣра деревляну боклагу сь медомъ, — въ мужика,

що показався въ воротахъ, и мало по малу вся потонула

въ хозяйскомъ житю. Але но щожь такъ довго заниматися

Коробочкою ? Чи Коробочка, чи Манилова, хозяйске житье

чи нехозяйске минаймо ихъ ! Не те на свѣтѣ дивно

уладжено ; веселе мигомъмигомъ перемѣнится въ сумне, скоро

только довго застоишся передъ нимъ, и тодѣ Богъ знає ,

що заплыве въ голову. може навѣть почнешь думати :

„Та годѣ жь бо, чи справдѣ Коробочка стоитъ такъ

низько на безконечной драбинѣ людского совершеньства? Чи

справдѣ така велика пропасть дѣлитъ ви отъ ви сестры,

недосяжимо огородженой стѣнами аристократичного дому

съ пахучими зелѣзными сходами, блыскучою мѣдею, чер

вонымъ деревомъ и коврами, що позѣває надъ недочита

ною книжкою, ожидаючи дотепно свѣтской визиты , де ѣй

отворится поле блыснути розумомъ и высказати вывчени

думки, думки не о томъ, що робится въ Єи домѣ и си

маєтностяхъ, запутаныхъ и зруйнованыхъ, дякувати не

знаню господарства , а о томъ, якій политичный перево

ротъ готовится въ Францій, якій напрямъ принявъ модный

католицизмъ ? Але минаймо, минаймо ! по що о томъ го

ворити ? Але чому жь середъ безмысныхъ, веселыхт,

безжурныхъ хвиль, сама собою, разомъ пронесеся инша,

чудна струя ? ще смѣхъ не встигъ зовсѣмъ счезнути зъ

лиця, а вже ты ставъ другимъ середъ тыхъ самыхъ лю

дій и другимъ блескомъ зaяснѣло лице ....
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А ось бричка, ось бричка ! скрикнувъ Чичи

ковъ, побачивши въ конци подъѣздачу свою бричку.

Що ты, тумане, такъ довго нишпоривс
я

? Видко вчора

шній хмѣль не весь ще зъ тебе вывѣтрѣвъ ?

СелиФанъ на те нѣчого не дтповѣдавъ.

Прощайте, матусю ! А щожь, де ваша дѣвчинка ?

Ей , Палажко, сказала помѣщиця до дѣвчинки оди

найцяти лѣтъ, що стояла коло ганку, въ спідничцѣ зъ

домашнои мальованки и съ босыми ногами, котри зъ да

дека можь було вважати чоботьми, такъ они були облѣ

плени свѣжимъ болотомъ, — Покажи- но панови дорогу.

СелиФань помогъ” дѣвчинцѣ вылѣзти на козель, и она ,

ставши одною ногою на паньскій ступникъ, зразу замазала

єго болотомъ, а оттакъ вже вылѣзла на вершокъ и помѣ

стилася коло него . Слѣдкомъ за нею и самъ Чичиковъ на

ступивъ ногоюногою . на ступникъ и перехиливши бричку на

правый бокъ, бо бувъ собѣ важненькій, въ конци намѣ

стився и сказавъ : „А, теперь гарно ! прощайте, матусю ! “

Конѣ рушили.

СелиФанъ всю дорогу бувъ понурый и при томъ

дуже вважливый до свого дѣла, що лучалося съ нимъ завсѣгды

посля того , въ чѣмъ провинився ,

бувъ пяный, Конѣ були вычищени на диво . Хомуть на

одномъ кони , що доси майже вавсѣгды закладався роздер

тый, такъ що зъ подъ шкӧры выглядало клоче, теперь

бувъ штучно зашитый. Всю дорогу нь бувъ мовчаливый,

только поляскувавъ батогомъ и не звертавъ нѣякои навча

ючои бесѣды до коній , хоть лысому коневи бесперечно

дуже хотѣлося почути якусь научку, бо въ такихъ ра

захъ важки завсѣгды держалися якось лѣниво вь рукахъ

басѣдливого возника и батогъ только про око гулявъ по

верха плечій. Але симъ разомъ изъ устъ понурого возника

чути будо только сами одностайно - неприємнй выкрики :

„Ну бо, ну, вороно ! дрѣмай, дрѣмай ! “ и больше нѣчого.

Навѣть самъ гнѣдый и засѣдатель були невдоволени, не

почувши нѣ разу анѣ любезни анѣ годни - поважни.

Лысый почувавъ пренеприємни удары по своихъ шовныхъ

и широкихъ частяхъ. „Ади , якъ росходився ! “ думавъ днъ

самъ собѣ , по троха пристригаючи ухами . „Не бойся, знає

коли чи то чи то
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де бити ! Не лясне прямо по спинѣ, а такъ и выбере

мѣсце, де май живѣйше, по ухахъ зацвѣгне, або по подъ

черево лясне ! 4

Ось куды ,

На право, чи якъ ? съ такимъ сухимъ пыта

ньемъ обернувся СелиФанъ до сидячои обдчь него дѣвчинки ,

показуючи ѣй батогомъ почорнѣлу дтъ дощу дорогу по

мѣжь ярко зелеными , освѣжеными полями.

нѣ, нѣ, вже я покажу, Отповѣла дѣвчинка .

А куды жь ? спытавъ СелиФанъ, коли подъ

ѣхали близше .

Отповѣла дѣвчинка , показуючи

рукою.

Ехъ ты ! сказавъ Селивань. Та се ж то

й є на право . Не знає, де на право, а де на лѣво !

Хотя днина була гарна, але земля такъ дуже забо

лотилась, що колеса брички, захапуючи ви, швидко нею

облѣпилися , якъ войлокомъ, и черезъ те поѣздъ значно

зробився тяжшій ; а земля й безъ того була глиниста

и цѣпка надзвычайно. Зь всѣхъ тыхъ причинъ они не

могли выбратися на битый гостинець борые полудна .

Безъ дѣвчинки трудно бъ имъ було й те зробити, бо до

рожки розповзувалися на всѣ боки, якъ налапани раки,

ихъ высыплютъ зъ мѣшка , и Селифанови довелось

бы було поколесити вже не по своѣй винѣ. Швидко дѣв

чинка показала рукою въ дали чорнѣючій будынокъ и ска

зала : „Онъ битый гостинець !

А будынокъ ? спытавъ СелиФанъ.

Корчма, сказала дѣвчинка.

Ну, теперь сами доѣдемо, — сказавъ СелиФанъ,

махай собѣ до дому .

днъ зъупинився и помогъ ѣй злѣзти, пробовкнувши

крдзь зубы : „ Ехъ, ты чорнонога ! “

Чичиковъ давъ ѣй мѣдяный грошь и она поплелася

домовъ , вдоволена вже тымъ, що проѣхалася на бричцѣ.

коли
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Подъѣхавши до заѣздного дому, Чичиковъ велѣвъ

станути зъ двохъ причинъ : по перше, щобы дати дтпо

чити конямъ, по друге, щобы й самому троха закусити та по

крѣпитися. Авторъ мусить признатися, що дуже завидує

такимъ людямъ ихъ апетиту и доброго жолудка. Для него

рѣшучо нѣчо не значатъ всѣ панове великой руки ,

живучи въ Петербурзѣ и Москвѣ, проводячи часъ въ за

думѣ надъ тымъ, що бы таке зъѣсти завтра и якій бы

обѣдъ уладити на позавтра, и засѣдаючи до того обѣду

не инакше , якъ проковтнувши попереду пигулку, глотаючи

устрицѣ, морски пауки и всяки други чудовища , а оттакъ

вандруючи до Карльсбаду або на Кавказъ. Нѣ, ти панове

нѣколи не выкликували въ нѣмъ зависти. Але панове се

редной руки , що на одной стаціи жадають шинки, на

другой поросятины , на третой кавалокъ осетра , або яку

небудь присмажену ковбасу съ часникомъ, а оттакъ, мовь

и нѣгде нѣчого, сѣдають за столъ, въ яку хочешь пору

и росблъ зъ рыбы съ икрою та молочкомъ шипить и хрум

тить у нихъ межи зубами, закусуваный пирожкомъ або

паштетомъ въ сѣканого сума, такъ що ажь з боку гля

дючого апетитъ пробирає, отъ ти панове справдѣ на

дѣлени завидною ласкою небесною ! Не одинъ панъ „ вели

кои руки “ въ той хвили отдавъ бы половину душь му

жиковъ и половину маєтности, заставленой и незаставле

кои, съ всѣми полѣпшенями на заграничну и - на свою

ходу, только за те, щобы мати такій жолудокъ, якій ма

середной руки“ ; але въ томъ то й бѣда,

що за нѣяки грошѣ, анѣ за мастности съ полѣпшенями

и безъ полѣпшень не можна роздобути такого жолудка,

якій буває у пановъ „середной руки “ .

Деревляна, почорнѣла господа приняла Чичикова пддъ

свой вузенькій, гостинный поддашокъ, на деревляныхъ

ютъ данове
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выточеныхъ стовпкахъ, подобныхъ до старыхъ церков

ныхъ лѣхтаровъ. Господа була похожа на звычайну му

жицку хату, только троха въ большомъ розмѣрѣ. Рѣзани

въ узоры гзимсы изъ бѣлого дерева , докола оконъ и подъ

дахомъ, рѣзько и живо пестрили Єгопестрили его темни стѣны ; на

оконниця хъ були нарысовани збанки съ цвѣтами .

Выйшовши вузенькими деревляными сходцями на гору,

въ широки сѣни , днъ надыбавь отворяючися съ скрипо

томъ дверѣ и товсту бабу въ пестрыхъ перкаляхъ, котра

сказала : „ Сюды прошу ! “ Въ свѣтлици стрѣнувъ днъ са

мыхъ старыхъ знакомыхъ, котри стрѣчає кождый въ не

величкихъ деревляныхъ господахъ, якихъ немало побу

довано по дорогахъ, а именно : споконвѣчный самовары,

выскоблени гладко соснови стѣны, тригранна шафа съ

чайниками и чашками въ кутѣ , порцелянови позолочени

яйця передъ образами, висячи на голубыхъ и червоныхъ

скиндячкахъ, котка, що недавно окотилася, зеркало , що

замѣсть двоє очій показувало чотыри , а замѣсть лиця

якусь паленицю, въ кӧнци натыкани пушками по подъ

образы пахучи травы и гвоздики, высушени до такого

степеня, що хто понюхавъ ихъ, только чихавъ и больше

нѣчого.

Порося є ? съ такимъ пытаньемъ обернувся

Чичиковъ до стоячои бабы.

Є.

Съ хрѣномъ и съ сметаною ?

Съ хрѣномъ и съ сметаною.

Подавай єго сюды !

Стара пошла поратися и принесла тарѣлку, сервету

накрохмалену такъ, що дыбалася, якь засушена кора, от

такъ нджъ съ пожовклою кдстяною ручкою, тоненькій,

якъ цизорикъ, двозубчасти вилки и сольничку, котру нѣякъ

не можь було поставити просто на столъ.

Герой нашь, своимъ звычаємъ, сейчась завѣвъ съ нею

розмову и роспытавъ, чи она держитъ трахтиръ

або чи є хозяинъ, и колько трахтиръ приносить доходу ,

и чи съ ними живутъ сыны , и що старшій сынъ —

рубкує, чи вже оженився, яку взявъ жѣнку, съ великимъ

вѣномъ чи нѣ, и чи вдоволеный бувъ тесть, и чи не сор

—

сама

па
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дився, що мало дарунковъ одержавъ на весѣлю : словомъ,

нѣчого не проминувъ. Само собою розумѣєся, що не зали

шивъ роспытати, яки у нихъ въ околици находятся пом'Б

щики и довѣдався, що всяки находятся помѣщики : Пло

хинъ, Почитаєвъ, Мыловый, Чепракдвь, полковникъ , Co

бакевичь. „ A , Собакевича знаешь ? “ запытавъ днъ и тутъ

же почувъ, що стара знає не только Собакевича, але

и Манилова и що Маниловь троха деликатнѣйшій

дтъ Собакевича : сейчасъ каже зварити курку, зажадає й

телятинки ; коли є бараняча печеня, то й баранячои пе

ченѣ замовитъ, и всего, що только єсть, замовитъ, а Соба

кевичь только одного чого небудь замовитъ, але вже за то

все въѣсть, навѣть и додатку упдинеся за ту саму цѣну.

Коли днъ такимъ способомъ розбалакався, заѣдаючи по

росятину , котрои остався вже послѣдный кусникъ, почувъ

стукъ колѣсъ подъѣздячого поѣзду. Выглянувши крозь

Окно, побачивъ днъ зъупинившуся передъ трахтиромъ ле

геньку бричку, запряжену тройкою добрыхъ коній. Изъ

брички вылѣзли два якась мужчины. Одинъ бѣлявый, вы

сокого росту ; другій троха низшій, чорнявый. Бѣлявый

бувъ въ темносиной венгерцѣ, чорнявый по просту вѣ

смуганистой бундѣ. Зъ далека волоклася ще колясчина,

якоюсь довгошерстою чворкою съ пошарпаными

хомутами и мотузяною упряжею. Бѣлявый сей же часы

почавъ ити сходами на гору, мѣкь тымъ коли чорнявый

ще остався и щось нишпоривъ въ бричцѣ , розмовляючи

при томъ съ слугою и намахуючи ровночасно ѣд учби за

ними колясцѣ. Голосъ єго выдався Чичикову немовь бы то

троха знакомымъ. Поки днъ его оглядавъ, бѣлявый успѣвъ

вже налапати дверѣ и отворивъ ихъ. Се бувъ мужчина

высокого росту, лицемъ сухорлявый, чи, якъ звычайно

кажуть, довгобразый зъ рыжими вусиками. По єго обго

рѣломъ лици можь було догадатися, що днъ знавъ, що

таке дымъ, коли не пороховый, то принайменше тютюно

вый. Онъ чемно поклонився Чичикову, а Чичиковъ єму

такъ само. Черезъ ҡблька хвилинъ они запевно розбала

кались бы и гарно познакомились бы съ собою , бо поча

токъ буви вже зробленый и оба майже въ одинъ и той

самъ часъ высказали своє вдоволенье, що порохъ на до
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розѣ бувъ зовсѣмъ промоченый вчорашнымъ дощемъ и те

перь ѣхати и холодно и приємно, коли въ томъ вой

шовъ чорнявый єго товаришь, скинувъ въ головы свой ка

пелюхъ на столъ, бундючно настобурчивъ рукою своє

чорне густе волосье . Се бувъ середного росту, дуже не

погано збудованый молодець, съ повными, румяными що

ками, съ бѣлыми якъ снѣгь зубами и чорными якъ смола

бакенбардами. Свѣжій днъ бувь, якъ кровь съ молокомъ ;

здоровлье, бачилось, такъ и прискало зъ єго лиця.

Ба, ба, ба ! закричавъ днъ наразъ и рознявъ

обѣ руки, побачивши Чичикова. Якими свѣтами ? — Чи

чиковъ познавъ Ноздрева, того самого , съ котрымъ разъ

днъ обѣдавъ у прокурора и котрый съ нимъ по колькохъ

минутахъ такъ дуже зблизився, що зачавъ єму говорити

ты, хоть впрочѣмъ днъ зъ свови стороны не подавъ до

того нѣякои причины.

Куды ты ѣздивъ ? говоривъ Ноздревъ и, не до

жидаючи дтповѣди, тягнувъ дальше : — А я, братчику,

зъ ярмарку . Здоровь : продувся до чиста! Чи вѣришь,

що ще якъ жию, нѣколи такъ не продувся ! Адже я чу

жуми коньми приѣхавъ. Ось поглянь навмысно въ окно !

Тутъ днъ самъ нагнувъ голову Чичикова, такъ що

той трохи не ударився нею о раму. Видишь, яке

дрантье, ледви-ледви доволокли, проклятущи ; я вже пе

ресѣвъ ось на Єго бричку. Говорячи те, Ноздревъ пока

завъ пальцемъ на свого товариша. А вы ще не зна

коми ? Шуринъ мой Межуєвъ ! Мы съ нимъ весь ранокъ

говорили о тобѣ. „Ну, гляди говорю

стрѣнемо Чичикова ! И Ну, братику, коли бъ ты знавъ,

якъ я продувся ! Чи повѣришь, що не только убухавъ

чотири конѣ все пропустивъ ! Адже жь на менѣ нема

нѣ ланцушка нѣ годинника ....

Чичиковъ поглянувъ и справдѣ побачивъ, що на нѣмъ

не було нѣ ланцушка нѣ годинника... Gму навѣть здава

лося, що и одинъ бакенбардъ бувѣ у него меннiй и не

такій густый, якъ другій. — А прецѣнь, кобы только

двайцять рублѣвъ въ кишени, — говоривъ дальше Ноздревъ,

именно не больше, якъ двайцять рублѣвъ, я ддограв.

бы все, то є , кромъ того, що Одoгрaвъ бы , ось, як

коли мы не
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1

такъ

чесный чоловѣкъ, трійцять тысячь сейчасъ устромивъ бы

въ калитку .

Апрецѣнь ты и тогдѣ такъ говоривъ, отпо

вѣвъ бѣлявый, а коли я тобѣ давъ пятьдесять рублѣвъ,

ты якъ разъ и просадивъ ихъ.

и не просадивъ бы ! ѣй Богу, не просадивъ бы !

Кобымъ не зробивъ я самъ бувь дурницѣ, далебо, не про

садивъ бы. Кобы бувъ я не попѣкся на проклятой сѣмцѣ,

я могь бы здрвати весь банку.

А прецѣнь не зорвавъ, сказавъ бѣлявый.

Не здрвавъ, бо загнувъ качку не въ пору. А ты

думаєшь, що твой майоръ добре грає ?

Добре чи не добре, а все таки днъ тебе обогрaвъ.

Отто велике дѣло ! сказавъ Ноздревъ ;

то й я єго обограю . Нѣ, ось попробувавъ бы онъ грати

дублетомь, такъ ось тогдѣ побачивъ бы я, що днъ за

грачь!За то, брате Чичиковъ, якъ погуляли мы въ перши

дни ! Правда, ярмарокъ бувъ славный ! Сами купцѣ гово

рять, що нѣколи ще не було такого зъѣзду. У мене все,

що только привезли зъ села, продали за найкращу цѣну.

Ехъ, братчику, якъ погуляли ! Ще й теперь, коли згада

єшь.... чортъ возьми ! то є , якъ жаль, що тебе не було !

Подумай собѣ, три верствы отъ мѣста стоявъ полкъ дра

гоновъ. Чи вѣривъ бы ты , що офицеры, колько лишь ихъ

було.... сорокъ людa самыхъ офицеровъ було въ мѣстѣ....

якъ зачали мы, братчику, пити .... штабовый ротмистръ

Поцѣлуєвъ.... такій славный ! вусы , братчику, ось толькі !

Бордо называє бурдашкою. „ Принеси-ко, бра, “ говорить,

„ бурдашки ! “ Поручникъ Кувшинниковъ.... Ахъ, братчику,

що за премилый чоловѣкъ ! такъ уже, можь сказати , по

всѣй Формѣ гуляка . Мы все оба разомъ. Якого вина под

давъ намъ Панамаревъ ! Треба тобѣ знати, що днъ шахрай

и въ €то склепѣ нѣчого брати не можна : до вина домѣ

шує всякои паскуды , брезилію, перепаленый корокъ, и на

вѣть бозиною, шельма, затирає ; але за то вже коли вы

требе зъ далекого кутика , що у него ввеся окремѣшною,

яку небудь бутильочку, ну, прямо, бра, находишся въ

емпиреяхъ. Шампаньске у насъ було таке.... що передъ

нимъ губернаторске ? простый квасъ. Уважай но, не

Мертви Душѣ, м . Гоголя.
5



66

Клико, а якесь Клико-матрадура, то значить, подвойно

Кликб. и ще доставъ одну бутильочку Француского подъ

назвою : бонбонъ. Запахъ ? розетка и все, що хочешь.

Вже жь якъ мы погуляли ! .... Посля насъ приѣхавъ якійсь

князь, послав , до склепу за шампаньскимъ,
нема нѣ

однои бутильки въ цѣлдмъ мѣстѣ, все Офицеры выпили .

Чи вѣришь, я сахъ подчасъ обѣду выпивъ сѣинайцят
ь

бутильокъ шампаньско
го

!

Ну, сѣмнайцять бутильокъ ты не выдешь !

Отказавъ бѣлявый.

Даю тобѣ чесне слово , що выпивъ,
отповѣвъ

Ноздревъ.

Можешь собѣ говорити, що хочешь, а я тобѣ

даю слово , що й десяти не выпешь.

Ну, хочешь о закладу, що выпю ?

По що озакладъ ?

Ну, поставъ свою стрѣльбу, що ты купивъ въ

городѣ.

Не хочу .

Ну, та поставъ, попробуй !

и пробувати не хочу.

Еге, бувъ бы ты безъ стрѣльбы , якъ безъ шапки.

Ехъ, братъ Чичиковъ, то є , якъ я жалувавъ, що тебе не

було ! Я знаю, що ты бы не розстався съ поручникомъ

Кувшинниковымъ. Вже жь бы то вы придалися одинъ

до другого. Се не то, що прокуроръ и всѣ губерніяльни

скныры въ нашому мѣстѣ, котри такъ и трясутся надъ

кождою копѣйчиною . Той тобѣ, братчику, и въ галь бикъ

и въ баркъ*) и все, що хочешь. Ехъ, Чичиковъ, ну,

що бы тобѣ було за велике дѣло приѣхати ? Далебо, по

ганець ты за се, скотодасъ якійсь ! поцѣлуй мене,

душенько ; смерть, якъ я тебе люблю ! Мижуєвъ, гляди :

ось доля звела до купы ! Ну, що днъ менѣ або я вку

?

днъ приѣхавъ Богъ знає Отки, ая ось ту проживаю....

А колько, братъ, карытъ було, и все те en gros . Въ Фор

тунку покрутивъ, выгравъ два слоики помады , порцеля

нову чашку и гитару ; оттакъ зновъ поставивъ на одинъ

) Гры въ карты .
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чого

разъ и процындривъ, песя єму мать, зверхъ того " Єще

шѣсть цѣлковыхъ. А кобы ты знавъ, що за волокита

той Кувшинниковь! Мы с нимъ на всѣхъ майже баляхъ

були . Одна дама була така пристровна, тюлѣ на нѣй та

коронки и чортъ знає, не було .... я только думаю

собѣ : „ Чортъ возьми!“ АКүвшинниковъ, ну, що за ко

тюга , подсѣвъ до неи и въ Француской мовѣ такий тобѣ ѣй

комплименты подпускає.... Чи повѣришь, навѣть простыхъ

бабовъ не проминувъ. Се днъ называє покорыстува

тися ягодочкою. Рыбы сушенои та всѣлякои навезли

пречудовои. Я таки привѣзъ одинъ баликъ съ собою,

добре, що догадався купити, коли ще були грошѣ. Ты

куды теперь ѣдешь ?

Ая ту до чоловѣчка, до одного ,
сказавъ Чи .

чиковъ,

Ну, що тамъ чоловѣчокъ ? покинь его ! поѣдемо

до мене !

Не можь, не можь, є дѣло.

Ну, ось тобѣ вже й дѣло! вже и выдумавъ !

Ахъ, ты оподельдокъ Ивановичь !

Богмо, що дѣло, а ще й скоре.

Бюсь о закладъ, що дуришь ! ну, скажи только,

до кого ѣдешь ?

Ну, до Собакевича.

Туть Ноздревъ зареготався тымъ звонкимъ смѣхомъ,

якимъ заливаєся только свѣжій, здоровый чоловѣкъ, у ко

трого всѣ до послѣдного показуются бѣли якъ цукор .

зубы, дрожать и тремтять щоки, и сусѣдъ за двома дверии,

въ третой свѣтлици, прокидувся 30 сну, вытрѣщує очи

и бубонитъ: „Оть той тамъ росходився ! “

Щожь ту смѣшного ? сказавъ Чичиковъ, по

части невдоволеный такимъ смѣхомъ. Але Ноздревъ все

ще реготався на цѣле горло, примовляючи : „Ой пощади !

далебо, трѣсну зо смѣху !

нѣчого въ томъ нема смѣшного : я давъ єму

слово , сказавъ Чичиковъ.

Але жь ты свѣту не будешь радъ, коли приѣ

дешь до него : се прямо жидовска холера ! я прецѣнь

знаю твой характеръ : ты дуже помыляешся , коли думаешь
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споткати тамъ банчокъ и добру бутильку якого небудь

бонбона . Нослухай , братчику : ну єго къ чорту Собаке

вича ! поѣдемо до мене ! якою рыбою почастую! Панама

ревъ, бестія, такъ откланювався, говоритъ : „ Только для

васъ ; цѣлый ярмарокъ, каже, обшукайте, не надыблете

такои . “ Розумѣєся, цыганюга страшенный . я єму то въ

очи говоривъ : „ Вы кажу съ нашимъ пропинато

ромъ перший шахраѣ. 4
Всмѣхався подлюга , погладжуючи

бороду. Мы съ Кувшинниковымъ кождый день снѣдали

въ єго склепѣ. Ахъ, братику, ось позабувъ тобѣ сказати :

знаю, що ты теперь не попустишся, але й за десять ты

сячь не отдамъ, напередъ тобѣ кажу. Ей, Порфире !

закричавъ днъ подойшовши до окна, на свого чоловѣка,

котрый державъ въ одной руцѣ ножикъ, а въ другой

крыхту хлѣба и кусникъ рыбы, котрый пощастилося єму

дтрѣзати, вынимаючи щось зъ брички . Ей, Порфире ,

кричавъ Ноздревъ, принеси-но песика ! Що за по

сикъ .! — говоривъ днъ дальше, обертаючися до Чичикова.

Краденый: и за самого себе не хотѣвъ дтдати хозяинъ.

яєму обѣцявъ кару кобылу, котру, тямишь, вымѣнявъ

у Хвостырева.... Чичиковъ впрочѣмъ въ роду не видавъ

нѣ карои кобылы , нѣ Хвостырева.

Паночку ! нѣчого не хочете перекусити ?

зала въ ту пору стара, наближаючися до него.

Нѣчого . Ехъ, братику, якъ погуляли ! Впрочѣмъ

давай чарку горѣлки. Яка у тебе є ?

Танишовка, отповѣла стара .

Ну, давай ганишдвки, сказавъ Ноздревъ.

Давай вже й менѣ чарку ! сказавъ бѣлявый.

Въ театрѣ одна акторка такъ, пся вѣра, спѣвала ,

якъ канарочокъ! Кувшинниковъ, котрый сидѣвъ обдчь

мене , — отъ, каже , бра, покористуватись бы ягодкою!

Одныхъ будокъ комедіянтскихъ, думаю, було пятьдесять .

Фенарди чотири разы вѣтракомъ крутився . Тутъ днъ

принявъ чарку зъ рукъ старои, котра за те єму низько

поклонилася . А , давай єго сюды ! закричавъ днъ

побачивши Порфира входячого съ песикомъ. Порфиръ бувъ

одѣтый такъ само, якъ и панъ, въ якійсь бундѣ подши

той ватою, только троха дужше засмальцьован
ой

.

ска
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песика

Давай єго, клади сюды, на помдстъ !

Порфиръ положивъ на помдстъ, и песикъ,

роскрачившися на всѣ чотири лабы нюхавъ землю .

Оть песикъ ! сказавъ Ноздревъ, взявши Єго за

спинку и приподнявши рукою. Песикъ заскигливъ досыть

жалобно .

А ты прецѣнь не зробивъ того, що я тобѣ ка

завъ , замѣтивъ Ноздревъ, обертаючи ся до Порфира

и роздивлюючи вважливо животъ песика : и не подумавъ

вычесати єго !

Нѣ, я Єго вычѣсувавъ.

А отки жь набралися блохи ?

Не можу знати. Може бути, що якъ небудь изъ

брички поналазили .

Брешешь , брешешь , и не думавъ чесати ; я га

даю, дурню одинъ, що ты ще й своихъ напустивъ . Ось

поглянь лишень, Чичиковъ, на, посмотри, яки уха , по

глади рукою .

Та по що ? яи такъ бачу : доброи породы !

Отповѣвъ Чичиковъ.

Нѣ, возьми лишень навмисно , помацай уха !

Чичиковъ , щобы єму догодити, посмотривъ уха, про

Еге, добрый буде песъ.

А нӧсъ, чуєшь, якiй холодный ? возьми лишень

рукою.

Не хотячи образити вго, Чичиковь взявь и за носъ

и сказавъ : Добре чутье.

Правдивый мордашь,
подхопивъ Ноздревъ ; —

я, признаюся , давно остривь зубы на мордаша. На, Пор

Фире , отнеси его !

Порфиръ, взявши песика подъ черево, отнѣсъ Єго

въ бричку.

Послухай, Чичиковъ, ты мусишь конечно теперь

ѣхати до мене, пять верстовъ всего, духомъ долетимо,

а оттакъ, якъ твоя воля, можешь и до Собакевича.

подумавъ самъ собѣ Чичиковъ,

заѣду й справдѣ до Ноздрева. Чимъ же онъ горшій дтъ

другихъ ? такій самый чоловѣкъ, а ще й програвся. Пад

кій днъ, якъ видно, на все ; значится, у него можна й дармо

мовивши :

А щожь,

1
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сказавъде не що выпросити. Про мене, поѣдемо,

днъ, а только вже не задержуй мене,
менѣ часъ

дорогій.

Ну, душе моя, се то й такъ ! се то й гарно !

Постой же, я тебе за те поцѣлую ! Тутъ Ноздревъ.

и Чичиковъ поцѣлувалися.
Ось и славно : всѣ три й

покурбелимо !

Нѣ, ты вже, будь ласкавъ, мене Отпусти,

говоривъ бѣлявый менѣ треба до дому.

Пусте, пусте, братику, не пущу.

Далебо, жѣнка буде сердитися ; а ты й такъ те

перь можешь пересѣсти ось на ихъ бричку.

Нѣ, нѣ, нѣ ! и не думай !

Бѣлявый бувъ одинъ изъ тыхъ людій, въ котрыхъ

удачи на першій погляд , лежить якась упертость. Ще

не встигнешь розняти рота, а они вже готови перечити,

и, бачится, нѣколи не пристануть на те, що очевидно

супротивне ихъ способови мысленя , що нѣколи не назвуть

дурного розумнымъ и що особливо нѣколи не згодятся

скакати подъ чужу дудку, а кончится все на томъ, що

въ ихъ характерѣ покажеся мягкость, що они пристанутъ

именно на те, що откидали, дурне назвуть розумнымъ

и подуть оттакъ подскакувати подъ чужу дудку, такъ

що й годѣдѣпше, словомъ — почнуть рано а скончатъ

погано.

Дурницѣ ! — сказавъ Ноздревъ замѣсть дтповѣди на

якусь замѣтку бѣлявого, настобурчивъ єму капелюхъ на

голову и бѣлявый пошовъ слѣдомъ за ними .

За горѣлочку, паночку, не заплатили.... — сказала

стара .

Еге, добре, добре, матусю. Послухай, швагрику ,

заплати, будь ласкавъ ! У мене нема й конѣйки при души .

А колько тобѣ належится ? спытавъ шуринъ.

Та що, батечку ? двогривенникъ всего, — сказала

стара .

Брешешь, брешешь. Дай ѣй полтинникъ ;

надто досить зъ ней .

За мало, даночку, сказала стара, а все таки

взяла грошѣ съ подякою и ще що духу побѣгла - Отчиняти

ажь
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деви.

передъ ними дверѣ. Она не мала крывды, бо зажадала

чотири разы больше, якъ варта була горѣвка.

Подорожни посѣдали . Бричка Чичикова ѣхала рядомъ

съ бричкою, въ котрди сидѣли Ноздревъ и вго шуринъ

и для того они всѣ три могли выгодно розчавляти съ со

бою подчасъ дороги. За ними тяглася , ненастанно лишаю

чися зъ заду , невеличка колясочка Ноздрева, запряжена

худыми мужицкими шкапами. Въ нѣй сидѣвь Порфиръ

съ песикомъ.

Позаякъ розмова, котру подорожни вели межи собою,

була не дуже цѣкава для читателя, то мы лѣпше зробимо ,

скажемо що небудь о самомъ Ноздревѣ, котрому

може доведеся грати не зовсѣмъ послѣдну ролю въ на

шди доемѣ .

Лице Ноздрева певно вже по троха знакоме читате

Такихъ людій кождому лучалося стрѣчати чимало .

Они называются розгульными хлопаками, ще въ дитині -

ствѣ и въ школѣ ихъ уважають за добрыхъ товаришѣвъ

и при всѣмъ томъ частенько таки ихъ порядно поштур

куютъ. Въ ихъ лицяхъ завсѣгды видно щось отверте,

пряме , вдале . Они швидко заводятъ знакомство, и не вспѣ

єшь оглянутися , а вже говорятъ тобѣ ты . Приязнь заве

дутъ, бачится, на вѣкъ, але майже завсѣгды такъ лучався,

що приятель почубится съ ними того таки вечера на при

ятельской гостинѣ. Они завсѣгды говоруны , гуляки ,

Удальцѣ, народъ видный. Ноздревъ за тридцать пять лѣтъ

бувъ зовсѣмъ такій самый, якъ и бувъ за осѣмнайцять

и за двайцять : охочій до гулянки . Женитьба єго нѣ

крыхты не перемѣнила, тымъ больше, що жѣнка швидко

пошла на той свѣтъ и лишила двоє дитeнять , котри рѣ

шучо були єму не потрѣбни . Впрочѣмъ за дѣтьми нагля

дала хороша собою нянька. Дома днъ довше якъ день нѣякъ

не могъ усидѣти. Єго чуткій носъ умѣвъ и на колькаде

сять верстовъ занюхати, де бувъ ярмарокъ съ всякими

зъѣздами и балями ; днъ уже на млѣ ока бувъ тамъ, пе

речився и заводивъ сумѣшку за зеленымъ столомъ, бо

мавъ, подобно всѣмъ таковскимъ, пристрасть до картъ.

Въ карты , якъ мы вже бачили зъ першои главы , гравъ

днъ не зовсѣмъ безгрѣшно и чисто, знавъ богато всякихъ



72

цыганьскихъ штучокъ и другихъ хитрощѣвъ, и для того

гра дуже часто кончилася другою играшкою : або єго на

ковтували чоботьми, або задавали пиняву его густымъ

и дуже гарнымъ бакенбардамъ, такт що днъ иногдѣ вер

тавъ до дому только съ одною бакенбардою та й то до

сыть рѣдкою. Але здорови и повни Єго щоки такъ гарно

були сотворени и мѣстили въ собѣ такъ богато ростючои

силы , що бакенбарды швидко выростали на ново, ще на

вѣть красши отъ попереднихъ. и , що найдивнѣйше зъ

всего, що только въ одной России може ключитися , такъ

се тоє, що днъ по якомось часѣ зновъ стрѣчався съ тыми

приятелями , котри вго перестусали, и стрѣчався, немовь

и нѣгде нѣчо не бувало : и днъ, якъ говорится, нѣчого,

и они нѣчого .

Ноздревъ бувь подекуды историчный чоловѣкъ. Нѣ

на одномъ зборѣ, де днъ бувъ, не обходилося безъ истории.

Яка небудь исторія мусѣла приключитися : або выведуть

вго по подъ руки изъ салѣ жандармы , або мусять вытру

тити таки свои приятелѣ. А коли се не приключится, то

все таки що небудь та буде таке, якого съ другимъ нѣ

якъ не буде : або нарѣжеся въ буфетѣ до такой степени,

що только регочеся, або пробрешеся до самои крайной

границѣ, такъ що въ конци ажь самому зробится совѣстно.

и наплете зовсѣмъ безъ нѣякои потребы : наразъ роспо

вѣсть, що у него бувъ конь якои небудь голубои або ро

жевои масти и тому подобну пустословицю, такъ що слу

хаючи въ конци всѣ отходять, говорячи : „Ну, братъ, ты ,

бачится, почавъ уже зъ половы мотузье плести. “ є люде,

дуже охочи напакостити ближньому, иногдѣ, зовсѣмъ безъ

всякои причины . Не одинъ, на примѣръ, навѣть чоловѣкъ

съ титулами, съ благородною поверхностю, съ звѣздою на

груди , буде вамъ стискати руку, розговорится съ вами

о предметахъ глубокихъ, накликаючихъ на васъ задуму ,

а потомъ, глядишь, туй таки, передъ вашими очима и на

пакоститъ вамъ, тай напакостить такъ, якъ простый ко

лежскій регистраторъ, а зовсѣмъ не такъ, якъ чоловѣкъ

съ звѣздою на груди , розмовляючій о предметахъ, накли

каючихъ задуму, такъ що стоишь только та дивишся здви

гаючи плечима, тай больше нѣчого . Таку саму дивну
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песъ, конь за

охоту манъ и Ноздревъ. Чимъ близше хто- съ нимъ ехо

дився, тому днъ борше нѣжь другимъ насолювавъ : роз

пускавъ небылицю таку, що дурнѣйшой. годѣ було й ири

думати , розлучувавъ весѣлье, торгову згоду, и зовсѣмъ не

вважавъ себе за то вашимъ ворогомъ ; противно,

злучай приводивъ єго впять стрѣнутися съ вами, днъ за

ходився зновъ по приятельски и навѣть говоривъ : „Але жЬ

ты такій скотина нѣколи до мене не заѣдешь ! Но

з древъ у многихъ зглядахь бувъ многосторонный чоловѣкъ,

то є, чоловѣкъ на всѣ руки. Въ одной и той самой хвили

днъ готовъ бувь ѣхати съ вами, куды вамъ завгодно,

хоть на край свѣта, взятися до якого хочете предприєм

ства, мѣняти все, що только є , за все, що хочете. Стрѣльба,

все йшло на мѣньбу, але зовсѣмъ не

тымъ, щобы выграти : се робилося , по просту, зъ якоись

невгомонной перхкости и непосидючости , характеру . Коли

єму на ярмарку пощастилося наскочити на простака и обд

грати Єго , онъ накуповувавъ купу всячины, яка только

попадалася єму на очи въ склепахъ : хомутовъ, цигаръ,

хустокъ для няньки, огера, родзинковъ, срѣбну умываль

ницю , голяндского перкалю, грису, тютюну, пистолетовъ,

оселедцѣвъ, чоботъ, Фаянсовой посуды — на скӧлько ста

вало грошій. Впрочѣмъ рѣдко лучалося, щобы все те

було довезене до дому : майже въ той самый день оно

переходило въ руки щасливѣйшого грача, иногдѣ ще на

вѣть съ додаткомъ власнои люльки съ капчукомъ и сви

ставкою , а инчій разъ и цѣла чворка зд всѣмъ, съ коля

скою и возникомъ ,возникомъ , такъ що самъ панъ ишовъ въ коро

тенькой сурдутинѣ або въ бундѣ, шукати якого небудь

приятеля , щобы въ его повозѣ заѣхати домовь. Отъ якій

чоловѣкъ бувь Ноздревь ! Можэ бүти, що єго назвутъ

характеромъ перетертымъ, будуть говорити, що теперь

нема вже Ноздрева . Гай, гай ! Неправду скажутъ ти , хто

такъ буде говорити. Ноздревъ довго ще не переведеся на

свѣтѣ. Онъ всюды середъ насъ, и може только ходить

въ иншомъ кафтанѣ ; але легкодушно -недогадливи люде,

и чоловѣкъ въ иншомъ кафтанѣ выдався имъ иншимъ чо

довѣкомъ.

За той часъ три поѣзды подъѣхали вже пддъ ганокъ
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дому Ноздрева. Въ домѣ не було нѣякого приготована

на ихъ принятье . На серединѣ столовой стояли деревляни

кобыльницѣ, и два мужики, стоячи на нихъ, бѣлили стѣны ,

затягаючи якусь безконечну пѣсню ; весь пoмocтъ бувъ

обрывканый вапномъ. Ноздревъ приказавъ сейчасъ мужи

камъ съ кобыльницями забиратися къ чорту и побѣгъ до

другой свѣтлицѣ давати приказы . Гостѣ чули, якъ днъ

роспоряджувавъ кухареви обѣдъ; змѣркувавши те, Чичи

ковъ, що вже по троха зачинавъ почувати апетитъ, по

бачивъ, що ранѣйше, нѣжь опятой годинѣ они не сядуть

за столъ . Ноздревъ вернувся и попровадивъ гостiй огля

дати все, що только було у него въ селѣ и черезъ двѣ

годины съ невеличкимъ обкладомъ показавъ достоту все,

такъ що вже й не стало що больше показувати. Попе

редъ всего пошли они оглядати коньску стайню, де поба

чили двѣ кобылы, одну стру съ латками, другу кару ,

дальше гнѣдого огера, зъ виду й не надто мудрого,

а только Ноздревъ божився, що заплативи за него десять

тысячь.

-

сказавъ

Десять тысячь ты за него не давъ, отказавъ

шуринъ.
днъ и одного не вартъ.

Би Богу, давъ десять тысячь ! — сказавъ Ноздревъ.

Можешь собѣ божитися , колько хочешь, От

повѣвъ шуринъ.

Ну, хочешь, побиймося о закладъ ?

Ноздревъ.

Овакладъ шуринъ не хотѣвъ битися .

Оттакъ Ноздрөвъ показавъ пусти стайнѣ, де впе

редъ були такожь гарни конѣ. Въ той самой стайни по

бачили й цапа, котрого, по старому звычаю, вважали ко

нечнымъ держати при коняхъ, и котрый, видко, бувъ съ

ними въ ладу и прохожувався по подъ ихъ черевами, якъ

по своѣй хатѣ. Потомъ Ноздревъ попровадивъ ихъ погля

нути на вовчика, що бувъ у него на припонѣ . „ Ось вов

чикъ ! сказавъ диъ ;
навмисно кормлю сы

рымъ мясомъ. я бы хотѣвъ, щобы днъ бувь цѣлкови

тымъ звѣремъ. “ Пойшли глянути на ставъ, въ котромъ,

якъ казавъ Ноздревъ, водилася рыба така величезна , що

два ххопы ледви •ледви вытягали штуку , очѣмъ, одна

я єro
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3ъ межи нихъ положили

кожь своякъ не переминувъ сумнѣватися. Я тобѣ, Чи

чиковъ, — сказавъ Ноздревъ, покажу пречудову пару

подвъ : ихъ чорни заѣды таки моцни, що чудо-пречудо,

щитокъ игла ! “ и попровадивъ ихъ до маленького

дуже гарно выбудованого домика, обведеного обширнымъ,

80 всѣхъ боковъ обгородженымъ подворьемъ. Войшовши

на подворье, побачили тамъ всякихъ псовъ, и густо-псо

выхъ, и чисто -псовыхъ, всѣхъ можливыхъ барвъ и ма

стій : мурзанистыхъ, чорныхъ съ подпалинами, повно

пѣганистыхъ, мурзанисто - пѣганистыхъ, червоно - пѣгани

стыхъ, чорноухихъ.... Тутъ були всѣ назвы , всѣ наказу

ючи оклики : стрѣляй, обругай, пырхай, пожаръ, колеси,

черкай, допѣкай, припѣкай, сувертка, затыка , заплата ,

опѣкунка. Ноздревъ бувъ посередъ нихъ, якъ отець середъ

родины ; всѣ они, попдддиравши до горы хвосты , що

упсаровъ зовутся правилами, полетѣли прямо назустрѣчь

гостямъ и почали съ ними здоровкатися . Десять штукъ

свои лабы Ноздреву на плечѣ.

Обругай показавъ таку саму ласку и Чичикову и подня

вшися на задни дабы , лизнувъ єго языкомъ въ сами губы,

такъ що Чичиковъ туй же выплюнувъ. Оглянули псовъ,

у котрыхъ гарни заѣды були таки моцни, що чудо-пре

чудо— гарни були псы. Потомъ пойши оглядати крымску

суку, котра була вже слѣпа, и , якъ казавъ Ноздревъ,

швидко повинна була здохнути , але два роки тому назадъ

була дуже гарна сука. Оглянули и суку сука

справдѣ була слѣпа . За тымъ пойшли обзирати водяный

млынъ, де недоставало порилицѣ, въ котру засилюєся

верхный камѣнь, що швидко обертався на веретенѣ,

порпає , чудовому выраженю мужика. А ось

тутъ заразъ буде и кузня!“ сказавъ Ноздревъ. Прой

шовши кусникъ они побачили й справдѣ кузню. Огля

нули й кузню.

Ось на томъ поли, сказавъ Ноздровъ, показу

ючи пальценъ на поле, заяцѣвъ така безлѣчь, що зе

млѣ не видно ; я самъ своими руками вхопивъ одного за

задни ноги .

Ну, заяця ты не вхопишь рукою !
! замѣтивъ

шуринъ.

по
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А отъ же вхопивъ, справдѣ вхопивъ ! Отно

вѣвъ Ноздревъ. Теперь я поведу тебе, говоривъ

днъ дальше, обертаючися до Чичикова, оглядѣти гра

ницю, де кончатся мои грунта.

Ноздревъ повѣвъ своихъ гостій полемъ, котре въ мно

гихъ мѣсцяхъ було саме купинье. Гостѣ мусѣли перехо

дити поперекъ перелоговъ и зъораныхъ нивъ . Чичиковъ

зачинавъ почувати втому.
Въ многихъ мѣсцяхъ въ подъ

ихъ ногъ выцвѣркувала вода : така була низина. Зъ разу

они було береглися и переступали осторожно, але

тому, побачивши, що се на нѣ на що не придалося , ча

лапкали вже прямо, не розбираючи, де больше, а де менше

болото . Пройшовши порядный кусень , побачили й справдѣ

границю, то є , деревляный стовпокъ и вузенькій ровокъ.

„ Ось границя ! “ сказавъ Ноздревъ ; у все, що только видно

но сѣмъ боцѣ , все те моє, и навѣть по тамтомъ боцѣ,

весь лѣсъ, що онъ синѣєса , и все що за лѣсомъ, все моє “ .

Але коли жь лѣсъ зробився твоимъ ? спытавъ

шуринъ. Хиба ты не давно купивъ вго ? Адже днъ

не бувъ твой .

Еге, я купивъ его недавно , — дтповѣвъ Ноздревъ.

Коли жь ты вспѣвь єго купити такъ скоро ?

Якъ то ? ось якъ разъ три дни тому, якъ купивъ,

чортъ бери ! дорого давъ !

Адже кь ты въ ту пору бувь на ярмарку.

Ехъ, ты Софронище ! Хиба жь не можь въ той самъ

часъ и на ярмарку бути и землю купити ? Ну, я бувъ

на ярмарку, а окомонъ мой тутъ безъ мене и купивъ.

Еге, хиба вже такъ, що окомонъ ! сказавъ шу

ринъ и зновъ недовѣрливо похитавъ головою .

Гостѣ вернулися
гидкою дорогою до

дому. Ноздревъ попровадивъ ихъ до свого кабинету, въ

котромъ впрочѣмъ не видно було й слѣду того , що звы

чайно буває въ кабинетахъ, то є, книжокъ або паперовъ ;

висѣли только шаблѣ и двѣ стрѣльбы, одна за триста,

а друга за осѣмсотъ рублѣвъ. Шуринъ оглядѣвши, похи

тавъ только головою. Оттакъ показавъ имъ турецки кин

жалы, только що на одномъ черезъ помылку було вырѣ

зано : „Майстеръ Савелій Сибирякӧвъ“ . Слѣдомъ

и

тою самою
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за тымъ показавъ гостямъ катеринку. Ноздревъ туй таки

прокрутивъ передъ ними дещо. Катеринка грала не безъ

приємности . Але въ ви нутрѣ, здаєсь, щось приключилося ,

бо мазурка кончилася пѣснею Мальбругъ въ походъ

поѣхавъ, а знова Мальбругъ въ походъ поѣхавъ

несподѣвано кончився якимось давно знакомымъ вальсомъ .

Уже Ноздревъ давно переставъ крутити , але въ катеринцѣ

була одна дудка , дуже спѣвуча, що нѣякимъ свѣтомъ не

хотѣла втихомиритися и довго ще потому свистѣла она

сама . Оттакъ показалися люльки деревляни, глиняни, пѣн

кови, обкурени и не обкурени , оковани бляхою и неоко

вани, цыбухъ съ бурштиномъ, недавно выграный, капчукъ,

Вышитый якоюсь графинею , що десь на почтовой стацій

залюбилася въ нѣмъ по уха, у котрои ручки, по €го сло

вамъ, були якъ найсубтильнѣйшій сюперФлю, слово,

означаюче запевно у него найвысшій вершокъ досконало

сти. Закусивши балыкомъ (рыбою), ону сѣли за столъ

пятси годины . Обѣдъ, якъ видно, невидно, не становивъ

у Ноздрова, головной точки въ житю ; стравы не займали

важного мѣсця : дещо и попригарало , дещо й зовсѣмъ не

зварилося . Видно , що кухарь поступавъ переважно за яки

мось вдохновеньемъ и клавъ перше-лѣише, що попалося

подъ руку : чи то стоявъ него перець днъ сы

павъ перець ; попалася капуста шмаливъ капусту, ля

павъ молоко , вудженину, горохъ,

вали , абы только горяче, а смакъ якій небудь безперечно

выйде. За то Ноздревъ налѣгъ на вина : ще не подавали

росолу, днъ уже наливъ гостямъ по великой чарцѣ порт

вейну и по другой го - сотерну , бо въ губерніяльныхъ
и по

вѣтовыхъ мѣстахъ не буває простого сотерну . Потому

Ноздревъ казавъ принести бутильку мадеры, тaкoи, що

лѣшои и самъ Фельдмаршалъ
не пивавъ“ . Мадера справдѣ

ажь горѣла въ ротѣ, бо купцѣ, знаючи вже смакъ помѣ

щиковъ, люблячихъ добру мадеру, заправляли ви немило

серно румомъ, а часомъ доливали до неи й царской го

рѣлки, дуФаючи на те, що все выдержатъ россійски жолудки .

Потому Ноздревъ казавъ ще принести якусь особливу

бутильку, котра, яҡъ днъ казавь , була разомъ и бурго

ньонъ и шалиганьонъ. Онъ наливавъ дуже старанно въ

коло

словоъ Шмали



78

такъ

обѣ чарки , на право и на лѣво, и шуринову и Чичикову ;

Чичиковъ однакожь запримѣти въ, якось мимоходомъ, що

собѣ самому днъ трошка причинювавъ. Се заставило его

матися на осторозѣ, и скоро только Ноздревъ якъ небудь

забалакувався або доливавъ нуринови, днъ въ той же

хвили перевертавъ свою чарку въ тарѣль. Швидко опо

Сля принесено на столъстолъ рябиновку, котра посля словъ

Ноздрева, мала цѣлковитый смакъ сметанки, але вь котров,

на чудо-диво, чутно було сивушище въ цѣлой силѣ. "От

пили якійсь бальзамъ, маючій таку назву, що ви

тяжко було навѣть затямити, тай самъ хозяинь другій

разъ назвавъ го вже другимъ именемъ. Обѣдъ давно вже

скончився и всѣ вина були перепробовани, а гостѣ все

ще сидѣли за столомъ. Чичиковъ нѣякъ не хотѣвъ заго

ворити съ Ноздревымъ при шуринѣ про головне дѣло .

Все таки шуринъ бувъ чоловѣкт посторонный, а дѣло вы

магало самотной и приятельской розмовы. Впрочѣмъ шу

ринъ ледви чи могъ бути для него небезпечнымъ чоловѣ

комъ, бо навантажився , бачилось, до волѣ и сидячи на

крѣслѣ, що хвилѣ клювавъ носомъ. ІІомѣркувавши й самъ,

що находится не въ надѣйномъ станѣ, днъ почавъ

конци отпрошуватися до дому але такихъ лѣнивымъ и за

вялымъ голосомъ, коли бы, по нашому выраженю,

натягавъ клѣщами на коня хомуть.

Анѣ мру-мру ! не пущу ! — сказавъ Ноздревъ.

Нѣ, не кривди мене, друже хой, далебо по

ѣду, говоривъ шуринъ, мене тыхъ дуже

скутишь !

Пуств , пусте ! мы въ той хвили улaдимо банчокъ.

Нѣ, уладжуй братчику, самъ, я не можу :

жѣнка буде дуже жалуватися, ѣй Богу , я мушу ѣи роз

повѣсти о ярмарку. Треба, братчику, бдгие треба, зро

бити ѣй тоту радость. Нѣ, ты не держи мене !

Ну ви, жѣнку, къ .... справдѣ важно дѣло будете

робити разомъ ?

Нѣ, братчику ! она така чесна и вѣрна ! Услуги

оказує таки.... повѣришь ? у мене сльозы на очохъ . Нѣ,

ты не держи мене ; слово чести, що поѣду , впевнюю тебе

о томъ по щирди совѣсти.

въ

якъ

ты за
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Нехай собѣ ѣде ; що зъ него за корысть! сказавъ

стиха Чичиковъ до Ноздрева.

— А й справдѣ ! сказавъ Ноздревъ. Смер

тельно не люблю такихъ розмазнѣвъ ! и додавъ голо

Ну, чортъ съ тобою, ѣдь бабитися съ жѣнкою,

Фетюку !

Нѣ, братчику, ты не ругай мене Фетюкомъ*)

Отповѣвъ нуринъ : — я ѣй завдячую житье . Така, далебо,

добра, мила , таки ласки оказує.... до слѣзъ пробирає.

Спытає, що я видѣвъ на ярмарку, треба все розпо

вѣсти..... така, далебо , милесенька .

Ну, ѣдь, ѣдь, мели ѣй дурницѣ ! ось твой ка

пелюхъ !

Нѣ, братчику, тобѣ зовсѣмъ не слѣдує онѣй такъ

говорити : черезъ то ты, можно сказати, мөне

обижуєшь.... она така милесенька.

Ну, такъ и забирайся до ней живо !

Такъ, такъ, братчику , поѣду, прости, що не

можу остатися . Зъ серця радъ бы бувъ, но не можу.

Шуринъ ще довго повторявъ свои перепрошуваня не ба

чучи , що самъ уже давно сидѣвъ на бричцѣ, давно выѣ

ҳавъ ва ворота и передъ нимъ давно були сами пусти

поля. Бачится, що жѣнка не богато чуда подробиць про

ярмарокъ.

Таке дрантье ! говоривъ Ноздревъ, стоячи по

редъ окномъ и глядючи на отъѣздячій поѣздъ. — Онъ якъ

поплѣвся ! пристяжный коникъ не лихій, я давно хотѣвъ

загарбати вго . Але жь бо съ нимъ нѣякъ не можь пого

дитися : Фетюкъ, прямо Фетюкъ !

Посля сего войшли они до свѣтлицѣ. Порфиръ подавъ

свѣчки, и Чичиковъ побачивъ, що въ рукахъ хозяина не

знати отки взялася талія картъ.

А що , братику, — говоривъ Ноздревъ, стиснувши

боки таліи пальцями и троха зогнувши ви , такъ що карты

затрѣскали , отскакуючи. — Ну, для проведеня часу держу

банкъ, триста рублѣвъ !

*) Фотюкъ, олово образливе для мужчины , походить до буквы ө, кө

тру то букву деяка вважають неприличною буквою. Прим. Гоголя.



80

Але Чичиковъ вчинився, немовь и не чувь, очѣмъ

мова, и сказавъ, якъ коли бы наразъ пригадавъ собѣ :

Ага, щобы не забути : маю до тебе просьбу.

Яку ?

Дай упередъ слово, що менѣ то зробишь .

Але яка жь просьба ?

Ну, вже дaй слово !

Про мене.

Слово чести ?

Слово чести !

Ось яка просьба : у тебе, чейже, є много помер

шихъ мужиковъ, котри ще не вымазани изъ ревизии ?

Ну, є ; а що ?

Переведи ихъ на мене, на моє имя .

Ана що тобѣ ?

Ну, менѣ треба.

?

Ну, вже треба.... вже то моє дѣло, однымъ

словомъ, треба .

Ну, вже певно що небудь започавъ. Признай

Та на що

ся , що ?

Та що започавъ ? изъ такого пустого вѣтра й за

почати нѣчого не можь .

Але на щожь ихъ тобѣ ?

Охъ, якій ты цѣкавый! всяке дрантье хотѣвъ бы

рукою пощупати, та ще й понюхати !

Але чому жь ты не хочешь сказати ! Такъ ось

тобѣ на : доки менѣ не скажешь не зроблю.

Але що тобѣ за користь знати ? ну, прямо такъ

собѣ, прийшла Фантазія . Ну, ось видишь, ось вже й не

чесно зъ : твоей стороны : слово давъ, та вже й назадъ

берешь.

Ну, якъ ты собѣ, ая не зроблю, поки не ска

жешь, на що.

Що бы то таке єму сказати ? подумав . Чи

чиковъ и, надумав
шися хвилину сказавъ, що мертви душѣ

потръбни єму для позыскан
я поваги въ суспольн

ости, що

великихъ маєтност
ей

у него нема, такъ до той поры хочь

бы яки небудь душицѣ.
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Брешешь ! брешешь ! сказавъ Ноздревъ, не

давши ему скончити, брешешь, братчику ! Чичиковъ

и самъ помѣркувавъ, що выгадавъ не дуже хитро и шту

ка досыть слаба .

Ну , такъ я жь тобѣ скажу по правдѣ,

сказавъ днъ, поправившися ; только ты, будь ла

скавъ , не проговорися нѣ передъ кимъ. я задумавъ

женитися : але треба тобѣ знати, що отець и мати моло

дои страхъ гордовити люде. Така, далебдгь, пригода ! не радъ,

що й звязався : конечно хотятъ, щобы у жениха було

нѣякъ не менше трехъ сотъ душь, а позаякъ у мене

майже цѣлыхъ повтора ста мужиковъ не достає....

Ну, брешешь! брешешь ! закричавь

Ноздревъ.

Ну, ось вже въ томъ, сказавъ Чичиковъ,

анѣ ось на сколько не збрехавъ,

пальцемъ на своѣмъ мизинчику якъ найменшу частку.

Голову ставлю, що брешешь !

А все ж таки се досадно! Щожь я таке въ са

мой рѣчи ? чому я конечно брешу ?

Ну, та прецѣнь я знаю тебе : ты прецѣнь великій

ошуканець позволь менѣ сказати тобѣ се по приязни !

Коли бъ я бувъ твоимъ начальникомъ, я бы тебе повѣсивъ

на першомъ деревѣ !

Чичиковъ обидився такою замѣткою. Вже всяке вы

раженье , колько-небудь грубе и нарушуюче приличность,

було для него неприємне. Онъ навѣть не любивъ допу

скати съ собою въ нѣякомъ злучаю Фамиліярного обхо

дженя , хиба только, коли особа була далеко высшои дтъ

него ранги. И для того теперь днъ зовсѣмъ образився .

Бй Богу, повѣсивъ бы, повторивъ Ноздревъ,

я тобѣ се говорю отверто , не на то , щобы тебе оби

дити, а по просту, по приятельски .

Всему є границѣ, — сказавъ Чичиковъ съ почутьемъ

своей годности. Коли хочешь похвалитися такими сло

вами, то йди въ казармы ,
и потомъ додавъ :

чешь подарувати , то продай !

Продати ! Але жь я знаю тебе, адже ты подла

штука, богато не даси за нихъ !

6
Мертві душѣ, М. Гоголя.

не хо
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Ехъ, гарный бо то й ты такожь ! Гляди лишень !

що они у тебе брилянтови , чи що ?

Ну, такъ и є . Я вже знавъ тебе.

Змилуйся , братчику, — щожь у тебе за жидов

ска манера ! Ты бы повиненъ такъ таки дтдати ихъ менѣ !

Ну, послухай ! щобы доказати тобѣ, що я зовсѣмъ

не якій небудь скряга, я не возьму за нихъ нѣчого. Купи

у мене огера, я тобѣ дамь ихъ въ додатку.

Алежь будь ласкавъ, на щожь менѣ огeръ ?

завъ Чичиковъ, справдѣ зачудуваный такимъ предложеньемъ.

-Якъ то на що ? аджежь я за него заплативъ де

сять тысячь, а тобѣ дтдамъ за чотыри.

Та на що менѣ огора ? я стаднины не держу.

Алежь послухай не розумѣешь : я дтъ

тебе возьму теперь всего три тысячѣ, а послѣдну тысячу

ты можешь заплатити менѣ опосля.

Алежь менѣ не треба огера. Богъ съ нимъ!

Ну, то купи кару кобылу.

и кобылы не треба.

За кобылу и за сѣрого коня, котрого ты у мене

видѣвъ, возьму отъ тебе двѣ тысячѣ.

Алежь не треба менѣ коній.

Ты ихъ продашь : тобѣ на першомъ ярмарку дадутъ

за нихъ три разы больше.

Такъ лѣпше жь ты ихъ самъ продай , коли дума

єшь, що зыскавить три разы больше.

Я знаю, що выскаю, але я хотѣвъ бы , щобы й

ты мавъ корысты.

Чичиковъ подякувавъ за ласку и навпростець ўтка

зався и отъ сѣрого коня и отъ карои кобыли.

Ну, то купи псовъ. Я тобѣ продамь таку пару

прямо сказати : морозъ по шкорѣ подирає ! мурзанистый

съ вусами : шерсть стирчить до горы, якъ щѣтина ; ребра

выгинчасти, що й розумомъ збагнути годѣ, лаба цѣла въ

землѣ не тыкає !

Але по щожь мөнѣ псы ? я не стрѣлець.

Коли бо менѣ хочеся, щобы у тебе були псы. По

слухай, коли вже не хочешь псовъ, то купи у мене ка

пелехахъ
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теринку . Чудо, не катеринка ! самого , слово чести , кошту

вала повторы тысячѣ; тобѣ Отдамь за 900 рублѣвъ.

Але по щожь менѣ катеринка ? Адже я не нѣ

мець, щобы волочився съ нею по дорогахъ та грошѣ вы

апрошувавъ.

Алежь бо се така катеринка, не то, що носять

Нѣмцѣ. Се органъ ; поглянь навмысно : вся изъ червоного

дерева . Ось я тобѣ ще ви покажу ! Тутъ Ноздревъ,

вхопивши Чичикова за руку, почавъ тягти Єго до другои

свѣтлицѣ, и хоть якъ той запирався ногами o пoмocтъ та

запевнювавъ, що знає вже, яка катеринка, але мусѣвъ ще

разъ переслухати, якимъ способомъ Мальбругъ въ походъ

поїхавъ. Коли ты не хочешь на грошѣ, такъ ось що,

слухай : я тобѣ дамь катеринку и всѣ, колько у мене є,

мертви душѣ, а ты менѣ дай свою бричку и триста ру

блѣвъ въ додатку .

Ну, ось вще ! а яжь то въ чѣмъ поѣду ?

— Я тобѣ дахь другу бричку. Ось подемо подъ

шопу, я тобѣ ви покажу ! Ты Єи только перемалюєшь, и

буде чудо-бричка.

Ехъ его непосидючій бѣсъ напосѣвъ ! подумавъ

самъ собѣ Чичиковъ и рѣшився, будь що будь, Откара

скатися отъ всякихъ бричокъ, катеринокъ и всѣхъ можли

выхъ подвъ, не зважаючи на те, що ребра у нихъ вы

тинчасти, такъ що й розумомъ збагнути годѣ и що лаба

цѣла въ пелехахъ.

Адже жь прецѣнь бричка , катеринка и мертви

все разомъ !

Не хочу ! сказавъ ще разъ Чичиковъ.

Чомужь ты не хочешь ?

Тому, що по просту не хочу, та й годѣ.

Якій же бо ты, далебдгъ, такій ! .. съ тобою, яку

бачу, не можна, якъ водится межи добрыми приятелями

й товаришами.... такій далебогъ ! .. Заразъ видно, що дволич

ный чоловѣкъ.

Та щожь я, дурень, чи що ? самъ ты осуди : по

що набувати рѣчь , для мене цѣлковито непотрѣбну ?

Ну, хочь не говори, змилуйся. Теперь я дуже

добре тебе знаю. Така, присяй Богу, каналія ! Ну, послу

?

душѣ
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хай : хочешь, калатнемо въ банкъ ? я поставлю всѣхъ не

бджчиковь на карту, ще й катеринку .

- Ну, рѣшатися на банкъ — значить, поддаватися

непевности, говоривъ Чичиковъ и мѣжь тымъ косо по

глядѣвъ на карты , що державъ въ рукахъ Ноздревъ. Обѣ

таліи показалися єму дуже похожими на штучни и навѣть

самъ крапъ выглядавъ дуже непевно .

Якои же ту непевности? сказавъ Ноздревъ.

Нѣякои непевности ! най буде только по твоѣмъ боцѣ щастье,

ты можешь выграти чортову пропасть. Оть его на ! яке

щастье ! — говоривъ днъ и зачавъ выкидати карты для

розбудженя охоты : — яке щастье ! яке щастье ! онъ що :

такъ и валить ! отъ тота проклята девятка , на котрой я

все просадивъ ! Чувъ, що мя потопитъ , але вже зажму

ривши очи гадаю собѣ : чорть тебе побери, потопляй ,

проклята !

Коли Ноздревъ таке балакавъ, Порфиръ принѣсъ бу

тильку. Але Чичиковъ рѣшучо отказався и отъ гры 8.

дтъ дитя.

Чомужь ты не хочешь грати ?— сказавъ Ноздревъ.

Ну, тому, що не маю охоты. Тай признатися тобѣ,

я зовсѣмъ не люблю грати .

Чомужь не любишь ?

Чичиковъ здвигнувъ плечима и додавъ : Тому, що

не люблю.

Дрантье жь ты дрантье !

Щожь робити ? такимъ Богъ сотворивъ.

Фетюкъ, просто сказати ! Я думавъ було попереду ,

що ты хоть що-то норядный чоловѣкъ, а ты не розумѣ

єшь зовсѣмъ съ людьми обходитися. Съ тобою зовсѣмъ и

говорити не можь, якъ съ чоловѣкомъ близькимъ.... нѣякои

отвертости, нѣ щирости ! пѣлковитый Собакевичь, такій

поганець !

Та за щожь ты лаешь мене ? Хибажь явиненъ

тому, що не люблю грати ? Продай менѣ душѣ сами, коли

ты вже такій чоловѣкъ, що трясешся надъ такимъ дрантьемъ.

Чорта лысого ддстанешь! хотѣвъ було, даромъ

хотѣвъ дтдати, але теперь ось же не достанешь ! Хоть

-три царства давай, то не дамь ! Такій шибенникъ, печухъ
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поганый ! Отъ нынѣ съ тобою нѣякого дѣла не хочу мати .

Порфире, бѣгай, скажи стаєнному, щобы не дававъ овса

€ го конякъ, нехай собѣ ѣдятъ саме сѣно !

Такого обороту Чичиковъ зовсѣмъ не надѣявся.

Волѣвъ бы ты бувъ менѣ по просту й на очи не

показуватися ! сказавъ Ноздревъ.

Не зважаючи однакожь на таку суперечку, гость и

хозяинъ повечеряли разомъ, хочь тепереньки не стояли

вже на столѣ нѣяки вина съ химерными назвами. Стре

мѣла только одна бутилька съ якимось Кипрскимъ, котре

було те, що назывався кислятина пддъ кождымъ зглядомъ.

По вечери Ноздревъ дтпровадивъ Чичикова вь бокову свѣ

тлицю, де була приготована для него постѣль, и сказавъ :

„Ось тобѣ постѣль ! Не хочу й на добра ночь сказати тобѣ !

Чичиковъ лишився по отходѣ Ноздрева въ дуже не

приємномъ настрою духа . Онъ въ души злый бувъ на себе,

лаявъ самъ себе за то, що ѣхавь сюды и даромъ протра

тивъ чась ; але ще дужше лаявъ себе за то , що загово

ривъ съ нимъ одѣлѣ, поступивъ неосторожно, як ди

тина, якъ дурникъ : бо дѣло се зовсѣмъ не таке, щобъ

можь его повѣрити Ноздреву. Ноздревъ — дрантье не чо

-ловѣкъ, Ноздревъ може набрехати, приложити, розпустити

Богъ зна що ; выйдуть ще яки небудь сплетнѣ .... „Не до

бре, не добре ! Такь таки дурень зъ мене ! “ говоривъ днъ

самъ собѣ. Ночь спавъ днъ дуже погано. Якась маленьки,

препроворни комашки кусали Єго нестерпно боляче, такъ

що вонъ ногтями чухавъ по вжаленыхъ мѣсцяхъ, примо

вляючи : „А , щобы чортъ побравъ васъ вразъ изъ Ноздре

вымъ. Прокинувся днъ въ ранцѣ рано. Перше єго дѣло

було , взявши на себе халатъ и чоботы , поспѣшити черезъ

подворье до стайнѣ и приказати Селиљанови, щобы заразъ

запрягавъ бричку. Повертаючи черезъ подворье днъ стрѣ

нувся съ Ноздревымъ, котрый бувъ такожь въ халатѣ и

съ люлькою въ зубахъ.

Ноздревъ привитавъ его приязненько и спытавъ , якъ

€му сналося ?

Такъ такъ, отповѣвъ Чичиковъ дуже сухо.

— А я, братику, — говоривъ Ноздревъ,

лѣзда всю ночь, що гидко й оповѣдати , а въ ротѣ посля

така погань
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оно

помоста.

вчорашного немовьбы шкадрона переночувала. Представъ

собѣ., снилося , що мене высѣкли, ай, ай ! И вгадай , хто ?

Отъ же нѣ за що не вгадаєшь ! штабовый ротмистръ По

цѣлуєвъ вразъ съ Кувшинниковымъ.

Ere , подумавъ самъ собѣ Чичиковъ,

бы то не зле , якъ бы тебе й на явѣ перепаздeрили.

Ба Богу! а такъ болѣло ! ... Прокинувся , чорть

бери, и справдѣ щось свербитъ ; певно вѣдьмы блохи. Ну,

ты йди теперь одѣвайся ; я заразъ до тебе прийду. Треба

только вылаяти поганця окомона .

Чичиковъ пошовъ до своєи свѣтлицѣ, щобы вмитися

и вбратися . Коли лдсля того днъ выйшовъ до столовой ,

тамъ уже на столѣ стоявъ самоваръ и бутелька руму. Въ

свѣтлици були слѣды вчорашного обѣду и вечерѣ : бачится,

мѣтла й зовсѣмъ не тыкала По помостѣ ва

лялися крышки хлѣба , а попѣлъ зъ тютюну видно було

навѣть на обрусѣ. Самъ хозяинъ, що швидко опдсля вой

шовъ, не мавъ на собѣ нѣчого подъ халатомъ, окрдмъ от

крытыхъ грудей, на котрыхъ росла якась борода. Дер

жачи въ руцѣ цыбухъ и попиваючи изъ чашки , днъ бувь

дуже пригодный для маляря, котрый дуже не любить па

новъ прилизаныхъ и затризованыхъ, немовь цирульницка

вывѣска, або пристриженыхъ подъ гребѣнець .

Ну, и якъ же ты думаєшь ? — сказавъ Ноздревъ,

троха помовчавши : не хочешь грати одушѣ ?

сказавъ тобѣ, що не грано ; купити и ов

шѣмъ, куплю.

Продати я не хочу : се буде не по приятельски.

Не будужь я загрѣбати зысковъ изъ чортъ зна чого . Въ

банкъ друга рѣчь. Ану -но , перевержемо хочь талійку !

Я вже сказавъ , що нѣ .

А мѣнятися не хочешь ?

явже

Не хочу.

Ну, послухай : заграємо собѣ въ варцабы ; вы

граєшь твои всѣ . Аджежь у мене багато такихъ , ко

трыхъ треба вымазати зъ ревизии. Гей , Порфире, прине

си-но сюды варщабницю !

Дарма робота, я грати не буду .

Алежь сe не въ банкъ ; ту нѣякого щастя не може
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Іо щожь

бути, анѣ Фальшу : все отъ умѣлости залежить. Я навѣть

перестерѣгаю тебе , що зовсѣмъ не вмѣю грати , хиба що

дашь менѣ що небудь напередъ.

Ану-но я сяду, — подумавъ самъ собѣ Чичиковъ,

заграю съ нимъ варцабы ? Въ варцабы , гравъ я не

зле, а на подступъ єму тутъ годѣ буде взятися.

Ну вже, нехай и такъ, въ варцабы заграю .

Душѣ стоятъ въ сто рубляхъ !

?
досыть, коли стоятимуть пятьдесять .

Нѣ, щожь то за ставка— пятьдесять ? Радше вже

я тобѣ въ тоту суму вложу якого небудь песика сере

днои доброты, або золоту печатку до годинника .

Ну, про мене ! сказавъ Чичиковъ.

Колько жь ты менѣ да си напередъ ? сказавъ но

здревъ.

А се на яку памятку ? розумѣєся , нѣчого .

Принайменше нехгй мои будуть два ходы .

Не хочу : я самъ слабо граю.

Знаємо мы васъ, як то вы слабо граєте !

сказавъ Ноздревъ, выступаючи варцабомъ .

Давненько не бравъ я въ руки варцабовъ !

говоривъ Чичиковъ, посуваючи такожь варцабъ.

Знаємо мы
васъ, якь то вы слабо граєте !

сказавъ Ноздревь, выступаючи вариабомъ .

Давненько не бравъ я въ руки варцаббвъ !

говоривъ Чичиковъ, посуваючи варцабъ.

Знаємо мы васъ,
якъ вы слабо граєте !

завъ Ноздревъ, посуваючи варцабъ, а въ ту саму хвилю

посунувъ обшивкою рукава и другій варцабъ.

Давненько не бравъ я въ руки.... Е, е ! а се ,

братику, що ! потягни- но ёго назадъ !

ска

говоривъ Чи

чиковъ,

сказавъ

Кого ?

А ось сей варцабъ,
Чичиковь и въ

той самой хвили побачивъ майже передъ самымъ своимъ

носомъ и другій, що, бачилось, протискався до дамы .

Отки днъ взявся, се только оденъ Богъ знавъ. Нѣ,

сказавъ Чичиковъ, встаючи зъ за стола , сь тобою чи
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говорив
ъ
Но

говорив
ъ

но

сто не можлива рѣчь грати ! Такъ нѣхто не ходить

до три варцабы наразъ.

Якъ то по три ? Се помылка. Одинъ посунувся

не навмисно ; я его оттягну, нехай тобѣ.

А другій ётки ту взявся ?

щоза другій ?

А ось сей, що пролазитъ до дамы .

Отъ тобѣ на ! немовь то й не тямишь !

Нѣ, братику, я всѣ ходы рахувавъ и все тямлю ;

ты его саме що теперь примѣстивъ. Єго мѣсце онъ де.

Якъ де мѣсце ? сказавъ Ноздревъ почер

вонѣвши ; ты бо, брате, якъ бачу, выгадуєшь.

Нѣ, братчику, се , бачится , ты выгадуєшь,

а только не вдачно.

За кого жь ты мене вважаєшь ?

здревъ, хиба ж , я стану цыганити ?

я тебе нѣ за кого не вважаю, а только грати

съ тобою дтъ теперь не буду .

нѣ, ты не можешь перестати,

здревъ, гнѣваючись, гра розпочата !

Я маю право перестати, бо ты не такъ граешь,

якъ прилично для чесного чоловѣка .

Нѣ, неправда, ты сего не можешь сказати !

Нѣ, брате, самъ ты розминувся съ правдою.

я не цыганивъ, а ты не можешь перестати ; му

сишь кончити партію !

До сего ты мене не присилувшь,
сказавъ Чи.

чиковъ холодно, и наблизившися до варцабницѣ, перемѣ

шавъ варцабы.

Ноздревъ запаленѣвъ и поддйшовъ до Чичикова такъ

близько, що той отступивъ два кроки назадъ.

я тебе присилую грати ! Се байка , що ты пере

мѣшавъ варцабы, я тямлю всѣ ходы. Мы ихъ поста

вимо знова такъ, якъ були.

Нѣ, брате, теперь по всему ; я съ тобою не буду

грати.

Такъ ты не хочешь грати ?

Ты жь самъ бачишь, що съ тобою не можлива

рѣчь грати .
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гово
Нѣ, скажи отверто, не хочешь грати ?

ривъ Ноздревъ, подступаючи ще близше.

Не хочу ! сказавъ Чичиковъ, и все таки под

навъ обѣ руки на всякій злучай близько до лиця, бо дѣло

й справдѣ починало ставати горяче. Тая осторожность

була дуже отповѣдна, бо Ноздревъ розмахнувся рукою....

и дуже бы могло було статися , що одна котра небудь

приємна и повна щока нашого героя була бъ покрыта

незмытою нечестю ; але щасливо отбивши ударъ, онъ вхо

пивъ Ноздрева за обѣ єго напасливи руки и державъ

ёго моцно .

Порфире, Павлушко ! кричавъ Ноздревъ, мовь

скаженый, шарпаючись и вырываючись.

Почувши ти слова, Чичиковъ, щобы не робити при

служниковъ свѣдками неприличной сцены и притомъ мѣр

куючи , що держати Ноздрева нѣнащо не здасться ,

выпустивъ его руки. Въ ту саму пору войшовъ IlopФиръ

и съ нимъ Павлушка, тугій хлопище, съ котрымъ дуже

неприємно було мати справу.

Такъ ты не хочешь кончити гры ? говоривъ

Ноздревъ.
Отповѣдай менѣ прямо !

Не можлива рѣчь кончити гру,

чиковъ и выглянувъ въ окно ; днъ побачивъ свою бричку,

котра стояла зовсѣмъ готова , а Селиљанъ дожидавъ, бачи

лось, поклику, щобы подъѣхати пддъ ганокъ ; але зъ свѣ

тлицѣ нѣякъ не можь було выдобутися : въ дверехъ стоя

ли два сяжнисти крѣпосни драбы .

Такъ ты не хочешь кончити гры ? повторивъ

Ноздревъ съ лицемъ палаючимъ якъ въ огни.

Коли бъ ты гравъ такъ, якъ прилично чесному

чоловѣкови.... але теперь не можу.

А, такъ ты не можешь, мізераку ! Коли побачивъ,

що не твоя бере, то й не можешь ! Бийте его ! кри

чавъ днъ не своимъ голосомъ, обернувшися до Порфира

и Павлушки и самъ хопивъ въ руку черешневый цыбухъ.

Чичиковъ поблѣдь, якъ полотно. Онъ хотѣвъ щось сказати ,

але губы его шевелилися безъ голосу . „Бийте его ! “ кри

чавъ Ноздревь, порываючися напередъ съ черешневымъ

цыбухомъ, весь паленѣючій и потнѣючій, немовь штурмо

говоривъ Чи
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Єго

має заткати

вавъ неприступну крѣпость. „Бийте єго ! “ кричавъ днъ

якъ раз'ь такимъ голосомъ, якимъ подчасъ великого штурму

кричитъ до своєй роты : напередъ, дѣти ! “ якій небудь

очайдуша - поручникь , котрого безпамятна хоробрость

такъ вже всѣмъ вѣдома, що выдався окремый наказъ дер

жати ёго за руки подчасъ горячого дѣла. Але поручникъ

почувъ вже военный жаръ , все ходоромъ заходило въ го

головѣ ; передъ нимъ маячѣє Суваровъ, онъ лѣзе на велике

дѣло. „ Напередь, дѣти ! “ кричить днъ, рвеся и не думає

о томъ, що шкодить обдуманому вже планови загального

приступу , що тысячѣ стрѣльныхъ гортаней ѣжатся въ

стрѣльницяхъ неприступныхъ, до самыхъ хмаръ стремля

чихъ стѣнь крѣпости, що мовь пухъ розлетится съ вѣ

тромъ

безсильна рота и що вже свище непро

шена куля , що € го крикливу гортанку .

Але коли Ноздревь и подабавъ на подступаючого подъ

крѣпость очайдушного, безпамятного поручника, то крѣ

пость, до котрои онъ наступавъ, зовсѣмъ не подабала на

неприступну. Противно, крѣпость почувала такій страхъ,

що душа и сховалася ажь въ пяты . Вже столець , ко

трымъ днъ задумавъ було боронитися, вырвали му зъ рукъ

крѣпаки, вже зажмуривши очи, нѣ живый нѣ мертвый

днъ готовився покоштувати черкеского цыбуха свого хо

зяина, и Богъ знає, щобы було съ нимъ сталося ; але судьбѣ

захотѣлося не пустити на поталу боки, плечѣ и всѣ до

бре выховани члены нашого героя. Несподѣвано зазвенѣвъ

наразъ, мовь зъ неба , брязкотливый голосъ звонка, по

чувся выразно гуркотъ колѣсъ подлетѣвшого до ганку

воза и навѣть въ самой свѣтлици роздався тяжкій хранъ

тяжке сапанье розгоряченыхъ коній зъупинившоися

тройки. Всѣ мимохоть зирнули въ окно . Якійсь чоловѣкъ,

вусатый, въ поввойсковомъ сурдутѣ вылазивъ

Запытавши щось въ передпокою , днъ ввойшовъ въ той

самой хвили, коли Чичиковъ не всѣвъ €ще отямитися зо

страху и бувъ въ такомъ жалкомъ положеню, въ якому

ледви чи бувавъ коли якій чоловѣкъ.

ІПозвольте дознатися, хто ту панъ Ноздревъ ?

сказавъ незнакомый, позирнувши съ певнымъ зачудува

ньемъ на Ноздрева, що стоявъ сь цыбухомъ въ руцѣ ,

и

зъ Воза .
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и на Чичикова, що ледво-що почавъ приходити до себе

зъ такой поганои пригоды .

Позвольте попереду дознатися , съ кимъ маю честь

бесѣдувати ? — сказавъ Ноздревъ, наближаючись до него.

Капитанъ-исправникъ.

А чого вамъ треба ?

я приѣхавъ васъ оповѣстити о удѣленомъ менѣ

роспорядженю, що вы находитеся подъ судомъ ажь доки

не прийде рѣшенье въ вашой справѣ.

Що за дурницѣ, въ якой справѣ ? сказавъ но

здревъ.

Вы були вмѣшани въ исторію, при нагодѣ нане

сеня дворянинови Максимову особистой обиды розками

въ пяндмъ станѣ .

Брешете ! я й на очи не видавъ дворянина Ма

ксимова .

Ласкавый пане ! позвольте сказати , що

я офицеръ. Вы можете се сказати свому слузѣ, а не менѣ.

Туть Чичиковъ, не дожидаючи , що отповѣсть на те

Ноздревъ, швиденько за шапку та по за плечѣ капитана

исправника высунувся на ганокъ, сѣвъ въ бричку и ка

завъ Селиљанови погоняти конѣ, що було духу .

вамъ
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Герой нашь таки ажь добре налякався . Хоть бричка

летѣла скъ вѣтеръ и село Ноздрева давно сховалося зъ

виду, закрылося полями, левадами и горбами, а днъ все

ще поглядавъ назадъ съ перелякомъ, немовь ожидаючи, що

ось-ось набѣжить погоня. Духъ єго ледвo переводився, и

коли онь попробувавъ приложити руку до серця, то по

чувь, що оно билося, мовь перепелиця въ клѣтцѣ. „ Ехъ,

тожь то лазню справивъ ! ади, якій то днъ ! “ Тутъ днъ

чимало набажавъ Ноздреву всякого лиха и безголовя ; лу

чилися навѣть негарни слова. Що ж, дѣяти ? Россіянинъ,

тай щевъ пересердю ! При томъ же дѣло було зовсѣмъ

не на жарть. „ Говори, що хочешь“ , сказавъ днъ самъ до

себе, а коли бы не надоспѣвь бувъ капитанъ - исправникъ,

менѣ бъ може й не довелося больше глянути на свѣтъ Бо

жій ! Пропавъ бы я, якъ булька на водѣ , безъ нѣякого

слѣду, не лишивши потомковъ, не здобувши для будущихъ

дѣтей нѣ маєтку нѣ чесного имени. “ Герой нашь дуже

турбувався про своихъ потомковъ.

що за поганый панъ ! думавъ самъ собѣ Ce

я ще не видавъ такого пана. То є, плюнувъ

бы ёму за те ! Ты вoлишь чоловѣкови не дати ѣсти, а

коня ты повиненъ накормити , бо конь любитъ овесъ. Се

що примѣромъ для насъ ѣда, то для него

лифанъ :

Єго пожива :

овесъ : се вго пожива.

Конѣ такожь, бачилось, не корыстно думали про Но

здрева : не только гнѣдый и засѣдатель, але й самъ лы

сый бувъ невдоволеный . Хоть для него ддставався

овесъ завсѣгды троха гършій и СелиФанъ не иначе всы

навъ єму въ жолобъ, якъ только сказавши попереду : „Ехъ

ты поганине ! “ а все таки се бувъ овест, а не просто

сѣно ; днъ хрумсавъ ёго съ смакомъ и часто встромлювавъ

свою довгу морду въ жолобки товаришѣвъ, щобы Отвѣ
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Фана не

свою

нинъ

дати , якій бувъ у нихъ Футрунокъ, особливо, коли Сели

не було въ стайни ; але теперь саме сѣно,

ладно ! всѣ були невдоволени !

Але швидко наглый и зовсѣмъ несподѣваный злучай

перервавъ всѣхъ невдоволеныхъ на самой серединѣ ихъ

невдоволеня . Всѣ, не выключаючи й самого возника, ота

мились и очутилися ажь тогдѣ, коли на нихъ налетѣла ко

ляска съ шестернео конiй и майже надъ ихъ головами

роздався крикъ сидячихъ въ колясцѣ дамъ , сварка и по

грозы чужого возника : „Ахъ, ты непотрѣбе якійсь ! я жь

тобѣ кричавъ на голосъ : повертай, вороно, на право !

Впився, чи що такого ? “

СелиФань почувъ провину, але що Россія

не любитъ признатися передъ другимъ , що днъ

виноватый, то туть таки вымовивъ днъ съ повагою : ,А

ты що такъ розлѣтався ? Чи очи въ шинку заставивъ, чи

що такого ? “ Слѣдомъ за симъ днъ почавъ выцаФувати на

задъ бричку, щобы выслобонитися такимъ робомъ зь чу

жой упряжи, та не такъ то було легко все перепу

талося . Лысый цѣкаво обнюхувавъ своихъ новыхъ това

ришѣвъ, котри опинилися по обохь бокахъ у него. Мѣжь

тымъ дамы сидячи въ колясцѣ, глядѣли на все те съ вы

разомъ страху на лицяхъ. Одна була стара, друга моло

денька, шѣснайцятилѣтна, съ золотистымъ волосьемъ, дуже

гарно и до лиця пригладженымъ на невеличкой головцѣ.

Гарненькій оваль ви лица круглѣвся , мовь свѣженьке яєчко,

коли свѣже, ино-що знесене держить проти свѣтла въ сво -

смаглыхъ рукахь цѣкава клюшниця и пропускає

крозь нөго промѣнье блыскучого сонця ; ви тоненькі ушка

такожь просвѣчували, паленѣючи проймаючимъ ихъ теплымъ

свѣтломъ; при томъ перелякъ на рознятыхъ и такъ застыв

шихъ устахъ, на очохъ слёзы . все те въ нѣй було таке

миле, що герой нашь глядѣвъ на ню колька хвиль ,

звертаючи нѣякои уваги на крутанину мѣжь коньми и

возниками .

ЦаФай, чи чуєшь, ты вороно зъ Нижнего Новго

роду ! кричавъ чужій возникъ. СелиФанъ потягнувъ

вѣзками назадъ, чужій возникъ зробивъ то само, конѣ по

ступилися троха назадъ и потому на ново змѣшалися, по

ихъ

не
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тали

переступавши посторонки . ІПри той нагодѣ лысому коневи

такъ сподобалося нове знакомство , що днъ нѣ-за що не

хотѣвъ выходити 3т коліи , въ котру попався несподѣва

нымъ способомъ , и положивши свою морду на шию нового

свого приятеля , бачилось, нашѣштувавь єму щось до уха,

безперечно страшни дурницѣ, бо чужій конь разъ у разъ

потрясавъ ухами.

Ажь ось на тоту сумѣшку вспѣли зібратися мужики

зъ села, котре, на щастье, було не далеко . Понеже по

добне зрѣлище для мужика настояща благодать, такъ

само, якъ для нѣмця газеты або
касино , то швидко

коло повозу нагромадилось ихъ безъ числа и въ селѣ по

лишалися только стари бабы и мали дѣти . ІІосторонки

Отвязали ; колька штовханцѣвъ лысому коневи въ морду

спонукали Єго поступитися назадъ ; словомъ, ихъ розпу

и розвели . Але чи то досада, яку почули чужи

конѣ за те, що ихъ розлучили съ приятеля ми, чи по про

сту дурнота, хоть и колько цвяхавъ ихъ вӧзникъ, они

не рушались и стояли , мовь врыти. Участь мужиковъ змо

глася до крайной степени. Кождый на перерывъ сунувся

съ дорадою.

Иди, Андрушку, проведи- но ты подручного , що

зъ правого боку, а дядько Митяй нехай сяде верхомъ на

бороздного ! Сѣдай, дядьку Митяю !

Сухорлявый и довгій дядько Митяй, съ рудою боро

дою, вылѣзъ на бороздного коня и стався подобнымъ до

сельской звонницѣ або радше до журавля, котрымъ добу

ваютъ воду зъ кирницѣ. Возникъ ударивъ по коняхъ, та

де тамъ тобѣ : нѣчого не помогь дядько Митяй.

Стой, стой ! — кричали мужики, — сѣдай дишень

ты, дядьку Митяю, на подручного, а на бороздного нехай

сяде дядько Миняй !

Дядько Миняй, широкоплечій мужикь, съ чорною якъ

вуголь бородою и съ черевомъ подобнымъ до того вели

чезного самовара, въ котромъ можь нагрѣти горѣвки для

цѣлого прозяблого ярмарку, съ охотою сѣвъ на бороздного,

котрый мало що не пригнувся подъ нимъ до землѣ.

Теперь дѣло пойде, кричали мужики. ІІод
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той исто

стусуй, подстусуй его ! ушквари батогомъ онъ того по

соловѣлого, — що днъ крутится, якь корамора !*)

Але побачивши, що дѣло не йшло и не помагало нѣ

яке подстусованье, дядько Митяй и Миняй сѣли оба на бо

роздного , а на подручного посадили Андрушка. Въ конци

возникъ выйшовши зъ терпцю, прогнaвь и дядька Митяя

и дядька Миняя , и добре зробивъ, бо зь коній пошла така

пара, якъ колибъ они не переводячи духу пробѣгли ста

цію дороги. Онъ давъ имъ хвилю припочити, а посля того

они пошли сами собою. Черезъ цѣлый част

ріи Чичиковь дуже уважно глядѣвъ на молоденьку не

знакому . Онь колька разівъ пробувавъ съ нею загово

рити, але якось не пройшло до того . А мѣжь тымъ дамы

поѣхали, гарненька головка съ тоненькими чертами лиця

и тоненькимъ станомъ щезла, немовь якій привидъ, и зновъ

лишилися — дорога, бричка, тройня знакомыхъ читателеви

коній, СелиФанъ, Чичиковъ, ровнина и пусти дооколич

на поля. Всюды , де бы то не було въ житю ,

середь жорстокихъ , неотесано-убогихъ и неопрятно

плѣснѣючихъ єго становъ, чи середъ одностайно - холодныхъ

и вкучно -опрятныхъ высшихъ верстовъ, всюды хоть разъ

стрѣнеся на дорозѣ чоловѣкови поява , не похожа на все

те, що лучалося ёму доси видати, що хоть разъ пробу

дитъ въ нѣмъ чувство, не похоже на ти, котри судилося

ёму почувати цѣлый вѣкъ. Всюды, поперекъ якихъ будь

бурь и печалѣвъ, изъ котрыхъ сплѣтався наше житье, ве

село промайне блыскуча радость, якъ иногдѣ блыскучій по

возъ съ золотою упряжею, пышными коньми и меркота

блескомъ оконець наразъ, несподѣвано пролетитъ

поузъ якого небудь глухого, убогого селища, що не видало

нѣчого кромъ простого воза, — и довго мужики стоять

позѣхаючи, съ рознятыми ротами, не закладаючи шапокъ,

хоть давно вже пролетѣвъ и щезъ изъ виду чудовый по

возъ. Такъ такожь и блондинка наразъ, зовсѣмъ несподѣ

ванымъ способомъ показалася въ нашди повѣсти и такъ

чи то

чимъ

*) Корамора — великій, сонливый-комаръ : иногдѣ залетитъ до свѣтанці

и стирчить до небудь самотою на етѣнѣ . До него можь спокойно наблизитися

и вхопити ёго за ногу, почѣмъ оны только отсувався або крушнявся, якъ го

воритъ народъ. Прим. Гоголя.
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и поню

те , она

само щезла. Няй бы лучився на ту пору мѣсто Чичикова

якій небудь двайцятилѣтный молодикъ будь днъ гусаръ,

будь днъ студентъ, чи й такъ таки только - що починаючій ван

дровку життя молодець — и Боже ! що тогдѣ пробудилось

бы , заворушилось бы въ нѣмъ ! Довго стоявъ бы онъ безъ

памяти на одномъ мѣсци встромивши безмысно очи въ даль,

позабувбы й про дорогу и про всѣ ожидаючи єго доганы

та сварнѣ за припӧзненье, позабувбы й себе и службу и

свѣтъ и все, що єсть на свѣтѣ.

Але герой нашь бувъ уже середныхъ лѣтъ и оглядно

холодного характеру. Онъ такожь задумався и думавъ,

але далеко основнѣйше : не таки безрозсудливи, а по части

навѣть и дуже справедливи були вго думы. 2
Славнa бa

бонька ! 4 сказавъ днъ, отчинивши табакерку

хавши табаки. „ Алежь бо що попередъ всего вь нѣй

принадне ? ІІринадне що ино-що лишень,

якъ видно, выпущена изъ якого небудь пансіона або ин

ститута, що въ нѣй, якъ говорится , нема ще нѣчого баб

ского, то єсть именно того , що у нихъ буває саме най

непріємнѣйше. Она теперь якъ дитина, все въ нѣй пряме,

она скаже, що думає, засмѣвся, коли ѣй схоче смѣя

тися. Изъ ней все можна зробити, она може бути чудо ,

а може бути й дрантье — и буде дрантье ! Оть нехай

но лишень теперь до ней возьмутся мамунцѣ та тѣточки .

Черезъ одинъ рокъ такъ ви наповнять всякимъ бабствомъ,

що й самъ родный тато не познастъ. Откӧля не возьмесь

и надутость и церемонность; почне обертатися посли вы

вченыхъ сказдвокъ, почне ломати голову и придумувати,

съ кимъ и якъ и колько треба говорити, як на кого гля

дѣти ; кoжду хвилю буде боятися , щобы не сказати боль

ше, якъ треба, въ конци запутався сама, и

томъ, що почне въ конци лукавити цѣле житье, и выйде

по просту чортъ зна” що ! “ Тутъ днъ якійсь часъ помов

и потому додавъ : „А цѣкаво бы знати , чия она ?

що за одинъ ви батько ? чи днъ богатый помѣщикъ уцти

вого норову, чи такъ таки добромыслячій чоловѣкъ съ ка

питаломъ, нагарбанымъ на службѣ ? Аджежь, коли поду

мати, що до тои дѣвчинки додали бы двѣста тысячокъ

приданого, то зъ неи могъ бы выйти дуже-дуже лакомый

стане на

чавъ
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кусничокъ . Се моглобы зробити, що такъ скажу, щастье

порядного чоловѣка “ . Двѣста тысячокъ такъ приманливо

почали рисуватися въ его головѣ, що днъ въ души почавъ

докоряти самъ собѣ, що за часъ всего клопоту коло по

воздвъ не розвѣдавъ днъ возника, хто таки були проѣзжи.

Але швидко показалося село Собакевича и розсѣяло его

мысли та спонукало ихъ вернутися до свого звычайного

предмету .

Село показалося досить велике ; два лѣсы , березовый

и сосновый, немовь два крыла , одно темнѣйше адруге

свѣтлѣйше, простягалися на право и на лѣво поузъ села ;

на серединѣ виднѣвся деревляный домъ съ ганкомъ, чер

вонымъ дахомъ и темносѣрыми, або радше сказати, ди

кими стѣнами ; домъ въ родѣ тыхъ, яки насъ ставлять

для воєнныхъ осадъ и нѣмецкихъ кольонистовъ. Видно

було, що при вго будованю будовничій разъ въ разъ бо

ровся съ смакомъ хозяина . Будовничій бувъ педантъ и хо

тѣвъ симметрии, хозяинъ — выгоды , и , як видно, въ на

слѣдокъ того, забивъ зъ одного боку всѣ отповѣдаючи

Окна и провертѣвъ замѣсть нихъ одно маленьке, очевидно

потрѣбне для якогось темного закамарка.
Ганокъ такожь

нѣякъ не выпавъ на серединѣ дому, хоть и якъ упирався

будовничій, бо хозяинъ наказавъ одинъ стовпець зъ боку

выкинути и для того показалося не чотири стовпцѣ,

якъ було назначено, а только три. Подворье обведене було

моцными и надмѣрно грубыми деревляными штахетами .

Помѣщикъ, бачилось , богато дбавъ о тревалость. На стайнѣ,,

стодолы и кухнѣ ужити були повноважни
, грубезни де

лины , що мали стояти вѣчность. Деревляни
хаты мужи

ковъ такожь стесани були на диво : не було бѣленыхъ

стѣнъ, вырѣзуваныхъ
узоровъ и прочихъ выгадокъ, за то

все було повязано моцно и якъ належить. Навѣть коло

дязь бувъ общимрованый
такими моцными дубовыми бру

сами, які йдуть только на млыны та на кораблѣ. Словомъ,

все, на що только днъ споглянувъ
, було твердосильне

, не

похитливе, въ якомось моцндмъ и незручномъ порядку.

Подъѣздячи до ганку, побачивъ днъ выглядаючи зъ Окна

майже въ одинъ часъ два лиця : жѣноче въ чѣпци, вузке

и довге, якъ огорокъ, и мужеске кругле, широке, якъ

7
Мертви Душѣ, м . Гоголя.
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оба лиця

самъ

• молдавски дынѣ, що зовутся горлянками , зъ котрыхъ ро

блятъ въ Россіи балалайки, двострунни легки балалайки,

красу и потѣху хвацкого двайцатилѣтного парубяки, мор

гуна и подлизня, що подморгує та присвистує до бѣло

грудихъ и бѣлошіихъ дѣвчатъ, котри зобралися послухати

вго тихострунного треньканя. Выглянувши ,

въ той самой хвили сховалися . На ганокъ выйшовъ льо

кай въ сѣрой куртцѣ съ голубымъ стоячимъ ковнѣромъ

и впровадивъ Чичикова до сѣній , де вже ожидавъ его

хозяинъ. Побачивши гостя, днъ сказавъ коротко :

„Прошу ! “ и повѣвъ ёго до середины дому.

Коли Чичиковь зъ боку поглянувъ на Собакевича,

днъ ёму симъ разомъ выдався дуже подобнымъ до сере

дной величины медведя. Для доповненя подобы, Фракъ на

нѣмъ бувъ зовсѣмъ медвежого цвѣту, рукавы довги, штаны

довги, ступнями ступавъ и въ скось и въ склесь и разъ въ разъ

настолочувавъ на чужи ноги . Барву лиця мавъ загорѣлу,

горячу, яка буває на мѣдяномъ пятаку. Звѣсна рѣчь , що

богато всть на свѣтѣ такихъ людій, надъ обробленьемъ ко

трыхъ природа не довго мудрувала , не уживала нѣякихъ

деликатныхъ орудій, якъ ось : пильниковъ, сверличковъ

и прочого, але по просту рубала зъ цѣлого маху : чемх

нула топоромъ разъ
выйшовъ ндсъ, чемхнула другій

выйшли губы, грубымъ сверломъ провертѣла очи,

и не оглядивши пустила въ свѣтъ, сказавши : „ живе ! “

Така сама крепка и диво здоровенна вдача була

у Собакевича : держався днъ больше низомъ, нѣкь горою,

каркомъ не повертавъ зовсѣмъ и для того неповороту:

рѣдко коли глядѣвъ на того, съ кимъ говоривъ, а за

всѣгды або въ закутокъ печи або на дверѣ. Чичиковъ ще

разъ зирнувъ на него зь боку, коли они проходили сто

лову : медвѣдь ! стёменный медвѣдь ! и треба ще було

такого дивного зближеня : ёго навѣть звали Михайло Се

меновичь.*) Знаючи Єго привычку наступати на ноги,

днъ дуже осторожно ступавъ ногами и пропускавъ ёго

напередъ. Хозяинъ, бачилось, и самъ почувався до того

на

* ) Михайло, въ великорускомъ здробнѣло Миша, а мишею, мишкою 30

вуть такожь медведя. Прим, перев .
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и въ

грѣху и сей же час, запытавъ : Чи не побезпокоивъ

я васъ 24 Але Чичиковъ подякувавъ и сказавъ, що ще не

було нѣякого безпокоєня.

Bвойшовши въ гостинну, Собакевичь показавъ на крѣ

сло и сказавъ зновъ : IIрошу ! “ Сѣдаючи, Чичиковъ по

глянувъ на стѣны и на висячи на нихъ образы. На обра

захъ були все героѣ, все гречески воєводы, намальовани

въ природной величинѣ : Маврокордато въМаврокордато въ червоныхъ

пантальонахъ и мундурѣ , съ окулярами на носѣ, Miявли,

Канари. Всѣ ті героѣ були съ такими товстыми вилицями

и нечуваными вусами, що дрощь пробѣгала по тѣдѣ .

Мѣжь потужными греками, нене знати , якимъ способомъ

и по що, помѣстився Багратіонъ, тонкій , худенькій, съ ма

ленькими хоруговками и гарматами при ногахъ

дуже вузкихъ рамкахъ. Оттакъ зновь слѣдувала героиня

греческа Бобелина, котрoи одна нога выдавалася большою

дтъ цѣлого тулова тыхъ кавальеровъ, що наповняютъ ны

нѣшни сальоны. Хозяинъ, самъ чоловѣкь крепкой и здоровый,

бачилось , хотѣвъ, щобы й свѣтлицю Єво вкрашали такожь

люде крепки и здорови. Поручь Бобелины, при самомъ

Окнѣ, висѣла клѣтка, зъ котрои вызиравъ дроздъ темного

цвѣту сь бѣлыми крапочками , дуже подобный такожь до

Собакевича. Гость и хозяинь не вспѣли помовчати двохъ

минутъ, коли дверѣ гостинной отворилися и войшла хо

зяйка, дама высока, въ чѣпци съ лентами, перекрашеными

домашною краскою. Войшла сна поважно , держачи голову

прямо , якъ пальма.

Се моя Феодулія Ивановна ! сказавъ Соба

кевичь.

Чичиковь поцѣлувавъ руку Феодули Ивановны , ко

тру она майже встромила ёму въ губы , при чѣмъ днъ

мавъ нагоду запримѣтити, що руки були вымыта квасомъ

зъ огорковъ.

Душенько, рекомендую тобѣ , говоривъ дальше

Собакевичь : Павло Ивановичь Чичиковъ ! У губерна

тора и почтмайстра мавъ честь познакомитися.

Феодулія Ивановна попросила ёго сѣсти , сказавши

такожь : „ Прошу ! “ и такъ кивнувши головою, якъ кива

ваютъ акторки, що въ театрѣ представляють королевы.
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якось похоже

ІІбсля того она сѣла на софѣ, накрылася своєю мерино

совою хусточкою и вже не порушила больше нѣ окомъ.

нѣ бровами.

Чичиковъ зновъ подвѣвъ очи до горы и зновъ поба

чивъ Канари съ товстыми вилицями и безконечными ву

сами, Бобелину и дрозда въ клѣтцѣ.

Майже черезъ цѣлыхъ пять минутъ въ хатѣ була

тишина : только чути було, якъ дроздъ стукавъ клювомъ

опрутики деревляной клѣтки, на днѣ котрои онъ збиравъ

дробки хлѣба. Чичиковъ ще разъ оглянувъ свѣтлицю и все

що въ нѣй мѣстилося ; все було моцне, негарне въ высо

кой степени и дивно на самого хозяина

дому : въ кутѣ гостинной стояло пузатө орѣхове бюро на

препоганыхъ чотырохъ ногахъ цѣлковитый медвѣдь ;

столъ, крѣсла, стольцѣ все мало цѣху якоись отяжѣ

лости и непроворности ; словомъ, кождый предметъ, ко-

ждый стольчикъ, бачилось, говоривъ : „ И я такожь Собаке

вичь ! “ або : „И я такожь дуже подобный дo Собакевича“ .

Мы о васъ згадували у предсѣдателя палаты ,

у Ивана Григоровича, сказавъ въ конци Чичиковъ, ба

чучи, що нѣхто не ладится розпочати розмову, — минув

шого четверга . Дуже приємно провели тамъ часъ.

Еге, я небувъ тогдѣ у предсѣдателя, — дтповѣвъ

Собакевичь.

А прегарный чоловѣкъ !

Хто такій ? — сказавъ Собакевичь, глядючи въ заку

токъ печи.

-

Предсѣдатель.

Ну, може се вамъ такъ показалося : днъ только

що масонъ, а то такій дурень, якого свѣтъ не видавъ.

Чичиковъ троха здивовався такимъ по части рѣзкимъ

засудомъ , але Оттакъ отямившися , говоривъ дальше :

— Розумѣсся, кождый чоловѣкъ не безъ хибъ, але за тоЄ.

губернаторъ що за знаменитый чоловѣкъ !

Губернаторъ знаменитый чоловѣкъ ?

Еге, хиба не правда

Першій розбойникъ въ свѣтѣ !

Якъ то, губернаторъ розбойникъ ! сказавъ Чи

чиковъ и нѣ за що не могъ порозумѣти, акъ губернаторъ
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ними не

" идгъ попасти въ розбойники. Признаюся, того бы я

нѣколи не подумавъ, — говоривъ днъ дальше. —
Але по

звольте прецѣнь замѣтити : поступки его зовсѣмъ не

таки : противно, скорше навѣть мягкости въ нѣмъ много .

Тутъ днъ для доказу згадавъ навѣть о кошичкахъ,

Вышиваныхъ Єго власними руками и высказався съ по

хвалою оласкавомъ Єго лицю .

и лице розбойницке ! сказавъ Собакевичъ. — Дайте

лишень єму ножь , та выпустѣтъ €го на розстайни до

роги , зарѣже, за копѣйку зарѣже ! Онъ, и єще вице

губернаторъ се Гога и Магога !

Нѣ, днъ съ въ ладу, подумавъ

«собѣ Чичиковъ. Ану-но заговорю я съ нимъ о полицмай

стрѣ ? се , бачится, єго приятель. Впрочѣмъ, що до

мене , сказавъ днъ, менѣ, признаюсь вамъ, зъ всѣхъ

найбольше подобався полицмайстеръ. Якійсь такій ха

рактеръ прямый, отвертый ; въ лици видно щось добро

душного.

Злодюга ! сказавъ Собакевичь дуже холодно

кровно ; продасть васъ , ошукає, ще й пообѣдає съ

вами ! я ихъ знаю всѣхъ, се все злодѣи ; весь городъ тамъ

такій : злодюга на злодюзѣ сидить и злодюгою поганяє. Всѣ

христoпродавцѣ . Одинъ тамъ только й є порядный чоло

вѣкъ прокуроръ, та й той, коли сказати правду

безрога.

По такихъ похвальныхъ, хоть и троха прикороткихъ

житьеписяхъ Чичиковъ побачивъ, що одругихъ трядни

кахъ нѣчого й згадувати и пригадавъ собѣ , що Собаке

вичъ не любивъ нѣ о комъ добре отзыватися .

Щожь, душенько ? подемо обѣдати, сказала до

Собакевича єго жѣнка.

Прошу ! сказавъ Собакевичь. Затымъ подой

шовши до стола, де була закуска, гость и хозяинъ вы .

пили, якъ слѣдує, по чарцѣ горѣлки, закусили, якъ заку

сує вся широчезна Россія по мѣстахъ и селахъ, то є, всѣ

лякими соленинами и другими збуджуючими апетить бла

годатями и потекли всѣ до ѣдальнѣ ; попереду нихъ, якъ

плывуча гуска, плыла хозяйка. Невеличкій столъ на

крытый бувъ на чотири мѣсця . На четверте мѣсце на
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чи такъ таки

все

дойш ла дуже швидко трудно сказати на певно, що за

одна, дама чи панночка, своячка, окономка

проживаюча въ домѣ щось таке безъ чѣпця , около

трійцяти лѣтъ, въ сорокатой хустцѣ. Є особы, що истну

ютъ на свѣтѣ не як предметъ, а якъ побочни крапинки

або плямки на предметѣ . Сидятъ они на томъ са

момъ мѣсци, однако держатъ голову, ихъ всякій готовъ

уважати мало що не меблемъ и думати , що дтъ роду ще

не выходило слово зъ ихъ устъ ; а мѣжь тым , де небудь

въ дѣвочӧй або въ шпижарни покажеся прямо — ох -хо- хо !

Борщь , душенько моя, сегодня дуже мудрый ,

сказавь Собакевичъ, сербнувши борщу и отваливши собѣ

зъ полумиска величезный кусень няні, звѣсной стравы,

котру подають до борщу и котра складаєcя зъ бараня

чого жолудка, начиненого гречаною кашою , мозкомъ и

ножками. Такой нянѣ, говоривъ днъ дальшіе, оберта

ючися до Чичикова, Вы не достанете въ мѣстѣ. Тамъ.

вамъ чортъ знає що подадуть.

— А все таки , у губернатора страва смачна,,

сказавъ Чичиковъ.

А знаєте вы , въ чого все те приготовлюєся ? вы й

ѣсти не будете, як почуєте.

Не знаю, якъ приготовляєся, о томъ и судити не

можу ; але свиньски котлеты и розварена рыба були пре

добри.

Се такъ вамъ здавалося . Аджежь я знаю, що вони

на рынку купують. Купитъ вамъ той каналiя кухарь, що

вывчився у Француза, кота, обдере єго и подасть на столъ

замѣсть зайця .

Фу, що ты за погань торочишь ! сказала жѣнка

Собакевича .

А щожь душенько ! такъ у нихъ робится : я не

виненъ, такъ у нихъ все робится. Все, що только в не

потрѣбне, що Акулька у насъ мөче, за позволеньемь ка

жучи , въ помыйный цеберъ, они тото въ росблъ, такъ ,

въ росдлъ ! туды ёго !

Ты за столомъ все щось таке розкажешь, от

казала зновъ жѣнка.

Щожь, моя душенько ? сказавъ Собакевичъ;
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домахавъ

якъ бы я самъ тото робивъ.... але я тобѣ прямо въ очи

кажу , що я погани ѣсти не буду. Менѣ жабу хочь цу

кромь облѣпи, — я ви въ ротъ не возьму, и устрицѣ та

кожь не возьму : я знаю, до чого устриця подобна. Возь

мѣтъ барана, — сказавъ днъ, обертаючися до Чичикова , —

се бараняча лопатка съ кашею ! Се не ти Фрикасе , що

роблятъ по паньскихъ кухняхъ изъ баранины, котра по

чотыри добы на ринку валяєся ! Все те повыдумували

доктори Hѣмцѣ та Французы ; я бы ихъ перевѣшавъ за

тоє ! Выдумали діету голодомъ лѣчити ! Що у нихъ

нѣмецка, мягкокостиста натура, то они думають, що й съ

рускимъ жолудкомъ до ладу дойдутъ ! нѣ, се все не то ,

се все выдумки, се все... — Тутъ Собакевичь ажь сердито

головою. Репетують : просвѣта , просвѣта!

а тота просвѣта Фукъ ! Сказавъ бы я й не таке слово ,

тa oть только що за столомъ неприлично . У мене не такъ.

у мене коли свинина цѣлу свиню давай на столъ, ба

ранина пакуй цѣлого барана , гусятина
цѣлого гу

сака ! Волю я зъѣсти двѣ стравы , а зъѣсти до мѣры,

колько душа потребує ! Собакевичъ
потвердивъ се й

дѣломъ : днъ втаращивъ
половину

баранячои
лопатки собѣ

на тарѣль, зъѣвъ все, обгрызъ и высмоктавъ
до послѣ

днои косточки.

Н-ну, подумавъ Чичиковъ , утого ротъне

дурень .

У мене не такъ, — говоривъ Собакевичъ, вытира

ючи серветою руку ; — у мене не такъ, якъ у якого небудь

Плюшкина : 800 душь має, а жив и обѣдає горше мого

пастуха.

Хто такій той Плюшкинъ ? спытавъ Чичиковъ.

Злодюга ! отповѣвъ Собакевичъ.— Такій скныра,

й представити трудно . Въ тюрмѣ криминальники

краще жиютъ, якъ днъ; всѣхъ людей переморивъ голо

домъ.

Чи правда ? — подхопивъ съ зацѣкавленьемъ Чи

чиковъ, и вы говорите, що у него справдѣ люде вми

раютъ въ великомъ числѣ ?

Якъ мухи мрутъ.

якого
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На те, , какухи? А позвольте опытати , якъ

якъ

не

далеко живе днъ отъ васъ ?

За пять верстовъ.

За пять верстовъ ! скрикнувъ Чичиковъ ина

вѣть почувъ, що серце забилося у него живѣйше. Але

такъ выѣхати зъ вашихъ вороть, то се буде на

право чи на лѣво ?

Я вамъ навѣть не раджу дороги знати до такого

собаки ! сказавъ Собакевичь. Меньшій грѣхъ зайти

въ яке небудь неприличне мѣсце, нѣжь до него..

нѣ, я запытавъ для якой - небудь.... а такъ

только, радъ бы познати всѣляки мѣсця, дтповѣвъ на те

Чичиковъ.

За баранячою лопаткою слѣдували сѣканцѣ, зъ ко

трыхъ кождый бувъ далеко большій дтъ тарѣлки, дальше

индикъ завбольшь теляти, напханый всякимъ добромъ : яй

цями, рижомъ, печѣнками и Богъ зна чимъ, що все колодою

лягало, въ жолудку. Тымъ и закончився обѣдъ, але коли

встали зъ за стола, Чичиковъ почувъ въ собѣ ваги на цѣ

лый пудъ больше. Пошли до гостинной, де вже стояли

на тарѣлцѣ конФитуры — нѣ грушѣ нѣ сливы нѣ други

ягоды , котрыхъ впрочѣмъ не кушали нѣ хозяинъ нѣ

гость. Хозяйка выйшла въ той цѣли, щобы накласти тыхъ

конФитури ще й на други тарѣлки . Користуючися ви не

присутностю, Чичиковъ обернувся до Собакевича, котрый

лежачи въ Фотелю, только покректувавъ по такомъ сы

томъ обѣдѣ и пропускавъ ротомъ якась незрозумѣли звуки,

крестячися и що хвилѣ закрываючи ротъ рукою
Чичи

ковъ обернувся до него словами : « Я хотѣвъ

бы побалакати съ вами про одно дѣльце . “

Ось еще конФИтуры, сказала хозяйка, вертаю

чися съ тарѣлкою : редьковь варена въ меду.

А ось мы ви опдсля ! сказавъ Собакевичъ.

Ты теперь иди до своєи свѣтлицѣ , а мы съ Павломъ и.

вановичемъ поскидаємо Фраки , припочинемъ крыхоточку.

Хозяйка вже було высказала охоту послати за пу

ховиками и подушками
, але хозяинъ сказавъ : Нѣчого, мы

припочинемо
на Фотеляхъ

! и хозяйка выйшла .

съ такими

1
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дегкаСобакевичь зъ
похиливъ голову , готовлячися

слухати, що се за дѣльце таке.

Чичиковъ зачавъ якось дуже зъ далека , доткнувъ въ

загалѣ всей россійской державы и съ великою похвалою вы

сказався о ви ширинѣ, сказавъ, що навѣть сама давна

Римска имперія не була така велика и що чужесторонни

народы справедливо подивляютъ.... ( Собакевичь все слу

хавъ, нахиливши голову) и щo пocля истнуючихъ установъ

той державы , котрой въ славѣ нема ровной, ревизійни

душѣ, скончивши вандровку дочасной жизни , числятся все

таки на ровни съ живыми ажь до нового ревизійного

спису, хоть въ замѣну за то ново народжени не втяга

ются до подушныхъ списовъ, щобы такимъ способомъ не

обтяжувати урядовыхъ канцелярій множествомъ дробныхъ

и непотрѣбныхъ дослѣдовъ и не побольшувати запута

нины и безъ того вже дуже запутаного державного ме

ханизму.... ( Собакевичь все слухавъ съ нахиленою головою)

и що прецѣнь, при всѣй справедливости той установы ,

она буває по части утяжлива для многихъ властителѣвъ,

зобовязуючи ихъ платити податки такъ, Якъ бы за живый

предметъ, и що днъ, чуючи до него особисте поважанье,

готовъ бы навѣть по части приняти на себе той дойсно

важкій обовязокъ. Про головный предметъ Чичиковъ выра

зився дуже осторожно : зовсѣмъ не назвавъ душѣ мертвыми ,

а только не истнуючими.

Собакевичь слухавъ все по давному, нахиливши го

лову, и щобы хочь що небудь похоже на выразъ показалося

на Єго лици. Бачилося , що въ томъ тѣлѣ зовсѣмъ не було

душѣ, або коли й була у него, то зовсѣмъ не на томъ

мѣсци, де бы належалося, а якъ у безсмертного Кощѣя,

десь за горами и прикрыта такою грубою. шкаралупою,

що все, щобъ тамъ не ворушилося на ви днѣ, не выкли

кувало зовсѣмъ нѣякого потрясеня на поверхности.

А за тымъ ? сказавъ Чичиковъ, ожидаючи от

повѣди не безъ певного зворушеня.

Вамъ треба мертвыхъ душь ? спытавъ Соба

кевичь дуже по просту, безъ найменшого здивованя , не

новь бы дѣло йшло охлѣбъ.
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зновъ

вамъ сказавъ

вивъ на голосъ :

Такъ, сказавъ Чичиковъ, и змякшивъ

выраженье, додаючи : неистнуючихъ “.

Найдутся, чому ж не найти ? сказавъ Со

бакевичь.

А коли найдутся, то вамъ безъ сумнѣву.... при

ємно буде ихъ позбутися ?

Позвольте, я готовъ продати,

Собакевичь, вже поднявши троха голову и помѣтивши ,

що купець напевно мусить мати ту яку небудь корысть.

Чортъ бери ! подумавь собѣ Чичиковъ,

той вже продав скорше, нѣжь я заикнувся и промо

А, примѣромъ, яка жь бы цѣна ?

хоть впрочѣмъ се такій предметъ, щопредметъ, що о цѣнѣ навѣть

чудно....

Та, щобы не просити у васъ больше нѣжь треба,

— по сто рублѣвъ за штуку, сказавъ Собакевичь.

ІІо сто ! скрикнувъ Чичиковъ, рознявши ротъ

и поглядѣвъ ёму въ сами очи, не знаючи , чи самь днъ не

дочувъ, чи може языкъ Собакевича, по своѣй тяжкой вдачи

не такъ повернувся , и бовкнувъ мѣсто одного слова друге.

Щожь, хиба се для вась дорого ? сказавъ Со

бакевичь и оттакъ додавъ : „А яка бы , прецѣнь ваша цѣна ?

Моя цѣна ! Мы певно якь небудь помылилися

або не порозумѣли одинъ другого, позабули, о що йде рѣчь.

Я зъ своєи стороны думаю, положивши руку на серце, по

Осѣмъ гривень за душу, се ажь надто гарна цѣна !

Отъ куды забѣгли ! по осѣмъ гривенокъ !

Щожь ? по моѣй думцѣ, якъ я вважаю, больше

не можь .

ce такожь

Адже жъ я продаю не ходаки .

Але признайте сами , прецѣнь жө

и не люде .

То вы думаете найти такого дурня , котрый бы

вамъ за двогривенный продавъ ревизійну душу ?

Але позвольте : по щожь вы называвте ихъ реви

зійными ? Адже жь душѣ сами давно померли , остався

одинъ змысломъ недосяжимый звукъ. Впрочѣмъ, щобы не

входити въ дальшй розговоры надъ тымъ пытаньемъ : по

повтора рубли, коли воля, дахь, а больше не можу.



107
—

гово

Встыдъ вамъ и говорити таку цѣну ! вы знайте

торгъ, говорѣтъ настоящу цѣну !

Не можу, Михайле Семеновичу, ѣй Богу не можу :

чого вже не можь зробити , того й годѣ зробити,

ривъ Чичиковъ, а все таки по повъ рублика ще докинувъ.

Та чого бо вы скупитеся ? сказавъ Собакевичь :

— ѣй Богу, не дорого ! Другій харцызяка ошукає васъ,

продасть вамъ дрантье а не душѣ ; а у мене якъ лущени

орѣхи, всѣ доборни : коли не ремѣсникъ, то якій небудь

другій здоровый мужикъ. Вы роздивѣтся : oть напримѣръ

каретникъ Михѣєвъ ! адже жь больше нѣякихъ повозовъ

и не робивъ, якъ только на ресорахъ. и не то, якъ бу

ває московска робота, що на одну годину : сильно ро

бивъ.... санъ и обобье и полякерує !

Чичиковъ рознявъ ротъ въ той цѣли, щобы запримѣ

тити , що Михѣєва прецѣнь же давно на свѣтѣ нема ;

але Собакевичь попавъ, якъ кажеся, въ саму течію бе

сѣды : де не взявся запалъ и даръ слова.

A Пробка Степанъ, тесля ! я голову даю о закладу,

коли вы найдете де такого мужика. Адже що за сила се

була ! Коли бъ бувъ служивъ въ гвардій,
ёму бы Богъ

знає що дали : три аршины , ще й пядь ростомъ !

Чичиковъ зновъ хотѣвъ запримѣтити, що й Пробки

нема на свѣтѣ ; але Собакевича, якъ видно, прострунило :

полилися таки потоки бесѣды , що только уха розвѣсь.

Милушкикинъ цегольникъ ! могъ поставити печь въ

якомъ хочете домѣ. Максимъ Телятниковъ, швець : що

шиломъ дзьобне, то чоботы ; що чоботы , то и спаси Богъ,

и хоть бы въ ротъ горѣвки. А Ярема Сорокопльохинъ !

та той мужикъ одинъ за всѣхъ стане : въ Москвѣ торгу

вавъ ; одного зароботку приносивъ до пять сотъ рублѣвъ.

Адже жь ось якій народъ! Се не то, що вамъ продавъ

якій небудь Плюшкинъ !

Але дозвольте, въ конци Чичиковъ,

вачудуваный такою богатою потопою бесѣды , котрой, ба

чилось , и конця не було, по що вы вычислюєте всѣ

ихъ прикметы ? Адже жь зъ нихъ теперь пожитку нема

нѣякого, адже жь все те народъ мертвый. Мертвымъ тѣ

домъ хочь плоты подпирай, говорить приповѣдка.

сказавъ
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така

Та оно то такъ, що мертвый, сказавъ Соба

кевичь, немовь бы надумавшися и пригадавши собѣ, що

они й справдѣ були вже мертви, а оттакъ додавъ :

впрочѣмъ и те сказати, що зъ тыхъ людiй, котри теперь

рахуются живыми ? що се за люде ? мухи, а не люде!

Але все ж таки они живи , а се прецѣнь мара !

Ну , нѣ, не мара ! Я вамъ оповѣмъ, якій бувъ Ми

хѣєвъ, такъ вы такого другого не найдете : великанъ

такій, що въ сесю свѣтлицю не влѣзеся.... нѣ, се не мара !

А въ плечищахъ у него сила була, що й у коня

такои нема. Радъ бы я знати, де бы вы въ другомъ мѣ

сци найшли таку мару ? Послѣдни слова днъ вже ска

завъ, обернувшися до висячихъ на стѣнѣ портретовъ Ба

гратіона и "Колокотрони, якъ се звычайно лучався съ роз

мовляючими , коли одинъ зъ нихъ наразъ, не знати для

чого, обернеся не до тои особы , до котрои относятся

слова, а до якой-небудь несподѣвано пройшовшои третои

особы , навѣть зовсѣмъ незнакомой, отъ котрои знає, що

не почує нѣ дтповѣди, нѣ суду нѣ пoтвердженя, але на

котру все таки такъ встромитъ поглядъ, немовь призывав

Єи на посередника — и змѣшаный троха въ першій хвили

незнакомець не знає, чи отповѣдати ёму на дѣло, око

тромъ нѣчого не чувъ, чи такъ постояти, заховавши при

належну приличность, и вже ажь оттакъ отдалитися .

Нѣ, больше якъ два рублѣ я не можу дати,

сказавъ Чичиков .

Позвольте, щобы не банували на мене, що до

рого жадаю и не хочу зробити вамъ нѣякои уступки ,

зволѣтъ по сѣмдесять пять рублѣвъ за душу, только асси

гнаціями ѣй Богу, только по знакомости !

Щожь бо днъ самой рѣчи ? подумавъ

собѣ Чичиковъ, за дурня мене має чи що ? и до

давъ на голосъ : Менѣ дивно, ѣй Богу ! бачится, межи

нами ведеся яке небудь театральне представленье або ко

медія : инакше я не можу собѣ пояснити.... Вы, бачится ,

чоловѣкъ доволѣ розумный, маєте знанье, образованье.

Адже жь предметь прямо Фу, фу ! Щожь днъ вартъ ?

Кому потрѣбный ?

въ

1
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Та ось вы жь значитъ до

якЬ

слово : моя

таки купуєте ;

тръбный.

Туть Чичиковъ закусивъ губу и не найшов , що от

повѣсти. Онъ почавъ було говорити про якісь родинни

бтносины , але Собакевичь дтповѣвъ по просту :

Менѣ не потрѣбно знати, яки у васъ относины :

я въ родинни дѣла не мѣшаюся, се ваша рѣчь. Вамъ ста

до потреба душь и я продаю вамъ и будете каятися,

до не купили .

Два рублики, сказавъ Чичиковъ.

Ехъ, присяй Богу! - вытвердила сорока Якова,

одного за всякого , каже пословиця : якъ затялись

на двохъ, такъ и не хочете зъ нихъ зъѣхати. Вы давайте

справедливу цѣну !

Ну , вже, чортъ ёго побери ! подумавъ

• собѣ Чичиковъ : — по повъ рубля ще прикину собацѣ на

орѣхи !
Нехай и такъ, по повъ рубля прикину.

Ну, позвольте, и я вамъ скажу такожь своє по

слѣдне пятьдесять рублѣвъ ! Би Богу ,

страта, дешевше нѣгде не купите такого хорошого

народа !

Що за дерунъ ! сказавъ самъ до себе Чичиковъ

и оттакъ говоривъ дальше на голосъ съ певною досадою :

Та щожь бо вы въ самой рѣчи ?... немовь и справдѣ

важне яке дѣло : та я въ другомъ мѣсци ихъ нѣ-по-чому

возьму. Ще кождый съ охотою ихъ менѣ отступить, щобы

только швидше позбутися. Хиба дурень буде держати

ихъ при собѣ и платити за нихъ податки !

Але знаєте ви, що таки покупки я се говорю

межи нами , по приязни — не завсѣгды дозволени и нехай

бы я або хто другій розповѣвъ то такому чоловѣкови

не буде нѣякои вѣры при контрактахъ чи й при навязу

ваню якихъ небудь другихъ корысныхъ относинъ.

Ади , куды закидає, поганець!
подумавъ Чичи

ковъ и сейчась же
съ дуже холодно-кровнымъ

видомъ : Якъ вы собѣ хочете, я купую не для якои

небудь потребы , яку вы думаєте, а такъ собѣ, по впо

добѣ власныхъ думокъ. Повтретя рубля не хочете

прощайте !

сказавъ
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пытаня : 2)

Сего не зобьешь, неподатливый ! подумавъ Со

бакевичь. Ну , Богъ съ вами,вами, давайте по тридцять

и берѣтъ ихъ собѣ !

Нѣ , я виджу, що вы не хочете продати бу

вайте здорови !

Позвольте, позвольте ! — сказавъ Собакевичь, не

выпускаючи его руки и наступивши ёму на ногу, бо ге

рой нашь позабувъ устеречися и за тую кару мусѣвъ

засычати и подскочити на одной нозѣ .

Перепрашаю дуже, я , бачится, васъ побезпокоивъ.

Будьте ласкави , сѣдайте ось ту, прошу! — Тутъ днъ посадивъ

ёго на Фотель навѣть съ певною зручностю, немовь такій

медвѣдь, що вже бувавъ въ рукахъ, умѣв и переверта

тися и робити рожни штуки на А покажи,

мисю, якъ бабы парятся ? “ або : „А якъ, мисю , мали дѣти

горохъ крадуть
2а

Далебдгъ, я дармо часъ трачу, менѣ треба спѣ

шитися !

Посидьте одну хвилиночку , ось я вамъ заразъ

скажу приємне для вась слово ! Тутъ Собакевичь под

сѣвъ до него близше и сказавъ ёму тихо до уха, мовь

не знати якій секретъ : „ Хочете , цѣсарске число 24

То є, двайцять пять рублѣвъ ? Нѣ-нѣ-нѣ ! навѣть

четвертой части не дамъ, копѣйки не докину !

Собакевичь замовкъ ; Чичиковъ такожь мовчавъ. Двѣ

минуты стояла мовчанка . Багратіонъ съ орлячимъ носомъ

глядѣвъ за стѣны дуже цѣкаво на сей торгъ.

Яка жъ буде ваша послѣдна цѣна ?

въ конци Собакевичь.

Повтретя рубля .

Би Богу, у васъ людска душа все одно, що

парена рѣпа . Вже хоть по три рублѣ дайте !

сказавъ

Не можу .

Ну, що съ вами робити, — нехай и такъ ! Страта

моя, але вже така собача натура : не мозку , щобь не зро

бити ближнему вдоволеня. Адже жь певно треба й кон

-трактъ зробити, щобы все було въ порядку.

Розумѣвся .
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того

самъ

Ну, отъ жь то ; треба буде до мѣста

ѣхати .

Такъ улaдилося дѣло. Оба постановили, щобы таки

завтра бути въ мѣстѣ и впоратися съ контрактомъ. Чичи

ковъ попросивъ спису мужиковъ. Собакевичь радо при

ставъ на тов и туй таки поддйшовши до бюра, власнору

чно принявся выписувати всѣхъ не только поименно, але

навѣть съ вычисленьемъ похвальныхъ свойствъ.

A Чичиковъ, не маючи що дѣяти , занявся , стоячи зъ

заду, переглядомъ цѣлои Єго просторой стати . Коли по

глянувъ на Єго спину , широку, якъ у Вятскихъ корена

стыхъ коній, и на Єго ноги, похожи на желѣзни стовпы ,

котри ставлять на тротуарахъ, — не могъ не выкликнути

въ собѣ : „ Ехъ, то жь то тебе Богъ обдарувавъ !

се вже справдѣ, як говорять, не ладно прикроєный та

моцно зшитый ! Чи ты вже родився такимъ медведемъ,

чи омедведило тебе селяньске житье, сѣйба збожа, тяга

нина съ мужиками, и ты черезъ нихъ зробився тымъ, що

назывався чоловѣкъ-кулакъ ? Але нѣ : я думаю, ты все

бы бувь такій самь, хоть бы навѣть выховували тебе

посля моды , пустили мѣжь люде, хоть бы живъ ты и въ

Петербурзѣ, а не на селѣ. Вся рожниця въ томъ, що те

перь ты Bчистишь повъ баранячои лопатки сь кашею

и закусишь сѣканцемъ завбольшки съ тарѣлку, а тогдѣ

ѣвъ бы ты яки небудь котлетки съ труфлями . Тай отъ

теперь у тебе подъ рукою мужики : ты съ ними въ зла

годѣ и, розумѣеся , не кривдишь ихъ, бо они жь твои —

значится, самому тобѣ шкода, а тодѣ у тебе були бы

урядиики , котрыхъ бы сильно поштовхувавъ, знаючи, що

не твои, або скубавъ бы касу ! Нѣ, хто вже ку

лакъ, тому въ долоню не розогнутися ! А роздгни куда

кови одинъ або два пальцѣ — ще горше буде ! Нехай бнъ

поскапув вершочки якои небудь науки а оттакъ на якомъ

видномъ мѣсци то то днъ тогдѣ дасться в знаки всѣмъ

тымъ, котри справдѣ познали яку небудь науку ! Ехъ,

якъ бы то всѣ кулаки ...!“

Готовъ списъ , сказавъ Собакевичь обер

нувшися.

Готовъ ? позвольте жь ёго сюды !

они

Онъ пробѣгъ
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его очима и зачудувався надъ Єго докладностю и повно

тою : не только було выразно прописане ремѣсло, станъ,

лѣта и родинни обставины , але навѣть на бокахъ находи

лися замѣтки про захованье, тверезость словомъ, любо

було поглянути.

А теперь позвольте задаточокъ , сказавъ Со

бакевичь.

На щожь вамъ задаточка ? Вы въ мѣстѣ за

однымъ разомъ одержите всѣ грошѣ.

Все, знаєте, такъ вже водится ,
дтказавъ Со

бакевичь.

Не знаю, якъ вамъ дати : я не взявъ съ собою

грошій . А, ось є десять рублѣвъ.

Щожь десять ! дайте принайменше хочь
пять

десять !

Чичиковъ почавъ було дтпиратися, що нема ; але Co

бакевичь такъ твердо сказавъ, що у негоє грошѣ , що

днъ вынявъ ще оденъ банкнотъ и сказавъ :
Нехай и такъ,

ось вамъ ще пятнайцять
, всего двайцять

пять. Только

будьте ласкави квитокъ.

Та на щожь вамъ квитка ?

Все, знаєте , лѣпше квитокъ. Часъ на часу не сто

итъ.... всяко може лучитися .

Добре, дайте жъ сюды грошѣ.

На щожь грошѣ ? ось они у мене въ руцѣ :

скоро только напишете квитъ, въ той хвили ихъ и возьмете.

Але жь позвольте , якъ же менѣ писати квить ?

попереду треба грошѣ бачити.

Чичиковъ выпустивъ изъ руки банкноты Собакеви

чови , котрый наблизившися до стола и накрывши ихъ

пальцями лѣвои руки , другою написавъ на свистку паперу,

що задатокъ двайцять пять рублѣвъ державными ассигна

ціями за спродани душѣ одержавъ въ повнѣ. Написавши

квитъ, днъ ще разъ переглянувъ ассигнаціи .

Банкнотикъ отъ старенькій , сказавъ днъ, роз

глядаючи одинъ банкноть до свѣтла , трошка подер

тый ; ну, та мѣжь приятелями нѣщо на те глядѣти .

Кулакъ , кулакъ! думавъ собѣ Чичиковъ,

а ще й бестія въ додатку.
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А жѣночихъ душь не хочете ?

Нѣ, дякую.

я бы й не дорого взявъ. Для знакомости, по ру

бдикови за штуку.

Нѣ, жѣночихъ душь не потрѣбно .

Ну, коли не потрѣбно, то нѣчо й говорити . На

вподобу нема права : хто любитъ попа, а хто попадю

каже приповѣдка.

ще я хотѣвъ бы васъ попросити, щобы тое

дѣло осталося межи нами, , говоривъ Чичиковъ.

Се вже само собою розумѣвся . Третого сюды нѣ

по-що мѣшати : що по щирости дѣвся межи близькими при

ятелями, се повинно остатися въ ихъ взаимной приязни.

Бувайте здорови ! Дякую, що дтвѣдали : прошу й на даль

ше не забувати : коли нагодится вдльный часокъ, приѣ3 •

джайте пообѣдати, часъ провести.
Може зновъ лучится

чимъ небудь услужити собѣ взаимно .

Еге, якъ бы та не такъ ! подумавъ собѣ

Чичиковъ, сѣдаючи на бричку. По повтретя рубля

влупивъ за мертву душу, чортовъ кулакъ!

Онъ бувъ невдоволеный захованьемъ Собакевича .

Все таки, будь що будь, а чоловѣкъ знакомый, и у гу

бернатора и у полицмайстра видалися , а поступивъ

такъ, якъ зовсѣмъ чужій — взявъ грошѣ за дрантье. Коли

бричка выѣхала зъ подворя, онъ оглянувся назадъ и по

бачивъ, що Собакевичь все що стоявъ на ганку и якъ

бачилось , придивлявся , бажаючи знати , куды гость

поѣде.

Поганець, доси ще стоить! пробубонѣвъ днъ

крозь зубы и казавъ СелиФанови, повернувши до мужиц

кихъ хатъ, дтъѣхати таким способомъ, щобы не можь

було видѣти поѣзду отъ стороны двора. Єму хотѣлося за

ѣхати до ІІлюшкина, у котрого, якъ казавъ Собакевичь,

люде вмирали якъ мухи, — але не хотѣлося , щобы соба

кевичь знавъ о томъ. Коли бричка була вже на конци

села , днъ прикликавъ до себе першого стрѣчного мужика,

що надыбавши десь на дорозѣ грубезне полѣно, волѣкъ

на плечехъ, мовь невтомимый муравель, до своейЄго

ҳаты .

Мертві душѣ, М. Гоголя.
8
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Гей, бородатый ! а якъ проѣхати деси до Плюш

кина, та такъ, щобы не по при паньскій дворъ? — Мужикъ,

бачилось, не знавъ, що на те сказати.

Щожь, не знаешь ?

нѣ, пане, не знаю.

Ехъ ты ! ай сивый волосъ на головѣ ! скныру

Плюшкина не знаешь, того що людій погано годує ?

Ага, полатаный, полатаный ! скрикнувъ му

жикъ. Додавъ днъ ще й сущникъ до слова полатаный,

дуже вдачный, але неуживаный въ приличной бесѣдѣ, че

резъ що мы его й пропускаємо. Впрочѣмъ можь було

догадуватися , що прикладка була дуже дотепна, бо Чи

чиковъ , хоть мужикъ давно вже щезъ изъ виду и они

чимало проѣхали напередъ, все ще всмѣхався, сидячи въ

бричцѣ. Сильно выражаєcя россійскій народъ ! и коли на

градить кого прикладкою, то поде она єму въ родъ и по

томство, потягнеся за нимъ и на службу и въ отставку

и въ Петербургъ и на край свѣта, и хочь на яки от

такъ хитрощѣ поднимайся , хочь и якъ ублагороднюй свои

поступки нѣчо не поможе : крякне само за себе про

звище 3ъ всего свого воронячого горла скаже ясно,

якого ты гнѣзда птиця. Дотепно сказаного , такъ само якъ

и написаного , й топоромъ не вырубаєшь. А вже яке то

дотепне буває все те, що выйшло зъ глубины России, де

нема нѣ нѣмецкихъ нѣ чухоньскихъ нѣ нѣякихъ чужихъ

племень, а все самъ- самородокъ, живый и вдачный рос

сійскій народъ, що не лѣзе за словомъ въ пазуху, не вы

сиджує вго, якъ квочка курята, а влѣплює отъ разу, якъ

пашпортъ на вѣчне ношенье и нѣщо вже потому докла

дати , якій у тебе носъ або губы ; однымъ потягомъ

описаный ты отъ ндгъ до головы !

Якъ несчислиме множество церковъ, монастыровъ съ

банями, наголовниками та хрестами розсыпане по святой

благочестивой России, такъ несчислиме множество племен ,

поколѣнь и народовъ товпится, пестрѣе и мечеся по лицю

землѣ. и кождый народъ, носячій въ собѣ зароды силь,

повенъ творчихъ способностiй, своєи яркои окремѣшности

и другихъ даровъ Бога, самородно отзначувся кождый

словомъ , котрымъ якійсвоинъ вдаснымъ означаючи
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небудь предметъ , въ выразѣ вымалёвує й частину своєи

власнои вдачѣ. Знаньемъ серця людского и мудрымъ по

ниманьемъ жити бдозвеся слово Британця ; легкимъ при

красотникомъ блыснө и розлетится недовговѣчисте слово

Француза ; штучно, придумає своє не кождому доступне,

розумне а худосочне слово нѣмець ; але нема слова , ко

тре бы було такъ замашне, прикладне, котре бы такъ

вырвалося зъ подъ самого серця, такъ бы кипѣло и тре

пещало житъемъ, якъ дотепно сказане россійске слово .
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съ половиною

Колись, давно, въ лѣта мови молодости , въ лѣта без

поворотно проминувшого мого дитиньства , менѣ весело було

подъѣхати першій разъ до незнакомого мѣсця : все одно,

чи се було сѣльце, бѣдне повѣтове мѣсточко, хуторчикъ,

слободка богато цѣкавого Открывали въ нихъ дитинячи

цѣкави очи. Кождый будынокъ, все, що носило на собѣ

печать якои небудь замѣтной особливости, все зупиняло

и зацѣкавлювало мене . Чи скарбовый камѣнный домъ

звѣсной архитектуры, съ Фалшивыхъ оконъ,

самъ самотою сторчачій середъ деревляной тесанои купы

одноповерхихъ мѣщаньскихъ , обывательскихъ домиковъ;

чи кругла, правильна баня, вся оббита бѣлою зелѣзною

бляхою , выдвигнута надъ выбѣленою, якъ снѣгъ, новою

церквою ; чи рынокъ, чи повѣтовый штуцеръ, плентаючійся

по мѣстѣ — нѣчо не уходило свѣжои, тонкой уваги,

и выставивши ндсъ зъ свого подорожного воза я дивився

и на невиданый доси крой якого небудь сурдута, и на

деревляни коробки съ гвоздиками, съ сѣркою жовтѣючоюся

зъ далека, съ родзинками и мыломъ , що мелькали зъ две

рій корѣнного склепу вразъ съ баньками высохшихъ мос

ковскихъ конфектовъ, дивився и на йдучого обочь пѣхо

тного офицера, занесеного Богъ знає зъ якой губерніи на

повѣтови нуды, и на купця проѣздячого въ кучмѣ на лег

кой тарадайцѣ, и летѣвъ думками за

убоге житье. Чи пройде обочь повѣтовый урядникъ,

я вже й задумаюся : куды днъ иде, чи на вечерокъ до

якого небудь свого побратима, чи таки до себе до дому,

щобы посидѣвши зъ повъ годины на ганку, поки не зо

всѣмъ що наляже суморокъ , сѣсти завчасу до вечерѣ, съ

матѣрю, съ жѣнкою, съ сестрою жѣнки и цѣлою родиною ;

и о чѣмъ зайде мѣжь ними розмова въ ту пору , коли

служниця въ намистѣ або хлопчина въ сходженой куртцѣ

ними въ ихъ
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принесе вже після росолу лоёву свѣчку въ довговѣчномъ

домашномъ лѣхтари ? Подъѣзджаючи до села якого небудь

помѣщика, я цѣкаво глядѣвъ на высоку, шпилясту дере

вляну звонницю або широку, почорнѣлу деревляну стару

церковь.
Заманливо мелькали менѣ здалека крозь зелень

дөрөвъ, червона крыша и бѣли дымники помѣщицкого

двора, и я нетерпеливо чекавъ, поки розступлятся на оба

боки закрываючи єго сады и днъ покажеся весь въ своѣй

тодѣ жалься Боже ! зовсѣмъ ще не гидкой по

добѣ ; и зъ тои подобы я старався вгадати , що за одинъ

самъ помѣщикъ: чи бнъ товстый и чи має сындвъ чи

може ажь шѣсть дочокъ съ голоснымъ дѣвчачимъ смѣхомъ,

играшками и вѣчною красунею молодшою сестрицею, и чи

они чорнооки и чи самъ онъ веселои вдачѣ, чи може по

нурый, якъ Жовтень въ послѣдныхъ дняхъ, глядитъ въ

календарь и говорить про вкучне для молодѣжи жито

и пшеницю ?

Теперь я ровнодушно въѣзджаю въ кожде незнакоме

село и ровнодушно гляджу
на его негарну подобу ;

моимъ охолодѣлымъ очомъ непривѣтно , менѣ не смѣшно,

и те, що пробудило бы давнѣйшими лѣтами живый рухъ

на лици, смѣхъ и невмовкаючу бесѣду, те пролѣтає тө

перь поузъ мене, и безъучасна мовчанка лежить на ихъ не

движныхъ устахъ, 0, моя молодость ! о моя свѣждcть !

Поки що Чичиковъ думавъ и въ духу посмѣювався

надъ прозвищемъ, котрымъ мужики честили Плюшкина,

днъ и не запримѣтивъ, якъ въѣхавъ въ середину обшир

ного села, съ множествомъ хать и улиць.
Але швидко

давъ ёму о томъ знати прездоровый
стусанъ, походячій

Оть деревомъ вымощеного
гостинця, передъ котрымъ мѣйс

кій камѣнный брукъ бувь нѣчимъ.

вишѣ вь Фортепянѣ, подоймалися
то въ гору то въ до

дину и неосторожный
проѣзжій достававъ або штовхана

въ потылицю або синець на чолѣ, або лучалося єму сво

ими власными зубами дуже болючо прикусити кӧнчикъ

свого власного языка. Якусь особливу ветхость запримѣ

тивъ днъ на всѣхъ сѣльскихъ
будынкахъ: дерево въ ха

тахъ було темне и старе ; богато стрѣхъ було дѣравыхъ

якъ рөшета ; на иншихъ стремѣло только козлинье на вер

Та патики , якъ кля
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вже

шку та кроквы по бокахъ на подобу реберь. Бачилось, що

сами хозяины познимали зъ нихъ драницѣ и латы , мѣр

куючи, и, розумѣвся, справедливо, що въ дожджь охороны

бтъ нихъ нема, а въ погоду й такъ не капає, а бабитися

въ хатѣ нема за чимъ, коли є мѣсце и въ шинку и на

перехрестныхъ дорогахъ, словомъ де хочешь.

въ хаткахъ були безъ шибокъ, инши були позатыкани

то онучкою то кожушанкою ; ганочки подъ дахами съ по

ручемъ, котри не знати для якихъ причинъ бувають по

чеплени на иншихъ россійскихъ хатахъ , попсувалися

и почорнѣли дуже немалёвничо . По за хатами тяглися

въ многихъ мѣсцяхъ рядами величезни скирты хлѣба, що,

видно, довгенько позастоювалися ; барвою похожи

були они на стару, лихо выпалену цеглу , на ихъ вершку

росла всяка холта и навѣть зъ боку поприростали корчѣ.

Хлѣбъ, якъ видно, бувъ паньскій .бувъ паньскій . Зъ за скиртъ збожа

и старыхъ стрѣхъ зносилися и мелькали на чистомъ воз

дусѣ то зъ права то зъ лѣва, въ мѣру того, якъ бричка

робила повороты , двѣ сельски церкви , одна побочь другой

опустѣла деревляна и мурована съ жовтaвыми стѣ

нами, заплямлена и пороспукана. Кусниками почавъ пока

зуватися паньскій дворъ и въ конци выглянувъ увесь на

томъ мѣсци, де рядъ хатокъ перервався и на мѣсце ихъ

остався голотечею огородъ чи капустяникъ, обведеный

низькимъ, декуды повыламуванымъ плотомъ. Якимось дрях

дымъ инвалидомъ позиравъ сей дивовижный замокъ, дов

гій, довгій безмѣрно . Мѣсцями бувъ днъ на одинъ поверхъ,

иѣсцями на два : на темномъ дасѣ, що не всюды добре

прикрывавъ єго старость, сторчали два бельведеры , одинъ

противъ другого, оба вже перехилени, обмытӣ зъ Фарбы,

котрою колись були помалёвани . Стѣны дому пооблущу

вани були мѣсцями зъ сѣрого вапняного окрытя и, якъ

видно, богато потерпѣли отъ всякихъ непогодъ, дожджѣвъ,

вихровъ и осѣнныхъ перемѣнъ. Зъ оконъ только двоє

були отверти, прочи були замкнени оконницями або на

вѣть позабивани дошками . Ти два окна й собѣ жь були

такожь прислѣповати : на одномъ въ нихъ чорнѣвся при

кливный триугольникъ въ чорного цукрового паперу.

Старый, обширный, розложеный позадъ дому садъ,
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що выходивъ на село и потому пропадавъ въ полю, за

рослый и засохлый, самъ одинъ, бачилось, освѣжувавъ тов

обширне село и самъ одинъ бувъ вповнѣ живописный въ

своѣй малёвничой запустѣлости. Зелеными хмарами и не

правильными, трепетолистыми банями висѣли на небозводѣ

посплѣтани вершечки розростаючихся на волѣ деревъ. Бѣ

лый, здоровенный пень березы , позбавленой вершка, отло

маного бурею чи перуномъ, здвигався зъ тои зеленои гу

щавины и круглѣвся въ воздусѣ, як правильна марму

рова, блыскотяча колюмна ; скосный, остроконечнь й от

ламъ ви, котрымъ пень закончувався въ горѣ замѣс гъ ка

пителя , темнѣвъ на снѣжной єго бѣлотѣ, якъ шапка або

чорна птиця. Хмѣль, що въ низу глушивъ корчѣ бузины,

рябины и лѣсовои орѣшины и оттакъ проплѣвся на вер

шкахъ всего частоколу, спинався въ конци до горы и об

вивавъ до половины надломану березу. Достигнувши ви

середины, днъ отси звѣшувався въ низъ и зачинавъ вже

чѣплятися вершковъ другихъ деревъ, або таки висѣвъ въ

воздусѣ, позавязувавши въ колѣсця свои тонки, цѣпки

вусы , легко колысани вѣтромъ. Мѣсцями розступалися зе

лени гущаки , облити сонцемъ, и показували неосвѣчену

мѣжь ними заглубину, меркотячу, мовь темна пропасть ;

она цѣла була оповита тѣнею и въ Єи чорной глубинѣ

ледво- ледво мелькали : вузенька, крута дорожка, звалене

поруче, перехилена альтанка , дуплавый, дряхлый пень

ивы, сивавый вепринникъ, що густою щѣтиною

тыкавъ въ за ивы посохли отъ страшной глушины , пере

путани и посхрещувани листки и сучки , авъ конци мо

дода гилька клена , протягаюча зъ боку своє зелене, лапа

сте листье ; подъ одинъ листочокъ Богь знає якимъ спосо

бомъ подхопилося сонце и разомъ зробило Єго проздрча

стымъ и огнистымъ, чудово блыскотячимъ въ той густой

темнотѣ. Зъ боку, при самомъ краю саду, колька высоко

рослыхъ, не въ ровень съ другими осикъ, поддвигали вели

чезни воронячи гнѣзда на трепечущина трепечущи свои вершечки .

у иншихъ нихъ Отченхнути и не до разу дтпавши

тилѣ висѣли долдвъ вразъ съ пересохлымъ листьемъ. Сло

вомъ, все було гарне, якого не выдумає нѣ природа нѣ

штука, але якъ буває только тогды , коли они здадутся

вы

Зъ
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якого

до купы, коли по нагромадженомъ, неразъ безъ толку ,

трудѣ чоловѣка пройде своимъ оконечнымъ рѣзцемъ при

рода, облегчитъ ваговити массы, знѣвощитъ грубо въ очи

впадаючу правильность и жебрачи прогалины , крозь ко

три проглядає голый, неприкрытый плянъ, и надасть чудову

теплоту всему, що створилося въ холодѣ розмѣренои чи

стоты и огрядности.

Зробивши одинъ чи два повороты, герой нашь опи

нився въ конци передъ самымъ домомъ, котрый показався

теперь ще больше сумовитымъ. Зелена плѣсень вже по

крыла збутвѣле дерево на парканѣ и воротахъ. Купа бу

дынковъ челядныхъ, шпихлѣровъ, погребовъ видимо

перестарѣлыхь тѣснилася на подворю ; побочь нихъ

на право и на лѣво виднѣлися ворота, ведучи на други

подворя . Все говорило , що ту колись кипѣло господарство

на великій розмѣръ, а все выглядало нынѣ похмуро. Нѣ

чого не видно було оживляючого картину
нѣ отчиня .

ючихся дверей, нѣ выходячихъ ётки небудь людей, нѣ

живого пбраня та домашныхъ заходовъ. Только

одна головна брама була розтворена, тай то для того, бо

въѣхавъ мужикъ съ наладованымъ возомъ, покрытымъ ро

гожею ; днъ показався неначе нарочно для оживленя сего

вымершого мѣсця : иншою порою й тая брама була на

глухо заперта, бо въ зелѣзномъ скоблѣ висѣвъ здоровен

ный замокъ. Край одного будынку Чичиковъ швидко поба

чивъ якусь Фигуру, котра зачала сперечатися съ мужи

комъ, що приѣхавъ возомъ. Довго днъ не могъ розпознати,

що се була за Фигура, баба чи мужикъ. Одѣжь на нѣй

була зовсѣмъ неозначена , дуже похожа на жѣночу капо

ту : на головѣ колпакъ, якій носятъ сѣлъски ключницѣ ;

одинъ только голосъ выдався ёму троха за грубымъ для

женщины . „Ой баба ! “ подумавъ днъ собѣ и туй таки

додавъ : „ Ой нѣ ! таки баба ! 4 сказавъ днъ въ

конци на голосъ, придивившися уважнѣйше. Фигура зъ

свого боку уважно глядѣла на него . Бачилось, що гость

бувъ для неи диковина, бо она оглядѣла не только вго ,

але и СелиФана и коній, починаючи дтъ хвоста ажь до

морды . По высячихъ у неи

А все

за поясомъ ключахъ и до
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Нема дома,

томъ, що она ганьбила мужика досыть гидкими словами ,

Чичиковъ домѣркувався, що се запевно ключниця .

Послухай, матусю, сказавъ днъ вылазячи зъ

брички, що панъ ?....

перервала Ключница , не дожида

ючи конця пытаня и оттакъ, перегода хвилину , додала : —

А чого вамъ треба ?

Дѣло є.

Идѣтъ до свѣтлицѣ ! сказала ключниця дтвер

нувшися и показавши єму спину, заталапану мукою и съ

великою дѣрою понизше .

Онъ вступивъ въ темни, широки сѣни , зъ котрыхъ

подуло холодомъ, якъ въ пивницѣ. Зъ сѣней днъ зайшовъ

до свѣтлицѣ, такожь темной, ледви - ледви озареной свѣ

тломъ, що продиралося крозь широку шпару понизше

дверій. Отворивши ти дверѣ днъ въ конци опинився въ

свѣтлѣ и зачудувався надъ тым"ь неладомъ, якій єму по

казався . Здавалося , немовь въ домѣ десь мыютъ подлоги

и сюды на часъ нагромадили всѣ меблѣ. На одномъ столѣ

стояло навѣть зломане крѣсло и порядъ нөго годинникъ

съ зъупиненымъ маятникомъ, на котромъ павукъ вже за

снувавъ павутину. Туй такожь стояла, приверта бокомъ

до стѣны , шафа съ старосвѣтскимъ срѣбломъ, скляночками

и китайскою порцеляною. На бюрѣ, выложендмъ мозайкою

зъ перловой матицѣ, котра декуды повыпадала , лишивши

по собѣ только жовтеньки жолобки повни клию, лежало

множество всѣлякои всѣлячины : купа дробно записаныхъ

папѣрчиковъ, накрытыхъ мармуровымъ, позеленѣлымъ тя

гарцемъ съ яєчкомъ на версѣ, якась старосвѣтска книжка

въ шкӧряной оправѣ червонымъ
вытискомъ , ци

трина вся высохла , ростомъ не больша якъ мѣсковый

орѣхъ, отломлена ручка крѣсла, чарка съ якимось плы

номъ и трема мухами, накрыта письмомъ, кусничокъ дяку,

кусничокъ десь-то поднятои онучки, два пера, захлапани

чорниломъ, высохли якъ въ сухотахъ, зубочистка зовсѣмъ

пожовкла, котрою хозяинъ, може бути, довбавъ въ своихъ

зубахъ ще передъ нападомъ Француздвъ на Москву.

По стѣнахъ навѣшано було дуже тѣсно и безъ по

рядку колька образовъ : подовгастый, пожовклый малюнокъ

СЬ
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съ

шапкахъ и

якоись битвы величезными бубнами , кричачимы

жовнѣрами въ трирогатыхъ съ тонучими

коньми, безъ скла , вставленый въ рамы зъ червоного де

рева съ тоненькими бронзовыми повязками и бронзовыми

кружечками по рогахъ. Порядъ съ ними занимала повъ

стѣны величезна почорнѣла картина, малёвана олѣйными

Фарбами, представляюча цвѣты , овочѣ, розрѣзаный гар

бузъ, свинячу морду и висячу въ низъ головою качку.

Зъ середины стелѣ висѣвъ павукъ въ мѣховдмъ Футералѣ,

що отъ пороху стався подобный до шовкового кокона ,

въ котромъ сидить червачокъ. Въ кутѣ свѣтлицѣ на по

длозѣ була наложена купа того, що погрубше и що негодне

лежати на столахъ. Що именно находилося въ купѣ, годѣ

було отгадати ; бо пороху на нѣй була така груба вер

ства , що у кождого, хто ви доткнувся , руки ставали не

мовь вь рукавичкахъ; выразнѣйше отъ всего прочого вы

стoрчувавъ оттамъ беломленый кусень деревляной лопаты

и стара подошва чобота. Нѣяк, не можь було сказати ,

щобы въ той свѣтлици мешкала жива истота, коли бы

пробуванье ви не звѣщавъ старый, выходженый колпакъ,

лежачій на столѣ. Поки днь розглядав, всѣ ти дивовижни

приборы, отворилися бочни дверѣ и войшла сама

ключниця , котру днъ стрѣчавъ на дворѣ. Але ту днъ

увидѣвь, що се бувъ скорше ключникъ, нѣжь ключниця ;

Ключниця бодай бороды голить , сей , про

тивно, голивъ и то, бачилось, досыть рѣдко , бо весь под

бородокъ съ долѣшною
частію подабавъ у него на гре

блицю зъ зелѣзного дроту, якою въ стайняхъ чешутъ ко

ній. Чичиковъ, надавши пытаючій выразъ свому лицю,

ожидавь нетерпеливо
, що хоче сказати єму ключникъ.

Ключникъ такожь зъ своей стороны ожидавъ, що хоче

сказати єму Чичиковь. Въ конци послѣдный, зачудуваный

такимъ дивнымъ захованьейъ
, отважився

запытати .

Щожь данъ ? дома, чи нѣ ?

Ось тутъ вамъ хозяинъ,

повторивъ Чичиковъ.

Що, батечку, слѣпи вы чи що ? сказавъ клю

Ехъ, exъ ! Адже жь хозяинъ я !

Тутъ герой нашь мимоволѣ отступився назадъ и ува

тая

не a

сказавъ КлючникЬ.

Де ?

чникъ.
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не

жно поглядѣвъ на него . Єму лучалося видѣти не мало

всякого роду людій, навѣть такихь, якихъ намъ съ чита

телемъ може й нѣколи не лучится бачити ; але такого

днъ ще не видавъ. Лице єго не представляло нѣчого осо

бливого : оно було майже таке саме, якъ у многихъ су

хорлявыхъ старцѣвъ; только одинъ подбородокъ высу

нувся далеко напередъ, так, що днъ мусѣвъ за кождый

разъ закрывати Єго хустиною, щобы не приплювати ; ма

деньки очи Єго не погасли , а бѣгали зъ подь высоко на

вислыхъ бровъ, якъ мыши , коли высунувши зъ темныхъ

норъ свои остреньки морды , настороживши уха и морга

ючи вусами , они вызирають, чи затаився де кдтъ

або пустошокъ хлопака и недовѣрчиво нюхають самый

воздухъ. Далеко замѣтнѣйша була єго одѣжь. Нѣякимъ

способомъ нѣ стараньемъ не можьможь було доглупатися, зъ

чого злѣпленый бувъ єго шляФрокъ : рукавы и верхнй

полы до той степени засмальцювалися и затовщилися , що

подабали на юxтъ, зъ якого роблять чоботы ; зъ заду за

иѣсть двохъ телѣпалися чотири полы, зъ котрыхъ кла

итями лѣзда бавовна. На шиѣ у него такожь було повя

зане щось таке, чого не можь було розпознати : чи то

панчоха , чи подвязка чи налигачь, а только певно не кра

ватка . Словомъ, коли бъ Чичиковъ стрѣнувъ вго, такъ

прибраного, де небудь при церковныхъ дверехъ, то пра

вдоподобно давъ бы єму мѣдяный грошь ; бо въ честь на

шого героя треба сказати , що серце у него було мило

сернө и днъ нѣякъ не могъ удержатися, щобы бѣдному

чоловѣкови не подати мѣдяного гроша. Але передъ нимъ

стоявъ не жебракъ, передъ нимъ стоявъ помѣщикъ. У того

поиѣщика було звышь тысяча душь и нехай бы попро

бувавъ хто найти у кого другого только хлѣба, зерномъ,

шукою и такъ въ скиртахъ, у кого бы перерубы,

швихлѣрѣ и сушарнѣ завалени були такимъ множеством,

полотенъ, суконь, кожуховъ, выправленыхъ и сырыхъ,

сушеною рыбою и всякимъ овощемъ та грибами. Заглянувъ

бы хто небудь до него на обору, де наготовлено було

на запасъ всякого дерева и посуды нѣколи неуживаной,

єму бы здавалося, чи вже днъ як небудь не заблу

кавъ до Москвы на деревляный складъ, куды щоденно

таки
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той

и все,

вандрують запопадливи тещѣ и свекрухи съ кухарками

позаду, купувати свои хозяйски знадобы иде горами бѣ

дѣвся всяке дерево, тесане , точене , рѣзане и плетене :

бочки, сусѣки, цебры , дѣжки, кoнoвцѣ съ рильцами и безъ ри

лець, барылки, прикадки , поливанницѣ, въ котрыхъ бабы поли

ваютъ шматье, и проче подробье, коробки зъ тонкой гну

осичины, кошелѣ зъ
плетенои бөрестины и богато

всего , що йде на потребу богатой и бѣдной Россіи. На

що бы, бачилось, потрѣбна була ІІлюшкинови така про

пасть подобного знадобя ? За цѣле житье не пройшлось

бы зужиткувати ихъ навѣть въ двохъ такихъ маєтностяхъ,

яка була у него ; но єму й того выдавалося мало . Не вдо

воляючися тымъ днъ ходивъ ще кождый день по улицяхъ

свого села, заглядавъ по подъ мостики, по подъ кладки,

що только попадалось єму стара подошва,

бабска онучка, зелѣзный гвоздь, глиняный черепокъ

все таскавъ до себе и складавъ въ тую купу, котру Чи

чиковь побачивъ въ кутѣ свѣтлицѣ. „ Онъ вже рыбакъ по

шовъ на ловлю ! “ говорили мужики, коли бачили его йду

чого за добычею. исправдѣ, за нимъ не було вже чого

замѣтати улицю : чи то лучилося проѣзжаючому офицерови

загубити острогу острога тая въ той же хвили ван

друвала на звѣсну купу ; чи то баба, якъ небудь загу

тавшися коло керницѣ, забувала ведро, днъ и ведро во

лѣкъ туды жь. Впрочѣмъ коли мужикъ похопився и заразъ

таки напосѣвся на него, днъ не перечився и отдававъ

ухоплену рѣчь ; але скоро только она попалася въ купу ,

тогдѣ аминь духу святый ; днъ божився, що се рѣчь 6го,

котру купивь тогдѣ й тогдѣ, у того й того, або доставъ

въ спадку по дѣду. Въ своѣй свѣтлици днъ поднимавъ

зъ домоста все, що только побачивъ : кусничокъ дяку ,

свистокъ паперу, перце, и все те клавъ на бюро або

на окно .

А прецѣнь же бувъ часъ, коли днъ только бувъ

ощаднымъ хозяиномъ, мавъ жѣнку й дѣти и сусѣды за

ѣздили до него пообѣдати, слухати и вчитися у него хо

зяйнованя и мудрои скупости ! Все плыло живо и посту

цало розмѣренымъ ходомъ : крутилися млыны, били ступы,

працювали суконни фабрики, столярски варстаты , прядѣльні;
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чок ..

всюды , у все вглядало быстре око хозяина, що мовь не

всыпущій павукъ бѣгавъ хлопотливо, але росторопно по

всѣхъ закуткахъ своєи господарской павутины. Надто

сильни чутя не отбивалися въ рисахъ єго лиця , але въ

очохъ свѣтився розумъ ; досвѣдомъ и знаньемъ свѣта про

никнута була єго мова и гостеви любо було єго слухати ;

ввѣчлива и бесѣдлива хозяйка славилася гостинностю ; на

зустрѣчь выходили двѣ краснолици дочки, обѣ жовтокоси

и свѣжи, якъ рожѣ; выбѣгавъ сынъ, пустый хлопчина,

и цѣлувався съ всѣми, мало звертаючи уваги на то, чи

радъ чи не радъ бувъ тому гость . Въ домѣ открыти були

всѣ Окна ; ОФицины були заняти кватирою учителя Фран

цуза , который гарно голився и бувъ великій стрѣлець ; за

всѣгды приносивъ чи то тетерку чи дику качку, а иногдѣ

й сами горобячи яйця , зъ котрыхъ казавъ смажити собѣ

яєчницю, бо больше нѣхто єи въ дому не ѣвъ. Въ офици

нахъ жила такожь єго краянка , учителька двохъ панно

Самъ хозяинъ приходивъ до обѣду въ сурдутѣ,

хоть троха приношендмъ, а все таки огряднёмъ ; локтѣ

були въ ладу ; нѣгде нѣякои латки. Але добра хозяйка

вмерла ; часть ключѣвъ, а съ ними й дробныхъ клопотовъ

перейшла на его руки. Плюшкинъ ставъ неспокойнѣйшій

и як всѣ вдовцѣ, недовѣрчивѣйшій и скупѣйшій . На старшу

доньку, Олександру Степановну днъ не могъ у всём у зда

тися , та й мавъ слушность, бо Олександра Степановна

швидко втекла съ штабовымъ ротмистромъ Богъ-зна якого

конного полку и звѣнчалася съ нимъ десь на борзѣ, въ

деревляной церквѣ, знаючи, що отець не любитъ офице

ровъ за для дивного пересуду, немовь бы то всѣ воєнни

картарѣ та марнотратники . Отець пославь ѣй на дорогу

проклятье, але доганяти не квапився. Въ домѣ стало ще

пустѣйше. У пана почала чимъ разъ выразнѣйше проя

влятися скупость ; вѣрна ви приятелька , сивизна, но по

чала промѣтуватися въ єго шерсткомъ волосю, ще больше

помогла ѣй розвитися. Учитель Французъ здставъ дтпра

вленый, бо сынови пройшла пора на службу ; мадамъ 30

стала прогнана, бо показалася не безгрѣшною въ дѣлѣ

выкраденя Олександры Степановны ; сынъ, котрого отець

пославъ до губерніяльного мѣста въ той цѣли , щобы про
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вѣдавъ въ палатѣ, якъ днъ выражався, службу усуще

ственну “, приставъ замѣсть тогозамѣсть того до полку и написавъ

до Отця, вже по своѣмъ прикомендөрoвaню, просячи гро

шей на мундуръ. Зовсѣмъ природна рѣчь, що на тов одер

жавъ, якъ каже простый народъ, Фигу. Въ конци по

слѣдна донька, що осталася при нѣмъ въ дома , померла,

и старый батько очутився самъ одинъ сторожемъ, хоро

нителемъ и властителемъ своихъ богацтвъ. Одинoке житье

дало сыту поживу Єго скупости , котра , якъ звѣсно мае

вовчій голодъ, и чимъ больше пожирає, тымъ больше стає

несыта ; людски чувства , котри и безъ того не були въ

нѣмъ глубоки, що хвилѣ плытшали и кождои днины що

небудь утрачувалося въ той запустѣлой розвалинѣ. Ажь

ось лучилося по ту пору, немовь нарочно на потвердженье

Єго неохоты до воєнныхъ, що сынъ Єго програвся въ

карты ; днъ пославъ єму отъ душѣ своє батьковске про

клятье и нѣколи вже не бувъ цѣкавый знати, чи жив днъ

на свѣтѣ, чи нѣ. Съ кождымъ рокомъ зачинялися окна

въ 6го домѣ , въ конци осталося только двоє, тай то одно,

якъ вже бачивъ читатель , було залѣплене паперомъ ; съ

кождымъ рокомъ чимъ разъ больше днъ тративъ въ виду

головни части хозяйства , и Єго плыткій поглядъ обертався

на папѣрчики та пера, котри збиравъ въ своѣй свѣтлици ;

чимъ разъ незгодливѣйшій стававъ днъ съ купцями, що

приїздили до него закуповувати Єго господарски выробы :

купцѣ торгувалися, торгувалися и въ конци й зовсѣмъ по

кинули Єго, кажучи, що се бѣсъ, а не чоловѣкъ ; сѣно

и збоже гнили, скирты и стоги перемѣнювалися въ гной,

що хочь капусту сади на нихъ; мука въ засѣкахъ заду

бѣла якъ камѣнь, и треба було сокирою лупати ви; до

суконъ, полотенъ и домашнихъ матерій страшно було

доткнутися — они розсыпалися на порохъ. Онъ вже

забувавъ самъ, колько чого було у него, а тямивъ только,

въ якомъ мѣсци стояла у него въ шаФѣ Фляшка съ остан

комъ якои небудь настойки, на котрой днъ самъ зробивъ

признаку , щобы нѣхто злодѣйскимъ способомъ ви не вы

пивъ, та де лежало яке пѣрце або кусникъ лаку. А мѣжь

тымъ въ хозяйствѣ доходъ збирався по давному : только

само оплаты иусѣвъ принести мужикъ, такимъ самымъ
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приносомъ орѣховъ обложена була кожда баба, только

само поставовъ полотна мусѣла наткати ткачиха. Все те

звалювалося до шпихлѣровъ и все ставало гниль и дѣра

вина, и самъ днъ перемѣнився въ конци въ якусь дѣра

вину на людскости . Олександра Степановна якось то при

ѣздила два разы съ маленькимъ сынкомъ, пробуючи, чи не

можь бы що небудь достати ; видно, що житье въ похо

дахъ съ штабовымъ ротмистромъ не було таке прина

дне, якъ здавалося передъ слюбомъ. Плюшкинъ прецѣнь

же ѣй простивъ и навѣть давъ маленькому внучкови для

забавки якійсь гудзичокъ, що лежавъ на столѣ , але гро

шій не давъ. Другій разъ Олександра Степановна при

ѣхала съ двома дѣточками и привезла єму колачь до чаю

и новый шляФрокъ, бо у татуся бувъ такій шляФрокъ,

на котрый глядѣти було не то совѣсно, але навѣть

Встыдно . ILлюшкинъ приласкавъ обохъ внуковъ и поса

дивши ихъ собѣ одного на праве колѣно а другого на

лѣве, погойдавъ ихъ зовсѣмъ въ такій способъ, немовь бы

они ѣхали на коняхъ ; колачь и шляФрокъ принявъ, але

доньцѣ нѣчого не давъ ; съ тымъ и поѣхала Олександра

Степановна.

и такъ ось якого рода помѣщикъ стоявъ передъ Чи

чиковымъ ! Треба сказати , що подобна проява рѣдко лу

чався въ России, де все любитъ радше розвернутися, нѣжь

скулитися, и тымъ больше застановляе она, що туй таки ,

въ сусѣдствѣ, подвернөся помѣщикъ, гуляючій цѣлою ши

риною российской буты и паньства, пропалюючій, якъ ка

жеся, житье на скрозь. Небувалый проѣзжій зупинится

съ зачудованьемъ при видѣ вго житла , не знаючи , якій ве

ликоможный князь опинився нагло середъ маленькихъ, те

мныхъ властивцѣвъ : палатами вызираютъ его бѣли , му

ровани домы съ несчислимымъ множествомъ дымниковъ,

бельведеровъ, хоруговокъ, окружени громадою ОФицинъ и

всякими помѣщенями для приѣздячихъ гостей . Чого лишень

нема у него ? театры, балѣ ; цѣлу ночь палає прикраше

ный огнями и лѣхтарнями, залитый гримучою музыкою

садъ. Повъ губерніи въ пышныхъ строяхъ и весело гуляє подъ

деревами, и нѣкому й на тямку не находить дикӧсть и гро

за того силуваного освѣтленя , коли театрально выскакує
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то своєИ гостины .
Онъ

слова :

зъ гущавины деревъ палаюча штучнымъ свѣтломъ гилька ,

позбавлена свови яркои зелени , а зъ горы темнѣйшө и по

нурѣйше и двадцять разъ грознѣйше проглядає ночное

небо, и далеко трепочучи листьемъ въ вышинѣ, ховаючися

глубоко въ непробудимый сумеркъ, гнѣваются сувори вер

хбвя деревъ на сей позолоченый блески, зъ низу освѣчу

ючій ихъ корѣнье .

Вже колька минутъ стоявъ Плюшкинъ, не говорячи

нѣ слова , а Чичиковъ все ще не могъ зачати розмовы,

занятый розгляданьемъ то хозяина, то всего того , що було

въ єго свѣтлици. Довго днъ не могъ придумати, якими бъ

словами розповѣсти причину

вже хотѣвъ було выразитися въ такомъ дусѣ , що наслу

хавшийся о чеснотѣ и рѣдкихъ свойствахь душѣ єго, ува

жавъ своимъ обовязкомъ особисто впожити єму своє пова

жанье ; але похопився и почувъ, що сего вже надто. Косо

кинувши ще одинъ поглядъ на все, що було въ свѣтлици

днъ почувъ, що
честнота и рѣдки свой

ства душѣ можна дуже добре замѣнити словами еко

номія и порядокъ ; и тому то, перемѣнивши такимъ

способомъ свою бесѣду, онъ сказавъ, що наслухавшися о

єго економіи и незвычайному порядку въ зарядѣ маєтно

сти , днъ уважавъ собѣ за обовязокъ познакомитися и осо

бисто зложити своє поважанье. Розумѣєся, можь було на

вести иншу, лѣишу причину, але нѣчого другого тогдѣ не

прийшло єму до головы.

На те ILлюшкинъ щось пробубонѣвъ крозь губы , бо

зубовъ не було, що именно, не знати, але имовѣрно

значѣнье сего було таке : А чортъ бы тебе вхопивъ съ

твоимъ поважаньемъ! “ Но позаякъ гостинность у насъ та

ку має вагу, що навѣть скныра не въ силахъ пересту

пити ви законовъ, то днъ тутъ таки додавъ троха выра

знѣйше : „ Покорно прошу сѣдати ! Я давненько не видаю

гостей , сказавъ днъ, тай , сказати по правдѣ, мало

зъ нихъ виджу хосна . Завели пренеприличный обычай

ѣздити одинъ до другого , а въ хозяйствѣ зъ за того страта....

ще й ихъ коній годуй сѣномъ! Я вже давно пообѣдавъ, а кухня

у мене низька , препогана, и дымникъ, смотрѣтъ, зовсѣмъ

розвалився , почнешь топити, ще пожару наробишь !
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плать

—

Ось оно якъ !
подумавъ собѣ Чичиковъ. Добре

то , що я у Собакевича перекинувъ сѣканець та

баранячои лопатки.

И така причта погана, що сѣна хочь бы клапоть въ

цѣломъ обойстю ! говоривъ дальше ІІлюшкинъ !

Та и въ самой рѣчи, якъ ту его приощадити ? землиця

мѣлонька, мужикъ лѣнивый, працювати не любитъ, мѣркує

только, якъ бы въ шинокъ.... такъ и гляди, а на старости

лѣтъ прійдеся йти за прошенымъ хлѣбомъ !

А менѣ все таки говорили, скромно замѣтивъ

Чичиковъ, що у васъ звышь тысячѣ душь !

— А хто вамъ се говоривъ ? А вы бы, батечку, въ

очи наплювали тому, хто вамъ се сказавь ! Онъ смѣхова

лець : видно, хотѣвъ зажартувати собѣ зъ васъ. Отъ пле

тутъ тысяча душь, а поди -но, порахуй, то й нѣчого

не нарахуєшь ! Послѣдни три роки проклята горячка вы

крышила у мене здоровенну купу мужиковъ.

Прошу ! и богато выкрышила ?— скрикнувъ Чичи

ковъ съ участю.

Еге, чимало вынесли.

А позвольте дознатися , колько числомъ ?

Осѣмдесять душь.

не вже ж таки ?

Не буду жь я брехати, батечку.

Позвольте ще запытатися : адже, я думаю, вы ти

душѣ почислили отъ дня подачѣ послѣднои ревизіи ?

То бы ще слава Богу, сказавъ Плюшкинъ ;

та ихъ отъ отъ того часу до сто двайцяти набереся.

Чи правда ? цѣлыхъ сто двайцять ? скрикнувъ

Чичиковъ и навѣть троха ротъ рознавъ въ зачудуваня.

Старый вже я, батечку, щобы казати неправду :

семый десятокъ жию ! сказавъ ILлюшкинъ. Онъ, бачи

лось, обидився такимъ, майже радоснымъ выкрикомъ. Чи

чиковъ покмѣтивъ, що й справдѣ неприлично бути такимъ

безжалоснымъ до чужого горя , и для того здтхнувъ сейчасъ

и сказавъ, що жалѣє єго.

Та щожь жалю за пазуху не сховаєшь,

завъ Плюшкинъ. — Ось поручь мене жиє капитанъ, чортъ

єго знає, отки й взявся ! говорить — своякъ.... „Дядечку,

9
Мертви Душѣ, м . Гоголя.

ска
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дядечку и въ руку цѣлує, а якъ зачне жалѣти, ревотъ

такій подойме, що уха затыкай . Зъ лиця весь червоный :

певно шумовки смертельно придержувся. Очевидна рѣчь,

грошики процындривъ, служачи въ офицерахъ, або теа

тральна акторка выманила, такъ ось днъ теперь и жалѣе !

Чичиковъ постарався объяснити, що єго жаль зовсѣмъ

не такого роду, якъ капитановъ, и що днъ не пустыми

словами , а й дѣломъ готовъ се доказати и не откладаючи

дѣла на дальше, безъ всякихъ выгадокъ туй таки выска

завъ готовость
приняти на себе обовязокъ платити по

датки за всѣхъ мужиковъ, що перемерли такими неща

сливыми злучаями. Се предложенье , бачилось, зовсѣмъ за

чудувало Плюшкина. Онъ вытрѣщивши очи, довго глядѣвъ

на него и въ конци спытавъ : „ Та вы , батечку, чи не слу

жили, буває въ воєнной службѣ ? а

нь отцовѣвъ Чичиковъ досыть хитро , слу

живъ въ горожаньской.

Въ горожаньской ?— повторивъ Плюшкинъ и ставъ

жовати губами, немовь бы въ дещо . Але жъ бо якъ

же се ? Адже жь се вамъ самымъ страта
?

Для вашого вдоволеня готовъ и на втрату.

Ахъ, батечку ! ахъ, добродѣю мой ! скрикнувъ

Плюшкинъ, не завважуючи на радощахъ, що у него полы

шляФрока розвернувшися, показали шматье не дуже при

дичне для огляданя . Ось урадували старого ! Ахъ, Го

споди ты мой ! ахъ, святи угодники божи !... Дальше Плю

шкинъ и говорити не могь. Але не пройшла минута , коли

радость тая, такъ хвилево промигнувши на єго лици , такъ

само хвилево й щезла, немовь ви й зовсѣмъ не було, и на

лице ето зновъ налягъ заклопотаный выразъ. Онъ зомявши

хустину въ клубокъ, почавъ обтирати нею свою верхну губу.

Але якъ жө, за вашимъ позволеньемъ, щобы не

розсердити васъ, — вы за кождый рокъ беретеся пла

тити за нихъ податокъ ? и грошѣ будете выдавати мөнѣ,

чи до касы ?

А ось якъ мы то зробимо : мы зробимо на них .

контрактъ купный, якъ коли бъ они були живи и якъ

коли бъ вы ихъ продали менѣ.

Т-та, контрактъ кунный.... — сказавъ Плюшкинъ,
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келавъ всякои

задумався и почавъ опять жовати губами. Адже ось

контрактъ купный все выдатки . Канцеляристы таки

безсовѣсни . Впередъ, бувало повъ рубликомъ мѣди Єго

позбудешся та мѣшкомъ муки, а теперь шли цѣлу Фѣру

крупъ та й червоный пацѣрокъ въ додатку , така за

хланность ! я не знаю, якъ се нѣхто другій не звернө

на тоє уваги. Ну, сказавъ бы єму якъ небудь душеспа

сительне слово ! Адже жь словом, хочь кого проймешь.

Най хто що хоче говорить, а противъ душеспасительного

слова не встоишь ,

Ну, ты, думаю, встоишь, подумавъ собѣ Чи

чиковъ и туй таки сказавъ, що зъ поважаня для него

готовъ и выдатки на контрактъ взяти на свой рахунокъ.

Почувши, що навѣть выдатки на контрактъ днъ при

нимає на себе, Плюшкинъ помѣркувавъ, що гость мусить

бути цѣлкови гый дурень и только такъ удає, немовь то

служивъ въ горожаньской службѣ, а напевно бувъ въ офице

рахъ и волочився за акторками. По при все тоє днъ пре

цѣнь не могъ скрыти своєи радости и по

потѣхи не только єму, але навѣть и вго дѣвочкамъ, не

спытавши, чи були они у него, чи нѣ.чи нѣ. IIӧдойшовши до

Окна, днъ затарабанивъ пальцями ошибку и закричавъ :

„ Гей, Прошка ! “ За хвилю чути було, якъ хтось вбѣгъ

съ прожогомъ до сѣній , довго тамъ нушторився и кала

тавъ чоботьми, въ конци дверѣ отворилися и войшовъ

Прошка, хлопчина лѣтъ тринайцяти, въ такихъ величе

зныхъ чоботахъ, що ступаючи мало не вынавъ въ нихъ

ноги. Чому у Прошки були таки велики чоботы , сего

можь було заразъ же догадатися : у ІІлюшкина для всей

дворнѣ, колько тамъ було ви въ домѣ, були только одни

чоботы , котри повинні були все стояти въ сѣнехъ. Ко

ждый, кого данъ кликавъ до покою, звычайно перетанцю

вавъ черезъ цѣле подворье босакомъ, але входячи до сѣ

ній, надѣвавъ чоботы и ажь такъ приходивъ до евѣтлицѣ.

Выходячи зъ свѣтлицѣ , днъ зновъ дишавъ чоботы въ сѣ

нехъ и отходивъ дальше вже на власной подошвѣ. Коли

бы хто поглянувъ въ окна въ осѣнну пору, а особливо,

коли поранками зачинаются маленьки приморозки, то по

бачивъ бы, що вся дворня робила таки подскоки, яки
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мов

чанкою. та ось возьми

ледво чи вдасться зробити на театрахъ хоть бы и най

зручнѣйшому балетникови .

Ось поглядѣтъ лишень, батечку, що за морда !

сказавъ ІІлюшкинъ до Чичикова, показуючи пальцемъ на

лице Прошки. Адже жь дурный, якъ дерево,

пробуй що небудь положити – въ мигъ украде ! Ну,

чого ты пройшовъ, тумане, скажи, чого ? Тутъ днъ

троха помовчавъ, на що Прошка дтповѣвъ такожь

Наставъ самовару, чувшь ?

ключь тa дaй Маврѣ , щобы пошла до шпижарнѣ : тамъ

на полици є сухарь зъ колача, що привезла Олександра

Степановна, — щобы подали Єго до чаю ! ... Постой, куды жь

ты ? тумане, ехъ, претумане ! Чи бѣсъ у тебе въ ногахъ

свербитъ, чи що ?... Ты выслухай впередъ. Сухарь зъ

верха певно попсувався , то нехай воскоблить его , а дро

бокъ най не кидає, а най дтнесе до курятника. А вважай

менѣ, ты не ходи, братъ, до шпижарнѣ ; а то я тебе

знаешь ? прутикомъ березовенькимъ, щобы для смаку !

отъ у тебе теперь славный апетить, то щобы ще лѣпшій

бувъ ! Ось спробуй лишень пдти до шпижарнѣ, ая за той

часъ буду въ окно дивитися. Имъ нѣ въ чѣмъ не можь

дати вѣры , говоривъ днъ дальше, обернувшися до Чи

чикова, посля того, якъ Прошка забрався вразъ съ своими

чоботьми. Въ слѣдъ за тымъ днъ зачавъ и на Чичикова

поглядати съ подозрѣньемъ. Така незвычайна великоду

шность почала єму выдаватися неправдоподобною и днъ

подумавъ собѣ : „ Адже чортъ єго знає , може днъ по про

сту хвалько, такъ якъ всѣ ти марнотратники : набрег

набреше, щобы побалакати та чаю напитися, а потому

поѣде ! “ и тому то для безпечности и заразомъ бажаючи

троха выпробувати Єго, днъ сказавъ, що не зло бы було

зробити контрактъ якъ найборше, бо, мовлявъ, чоловѣкъ

чоловѣка не певенъ : нынѣ живый, а завтра Богъ знає.

Чичиковъ сказавъ, що днъсказавъ, що днъ готовъ хочь и въ той

хвили се зробити и зажадавъ только спису всѣхъ мужи

ковъ. Се вспокоило Плюшкина. Очевидно було, що днъ

задумувавъ щось зробити, и дoйсно, взявши ключѣ, на

близився до шафы и отворивши дверцѣ, порався довго

мѣжь чарками и склянками и въ конци сказавъ : „ Одже жЬ
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таки годѣ надыбати, а у мене бувъ славный ликерець,

коли только не выпили : народъ така злодѣйня ! А ось

хиба отсө днъ ? Чичиковъ побачивъ у него въ рукахъ

Фляшочку, всю припалу порохомъ, мовь прикрыту Футе

райомъ. Ще покойниця робила, говоривъ дальше

ІІлюшкинъ ; шельма клюшниця зовсѣмъ було єго заки

нула, и навѣть не заткала, злодюга ! Стоноги и всяка по

гань було налѣзли до него , але я все паскудство повымѣ

тувавъ, и теперь ось чистенька, я вамъ наллю чарочку.

Але Чичиковъ отказався Оть такого ликерця , кажучи ,

що днъ вже и пивъ и Евъ.

Пили вже и ѣли ! сказавъ Плюшкинъ. Ну,

розумѣєся , добре выхованого чоловѣка хочь де познаєшь :

днъ не ѣсть и сытый : а коли такій якій небудь шанта

давець , то его хочь и колько годуй .... Адже жь ось ка

питанъ приѣде : „ Дядечку, говорить, дайте чого

небудь перекусити ! “ А я єму такій дядько, якъ днъ менѣ

дѣдъ. у себе дома певно нема що ѣсти, такъ ось днъ

волочится . Ага, та вамъ ото треба
ото треба спису всѣхъ тыхъ

дармоѣдовъ ? А якъ же ! я , мовь знавъ, — всѣхъ ихъ

списанъ на окремый листокъ, щобы при першой подачѣ

ревизіи всѣхъ ихъ вымазати . Плюшкинъ начепивъ оку

ляры и почавъ рытися въ паперахъ. Розвязуючи всяки

звязки днъ угостивъ свого гостя такимъ порохомъ, що той

ажь чихнувъ. Въ конци выдобувъ паперець , записаный

ввесь докола. Мужицки назвы обсѣли го тѣсно , якъ мухи.

Були тамъ всякЙ : и Пирамоновъ и Пименовъ и Панталей

моновъ, и навѣть вызирнувъ якійсь Грицько Доѣжджай

не-Доѣдешь ; всѣхъ було звышь сто двадцять. Чичиковъ

усмѣхнувся, побачивши ихъ таке множество. Сховавши

паперець до кишенѣ, онъ замѣтивъ ІІлюшкинови, що для

довершеня контракту єму треба буде приѣхати до мѣста.

До мѣста ? А се жь якъ ?... а домъ отъ на кого

лишити ? Адже жь у мене народъ або цыганъ або зло

дюга : въ день бѣлый такъ облуплятъ, що й кафтана не

буде на чѣмъ повѣсити.

То чи не маєте кого небудь знакомого ?

Та кого жъ тамъ знакомого ? Адже жь мои зна

коий померли або роззнакомилися.... Ахъ, батечку ! Якъ же
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не

не мати ? маю ! скрикнувъ днъ. Адже знакомый самъ

предсѣдатель, заѣздивъ навѣть въ давни лѣта до мене !

Якъ не знати ? разомъ ѣли, разомъ черезъ плоты ла

зили ! Ще бы той не знакомый ? ще й якъ знакомый !

то чи не до него бы написати ?

Розумѣєся, що до него.

А якъ же ! такій вже знакомый ! въ школѣ при

ятелями були !

и на томъ деревляндмъ лици наразъ проблыснувъ

якійсь теплый промѣнчикъ , выразилося чутье,

а якійсь блѣдый ӧтблыскъ чутя : поява подобна неожида

ному зъявленю на поверхности воды потапаючого , при чѣмъ

вырывався радосный крикъ въ народѣ, стовплендиъ на

березѣ . Але дармо врадувани браты и сестры кидаютъ

зъ берега шнуръ и чекаютъ, чи не покажеся зновъ спина

або натомлени бореньемъ руки : зъявленье було послѣдне.

Все глухо, и ще страшнѣйшою и пустѣйшою стає обсля

того поверхность бездушнои воды. Такъ и лице Ілюшкина,

слѣдомъ за хвилево блыснувшимъ на нѣмъ чутьемъ, стало

ще тупѣйше и огиднѣйше.

Лежала на столѣ чвертка бѣлого паперу ,

завъ днъ, — та не знаю , куды запропастилася : люде

у мене таки негодники ! — Туть днъ взявся зазирати

и на столъ и подъ столъ, шаривъ всюды и въ конци за

кричавъ : „ Мавро ! гей , Мавро !“ На кликъ надійшла

жѣнка съ тарѣлкою въ рукахъ, на котрой лежавъ сухарь,

вже знакомый читателеви, и мѣжь ними завязалася

яка бесѣда.

Куды ты , розбойнице, заподѣла папѣръ ?

Tй Богу, паночку, я не бачила , только невелич

кій свистокъ, котрымъ вы зволили накрыти чарку.

А ось я по очохъ виджу, що ты его потягла.

Та на щожь бы я потягла ? Адже жь менѣ хосна

зъ того нѣякого нема : я писати не вмѣю .

Брешешь, ты занесла паламарчукови : онъ маже

папѣръ, такъ ты єму й занесла.

Таже паламарчукъ, якъ захоче, то достане собѣ

паперу. На що єму вашого свистка !

Ось почекай лишень : на страшнбиъ: судѣ чорты

- ска

ось
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припечуть тебе за то зелѣзными рогачами ! отъ побачишь,

якъ припечуть!

Та за щожь мають привѣкати, коли я и я въ руки

не брала чвертки вашои ? Вже радше якою иншою баб

скою хибою, а злодѣйствомъ нѣхто ще иенѣ не докорявъ.

— А ось чорты вже тебе припочутъ! скажуть:

А ось сe тобѣ, злодѣйко, за то, що пана ошуковала !

и горячими тебе пришмалятъ !

А я скажу : нема за що ! Би Богу, нема за що :

не брала .... Та онъ она й лежить на столѣ. Все за дармо

причепитеся !

Плюшкинъ и справдѣ побачивъ чвертку и на хви

лину замовкъ, пожовавь губами и сказавъ : Ну , чого жь

ты такъ розвередувалася ? яка зъ неи не дотыкай-мене.

Одно ѣй слово скажи, а она вже тобѣ десять ! Поди ли

шень принеси огнику запечатати письмо.
Та стой ! ты

вхопишь доєву свѣчку ; лой розтописта рѣчь : згоритъ

тай по нѣмъ, только страта ; а ты принеси - но менѣ ски

почку !

Мавра пошла, а Плюшкинъ сѣвъ на крѣслѣ, взявши

въ руку веро, та довго ще обертавъ на всѣ боки чвер

точку, мѣркуючи, чи не можь бы ще отдеpети отъ неи

осьмушку, и въ конци переконався, що зовсѣмъ не можь ;

воткнувъ перо въ каламарь съ якимось заплѣснѣлымь плы

номъ и множествомъ мухъ на днѣ , и почавъ писати, вы

ставляючи буквы, похожи на музыкальни ноты, придер

жуючи що хвилѣ розмахъ руки , котра розскакувалася по

цѣломъ паперѣ, и дѣпивъ скупо строчку на строчцѣ та

не бөзъ жалю подумувавъ о томъ, що все ще богато ди

шится чистого мѣсця , и до такой никчемности, дробязно

сти и погани могь войти чоловѣкъ ! могъ такъ змѣнитися !

и чи подобнө жь сө до правды ? Все подобне до правды ,

статися съ чоловѣкомъ. Hынѣшный огнистый

молодець съ перелякомъ отскочивъ бы , якь бы показати

єму єго власный патрeтъ въ старости. Забирайте ж съ

собою въ дорогу, коли выходите зъ мягкихъ молодечихъ лѣтъ

сурове, жорстоке мужество , забирайте съ собою

всѣ дюдски чувства и порывы , не лишайте ихъ по до

розѣ, не найдете опосля ! Грозна, страшна надходяща

все може

въ
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старость, и нѣчого не отдає назадъ и съ поворотомъ ! Мо

гида милосернѣйша отъ неи,бтъ неи, на могилѣ написано буде :

Туть похороненый чоловікъ ! але нѣчого не прочитаєшь на

холодныхъ чертахъ безчоловѣчои старости.

А не знаете вы якого небудь свого приятеля ,

сказавъ Плюшкинъ, складаючи письмо , котрому запо

требились бы втѣкачѣ ?

А у васъ ви втѣкачѣ ? живо спытавъ Чичи

ковъ, и рапавъ ухо .

То то й лишенько моє , що є. Зять провѣдувавъ
:

говорить, що й слѣдъ за стывъ; але що, днъ чоловѣкъ во

єнный : острогами побренькувати , до того днъ майстеръ,

а щобы полазити по судахъ...

А колько ихъ буде числомъ ?

Зо сѣмдесять набереся.

Не вжежь?

- Аѣй Богу такъ ! Аджежь у мене що року втѣ

кають. Народъ, бачите, страшенно пажирливый, зъ лѣ

нивства завѣвъ привычку напыхати животъ, а у мене й

самому нема що всти ... А вже я бы за нихъ, хочь що -то

дай, а взявь бы . То порадьтежь свому приятелеви : аджежь

няй отшукає днъ только десять, то вже у него грошенять

нѣвроку. Аджежь ревизійна душа платится по пять сотъ

рублѣвъ.

Нѣ, сего мы приятелеви й понюхати не дамо ,

сказавъ до себе Чичиковъ, и потомъ объяснивъ, що

такій приятель нѣгде не найдеся , бо одни выдатки въ томъ

дѣлѣ стояти будуть больше, бо дтъ суддвъ треба й полы

власного кафтана врѣзувати, а втѣкати геть ; але коли днъ

вже дойсно такій притисненый, то зъ участи и милосердя

днъ и самъ готовъ дати .. , только що се така дробниця, о

котрой и балакати не варто.

А колько бы вы дали ? спыта в'ь Плюшкинъ и

самъ ажь наострився ; руки вго задрожали , яку живе срѣбло .

я бы давъ по двадцять пять копѣєк" ь за душу.

А якъ, вы купуєте за чисти грошѣ ?

Такъ, заразъ грошѣ.

Только, батечку, для вбожества иого , дали бы вже

по сорокъ копѣєкъ.
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тавши нею.

Пречесный иди ! сказавъ Чичиковъ : не

только по сорокъ копѣєкъ , а й по пять сотъ рублѣвъ

заплативъ бы ! радо- радесенько заплативь бы, бо виджу —

чесный, добрый старушокъ терпить про власне добре

серце.

Аѣй Богу такъ ! ѣй Богу, правда ! сказавъ

ІІлюшкинъ, звѣсивши голову до долу и сумовито похи

Все черезъ добре серце.

Ну, видите ! я отъ разу познавъ вашу вдачу . и

такъ , чомужь бы менѣ не дати по пять сотъ рублѣвъ за

душу, але.... нема дтки , по пять копѣвкъ, зволѣте, я го

товъ додати, щобы кожда душа такимъ способомъ вынесла

по трийцять копѣєкъ.

Ну , батечку , воля ваша, хочь по двѣ копѣйчинѣ

приложѣть !

По двѣ копѣйчинѣ приложу, нехай и такъ. Коль

кожь ихъ у васъ ? Вы бачится , казали : сѣмдесять ?

Нѣ, всѣхъ назбирався сѣидесять осѣмъ.

Сѣмдесять осѣмъ, сѣмдесять осѣмъ , по тридцять

копѣєкъ за душу, се буде... тутъ герой нашь одну се

кунду, не довше , думавъ и сказавъ борзо : се буде

двайцять чотыри рублѣ девятьдесять шѣсть копѣєкъ!

онъ бувъ сильный въ аритметицѣ. Туй таки днъ заставивъ

Плюшкина написати квить и выдавъ єму грошѣ, котри

той взявъ въ обѣ руки и понѣсъ ихъ до бюра такъ обе

режно, немовь нѣсъ якій небудь плынъ и що хвилѣ бо

явся розхлюпати 6то . Подойшовши до бюра, днъ перегля

нувъ ихъ ще разъ и вложивъ дуже обережно

въ одинъ перескринокъ, де запевно имъ судилося бути по

гребаными до той поры , коли отець Карпъ и отець По

ликарпъ, два священники Єго села, погребутъ его самого ,

на неописану радость зятя и дочки, а може й капитана,

що самъ приписався єму въ свояки.
Сховавши грошѣ,

Плюшкинъ сѣвъ на крѣсло и вже, бачилось , не могъ боль

ше найти очѣмъ говорити .

А що, вы вже збираєтеся ѣхати ? — сказавъ днъ,

побачивши невеличке порушенье, котре зробивъ Чичиковъ

на те только, щобы дӧстати зъ кишенѣ хустину .

Се пытанье нагадало єму, що й справдѣ нѣ за чимъ

такожь



138

було засиджуватися. Такъ, пора менѣ ! сказавъ днь

и взявъ кацелюхъ.

А чайку ?

Нѣ, вже чайку нехай лѣпше коли небудь дру

гимъ разомъ.

Якъ же жь ? ая казавъ самоваръ наставити ? я,

признатися по правдѣ, не охотникъ до чаю, напитокъ до

рогій, тай на цукоръ цѣна поднялася немилосерно. Прошка !

не треба самовара ! Сухарь отнеси Маврѣ, чуєшь ? нехай

положить его на те саме мѣсце ; або нѣ, подай «го сюды ,

я вже самъ занесу вго . Прощайте, батечку, най васъ Богъ

благословить ! А листочокъ Отдайте предсѣдателеви. А

якже ! най прочитає, днъ мой старый знакомый . Якъ же !

були однокорытниками, ѣли зь однои миски !

За симъ тота дивна поява, той скуленый старчуганъ

проводивъ € го зъ подвбря а оттакъ казавъ сей же час,

браму замкнути ; потомъ обойшовь шпихлѣрѣ, щобы огля

дѣти , чи на своихъ мѣсцяхь сторожѣ, котри стояли на

всѣхъ углахъ, калатаючи деревляными довбеньками опусти

бочѣвки мѣсто зелѣзныхъ плыть ; посляплыть ; посля того заглянувь

до кухнѣ, де, нѣбыто пробуючи , чи добре зварено ѣсти

для людей , самъ наѣвся по горло борщу и кашѣ и на

ганьбивши всѣхъ до послѣдного за крадѣжь, обжирство и

дихе захованье, вернувся до своєи свѣтлицѣ. Оставшися самъ,

днъ навѣть подумавъ о томъ , якъ бы то єму бддячитися

гостеви за таку, справдѣ безпримѣрну великодушность.

„я вим подарую “ - подумавь днъ самъ собѣ, у кишен

ковый годинникъ : годинникъ гарный , срѣбный, а не то,

щобы якій небудь томбаковы
й

або бронзовый, трошка

попсованы
й

, алежь днъ Єго собѣ направить ; днъ чо

довѣкъ ще молодый, то єму потрѣбно кишенковог
о
годин

ника , щобы сподобатис
я своѣй паннѣ. Або нѣ, додавъ

днъ по короткомъ намыслѣ, — лѣпше я лишу го єму по

своѣй смерти, въ тестаментѣ, щобы памятавъ оменѣ. “

Але герой нашь и безъ годинника бувъ въ дуже ве

селомъ настрою духа. Такій несподѣваный здобутокъ бувъ

настоящій дарунокъ. Бо й справдѣ, хочь що хочешь кажи,

не только одни мертви душѣ , але ще й втѣкачѣ, и всего

звышь двѣста душь ! Розумѣвся, що наближаючися до
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3ъ легка головою

Плюшкинового села, днъ уже прочувавъ, що буде якась

пожива, але такой богатои днъ зовсѣмъ не надѣявся . Всю

дорогу днъ бувъ надзвычайно веселый, подсвистувавъ,

пригрававъ губами, приложивши кулакъ до рота, якъ ко

либъ гравъ на трубѣ, а въ конци затягнувь якусь пѣсню,

таку вже незвычайну, що й самъ СелиФанъ слухавъ

слухавь и оттакъ похитавъ и сказавъ :

„Видишь ты, якъ панъ спѣває ! “ Стоявъ вже густый су

меркъ, коли они наблизилися до мѣста . Тѣнь съ свѣтломъ

перемѣшалася цѣлковито и, бачилось , сами предметы та

кожь перемѣшалися . Сороката рогачка набрала якоись не

означенои масти ; вусы у стоячого на вартѣ вояка здава

лися на чолѣ и далеко высше очій , а носа немовь бы й

зовсѣмъ не було . Грымдтъ и подскоки дали знакъ, що

бричка въѣхала на брукъ. Лѣхтарнѣ ще не засвѣчувалися ,

декуды только зачинали освѣчуватися Окна домовъ , а въ

переулкахъ и закаулкахъ чутно було сцены и розговоры .

нерозлучни съ тою порою по всѣхъ мѣстахъ , де богато

вояковъ, Фѣрмандвъ, роботниковъ и особливого роду истотъ,

въ видѣ панночокъ въ червоныхъ шаляхъ и черевикахъ

безъ панчохъ, котри, якь лилики шныряють по перехрест

кахъ . Чичиковъ не добачив , ихъ и навѣть не добачавъ

многихъ тоненькихъ урядниковъ съ тростинками , котри

очевидно зробивши проходъ по за мѣстомъ, верталися до

дому . Зъ рѣдка лишень доходили до вго слуху якась, ба

чилось, жѣночи выкрики : „ Брешешь, піяку, я нѣколи не

позволяла вму такого грубіяньства ! “ або :

бийся , тумане, а ходи на полицію , тамъ я тобѣ докажу ! .. “

Словомъ, таки слова , котри наразъ кипяткомъ оболлютъ

якого небудь задуманого, двайцятилѣтного молодця , коли

днъ вертаючи зъ театру , несе въ головѣ ишпаньску улицю ,

полуденну ночь , чудовый жѣночій образъ съ гитарою и ку -

черями. Чого тогдѣ нема, що не мрѣє въ єго головѣ ? Онъ въ

небесахъ и до Шиллєра въ гостѣ заѣхавъ — и разсмъ роз

даются надъ нимъ, якъ громъ, неожидани слова , и бачитъ

днъ, що зновъ опинився на земли , и навѣть на Сѣнндмъ

пляцу, и навѣть близь шинку, и зновъ починає попередъ

нимъ волочися житье по буденному.

Въ конци бричка , здоровенно подскочивши ,

Ты не

пото
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нула, немовь въ яму , въ ворота гостинницѣ, и назу

стрѣчь Чичикову выйшовъ Петрушка, котрый одною ру

кою придержувавъ полу свого сурдута, бо не любивъ,

щобы полы у него розверталися, а другою почавъ пома

гати єму высѣдати зъ брички. „ Половый “ такожь выбѣгъ,

съ свѣчкою въ руцѣ и съ серветою на плечи. Чи враду

вався Петрушка приѣздомъ нана, не знати ; все жь таки

они переморгнулися сь Селиљаномъ, и подоба єго , звы

чайно сурова, симъ разомъ немовь трохи прояснилася .

Довго зволили погуляти , сказавъ „ половый“ ,

освѣчуючи сходы .

Еге, сказавъ Чичиковъ , идучи горѣ сходами .

Ну, а ты що ?

Слава Богу, отповѣвъ половый" кланяючись .

Вчора приѣхавь якійсь войсковый, поручникъ, занявъ

шѣснайцятый нумеръ

Поручникъ ?

Не знати, що за одинъ, зъ Рязани, гнѣди конѣ.

Добре, добре ! заховуйся й на дальше хорошо ! —

сказавъ Чичиковъ и войшовъ въ свою свѣтлицю. Прохо

дячи передпокой, днъ покрутивъ носомъ и сказавъ до Пе

трушки : „ Ты бы бодай хоть окна подгчинювавъ ! и

Та я ихъ Отчинював , сказавъ Петрушка, и

минувся съ правдою. Впрочѣмъ панъ и самъ знавъ , що

днъ збрехавъ, але вже не хотѣвъ съ нимъ перечитися .

Посля довгои проѣздки днъ почувавъ сильне втомленье. За

жадавши дуже легкои вечерѣ, що складалася только зъ

поросятины , онъ сей же часъ роздягъ ся
и обвившися

ковдрою, заснувъ твердо, моцно, заснувъ чудовымъ спо

собомъ, якъ сплять одни только ти щасливцѣ, котри не

знаютъ нѣ геморойдовъ, нѣ блохъ, нѣ за сильныхъ ду

ховыхъ способностiй.
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Щасливый путникъ, котрый посля довгои , вкучнои

дороги съ ви холодами, слотами , болотами, заспаными по

чтарями, бренькотомъ дзвонковъ, направками, супереч

ками, возниками, ковалями и всѣлякими дорожными поган

цями бачитъ въ конци знакому крышу съ блымаючимъ на

зустрѣчь свѣтломъ, и передъ нимъ стануть знакома свѣ

тлицѣ, радосный окрикъ выбѣгаючихъ на зустрѣчь лю

дій , гамбръ и бѣганина дѣтiй и мирна тиха промова,

перерывана палаючими поцѣлуями , здужаючими загладити

все сүмовите зъ памяти ! Щасливый сѣмянинъ, у кого є

такій куточокъ, але горе нежонатому !

Щасливый писатель, котрый поминаючи характеры ску :

чни, нелюби, поражаючи своєю сумовитою дѣйсностю на

ближався до характеровъ, проявляючихъ высоку годность

чоловѣка, котрый изъ великого омута вертячихся день у

день образовъ выбравъ сами нечасти выимки, котрый нѣ

разу не змѣнивъ высокого настрою своєи лѣры , не спу

скався зъ своєи вершины до бѣдныхъ, нѣкчемныхъ собра

товъ своихъ и нетыкаючися землѣ, весь потонавъ въ сво

ихъ далеко одбрваныхъ отъ неи и великосвѣтлыхъ обра

захъ! Двѣчи завидна Єго прекрасна доля : днъ середъ нихъ,

якъ въ родной хатѣ а мѣжь тымъ далеко и голосно роз

носится его слава . Онъ обкуривъ упоюючими роскошами

людски очи ; днъ чудово подхлѣбивъ имъ, скрывши недолю

имъ прекрасного чоловѣка. Все

плещучи въ долонѣ несесь за нимъ и летитъ слѣдомъ за

Єго торжественною колѣсницею. Великимъ, всесвѣтнымъ

поетомъ называютъ Єго, злѣтаючимъ высоко понадъ всѣми

геніями свѣта, якъ злѣтав орелъ надъ другими крылачами.

При одномъ вго имени вже трепетъ пронимає молода, го

рячи серця ; въ бдповѣдь єму блыскотять слёзы на всѣхъ

очохъ. Немає ровного єму силою ! ... Але не така доля и

ихъ жита и доказавши
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не

инша судьба писателя , котрый посмѣвъ вызвати на верхъ

все те, що кождои хвилѣ передъ очима и чого не бачутъ

ровнодушни очи, всю страшну, потрясаючу намудину

дробниць, опутуючихъ наше житье , всю глубѣнь холо

дныхъ, роздробленыхъ, щоденныхъ характеровъ, котрыми

кишитъ наша земна , часами горка и вкучна дорога,

котрый поважився долотомъ невмолимого рѣзбяря выста

вити ихъ наглядно и ярко передъ очи народа ! ему не

зобрати народныхъ
оплескӧвъ, єму бачити слѣзъ

вдячности и однодушного унесеня зворушеныхъ душь ; виу

на зустрѣчь не полетитъ шѣснайцятилѣтна дѣвчина съ за

вернутою головою и геройскимъ запаломъ ; ему не приза

бутися въ солодкомъ уповню розворушеныхъ власною вго

рукою звуковъ ; єму не уйти въ конци сучасного суду,

лицемѣрно -беззглядного сучасного суду, котрый назве нѣк

чемными и низкими вго вылелѣяни творы , назначить вмү

погордженый кутокъ въ рядѣ писателѣвъ, оскорбляючихъ

чоловѣцтво, придасть єму прикметы нимъ самымъ описа

ныхъ героѣвъ, отниме у него и серце и душу и боже

скiй жаръ таланту. Бо не признає сучасный судъ, що

однако чудне скло, оглядаючө сонця и показуюче рухи

недоглядныхъ червачковъ ; бо не признає сучасный судъ,

що богато треба глубины душевнои, щобы облити свѣ

тломъ картину взяту зъ погордженого житя и перетво

рити ви въ бисерь художества ; бо не признав сучасный

судъ, що высокій, взнеслый смѣхъ годенъ стати поручь

высокого лиричного полету, и що цѣла пропасть мѣжь

нимъ, а выкривлюваньемъ ярмаркового комедіянта. Не при

знає сего сучасный судъ и все поверне въ догану и на

смѣховище непризнаному писателеви : безъ сповъучасти,

безъ отклику , безъ любови, немовъ путникъ безъ родины,

останеся днъ самъ одинъ середъ дороги. Важка его до

рога и горко почує днъ самоту свою.

и довго ще назначено менѣ йти рука объ руку съ

моими дивными героями , оглядати цѣле безконечно виру

ючө житье, оглядати Єго крозь видимый свѣтови смѣхъ и

невидими, невѣдома єму слёзы ! и далеко ще той час ,

коли жерело вдохновеня возьме иншій напрямъ и свѣтъ
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гласъ инной

ньмъ

почує въ змѣшандмъ трепетѣ величный

бесѣды ...

Въ дорогу ! въ дорогу ! прочь набѣгаюча на чодо змор

щина и суровый поглядъ лиця ! Разомъ и нагло поры

наймо въ житье, съ цѣлою вго нескладною трѣскотнею та

калатальцями, и погляньмо, що робить Чичиковъ.

Чичиковъ прокинувся ; протягнувъ руки и ноги и по

чувъ, що выспався добре. Полежавши двѣ минуты горѣ

лиць, днъ щовкнувъ рукою и нагадавь собѣ съ проясне

лицемь, що у него теперь безъ мала чотириста

душь. Сейчасъ же днъ выскочивъ изъ постелѣ, не погля

нувъ навѣть на своє лице, котре любивъ щиро и въ ко

тромъ, якъ бачилось, зъ всего найпринаднѣйшимъ уважавъ

подбородокъ, бо дуже часто хвалився нимъ передъ ко

трымъ небудь изъ своихъ приятелѣвъ, особливо коли сөй

бувъ присутный самё, якъ днъ голився .

Ось, поглянь, говоривъ днъ звычайно, погла

джуючи єго рукою , якій у мене подбородокъ : зовсѣмъ

круглый !

Але теперь днъ не поглянувъ нѣ на подбородокъ, нѣ

на лице, а прямо, такъ якъ бувъ, натягнувъ сафянови

чоботы съ вырѣзувaными выкладками всѣхъ барвѣ, якими

веде добрый торгъ мѣсто Торжокъ, дякувати привычцѣ

российской натуры ходити весь вѣкъ въ шляФроцѣ,

по шотландски, въ одной короткой сорочцѣ, забувши на

свою повагу прилични середни лѣта, днъ зробивъ до

свѣтлици два подскоки и ударивъ себе дуже зручно пя

тами въ лытки . Оттакъ въ той самой хвили принявся за

дѣло : передъ шкатулкою потерь собѣ руки съ такимъ са

мымъ вдоволеньемъ, яку потирає ихъ приѣхавшій на слѣд

ство неподкупный земскій судъ, приступаючи до закуски,

и сейчасъ же вынявъ въ ней паперы . Єму бажалося якъ

найскорше скончити все, не откладаючи на довги пере

кладины . Самъ днъ задумавь уложити контракты , напи

сати и переписати ихъ, щобы не платити нѣчого писа

рямъ. Формальный порядокъ бувъ єму цѣлковито звѣсный :

гарно выписавъ днъ великими буквами : Тысяча бсбжотъ

такого й такого року ; оттакт слѣдомъ за симъ дробными

буквами : поміщикб той и той, и все , що належится . За

!

и

}

}

І
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повнотою

двѣ годины все було готове . Коли потому днъ поглянувъ

на ти карточки, на мужиковъ, котри й справдѣ були ко

лись мужиками , працювали , орали , напивали , Фѣрманили,

ошукували пандвъ, а може й такъ собѣ були порядными

мужиками, то якесь дивне , для него самого незрозумѣле

чувство запановало надъ ними. Кожда карточка немовьбы

то мала якійсь свой окремый характеръ и черезъ те не

начебъ то й мужики сами принимали свой окремый харак

теръ. Мужики, що не належали до Коробочки, майже всѣ

були съ придатками и прозвищами. Списъ Плюшкина от

значувався короткостю вы складѣ: часто були выставлени

только початкови буквы именъ и отечества, а потомъ

двѣ точки. Реєстръ Собакевича ўдзначався незвычайною

и докладностю : нѣ одна прикмета мужика не

була пропущена : про одного було сказано : „ Добрый сто

лярь “ ; до другого було приписано : „ Дотепный и горѣвки

не пье . “ Означено було такъ само докладно, хто отець и

хто мати , и якъ справувалися ; только у одного якогось

Федотова було написано : „ Отець не знати хто, ародився

отъ дворовой дѣвки Капитолины, але обычаѣвъ добрыхъ

и не злодѣй . “ Всѣ ти подробицѣ придавали якійсь особли

вый видъ свѣжости : здавалося , якъ коли бъ мужики ще

вчора живи були. Довго глядячи на ихъ имена, днъ при

задумався и здтхнувши договоривъ : „Батечки мои, колько

васъ тутъ натыкано ! що вы, сердешни мои, порабляли на

своѣмъ вѣцѣ ? Якъ перебивалися ? “ и очи Єго мимоволѣ

зупинилися на одномъ прозвищу. То бувъ звѣсный Петро

Савельевъ Неуважай - Корыто, колишній крѣпакь Коробочки.

Онъ опять не втерпѣвъ, щобъ не сказати : „Ехъ, якійже

довгій ! на цѣлу стрѣчку розъѣхався ! Чи ты бувъ май

стеръ, чи такъ таки мужикъ, и якою смертю тебе при

коротало ? чи въ шинку, чи середъ дороги переѣхала тебе

сплячого неповоротлива валка .
Степанъ Пробка, те

сля, тверезости ,взорцевой. — Ага, ось днъ, Сте

панъ Пробка, ось той богатыръ, що й до гвардій бувъ бы

пригодный ! Певно всѣ губерніи переходивъ съ топоромъ

за поясомъ и чоботьми за плечима, зъѣдавъ за грошь хлѣба,

та за два сушеной рыбы, а въ калитѣ певно за кождый

разъ притаскувавъ до дому по сотцѣ цѣлковыхъ, а може
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й асигнацію зашивавъ въ суконни штаны або затыкавъ въ

холяву . Де тебе прикоротало ? Чи вылѣзъ ты для большого

прибутку на звонницю и поховзнувшися оттамъ въ пере

кладины впавъ на землю, та только стоячій побочь тебе

якій небудь дядько Михѣй, почухавшися рукою въ поты

лицю, промовивъ : „ Ехъ, Стеня ! отъ де тебе смерть че

кала ! “ а самъ, подвязавшися линвою, полѣзъ на твоє мѣ

сце. Максимъ Телятниковъ, швець. Хе, швець ! Пя

ный якъ швець ! говорить приповѣдка. Знаю, знаю тебе

голубчику ; коли хочешь , всю исторію твою розкажу.

Вчився ты у нѣмця, котрый годувавъ васъ всѣхъ на купѣ ,

бивъ ременемъ по спинѣ за непослухъ и не выпускавъ на

улицю байдики бити, и бувъ ты чудо а не швець , и не

могъ тобою нахвалитися нѣмець, говорячи съ жѣнкою або

съ товаришомъ ; а коли скончилася твоя наука : „А ось

теперь я заведу собѣ свой домикъ « сказавъ ты,

„тай не такъ, якъ Нѣмець, що надъ копійкою трясеся, а

дтъ разу забогатѣю . И ось давши панови порядну оплату,

заложивь ты склепикъ, набравъ купу обсталюнковъ и при

нявся за роботу . Добувъ десьто за песій грошь гнилой

шкӧры и справдѣ зыскавъ у двоє на кождомъ чоботѣ, але

за два тыжнѣ попукали всѣ твои чоботы и выганьбили

тебе якъ найиддлѣйшу скотину. И ось склепикъ твой опу

стѣвъ и пдшовъ
по улицяхъ,

приговорюючи : „ Нѣ, лихо жити на свѣтѣ ! не ма якъ жи

ти нашому чоловѣкови : все Нѣмцѣ займили ! “ — А се що

за мужикъ: Елисавета Воробець ? Фу, ты пропадь: баба !

А она якъ сюды вкрутилася ? Поганець Собакевичь ,

ту ошукавъ“ . — Чичиковъ правду мовивъ ; се справдѣ була

баба. Якъ она сюды досталася , Богь ви знає ; але такъ

штучно була приписана, що зъ далека можь було взяти

Єи за мужика и навѣть имя кончилося на ъ, то є, не Ели

савета а Елисаветъ. А все таки днъ и на се не звернувъ

уваги и туй таки єи вымазавъ . — „ Грицько Довжджай-недо

ѣдешь ! “ Ты що бувъ за чоловѣкъ? Чи Фѣрманкою ты тру

дився и прогулявши тройню коній та мажу съ накрывою

зъ рогожѣ, розлучився на вѣки отъ дому, отъ роднои бер

доги , и дошовъ волочитися съ купцями по ярмаркахъ ?

и чи на дорозѣ ты отдавъ Богу душу, чи може уходили

Мертві душѣ, м . Гоголя.
10

ть попивати та валятися

и
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тебе твои таки приятелѣ за яку небудь товсту и черво

нолицю салдатку , або може вподобалися лѣсовому харци

зникови твои шкӧряни рукавицѣ и тройня присадкуватыхъ

та жвавыхъ коникӧвъ, або, бути може, й сахъ ты лежачи

на припѣчку, думавъ, думавъ, тай нѣ зъ сего , нѣ въ того

завернувъ въ шинокъ, а оттамъ просто въ тоню и поми

най якъ звали ? Exъ , то народець! не любить умирати

своєю смертю ! — А вы що, мои голубчики ! говоривъ

днъ дальше, переводячи очи на паперець, де були списани

Плюшкинови втѣкачѣ вы хочь и живи ще, та що зъ

васъ за хосень! одно що й мертви ! И де то носятъ васъ

теперь ваши скори ноги ? Чи лихо вамъ було у Плюш

кина, чи такъ таки по своѣй охотѣ гуляєте по лѣсахъ и

обдираєте проѣздячихъ ? Чи сидите по криминалахъ , чи

поприставали до другихъ пановъ и орете землю ? Ярема

Карякинъ, Микита Волокита, сынъ его Антонъ Волокита....

Та вже й по призвищу видно, що втѣкачѣ порядни.

Поповъ , дворовый чоловѣкъ.... Муситъ, що письменный

якійсь : ножа чейже не взявъ до руки, а прокрався благо

роднымъ способомъ, але ось уже тебе безъ пашпорту зло

вивъ капитанъ- исправникъ. Ты смѣло стоишь на допросѣ.

Чай ты? говорить капитанъ -исправникъ , влѣпив

ши тобѣ, при той безпечной нагодѣ, деяке небудь почестне

словце.

Такого й такого дѣдича , Отновѣдавшь ты

смѣло .

За чимъ
ты тутка? говоритъ капитанъ -ис

правникъ.

Отлученый на зароботокъ ,
отповѣдаєшь Ты

беэъ запинки .

А де твой пашкортъ ?

У хозяина, мѣщанина Пименова ,

Закликати Пименова ! Ты Пименовъ ?

я Пименовъ.

Дававъ днъ тобѣ свой пашпортъ ?

Нѣ, не дававъ онъ менѣ нѣякого пашпорта.

Щожь ты брешешь?. говорить капитанъ- исправ

никъ, съ добавкою деякого небудь крѣпкого садвця.

отцовѣдаешь ты смѣло, —
Такъ и в , я не
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дававъ єму, бо прійшовъ до дому пдзно, а отдавъ на схо

вокъ Антипови Прохорову, звонареви .

Закликати звонаря ! Дававъ днъ тобѣ пашпортъ ?

Нѣ, я от него не бравъ пашпорта.

Щожь ты зновъ брешешь ? говоритъ капитанъ

исправникъ, змдинивши свою бесѣду деякимъ небудь важ

кимъ словечкомъ.

Онъ у мене бувъ, говоришь ты проворно,

та може бути , видко , якъ небудь по дорозѣ тай загу

бивъ Єго.

— А вояцкій плащь , говоритъ капитанъ- исправ

никъ, почастувавши тебе знову на додатокъ деякимъ не

будь соленымъ словечкомъ по що ты потягнувъ, та

кожь и въ попа скриню съ мѣдяками .

— А сохрань Господи , говоришь ты , й не по

хитнувшися , злодѣйства за мною нѣхто ще доси не

запримѣчавъ.

А чомужь плащъ найшли у тебе ?

Не можу знати ! певно, хто небудь другій под

вергь вго .

Ахъ , ты бестія , бестія ! говорить капитань

исправникъ, похитуючи головою и взявши ся по подъ боки.

А набийте 6му на ноги скрипицѣ та отведѣть до

тюрмы !

- Нехай и такъ буде! я не маю нѣчо противъ того, —

отповѣдаєшь ты, и ось вынявши зъ за пазухи табакерку,

ты приязненько частуєшь табакою якихось двохъ инвалидовъ,

що набивають на тебе скрипицѣ, и розпытуєшь ихъ, чи давно

они въ отставцѣ и въ якой войнѣ бували . И ось ты пожива

єшь собѣ въ тюрмѣ , поки що въ судѣ провадятъ твою

справу, и лише судъ: перевести тебе изъ Царево - Кокшай

ска въ тюрму такого й такого мѣста ; а той судъ пише

знову ; перепровадити тебе до якого небудь Весвгоньска

и ты переѣздишь собѣ зь тюрмы до тюрмы и говоришь ,

оглядаючи своє нове житло: „Нѣ, ось весегоньска тюрма краща

буде: тамъ хочь и въ прижмурки грати, то є мѣсцө , та

й товариство больше “. Абакумъ Фыровъ! ты голубчику ,

до ? куды , по якихъ безвѣөтяхъ волочишся ? Чи занесло

тебе на Волгу, и полюбив , ты вольне житье и приставъ
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самъ якъ

до бурлаковъ ?... “ Туть Чичиковъ зупинився и троха за

думався. Надъ чимъ днъ задумався ? Чи задумався надъ

долею Авакума Фырова , чи може задумався такъ таки ,

собою, задумувся кождыйкождый чоловѣкъ ,чоловѣкъ , будь

днъ якихъ будь лѣтъ, урядовъ и маєтковъ, коли замыслится

про гулятику вольного житя . и въ самомъ дѣлѣ , де те

перь Фыровъ ? Гуляє шумно и весело въ збожевой при

стани , нанявшися у купцѣвъ. Цвѣты и бинды на капе

люсѣ, вся веселится бурлацка ватага, прощаючися съ ко

ханками и жѣнками , высокими , стромкими , въ намистахъ

и скиндячкахъ; танцѣ, uѣснѣ, кипить увесь пляцъ ; а мѣхоносы

мѣжь тымъ, при крикахъ, сварцѣ та гейканю, начѣпляючи

тачкомъ по девять пуддвъ собѣ на плечѣ, съ шумомъ сы

плютъ горохъ и пшеницю въ глубоки кораблѣ , валятъ

мѣшки съ овсомъ и крупами , и далеко виднѣются по цѣ

ломъ пляцу купы наваленыхъ въ пирамиды, мовь гарматни

кулѣ , мѣховъ, и велично выглядає вся хлѣбова зброѣвня ,

поки вся не переладуєcя въ глубоки судна-суряки и по

шлын шиломъ, вразъ изъ весняными ледами безконечна

Тамъ то вы напрацюєтеся, бурлаки ! и дружно ,

якъ у передъ гуляли и збытки робили , пріймете ся до

працѣ и поту , тягнучи линву подъ гомднъ однои безко

нечнои, якъ Россія, пѣснѣ .

Ехъ , xe ! дванайцята година ! сказавъ въ кон

ци Чичиковъ, поглянувши на годинникъ .
Чогожь се я

такъ засидѣвся ?
Та ще нехай бы дѣло робивъ , а то нѣ

зъ сего нѣ зъ того зъ разу загородивъ околесицю ,
a ÔT

такъ и задумався. Що зъ мене за дурень въ самой рѣчи !

Сказавши се, днъ перемѣнивъ свой шотландскій уборъ

на европейскій, подтягнувъ порядно на спряжку свой жи

вдтъ , покропивъ себе колонскою водою , взявъ въ руки

теплу шапку и наперы подъ паху и пустився до цивиль

ной палаты затверджувати контракты. Онъ квапився не

для того , щобы боявсь припознитися припдзнитися днъ

не боявся, бо предсѣдатель бувъ чоловѣкъ знакомый я могъ

продовжити и вкоротити за его просьбою урядову годину ,

такъ якъ старинный Гомеровъ Зөвсъ продовжувавъ дни и

посыдавъ нагай ночи , коли треба було перервати бійку

єго любыхъ героѣвъ, або дати имъ можность доборотися ;

Фльота.
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коли

але днъ самъ въ собѣ почувавъ бажанье якъ можна най

швыдше довести дѣло до конца ; до той поры єму все

здавалося неспокойно й ненаручно : все таки приходила

думка, що душѣ не зовсѣмъ настоящи и що въ подобныхъ

злучаяхъ таку приключку завсѣгды треба чимъ скорше зъ

плечій долдвъ. Не вспѣвъ днъ выйти на улицю, роздуму

ючи овсѣмъ томъ и двигаючи на плечохъ медведя , кры

того вишневымъ сукномъ , ось на самомъ поворотѣ

въ переулокъ спотыкнувся съ паномъ такожь въ медве

дяхъ, крытыхъ вишневымъ сукномъ , и въ теплой шапцѣ

съ наушницями. ІПанокъ скрикнувъ : се бувъ Маниловъ.

Они тутъ таки обняли одинъ другого и пять минутъ такъ стоя

ли . Поцѣлуѣ зъ обохъ боковъ були таки сильни, що у обохъ весь

день болѣли передни зубы. У Манилова отъ радости осталися

только носъ и губы на лици: очи цѣлковито щезли. Съ чверть

годины днъ державъ обома руками руку Чичикова и нагрѣвъ

и страшенно. Въ дуже нѣжныхъ и приємныхъ оборо

тахъ днъ розповѣвъ , якъ летѣвъ обняти Павла Иванови

ча ; бесѣду свою закончивъ такою ввѣчливостю , котра

пристала бы хиба для дѣвчины , съ котрою йдеся въ та

нець. Чичиковъ розня въ ротъ, ще й самъ не знаючи,

дякувати : коли вразь Маниловъ вынявъ зъ подъ Футра

якійсь папѣрь, звиненый въ трубочку и звязаный роже

вою биндочкою.

А се що ?

Мужички !

А ! Тутъ днъ розвинувъ папѣръ, пробѣгъ очи

ма и любувався краснымъ и чистымъ письмомъ .

Славно написано, сказавъ днъ, и перепису

вати не треба. Ще й обводка доокола ! Хто се такъ гарно

зробивъ обводку ?

Ну, вже не пытайте, сказавъ Маниловъ .

Вы ?

Жѣнка.

Ахъ, Боже мой ! менѣ, ѣй Богу совѣстно, що при

чинивъ вамъ только труду.

Для ІПавла Ивановича нема нѣякого труду .

Чичиковъ поклонився съ подякою , почувши , що днъ

якъ
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Се були

иде до палаты для затвердженя контракту, Маниловъ ска

завъ, що и днъ готовъ єму товаришити . Приятелѣ взялися

по подъ руки и пошли разомъ. При кождомъ невеликомъ

сугорбику або подвысшеню або сходци , Маниловъ поддер

жувавъ Чичикова и майже приподнимавъ его рукою, при

говорюючи съ приязнымъ усмѣхомъ, що онъ не допустить

Павлови Ивановичу побивати своими ножками. Чичиковъ

старався высвободити зъ подъ руки, бо не знавъ, якъ и

дякувати, и чувствовавъ, що бувъ собѣ троха важненькій.

Середъ взаимныхъ услугъ они дойшли въ конци до пля

цу, де находилася палата великій мурованый будинокъ

на три поверхи , весь бѣлый , якъ крейда , запевно для

зображеня чистоты душь помѣщаючихся тамъ урядниковъ.

Прочи будынки на пляцу по величинѣ зовсѣмъ не до па

ры були мурованому будынкови. вартова

будка , край котрои стоя въ воякъ съ оружьємъ , двѣ-три

Фѣрманьски господы и въ конци довги парканы, съ звѣсны

ми паркановыми надписями и рисунками, намазаными ву

глемъ и крейдою . Больше не находилося нѣчого на томъ

самотномъ, або якъ у насъ выражаются , хорошомъ пляцу .

Изъ оконъ другого й третого поверха выстромлювалися

неподкупни головы жрецѣвъ Темиды , и въ той самой

хвили ховалися назадъ : правдоподобно въ ту пору вхо

дивъ до свѣтлицѣ начальникъ. Приятелѣ не выйшли, а вы

бѣгли горѣ сходами, бо Чичиковь , стараючись втечи под

держуючихъ рукь Манилова , прискоривъ кроку, а Мани

довъ такожь 30 своєй стороны летѣвъ напередъ, стараю

чись не позволити Чичикову змучитися , и задля того оба

засапалися немилосерно , коли вступили на темный кори

тарь. Нѣ коритарѣ, нѣ свѣтлицѣ не блыснули имъ въ очи

надмѣрною чистотою. Тогдѣ ще не дбали оню, и то, що

було брудне, такъ и оставалося брудне, не принимаючи

принадной поверхности.
Темида по просту, яка Є , въ

неглиже и въ шляФроцѣ, пріймала своихъ гостій . Належа

ло бы описати канцелярий
ни

комнаты , черезъ котри прохо

дили наши героѣ, але авторъ чувся дуже несмѣлымъ въ

всякихъ канцелярія
хъ

. Коли й лучалось єму проходити ихъ

навѣть въ блискучом
ъ

и святочномъ строю съ лакирова

ными подлогами и столами, днъ старався пробѣчи якъ можь
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а не то

найборше, смирно опустивши и похиливши очи въ землю,

и для того зовсѣмъ не знає, якъ тамъ все благоденьствує

и процвитає. Героѣ наши видѣли багато паперу и чорного

и бѣлого, понахилюванй головы , широкий карки , Фраки, сур

дуты губерніяльного крою и навѣть по просту якусь ясно

сѣру куртку, що вызначалася дуже рѣзко и перехиливши

голову на бокъ и поклавши ви майже на самый папѣръ,

выписувала смѣло и зaмaшисто якій небудь протоколъ про

переоранье межѣ або лицитацій маєтности, загарбанои якимъ

небудь сумирнымъ помѣщикомъ , спокойно доживаючимъ

с вого вѣку подъ судомъ и подъ єго жь охороною надбав

мъ собѣ дѣтiй и внуковъ . Урывками проносили ся ко

ротки выраженя , высказувани хрыплым голосомъ : „ По

звольте- но, Федосѣю Федосѣєвичу, актикъ до Нp. 368 ! “

„Вы все куды небудь заподѣєте затычку зъ скарбо

вого каламаря ! “ Иногдѣ голось величнѣйшій, безъ сумнѣву

якогось начальника, роздавався съ приказомъ : „На, пере

пищи !
здоймутъ чоботы, и просидишь ты у

мене шѣсть добъ безъ ѣды . Пера скрипѣли , и скрипѣли ,

немовь бы кӧлька Фѣръ съ хворостомъ проѣздило черезъ

лѣсъ, заваленый на чверть локтя завтрубшь пересохлымъ

листье мъ .

Чичиковъ и Маниловъ подойшли до першого стола ,

де сидѣли два урядники ще молодыхъ лѣтъ и спытали :

Позвольте дознатися, де ту затверджують контракты ?

— А чого вамъ треба ? сказали оба урядники ,

обернувшися.

А мөнѣ треба подати просьбу.

— А вы що таке купили ?

я бы попереду хотѣвъ знати , де контрактовый

столъ, чи ту чи въ другомъ мѣсци ?

Але кажѣтъ попереду, що вы купили и по якой

цѣнѣ , такъ вамъ тогдѣ й скажемо , де ; а такъ не

можь знати.

Чичиковъ сөйчасъ помѣтивъ , що урядники були по

просту цѣкави, такъ якъ и всѣ молоди урядники , и хо

тѣли придати больше ваги и значеня собѣ и своимъ

Мы

3а

натякъ .

Послухайте, люби мои, сказавъ днъ, я дуже
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столами

добре знаю, що всѣ дѣла контрактови, будь они за яку

хочь цѣну, находятся въ одномъ мѣсци, и для того про

шу васъ показати намъ столъ : а коли вы не знаєте , що

у васъ робится , то мы спытаємо другихъ.

Урядники на те нѣчого не отповѣли , только одинъ

изъ нихъ тыкнувъ пальцемъ въ кутъ свѣтлицѣ, де сидѣвъ

за столомъ якійсь старчикъ , що перемѣтувавъ якась па

перы. Чичиковъ и Маниловъ прийшли помѣжь

прямо до него . Старчикъ занимався дуже уважно .

ІІозвольте дознатися, сказавъ Чичиковъ съ по

Клономъ, чи ту контрактови дѣла ?

Старчикъ подвѣвъ очи и сказавъ повольно : „Ту нема

контрактовыхъ дѣлъ“ .

А дежь ?

Въ контрактовой експедицій.

А дежь контрактова експедиція ?

у Ивана Антоновича.

— А дежь Иванъ Антоновичь ?

Старчикъ тыкнувъ пальцемъ въ другій кутъ свѣтлицѣ .

Чичиковъ и Маниловъ подалися до Ивана Антоновича. Иванъ

Антоновичь уже запустивъ одно око назадъ и озирнувъ

ихъ зъ коса , але въ той самой хвилихвили ще стараннѣйше

весь затопився въ писаню .

Позвольте дознатися, сказавъ Чичиковъ съ по

клономъ, чи ту контрактовый столъ ?

Иванъ Антоновичь неначе бъ то й не чувъ и цѣлко

вито заглубився въ акты , не отповѣдаючи нѣчого. Видно

було дтъ разу, що се бувъ чоловѣкъ уже въ розумныхъ

лѣтахъ не то , що молодый говорунъ и вертопрахъ.

Иванъ Антоновичь мавъ уже , бачилось , геть- геть

сорокъ лѣтъ ; волосье у него було чорне, густе ; вся сере

дина лиця выступала у него напередъ и выходила въ

носъ ; словомъ, се було лице, котре въ щоденномъ житю

называютъ дзбанковымъ рыломъ.

Позвольте дознатися, чи ту контрактова експеди

ція ? сказавъ Чичиковъ.

Ту, сказавъ Иванъ Антоновичь , повернувши

дзбанковымъ рыломъ и зновъ приложився до

до за

своинъ

дисаня .
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В

А у мене дѣло ось яке : купивъ я урожныхъ

властителѣвъ тутешного повѣту мужиковъ на вывозъ ;

контракты готови , треба только затвердити.

А продавцѣ туть ?

Декотри тутъ, а отъ другихъ повномочье.

А просьбу принесли ?

Принѣсъ и просьбу. я бы хотѣвъ, менѣ треба

поквапитися.... тожь чи не можь бы, напримѣръ, зробити

се дѣло нынѣ ?

Еге, нынѣ ! нынѣ не можна,
сказавъ Иванъ

Антоновичь. Треба ще вывѣдатися, чи нема якихъ за

боронъ ?

Впрочѣмъ що до того, щобы прискорити дѣло, то

Иванъ Григоровичь, предсѣдатель, мой щирый другъ....

Т -такъ , алежь Иванъ Григоровичь ту не одинъ ;

буваютъ и други, — сказавъ сурово Иванъ Антоновичь.

Чичиковъ порозумѣвъ ключку, котру закрутивъ Иванъ

Антоновичь , и сказавъ : Други такожь не будуть мати

кривды , я самъ служивъ, дѣло знаю ...

Идѣть до Ивана Григоровича, сказавъ Иванъ

Антоновичь троха вже ласкавѣйше,
нехай днъ дасть

приказъ, кому слѣдує, а за нами дѣло не постоитъ.

Чичиковъ, вынявши зъ кишенѣ банкнотъ, положивъ

єго передъ Иваномъ Антоновичемъ, котрый зовсѣмъ не

запримѣтивъ его и сейчасъ накрывъ книжкою . Чичиковъ

хотѣвъ було показати єму „ бумажку " , але Иванъ Анто

новичь головою давъ знакъ, що показувати не треба.

Ось днъ васъ запровадить до канцеляріи,

завъ Иванъ Антоновичь, та кивнувъ головою и одинъ изъ

туть таки присутныхъ чиновниковъ, котрый такъ нөвто

мимо приносивъ жертвы Темидѣ, що ажь оба рукавы по

пукали єму на локтяхъ и давно оттамъ вылазила подшевка,

и за тоту службу въ свой часъ одержавъ рангу кольеж-

ского регистратора, прислужився нашимъ приятелямъ, якъ

колись Вергилій прислужився Дантови, и перепровадивъ

ихъ въ канцелярію предсѣдателя, де стояли сами только

широки крѣсла, и въ нихъ, передъ столомъ за зерцаломъ (обра

зомъ царя) и двома грубыми книгами, сидѣвъ самъ якъ сонце

предсѣдатель. Въ томъ мѣсци новый Вергилій почувъ таку

ска
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трѣвогу, що нѣ за що не осмѣлився переступити порогъ

и повернувся назадъ та показавь свою спину, вытерту якъ

рогожина, съ прилиплымъ десь курячимъ перомъ. Увой

шовши въ канцелярійну свѣтлицю, они побачили, що пред

сѣдатель бувъ не самъ : побочь негопобочь него сидѣвъ Собакевичь,

цѣлковито заслоненый зерцаломъ. Приходъ гостей выкли -

кавь окрики , урядови крѣсла Отсувано съ шумомъ. Соба

кевичь такожь поднявся зъ крѣсла и ставь видный зъ у

сѣхъ боковь съ своими довгими рукавами . Предсѣдатель

принявъ Чичикова въ обоймы и канцелярійна саля заля

щала поцѣлуями ; спытали одинъ другого про здоровье ;

показалося , що у обохъ поболює поясниця, що сейже чась

приписано наслѣдкамь сидя чого житя. Собакевичь, бачи

дось , сповѣстивъ уже предсѣдателя про покупку , за чимъ

той почавъ єму желати щастян ; се зъ разу троха змѣшало

нашого героя, особливо коли днъ побачивъ, що й Собаке

вичъ и Маниловъ, оба продавцѣ, съ котрыми дѣло було

уладжено секретно, теперь стояли разомъ лицемъ до лиця.

Однакожь днъ подякувавъ предсѣдателеви и обернувшися

туй таки до Собакевича, спытавь : А якъ ваше здо

poвлье ?

Слава Богу , не пожалуюсь , сказавъ Собаке

вичь. и справдѣ, нѣнащо було жалуватися ; швидше зелѣзо

могло простудитися и кашляти, нѣжь той на диво збудо

ваный чоловѣкъ.

Такъ то такъ, вы завсѣгды славилися здоровльемъ,

сказавъ предсѣдатель, и покойникъ родичь вашь та

кожь бувъ сильный чоловѣкъ.

Еге, на медведя самъ одинъ выступавъ, отпо

въвъ Собакевичь.

Однакожь менѣ здався , сказавъ предсѣдатель,

що вы такожь повалили бы медведя , коли бъ заҳотѣли

выступити против него .

Нѣ, не повалю, отповѣвъ Собакевичь,

койникъ бувъ дужшій отъ мене. — и здтхнувши , гово

ривъ дальше : Нѣ, не таки теперь люде : ось хоть бы й

моє житье... що за житье ? Якось отъ такъ собѣ...

Чимъ же ваше житье не гарне ? сказавъ пред

сѣдатель.

по



155

тов.

Не гарне, не гарне ! сказавъ Собакевичь, по

хитавши головою. Сами осудѣть, Иване Григоровичу :

пятьдесятый рокъ жию, и нѣ разу слабый не бувъ : хочь

бы горло заболѣло, прыщь або чирякъ выкинуло... Нѣ,

се не на добро ! коли небудь прійдеся Отпокутувати за

Тутъ Собакевичь весь потонувъ въ задуму.

Оттакъ то й на ! — подумали въ одну й ту саму

хвилю и Чичиковъ и предсѣдатель : отто на що зага

давъ жалуватися !

Для васъ у мене письмо є,
сказавъ Чичи

ковъ, вынимаючи зъ кишенѣ письмо Плюшкина.

Оть кого ? сказавъ предсѣдатель и розпеча

тавши скрикнувъ : А, Оть Ілюшкина ! Іщо, днъ ще

доси дыхає на свѣтѣ ? Оть доля : адже якій бувъ розу

мный, богатый чоловѣкъ! а теперь ...

Собака, сказавь Собакевичь, злодюга, всѣхъ

людій переморивъ голодом"ь .

ІІозвольте, позвольте , сказавъ предсѣдатель,

прочитавши письмо, — я готовь бути повномочнымъ. Коли

вы хочете затвердити контрактъ, теперь чи опосля ?

Теперь, сказавъ Чичиковъ, — я буду навѣть

просити васъ, коли можна, то й нынѣ ; бо завтра я хо

тѣвъ бы выѣхати зъ мѣста : я принѣсъ и контракты и

просьбу.

Все се добре, только вже, якъ воля ваша,

не выпустимо такъ вчасно. Контракты вамъ зро

блятся нынѣ, але вы все таки съ нами побудьте. Ось я

сейчасъ дамъ приказъ,
сказавъ днь и отворивъ дверѣ

до канцелярійной комнаты , цѣлкомъ наповненои урядни

ками, що подобни були до трудолюбивыхъ пчолъ, розсы

по медовыхъ коморкахъ, коли только канцеля

рійни дѣла можь прировнати до медовыхъ комброкъ.

Иванъ Антоновичь тутъ ?

Туть ! окликнувся голосъ въ серединѣ.

Покличте его сюды !

Уже знакомый читателямъ Ивань Антоновичъ, дзбан

кове рыло, показався въ сали предсѣдателя - и поклонився

съ доданою.

мы

васъ

паныхъ
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Ось возьмѣтъ, Иване Антоновичу, всѣ ти кон

тракты ихъ...

А не забудьте, Иване Григоровичу, подхо

пивъ Собакевичь, треба буде свѣдковъ, хочь по два зъ

кождой стороны. Пошлѣть таки заразъ до прокурора : днъ

чоловѣкъ незанятый и певно сидить дома : за него все ро

битъ секретарь Золотуха, першій хапуга въ свѣтѣ. Ин

спекторъ лѣкарской управы... днъ такожь чоловѣкъ неза

нятый и певно дома , коли только не поѣхавъ до небудь

грати въ карты ; тай ту ихъ ще чимало є , таки близькихъ :

Трухачевскій, Бѣгушкинъ, всѣ они дармо заваджають

на земли .

Такъ, такъ ! сказавъ предсѣдатель и сей же

часъ пославъ за ними канцелиста .

Ще я прошу васъ, сказавъ Чичиковъ : по

шлѣтъ за повномочнымъ однои помѣщицѣ, съ котрою я

такожь зробивъ згоду , за сыномъ протопопа отця Ки

рила ; днъ служить таки у васъ.

А як же ! пдшлемъ и за нимъ ! сказавъ пред

сѣдатель , все буде зроблено, а урядникамъ вы жа

дному не давайте нѣчого : я васъ прошу отоє . Приятелѣ

мои не повинна платити . Сказавши се, днъ туй таки

давъ якійсь приказъ Иванови Антоновичу , котрый то при

казъ, якъ видно було, єму не сподобався . Контракты по

казали , бачилось , добрый вплывъ на предсѣдателя
, осо

бливо коли днъ побачивъ, що всѣхъ покупокъ було майже

сто тысячь рублѣвъ. Колька минутъ днъ глядѣвъ въ очи

Чичикову съ выразомъ великого вдоволеня и въ конци ска

Такъ ось оно якъ ! Оттакимъ то способомъ, Па

вле Ивановичу ! такт ось вы приобрѣли !

Приобрѣвъ, отказавъ Чичиковь.

Добре дѣло ! ѣй Богу, добре дѣло !

Та я й самъ виджу, що лѣипшого дѣла не могъ

бы й загадати . Сякъ оно чи такь, а всежь цѣль чоловѣка

ще не певна, поки днъ въ конци не стане твердою ногою

на моцный грунтъ, а не на яку небудь вольнодумну хи

мөру молодости. Туть днъ дуже въ пору выганьбивѣ

за либерализмъ и по справедливости
всѣхъ ходо

дыхъ людій. Але цѣкава рѣчь, що въ словахь Єго все

завъ :
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була якась нетвердость, немовь бы онъ туй таки сказавъ

самъ до себе : — Ехъ, небоже, тожь то плетешь ! — днъ

навѣть не глянувъ на Собакевича и Манилова, бо боявся по

бачити що небудь на ихъ лицяхъ. Але безъ потребы днъ

боявся : лице Собакевича й не ворохнулося , а Маниловъ,

очарованый фразою, зъ вдоволеня только потрясавь на

знакъ признаня головою , заглубившися вь таке положенье ,

въ якомъ находится любитель музыки, коли спѣвачка пе -

ревысшила й сам у скрипку и пискнула таку высоку ноту ,

якои не втне й соловѣєве горло.

Та чомужь бо вы не скажете Иванови Григоро

вичу, заговоривъ Собакевичь , що таке именно вы

здобули ? а вы , Иване Григоровичу, чому вы не спытаєте,

якій здобутокъ они зробили ! Аджежь що за народъ ! про

сто , золото ! Аджежь я имъ продавъ и каритника Ми

хѣєва.

Не вже жь , чи й каритника Михѣєва ?

завъ предсѣдатель. Я знаю каритника Михѣєва :

вный майстеръ ; днъ менѣ дорожку переробивь. Только по

звольте , якъ же ? .. Адже вы менѣ говорили, що днъ

умеръ....

Хто, Михѣєвъ умеръ ? сказавъ Собакевичъ, нѣ

крыхты не змѣшавшися. Се єго брать умеръ ; а днъ

преживѣсенькiй и ставъ здоровѣйшій, нѣжь впередъ. Сими

днями таку бричку зладивъ, що и въ Москвѣ не зладятъ.

Єму бы , коли бъ по правдѣ, только бы на одного царя

й робити.

Еге, Михѣєвъ славный майстеръ, сказавъ пред

сѣдатель, и я навѣть дивуюся, якъ вы могли съ нимъ

розстатися .

— Та хиба жь то Михѣєвъ одинъ ! А Пробка Сте

панъ, тесля , Милушкинъ, мулярь, Максимъ Телятникӧвъ

швець, — аджежь всѣ пошли, всѣхъ продавъ ! — А коли

предсѣдатель спытавъ, по щожь они пошли, коли они люде

потръбни при домѣ и майстры , Собакевичь отдовѣвъ, ма

хнувши рукою : Атъ, такъ по просту, дуръ до го

довы приступивъ : давай , говорю , продамь , — тай про

давъ одурѣвши ! За симъ днъ повѣсивъ голову , немовь
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бы то й самъ каявся того учинку, и додавъ :

довѣкъ и сивѣє, ай доси ще розуму не набрався.

Але позвольте, Павле Ивановичу, сказавъ пред

сѣдатель, якъ же се вы купуєте мужиковъ безъ зе

млѣ ? хиба на вывёзъ ?

на вывозъ.

А, на вывозъ, се що иншого ; а куды саме ?

Куды ?... до херсоньской губерніи.

О , тамъ земля прегарна ! сказавъ предсѣдатель

и высказався съ великою похвалою о томъ , яки то такъ

росли травы .

А землѣ досыть богато ?

Досыть, як разъ на столько, колько треба для ку

пленыхъ мужиковъ.

Рѣка чи ставъ ?

Рѣка. Впрочѣмъ и ставъ в . — Сказавши се , Чи

чиковъ поглянувъ ненарокомъ на Собакевича , и хоть Co

бакевичь бувъ недвижный, якъ и впередъ, але єму здава

дося, немовь бы то на его лици було написано : Ой,

брешешь ты , голубчику ! ледво чи є рѣка и ставъ , тай

вся земля !

Поки велися розговоры , зачали мало - по - малу збира

тися свѣдки : знакомый читателямъ прокуроръ- моргунъ,

инспекторъ лѣкарской управы , Трухачевскій, Бѣгушкинъ

и прочи, якъ казавъ Собакевичь, дармо заваджаючи на зе

или . Многи зъ нихъ були зовсѣмъ незнакоми Чичикову ;

недостаючихъ и ще й лишныхъ назбирано туй таки зъ па

латскихъ урядниковъ. Привели такожь не только сына

протопопа отця Кирила, але й самого протопопа. Кождый

свѣдокъ помѣстивъ себе съ всѣми своими годностями и ти

тулами, хто оборотнымъ письмомъ, хто кривульками, хто

по просту трохи не до горы ногами, ставлячи таки буквы ,

якихъ навѣть и не видано було въ руской азбуцѣ, Зна

комый Иванъ Антоновичь упорався дуже проворно , кон ,

тракты записано, понумеровано, зареєстровано въ книгу

и куды слѣдує, обчисливши й повъ процентъ за оповѣстку

въ губерніяльныхъ вѣдомостяхъ, и Чичикову прийшлося

заплатити дуже не богато . Навѣть предсѣдатель давъ при

казъ изъ приписанои таксы взяти дтъ него только подо
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и такъ,

яготовъ , Ваша рѣчъ

вину, а друга половина, не знати якимъ способомъ, пере

несена була на рахунокъ якогось другого просячого .

сказавъ предсѣдатель, коли все було

скончене, оставсь теперь только окропити покупку .

сказавъ Чичиковъ.

только назначити часъ . Бувъ бы грѣхъ мой, коли бъ для

такого милого товариства, та не спорожнити двѣ-три бу

тильёчки шипучого.

Нѣ, вы не такъ порозумѣли дѣло ; шипучого мы

сами доставимо , — сказавъ предсѣдатель, се нашь обо

вязокь, наша повинность . Вы у насъ гость : мы васъ по

винни угощати . Знаєте що, панове ! Поки тамъ ceє та тев,

а мы ось що зробимо : ходѣмо всѣ, колько насъ ту є, до

полицмайстра ; днъ у насъ чудо не чоловѣкъ : єму досыть

только моргнути, проходячи коло рыбной торговицѣ або вин

ного склепу , то мы , знаєте якъ перекусимо ! а при тди

нагодѣ и въ вистець !

Оть такого предложеня нѣхто не могъ отказатися.

Свѣдки вже при самой згадцѣ о рыбной торговици почули

апетитъ ; въ той же хвили всѣ похапали за шапки и за

капелюхи и урядова година скончилася . Коли проход или

они черезъ канцелярію, Иванъ Антоновичь, дзбанкове рыло ,

звычайненько вклонившися , сказавъ по тихоньку до Чи

чикова :

Мужиковъ накупили на сто тысячь, а за трудъ

дали только одну бѣлюгу.

Алежь бо що за мужики ? — отповѣвъ вку на то

такожь шепотомъ Чичиковъ:
препустый и пронѣкче

мный народъ, и половиныне вартує. — Иванъ Антоновичь

порозумѣвъ , що покупець бувь характеру твердого и

больше не дасть.

— А по чому купили душѣ у Плюшкина ? ше

пнувъ вну на друге ухо Собакевичь.

А Воробця по що вы приписали ? сказавъ ему

мѣсто дтповѣди Чичиковь.

Якого Воробця ? сказавъ Собакевичь.

Та бабу, Елисавету Воробця, ще й букву в по

ставили на конци.
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Нѣ, нѣякого Воробця я не приписувавъ,

завъ Собакевичь и одойшовъ до другихь гостій.

Гостѣ дойшли въ конци юрбою до дому полициайстра.

Полицмайстеръ справдѣ бувъ чудо не чоловѣкъ: якъ только

почувъ днъ, въ чѣмъ дѣло, то въ той же хвили кликнувъ

квартального , проворного хлопака въ лакированыхъ бот

Фортахъ, и бачится, всего два слова шепнувъ єму до уха,

тай додавъ только : „ Розумѣешь ? “ а вже тамъ въ дру

гой свѣтлици, за той часъ, поки гостѣ грали въ вистъ,

на столѣ бѣлуга, осетрина, семга, икра ву

джена, икра свѣжо солена, селедцѣ, севрюжки , сыры , вудже

ни озоры и сушена рыба : все те прислала рыбна торговиця .

Оттакъ появилися додатки отъ самого хозяина, выробы

куховарски : пирогъ съ головятиною, до котрого войшли

хрящь и вилицѣ 9 -ти пудового осетра, другій пирогъ съ

грудзами , праженцѣ, маслянцѣ, вареники . ІПолицмайстеръ

бувъ подекуды батько и добродѣй въ мѣстѣ. Онъ бувъ се

редъ горожанъ зовсѣмъ, якъ батько середъ своєи родины,

а до склеповъ и гостинниць навѣдувався, якъ до свого

власного шпихлѣра. Въ загалѣ днъ, якъ говорится, сидѣвъ

на своѣмъ мѣсци обовязокъ свой понимавъ добре.

Трудно було навѣть розмѣркувати, чи днъ бувь сотворе

ный для мѣсця, чи мѣсце для него. Дѣла провадивъ днъ

такъ розумно, що побиравъ доходовъ въ двоє больше проти

всѣхъ своихъ попередниковъ, а про то заслуживъ собѣ

любовь всего мѣста. Купцѣ перши вго дуже любили за

тоє, що не гордый ; и справдѣ, днъ хрестивъ у нихъ дѣ

тій, кумався съ ними ; хочь часами й обдиравъ ихъ ту

генько, але все якось дуже зручно : и по плечу поплеще

и засмѣеся и чаємъ напоитъ, обѣцяє й самъ зайти

грати въ варцабы , роспытає овсѣмъ : якъ дѣло, що й

куды ; коли почує, що дитинка якъ небудь заслабла , и

лѣкарство нарадитъ; словомъ — на все єго подавай ! По

ѣде Фіякромъ, дасть порядокъ, а мѣжь тымъ и словце про

мовить сему та тому : „А що, Михѣевичу ! треба бы намъ

съ тобою дограти коли небудь въ купки ! “ „ Такъ 0

лексѣю Иванович
у

“, отповѣвъ той, внимаючи шапку, —

треба бы . « „ Ну, батьку Илашу Парамоновичу, при

ходи до мене оглянути бѣгуна : съ твоимъ на перегонъ

и

до
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поде, та й свого запряжи въ тарадайку; попробуємо. “ Ку

пець , котрый бувъ знатокъ усмѣхався

то съ особливою, якъ кажеся , охотою, и погладжуючи бо

роду, говоривъ : „ ІПопробуємо, Олексѣю Ивановичу !" На

вѣть всѣ слуги склепови, звычайно въ ту пору познимавши

шапки , съ вдоволеньемъ поглядали одинъ на другого и не

мовь бы хотѣли сказати : Олексѣй Ивановичь добрый чо

ловѣкъ ! “ Словомъ, днъ здужавъ зробитися цѣлкомъ попу

лярнымъ, и думка купцѣвъ була така , що Олексѣй Ива -

хотя оно й возьме , та за то вже нѣякъ тебе не

выдасть “ .

Помѣтивши, що закуска була готова , полицмайстеръ

предложивъ гостямъ докончити вистъ по енѣданю , и всѣ

пошли до той свѣтлицѣ , отки доходячій запахъ давно за

чинавъ приємно дразнити носовый змысль гостей и куды

вже Собакевичь давно заглядавъ въ дверѣ , нацѣлившися

на осетра, що лежавъ зъ боку на великомъ тарели . Го

стѣ, выпивши по чарцѣ горѣвки, темно-оливкового цвѣту,

якій буває только на сибирскихъ камѣнцяхъ, зъ котрыхъ

вырѣзуютъ въ Россіи печатки , приступили зъ всѣхъ бо

ковъ съ вилками до стола и почали , якъ говорится , про

являти кождый свою вдачу, налягаючи хто на икру , хто

на семгу, хто на сыръ. Собакевичь не звертаючи нѣякои у

ваги на всѣ ти дробницѣ, принявся за осетра и поки що

тамти пили , балакали и ѣли , днъ за чверть годины съ

окладомъ, змотрошивъ єго цѣлого , такъ, що коли полиц

майстеръ пригадавъ собѣ осетра и сказавъ : „А якъ вамъ,

панове, покажеся ось сей плодъ природы ? и набли

зився до него съ вилкою въ руцѣ вразъ съ другими, то

побачивъ , щощо зъ плоду природы остався только одинъ

хвостъ ; а Собакевичь скрутився такъ , то й не

днъ, и наблизившися до тарѣлки, що була отдалѣкъ отъ дру

тихъ, мыкавъ вилками въ якусь дробоньку сушену рыбку.

Упоравшися съ осетромъ, Собакевичь сѣвъ на крѣсло и вже

больше не ѣвъ , не пивъ , а только жмурився и клѣпавъ

очима. Полицмайстеръ, бачится, не любивъ жалувати вина:

тоастамъ не було числа . Першій тoастъ выпили, якъ чита

телѣ може й самѣ догадаются , за здоровлье нового хер

соньского дѣдича, потому за добробутокъ его мужиковъи

11
Мертва Душѣ, М. Гоголя.

немовь
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за щасливе ихъ переселенье, дальше за здоровлье вго бу

дучои жѣнки-красавицѣ , що выкликало приємну усмѣшку

на устахъ нашого героя . Приступили до него въ всѣхъ

боковъ и почали запрошувати подъ милый Богъ, щобы ще

хочь на двѣ недѣлѣ остався въ городѣ.

Нѣ , Павле Ивановичу ! Якъ ваша воля , але сө

выходить на таке хату холодити : на порогъ, тай на

задъ. Нѣ, вы прожийте съ нами ! Ось мы васъ оженимо .

ІПравда Иване Григоровичу, оженимо 6го ?

Оженимо, оженимо ! — подхопивъ предсѣдатель.

Вже хочь якъ вы опирайтеся руками и ногами, мы таки

васъ оженимо ! Нѣ, батечку, попалися тутка , то й жаль

на бокъ ! Мы жартувати не любимо .

Що жь ? по що й упиратися руками и ногами, —

сказавъ усмѣхнувшися Чичиковъ, женитьба ще не та ке

дѣло, щобы ажь тев... кобы лишь пара.

Буде й пара ! Якъ же не буде ? все буде, все,

що хочете !

А коли буде ...

Браво, остався ! закричали всѣ : вивать !

гурра, Павло Ивановичь ! гурра! И всѣ потислися до

него ударитись чарками . Чичиковъ ударивъ съ всѣми .

„ Нѣ, нѣ, ще разъ !“ кричали ти, що були завзятѣйша,

ново вдарилися ; потому пошли й третій разъ

тыкатися ; перетыкалися й третій разъ. Не по довгомъ

часѣ всѣмъ зробилося надзвычайно весело . Предсѣдатель,

котрый бувъ премилый чоловѣкъ, коли розоxотився , обни

мавъ колька раздвъ Чичикова, приговорюючи въ сердеч

номъ порывѣ : „ Душенько ты моя ! мамуньцю ты моя !“

и навѣть щовкнувши пальцями почавъ пританцьовувати

докола него, приспѣвуючи звѣсну пѣсеньку : „Ахъ ты ся

кiй и такій сынъ, комариньскій мужикъ !“ Посля шампань

ского розкоркували венгерске , котре придало ще боль

ше духу и розвесилило товариство . Про висть цѣл

комъ позабули : сперечалися, кричали , говорили о всѣмъ :

о политицѣ, навѣть о войсковости , высказували свободни

мысли , за котри иншимъ часомъ сами выбили бы своихъ

дѣтей. Туй таки порозвязували множество що найзапу

таньшихъ пытань . Чичиковъ нѣколи не чувся ще въ та

и на



163

а

ждиъ веселомъ настрою, вважавъ себе вже справдешнымъ

херсоньскимъ помѣщикомъ, говоривъ о всѣлякихъ полѣпше

няхъ : о триполевомъ господарствѣ, о щастю и блажень

ствѣ двохъ душь, и почавъ читати Собакевичoви посланіє,

въ стихахъ, Вертера до Шарльотты , на котре той только

очима клѣпань, бо посля осетра почувавъ великій потягъ

до сну. Чичиковъ помѣтивъ и самъ, що зачавъ вже надто

розвязуватися, попросивъ повозу и сѣвъ на прокуророву

тарадайку. ІПрокураторскій возникъ, якъ показалося по до

розѣ , бувъ хлопакъ знаючій дѣло , бо поводивъ коньми

только одною рукою, а другу засунувши назадъ, поддер

жувавъ нею пана. Такимъ способомъ вже на прокуроро

вой тарадайцѣ Чичиковъ доѣхавъ до своєи гостинницѣ, де

у него на языцѣ вертѣлися всѣляки дурници : бѣлява пан

ночка съ румянцемъ и ямочкою на правомъ лици, херсонь

ски селитьбы , богацтва. Давъ навѣть Селифанови деяки

хозяйски приказы — зобрати всѣхъ свѣжо переселеныхъ

мужиковъ, щобы особисто всѣхъ поголовно перекликати .

СелиФанъ мовчки слухавъ дуже довго а потому выйшовъ

зъ свѣтлицѣ и сказавъ до 1Петрушки : „Иди розбирати па

на ! “ Петрушка взявся знимaти зъ него чоботы и трохи

не стягнувъ разомъ съ ними й самого пана на помдстъ.

Але въ конци чоботы були зняти, панъ роздбрався, якъ

Богъ приказавъ и пообертавшися якійсь часъ на постели ,

котра скрипѣла немилосерно, заснувъ справдешнымъ хер

соньскимъ помѣщикомъ. А Петрушка мѣжь тымъ вынѣсъ

на коритарь пантальоны и Фракъ малинового цвѣту съ

ясною пасмою, розпявъ его на деревляну вѣшалку, почавъ

бити прутомъ и щѣткою и напустивъ пороху на весь ко

ритарь. Коли вже хотѣвъ вго , позирнувъ изъ

ганку на долину и побачивъ СелиФана, що выходивъ во

стайнѣ. Они стрѣнулися очима и якось такъ порозумѣли

одинъ другого : панъ бачь завалився спати можна й за

зирнути де -куды - небудь. Сей же часъ днъ занѣсь до свѣ

“тлицѣ Фракъ и пантальоны , Петрушка зійшовъ въ долину

и оба пошли разомъ, не говорячи одинъ другому нѣ слова

оцѣли подорожи и балагурячи дорогою зовсѣмъ опоб

чныхъ ръчахъ. Прогульку зробили они не далеку : именно

перейшли только на другій бокь улицѣ, до домика стоя

Знимати
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сти

Лячи

чого насупротивъ гостинницѣ, и войшли въ низеньки , склян

ни , задымлени дверѣ, що вели майже до пивницѣ. Тамъ

вже за деревляными столами сидѣло богато всѣлякихъ : и

голившихъ и не голившихъ бороды , и въ баранячихъ ко

жухахъ, и по просту въ сорочкахъ, а дехто и въ сукон

номъ плащи . Що робили тамъ Петрушка съ • СелиФаномъ,

Богъ ихъ знав ; але выйшли они бттамъ за годину , по

бравши ся за руки, хоронячи цѣлковиту мовчанку, та по

казуючи одинъ одругого велику дбалость и перестерѣга

ючися взаимно отъ всякихъ угловъ. Рука объ руку , не

попускаючися одинъ другого, они цѣлои чверть годины

лѣзли горѣ сходами, ажь въ конци побороли всѣ трудно

и вылѣзли. Петрушка постоявъ съ минуту передъ

своимъ низенькимъ тапчаномъ, придумуючи, як бы то

якъ найприличнѣйше и лягъ зовсѣмъ наповперекъ,

такъ, що ноги Єго опирали ся о помдстъ. СелиФанъ лягъ

и самъ на томъ самомъ тапчанѣ, положивши голову Ile

трушцѣ на черево и забуваючи о томъ, що єму належа

лось бы спати зовсѣмъ не ту, а може де въ челядной ,

коли не въ стайни при коняхъ . Оба заснули въ той самой

хвили , поднявши храпъ нечуванои силы, на котрый панъ

изъ другой свѣтлицѣ отповѣдавъ тонкимъ

стомъ. Швидко за ихъ примѣромъ все вспокоилося и го

стинниця оповилася глубокимъ сномъ ; только въ одномъ

оконечку ще блыщало свѣтло ; тамъ живъ якійсь , приѣ

хавший изъ Рязаня поручникъ, очевидно великій охотникъ

до чоботь, бо замовивъ ихъ вже чотири пары и разъ въ

разъ примѣрювавъ пяту пару. Колька раздвъ вже днъ на

ближався до постелѣ въ той цѣли , щобы ихъ скинути и

лягати, але нѣякъ не могъ : чоботы й справдѣ були гарно

вшити и довго ще поднимавъ днъ ногу та оглядавъ справ

но и на диво заокругленый запятокъ.

носовымъ сви



ГЛАВА VIII.

ІІокупки Чичикова стали предметомъ розговоровъ. Ilo

мѣстѣ пошли споры, суды й пересуды о томъ, чи корыс

но куповати мужиковъ на вывозъ. Декотри споры выка

зували успорячихъ цѣлковите познакомленье съ пред

метомъ.

я

Розумѣєся, говорили декотри, се такъ, про

тивъ того не ма що и говорити : землѣ въ полуденныхъ

губерніяхъ справдѣ гарни й плодовити ; але якъ то буде

мужикамъ Чичикова безъ воды ? адже жь рѣки нема нѣякои .

Се бы ще байки, що воды нема, се бы ще

байки , Степане Митровичу ; але переселенье, ось въ чѣмъ

сукъ. Звѣсне дѣло , що таке мужикъ на новой земли , та

ще занятися хлѣборобствомъ, а у него нѣчого нема — нѣ

кола нѣ двора втече, якъ два разы два, такъ наострить

пяты, що й слѣду не найдешь .

Нѣ, Олексѣю Ивановичу, позвольте , позвольте ,

нө годжуся съ тымъ, що вы кажете, що мужикъ Чичи-

жова втече. Нашь чоловѣкъ до всего способный и до вся

кого неба привыкнө. Іошли єго хочь до Камчатки, та дай

только рукавицѣ, такъ днъ руки засуче, топдръ въ руки,

тай пдшовъ ставити собѣ нову хату.

Але жь , Иване Григоровичу, ты не звернувъ

уваги на одно дѣло : ты не спытавъ ще, якій мужикъ у

Чичикова ? Забувъ хиба , що прецѣнь доброго чоловѣка

помѣщикъ не продасть ; готовъ голову свою обь за

кладъ поставити , що мужикъ Чичикова або злодѣй та

паниця до послѣдной степенѣ , або гдльтай та непокър

дивець.

Такъ, такъ, на се я годжуся , се правда, нѣхто

не продасть добрыхъ людій, и мужики Чичикова пяницѣ ;

але треба взяти на увагу, що ось тутъ именно й лежить
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моральность, тутъ именно й крывся моральность : они те

перь харцизяки, а переселившися на нову землю , на разъ

можуть зробитися прикладными поддaными. Вже було не

мало такихъ прикладовъ прямо въ свѣтѣ, а й въ исто

рій також.....

Нѣколи, нѣколи говоривъ управитель скарбовыхъ

Фабрыкъ, повѣрте менѣ , сего нѣколи не може бути ;

бо у мужиковъ Чичикова будуть теперь два сильни во

роги. Першій ворогъ, се сусѣдство губерній украиньскихъ,

де як звѣсно, свободна продажь горѣвки. Я васъ запе

вняю , за двѣ недѣлѣ они роздаются и тогдѣ пиши пропало .

Другій ворогъ, се вже привычка до вандровного

житя, котрои конечно набере мужикъ подчасъ переселеня.

Потрѣбно хиба, щобы они вѣчно були передъ очима у

Чи

чикова и щобъ днъ державъ ихъ въ ѣжовыхъ рукавицяхъ,

переслѣдувавъ бы ихъ за кожду дурницю, та й не то,

щобы здавався на другого , а щобы самъ таки особисто,

де слѣдув , давъ бы кому треба , и по зубахъ и въ по

тылицю.

А по щожь Чичикову самому тягатися съ мужи

ками и давати въ потылицю ? днъ може найти й упра

сама

вителя.

Еге, найде управителя : всѣ ошуканцѣ!

Се правда ! подхопили многи .

Няй панъ знає лишень хочь колько небудь толку въ

хозяйствѣ та няй вмѣє розпознавати людій , у него завсѣгды

буде добрый управитель.

Але управляючій сказавъ , що менше , якъ за 5000

годѣ найти доброго управителя .

Але предсѣдатель сказавъ, що можь и за 3000 найти .

Але управляючій сказавъ : Дежь вы Єго найдете ?

хиба у себе въ носѣ ?

Але предсѣдатель сказавъ : нѣ, не въ носѣ , а въ

тутешномъ таки повѣтѣ ; именно Петро Петровичъ Са

мойловъ, ось управитель, якого потрѣбно для мужиковъ

Чичикова !

Многи сильно перенималися положеньемъ Чичикова, и

трудность переселеня такого величезного мужи

ковъ дуже ихъ лякала ; сильно почали боятися, щобы не

числа
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никъ хочь

зробився навѣть бунтъ, межи такимъ несупокойнымъ наро

домъ, якъ мужики Чичикова . На те полицмайстеръ ска

завъ, шо бунту нѣщо боятися , що для охороны дтъ бунту

истнує власть капитана- исправника , що капитанъ- исправ

нехай и не ѣде самъ пошле иѣсто себе

только свою шапку, то сама тота шапка погонить мужиковъ

ажь до самого мѣсця назначеного имъ на селитьбу. Многи

подавали свои рады, якъ выкоренити бунтовного духа, не

покоячого мужиковъ Чичикова . Рады були всѣляки : були

таки, котри вже ажь надто заносили войсковою строгостю

и жорстокостю, трохи чи не лишнею ; були за то й таки ,

котри отзывалися лагодностю. Почтмайстеръ запримѣтивъ,

що Чичиковъ взявъ на себе святый обовязокъ , що днъ

може зробитися середъ своихъ мужиковъ подекуды бать

комъ, якъ днъ выражався ; запровадити навѣть благотвор

ну просвѣту , и при той нагодѣ высказався съ великою по

хвалою о Лянкастеровой школѣ взаимного объучуваня .

Такъ то розмовляли и говорили въ мѣстѣ , и многи ,

зь чистои приязни, навѣть особисто удѣлили Чичикову

декотри зъ тыхъ радъ, приобѣцювали навѣть конвой для

безпечного переведеня мужиковъ на нови селитьбы . За

рады Чичиковъ дякувавъ, говорячи , що въ разѣ потребы

незалишить користуватися ними, а бтъ конвою рѣшучо

Отпросився, говорячи, що єго зовсѣмъ не потрѣбно , що

куплени нимъ мужики дуже сумирного характеру, почу

ваютъ сами добровольну охоту до переселеня и що бунту

въ нѣякомъ разѣ межи ними не може бути.

Всѣ ти толки и пересуды однакожь

найкорыстнѣйши наслѣдки , якихъ только могъ надѣятися

Чичиковь, именно, рознесли слухъ , що днъ нѣ больше

нѣ менше, яку милионеръ. Обывателѣ мѣста и безъ того ,

якъ мы вже бачили въ першой главѣ, зъ душѣ полюбили

Чичикова, а теперь, посля такихъ слуховъ, полюбили Єго

ще сердечнѣйше. Впрочѣмъ коли сказати правду, они все

були народъ добрый, жили мѣжь собою въ ладу , обходи

лися по приятельски и бесѣды ихъ
собѣ пе

чать якоись особливой простодушности
и лагодности

. „Ко

ханый дружище, Илашу Илашевичу
! Послухай, брат

чику , Антипаторе
Захаровичу

! Се вже ты перебрехавъ
,

выкликали якъ

носили на
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мамочко моя , Иване Григоровичу ! “ До почтмайстра, ко

трый назывався Иванъ Андрѣевичь, завсѣлды говорили :

„ Шпрехенъ зѣ дейчь , Иванъ Андрейчь ? “ Словомь , все

було дуже Фамиліярно. Многи були не безъ образована :

предсѣдатель палаты знавъ на память „ Людмилу “ Жу

ковского, котра тогдѣ була ще непростыглою новиною и по

майстерски читавъ многи мѣсця, особливо : „Боръ заснулъ,

долина спитъ“ , а слово : чу выголошуваъ такъ, що й

справдѣ бачилося , буцѣмъ то долина спитъ ; для большой

вѣрности днъ навѣть въ тӧй хвили зажмурювавъ очи .

Почтмайстеръ накинувся больше на Филозофію и читавъ

дуже сильно, навѣть ночами , Юнговѣ „ Ночи“ и Еккартс

гавзена „ Ключь до Тайниковъ Природы “, зъ котрыхъ ро

бивъ дуже довги выписки ; але що тамъ таке днъ выпи

сувавъ, сего нѣхто не знавъ ; впрочѣмъ бувъ се чоловѣкъ до

тепный, на словахъ цвѣтистый и любивъ, якъ

ражався уснастити “ бесѣду. А уснащувавъ днъ бесѣду

множествомъ рожныхъ частиць, якъ ось : ланцю-добро

дѣйцю, оттакій якій небудь, знаєте, вважаєте , можете собѣ

выобразити, прикладомъ такъ сказати , подекуды “ и про

чими, котри сыпавъ цѣлими мѣшками ; уснащувавъ днъ

бесѣду такожь досыть удачно подморгуваньемъ, прижму

рюваньемъ одного ока, що все додавало дуже ѣдкого вь

разу многимъ єго сатиричнымъ натякамъ. Прочи такожь

були люде больше менше освѣчени : читавь Карам -

зина , хто Московскія вѣдомости , хто навѣть и зовсѣмъ

нѣчого не читавъ. Хто бувъ те, що назывяють тюрюкъ,

то е, чоловѣкъ, котрого треба було штовшкомъ поднимати

на що небудь ; хто бувъ по просту бай бакъ, що

говорится , весь вѣкъ не выходивъ въ Лежухова , котрого

навѣть надаремно було поднимати : не встане въ жадномъ

разѣ. Що до зверхного виду, звѣсно вже, всѣ они були

люде благонадѣйни, — сухотника мѣжь ними не було нѣ

одного . Всѣ були люди таки, котрымъ мѣнки въ нѣжныхъ

розмовахъ на самотѣ давали назвы : мякунчика, товстун

чика, пузанчика, чорнушечки, кікі, жужу и проч. Але въ

загалѣ они були народъ добрый, повний гостинности ,

чоловѣкъ, що споживавъ съ ними хлѣбъ- соль або одинь

вечѣрь просидѣвъ за вистомъ, стававъ вже

Хто

якъ

и

неначе якимъ
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своякомъ, тымъ бӧльше Чичиковъ съ своими очарову

ючими прикметами та обходами, знаючій справдѣ велику

штуку
подобатися людямъ. Они такъ полюбили вго ,

що днъ не бачивъ способу, якъ вырватися зъ мѣста ;

только й чувъ днъ зъ всѣхъ боковъ : „Ну, тыжникъ, ще

одинъ тыжникъ побудьте съ нами, Павле Ивановичу !

словомъ, Єго, якъ говорится , на рукахъ носили . Але безъ

поровнаня цѣкавѣйше було враженье (диво дивне , тай го

дѣ !), яке зробивъ Чичиковъ на дамы . Щобы се якъ не

будь пояснити, належало бы богато дечого сказати оса

мыхъ дамахъ, оихъ товариствѣ, описати , якъ говорится ,

живыми красками ихъ душевни прикметы , але для автора

се дуже трудно. Зъ одного боку зъупиняє єго необме

жене поважанье до жѣнокъ такихъ высокихъ достойниковъ,

а зъ другого боку... зъ другого боку такъ таки, що трудно.

Дамы мѣста N. N. були... нѣ, нѣякимъ способомъ не

можу : выразно , почуваю несмѣлость. Въ дамахъ мѣста

N. N. найбольше зъ всего замѣтне було те... Ажь чудно

— анѣ рушь не поднимався перо, такъ таки , немовь бы

яке небудь слово въ нѣмъ лежало . Нехай вже й такъ :

о характерахъ ихъ, видно, треба залишити говорити для

того, у котрого барвы живѣйшй тай троха больше ихъ

на палитрѣ ; з намъ прийдеся хиба двѣ словѣ оповерхно

о томъ , що поверхнѣйше. Дамы мѣста N. N.

були те, що называютъ, презентабельни, и въ томъ взля

дѣ ихъ можь було поставити прикладомъ для всѣхъ дру

гихъ . Що до того, як вести себе, заховати тонъ, под

держати етикету, множество що найтоншихъ приличій а

особливо заховати моду въ самыхъ найпослѣднѣйшихъ дробни

цяхъ, то въ томъ они выпередили навѣть данъ нетербур

скихъ и московскихъ . Убиралися они съ великимъ смакомъ,

ѣздили по мѣстѣ въ коляскахъ, якъ приписувала послѣдна

мода , в'ь ваду похитувався льокай, и либерія съ золотыми

Визитова карточка, будь она писана хочь бы

на треФовой двойцѣ або на каровдмъ тузѣ була одна

кожь предметомъ дуже святымъ. Заддя ней двѣ дамы ,

велики приятельки и навѣть своячки , посварилися смер

тельно именно за те, що одна з нихъ якось

дала визиты, и вже хочь якъ старалися потому чоловѣки

сти та

нашивками .

не от
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за

чоло

и свояки зновъ поєднати ихъ, та нѣ , показалося , що все

на свѣтѣ можь зробити , а только одного не можь : 106

днати двѣ дамы, що посварилися
не отданье визи

ты. Такъ обѣ даны и осталися въ взаимной непри

хильности, посля выраженя иѣйского у свѣта “ . Задля сѣда

ня на першихъ мѣсцяхъ бувало такожь множество дуже

сильныхъ сценъ, що наводили чоловѣковъ иногдѣ на 30

всѣмъ лицарски, великодушни понятя о заступництвѣ. По

Єдынковъ, розумѣвся , мѣжь ними не бувало , бо всѣ они

були цивильни урядники, але за то одинь другому ста

ралися напакостити, де було можна, що, якъ звѣстно, ча

Сомъ буває горше отъ якого хочете поєдынку. Въ обыча

яхъ дамы мѣста N. N. були строги , повий благородного

обуреня противъ всего збпсуваня и всякого згоршеня, осу

джували безъ найменшои пощады всяки слабости . Коли

мѣжь ними й лучилося яке небудь те , що называють

другв-трете, то оно робилося потаємно, такъ , що не

подавалося й найменшого виду на те , що дѣялося ; охо

ронювалася передъ всѣмъ зверхна повага и навѣть

вѣкъ бувъ такъ приготованый, що коли й видѣвъ що не

будь друге - трете або чувъ онѣмъ, то дтповѣдавъ

дагддно и розсудливо приповѣдкою : Кому що до то

го дѣла , що кума съ кумомъ сидѣла ? Ще

треба сказати , що дамы мѣста N. N. ӧтзначалися , такъ

якъ и многи дамы петербурски, надзвычайною осторожно

стю та приманчивостю въ словахъ и выраженяхъ. Нѣколи

не говорили : я высякалась , я здпрѣла, я плюнула , але

говорили : я облекшила собѣ нось, я обойшлась при помочи

хусточки . Нѣ въ якомъ разѣ не можь було сказати : сеся

склянка або сеся тарѣлка смердить. и навѣть не можь

було сказати нѣчого такого , щобы хочь натякало на те,

а говорили
иѣсто того : сеся склянка не заховує ся по

рядно, або щонебудь въ такомъ родѣ. Щобы ще больше

облагороднити
нашу мову, майже половину словъ повыки

дувано зовсѣмъ въ розговору, и для того дуже часто тре

ба було запозычуватися
у Францускои мовы ; за то вже

тамъ, по Француски, друге дѣло : тамъ позволялися таки

слова , котри були геть-геть розни отъ высше згаданыхъ .

и такъ ось що можь сказати одамахъ мѣста N. N. , го
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на

ворячи хайже поверховно.
Але коли

заглянути глубше,

то , розумѣвся , тамъ открыли бъ вы богато дечого 30

всѣмъ не таковского ; та толькожь то дуже небезпечно

заглядати троха глубше въ дамски серця. Значится, досыть

для насъ и поверховности, ходѣмъ дальше !

До сеи поры всѣ дамы якось-то мало говорили о Чи

чиковѣ, Отдаючи впрочѣмъ єму повну справедливость за

вго приємне, сальонове обходженье ; але Оть той поры,

коли пронеслися слухи , що днъ милионеръ, дамы найшли

въ нѣмъ и други прикметы. Впрочѣмъ дамы робили се

зовсѣмъ не для интересу : виною всего було слово милio

неръ , не особа милионера, а именно только саме слово ;

бо въ самомъ только звуцѣ сего слова , кромъ всякого гро

шевого мѣшка, мѣстится щось таке, що показує вплывъ

и на людій нѣ те нѣ се “, и на людiй хорошихъ,

всѣхъ показує вплывъ. Милионеръ має тую корысть, що

може бачити подлость зовсѣмъ безкорыстну, чисту подлость,

не основану нѣ на якихъ ожиданяхъ ; не одинъ дуже до

бре знає, що нѣчого Отъ него не достане и навѣть не

має нѣякого права достати , але непремѣнно хочь забѣ

житъ єму на зустрѣчь , хочь засмѣсся , хочь капелюхъ

здойме, хочь силомдць запросится на той обѣдъ , на

трый знають, що запрошено милионера. Годѣ сказати , що

бы й дамы мѣста N. N. наразъ почули такій сердечный

порывъ до подлости ; а все таки

почали говорити, що хочь Чичиковъ не першій красавець,

але за то такій, якъ слѣдує бути мужчинѣ, що будь днъ

только троха товстѣйшій, уже то було бы не гарно . При

томъ сказано було дещо вже майже ажь троха образливо

о тоненькомъ мужчинѣ що днъ не що больше, як

таке щось нѣбы зубочистка, а не чоловѣкъ. Въ дамскихъ

строяхъ показалося много всѣлякихъ додаточковъ. Передъ

гостинницею зробилася сутолока, трохи чи не глота ; пов

ставъ навѣть corso такъ богато наѣхало туды по

воздвъ. Купцѣ зачудувалися побачивши, що колька штукъ

матерій , котри понавозили зъ ярмарку, и не могли роз

продати за для цѣны , що выдалася надто высокою,

разъ войшли въ модувь моду и були розкуплени на розхватъ.

Подчасъ службы Бокои у одной дамы побачили на долѣ

ко

въ многихъ сальонахъ

на
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шномъ краю сукнѣ такій хвостъ, що занявъ цѣде повъ цер

кви , такъ що присутный тамечки комисарь полицій давъ

приказъ, щобы народъ проступився отдалѣкъ, то е, близше

до крилосовъ , щобы якъ небудь не помялася туалета ви

высокоблагородія. Навѣть самъ Чичиковъ не могъ по ча

сти не зауважати такой надзвычайной для себе вважливо

сти. Одного разу, повернувши до себе домовъ, днъ най

шовь у себе на столѣ письмо. Отки и хто принѣсъ єго ,

годѣ було знати ; трахтирный слуга сказавъ, що прине

сли - бачь и не велѣли сказати, отъ кого .
Листъ зачинався

дуже рѣшучо, а именно такъ : „ Нѣ, я мушу до тебе пи

сати ! “ Дальше говорилося о томъ, що є таємнича звязь

мѣжь душами ; ся правда потверджена була кольканай

цятьма точками, що заняли майже повъ стрѣчки. Дальше слѣ

дувало колька мыслій, дуже замѣтныхъ задля своєи пра

вдивости , такъ що вважаємо майже конечнымъ ихь пере

писати : „ Що наше житье ? Долина, де поселилося
горе.

що свѣть ? Громада людій безъ чувства“ . За тымъ писа

телька згадала , що обливає слезами письмо нѣжной мате

ри , котра , минуло двайцять и пять лѣтъ, якъ вже не жие

на свѣтѣ ; намовляла
Чичикова

йти въ пустыню и поки

нути на вѣки мѣсто, де люде . въ душныхъ мурахъ не

дышутъ свѣжимъ воздухомъ ; конець листу отзывався на

вѣть рѣшучою розпукою и кончився ось якими
словами :

Двѣ горлицѣ покажуть

Тобѣ мой земный прахъ.

Воркуючи тужно скажуть,

Що она вмерла въ слезахъ.

Въ post

Въ послѣдныхъ двохъ стрѣчкахъ не було розмѣру,

але се впрочѣмъ байки : листъ бувъ написаный въ дусѣ

тодѣшнёго часу . Нѣякого подпису такожь не було : нѣ

имени нѣ прозвища , нѣ навѣть мѣсяця и дня.

scriptum було только добавлено, що єго власне серце по

винно отгадати писательку и що на балю у губернатора,

що має бути завтра, буде присутный самъ оригиналъ.

Се дуже єго зацѣкавило. Въ анонимѣ було такъ бо

гато заманливого и подбуджаючого цѣкавость, що днъ пе
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речитавъ листъ идва в три разы и въ конци сказавъ :

„А все таки цѣкаво бы знати, що то за одна се напи

сала ? ¢ Словомъ, дѣло, якъ видно, пошло на серio ; довше

нѣжь годину днъ разъ въ разъ думавъразъ въ разъ думавъ о томъ , а въ

конци, розложивши руки и нахиливши голову сказавъ :

„А писаньечко дуже, дуже кучеряво написане ! “ Потому,

розумѣєся, Чичиковъ листъ зложивъ и положивъ до шка

тулки, въ сусѣдствѣ съ якимось аФXшомъ и билєтомъ за

прошаючимъ на весѣлье , щ ) вже сѣи лѣсь лежавъ

на томъ самомъ мѣсци . Троха опосля принесли до него

й справдѣ запрошенье на баль до губернатора дѣло

дуже звычайне въ губерніяльныхъ мѣстахъ : де губерна

торъ, тамъ и баль, бо инакше й не було бы у дворянь

ства приналежнои любови и поважаня .

Все посторонне въ той.ке хвили Чичиковь залишивъ

и отсунувъ на бокъ, и все було наострене на приготова

нье до балю, бо й справдѣ було чимало спонукуючихъ и

заохочуючихъ причинь. Тому то може дть самого сотво

реня свѣта не було ще повернуто только часу на вбира

нье . Цѣла година войшла на одныхъ обзоринахъ лиця

зеркалѣ. Пробовано було надати єму богато всѣля

кихъ выраздвъ ! то поважный и статочный, то почитаю

чій безъ усиѣху : отдано було до зеркала колька покло

новъ, въ супроводѣ неясныхъ звуковъ, по троха подобныхъ

до Францускихъ, хочь по Француски Чичиков" ь не вмѣвъ и

слова . днъ навѣть зробивъ собѣ самому богато приє

мныхъ несподѣванокъ , подморгнувъ бровами й губами и

продѣлавъ навѣть дещо языкомъ ; словомъ, чи

чого выробляє чоловѣкъ, оставши ся самъ, коли чуствув

притомъ, що красный, и до того має певность, що нѣхто

не залгядає крозь дѣрочку ? Въ конци легенько поплескавъ

себе по подбородку, кажучи : „Ахъ, ты мордасю якійсь ! “

и почавъ вбиратися. Дуже вдоволеный настрой не поки -

давъ его подчасъ убираня ; защѣпаючи шельки або повя

зуючи краватку , днъ отшаркувавъ ногами и кланявся съ

надзвычайною вмѣлостю , и хочь нѣколи не танцювавъ, а

таки теперь не втерпѣвъ и втявъ гопака . Сей гопакъ зро

бивъ невеличку, невинну субернацію ; задрожала комода и

впала 30 стола щѣтка.

въ

жь мало
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сказавши :

Цоявленье его на балю зробило нечуваный розрухъ .

Все, що жило, кинулоси єму на зустрѣчь : хто съ кар

тами въ рукахъ, хто на самой цѣкавой точцѣ розмовы ,

„А низшій земскій судъ дтповѣдае на те... “

Але що таке дтповѣдає земскій судъ, се вже оповѣдаючій

Откинувъ на бокъ и спѣшивъ съ привѣтомъ до нашого ге

роя : „ Павло Ивановичь ! Ахъ, Боже мой , Павло Ивано

вичь ! Любезный Павле Ивановичу ! Препочтенный Павле

Ивановичу ! Душечко моя , ІПавле Ивановичу ! Ось де вы,

Павле Ивановичу! Отъ днъ, нашь Павло Ивановичь ! По

звольте обняти себе Павле Ивановичу! Давайте- но его

сюды , ось я єго поцѣлую моцно-моцно , мого дорогого

Павла Ивановича ! Чичиковъ отъ разу почувъ себе въ

колькохъ обоймахъ. Не встигъ ще цълковито высвободитися

зъ обоймъ предсѣдателя , коли вже опинився въ обоймахъ

полицмайстра ; полицмайстеръ передавъ его инспекторови

лѣкарской управы ; инспекторъ лѣкарской управы — про

пинаторови, пропинаторъ будовничому.... Губернаторъ,

который въ ту пору стоявъ кoлo дaмъ и державъ въ одной

руцѣ кармелькови стишки и больоньску сучку , побачивши

Єго, кинувъ на помдстъ и стишки и больонку,

пищала сучка. Словомъ, розширивъ нашь герой радость и

веселость нечувану. Не було лиця , на котромъ бы не вырази

лось вдоволенье або бодай отблыскъ загального вдоволеня. Такъ

буває на лицяхъ урядниковъ въ ту пору, коли приѣхавыій на

чальникъ ревидув повѣренй ихъ зарядови мѣсця : ось уже пер

шій переполохъ проминувъ, они побачили, що богато дечого

єму сподобалось и днъ самъ зволивъ въ конци зажартувати , то

є, высказати колька словъ съ приємною усмѣшкою. Смѣ

за-двоє въ дтповѣдь на те окружаючи вго съ

близька урядники ; смѣются сердечно ти, котри впрочѣмъ

трохи не докладно почули высказани слова, ба навѣть сто

ячій далеко коло дверій , при самомъ выходѣ якій небудь

полиціянтъ, що зъ роду не смѣявся за цѣлый свой вѣкъ

и ино - що передъ тымъ грозивъ народови кулакомъ, навѣть

и той, по незмѣнному закону отбиваня, выражає на сво

имъ лици якусь усмѣшку, хочь усмѣшка тота радше по

хожа на те , якъ коли бъ хто небудь збирався чихнути,

нюхнувши моцной табаки. Герой нашь дтповѣдавъ всѣмъ

ажь за

ются въ
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и кождому и чувъ въ собѣ якусь надзвычайну легкость :

откланювався на право и на лѣво, по свому звычаю тро

ха бокомъ , але зовсѣмъ свободно , такъ що очарувавъ

всѣхъ. Дамы въ одной хвили обступили 6го блыскучою

гирляндою и нанесли съ собою цѣли хмары рожнородныхъ

пахощѣвъ: одна пахнѣла рожами, отъ другой вѣяло ве

сною и Фіалками, трета цѣла наскрозь була пропахнута

резедою ; Чичиковъ только й поднимавъ до горы носъ и

нюхавъ. Въ ихъ строяхъ смаку була бездна : муслины ,

атласы , шовки були такихъ блѣдыхъ модныхъ цвѣтовь,

що й назвы годѣ було для нихъ придбати ; кокарды зъ

лентъ и букеты зъ цвѣтовъ Фуркали тамъ и сямъ по су

княхъ, въ дуже малёвничомъ неладѣ, хочь надъ тымъ

ладомъ богато трудилася порядна голова ; легкій строй го

довы держався только на одныхъ ушкахъ, и бачилось,

такъ и говоривъ : „Ей же, полечу ! жаль тӧлько, що не

подойму съ собою й красавицю ! “ Талій були обтягнени

и мали дуже выдатни и приємни для очей Формы. Треба

сказати , що въ загалѣ всѣ дамы мѣста N. N. були трошка

повненьки собою, але шнуровалися такъ скусно и обхо

дилися приємно, що повноты
нѣякъ не можна

було запримѣтити. Все у нихъ було придумано и перед

виджено съ надзвычайною прозорливостю : шия, плечѣ бу

ди Отслонени саме на столько , на скӧлько потрѣбно ,

анѣякъ не дальше ; кожда открывала свои области до той

мѣры , доки почувалася зъ власного переконаня, що они

способни погубити чоловѣка ; все проче було припрятане

съ надзвычайнымъ смакомъ : або яка небудь легонька кра

ватка зъ ленты, лeкша отъ тѣсточка знаного подъ назвою

поцѣлуя, воздушно обнимавъ шию, або выпущени були

зъ за плечій , зъ подъ сукнѣ , маленьки зубчасти стѣнки

зъ тонкого батисту, звѣсни подъ назвою скромностій.

Ти скромности скрывали зъ переду и зъ заду то, що

вже не могло нанести погибели чоловѣкови, а мѣжь тымъ

наводили на подозрѣнье, що именно тамъ и була сама по

гибель. Довги рукавички натягнени були не зовсѣмъ до

рукавовъ, але обдумано лишали голыми найпринаднѣйши

части рукъ повысше локтя, котри у многихъ дыхали

видною повнотою ; у иншихъ навѣть настукали лякерови

такъ

за
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рукавички , присилувани засунутися ще дальше. Словоъ ба

чится, якъ коли бъ на всѣмъ було написано : „Нѣ, се не

губернія, се столиця , се самъ Парижь ! “ Только декудыг

наразъ высувався якій небудь свѣтомъ невиданый чепець,

або навѣть якесь трохи , чи не павляче перо , въ супе

речности до всякои моды настромлене, 3ъ власного смаку.

Але вже то безъ того годѣ ; така вже вдача губерніяль

ного мѣста : де небудь таки непремѣнно днъ увөрвөся.

Чичиковъ, стоячи передъ ними , думавь : „ А котра прецѣнъ

писала те письмо ? “ и выткнувъ було носъ напередъ ; але

по самомъ носѣ шарахнувъ єго цѣлый рядъ локтовъ, об

шивокъ, рукавовъ, кончиковъ лентъ, запахущихъ шемизе

токъ и суконь . Гальопада летѣла безъ памяти : почтмай

строва , капитанъ-исправникъ, дама съ голубымъ перомъ,

дама съ бѣлымъ перомъ, грузиньскій князь Чирхайхияид

зевъ, урядникъ въ ІПетербурга, урядникъ въ Москвы, Фран

цузъ Куку, Перхуновскій , Теребендовскій — все подня

лось и полетѣло ....

Ог- га ! пошла писати губернія ! проговоривъ

Чичиковъ, поступившися назадъ, и скоро только дамы по

сѣдали зновъ на свои мѣсця, днъ зачавъ зновъ розглядатися ,

котра писала до него листъ,
але нѣ за що въ свѣтѣ не

можь бую познати нѣ по выразѣ лиця , нѣ по выразѣ

очей, котра се писала до него листъ. Всюды видно було

щось таке ледви - ледви дослѣдиме ,
невловимо нѣ

ухъ, яке нѣкне ! ... до

себе Чичиковъ, се то женщины , се такій предметъ... “

ту днъ и рукою махнувъ : попросту й говорити не

ма що ! Поди лишень , стрѣбуй оповѣсти або означити все

те, що бѣгає на ихъ лицяхъ, — всѣ ти проблыски, на

тяки ... а отъ такъ таки нѣчого не оповѣси ! Одни очи ихъ,

се така безконечна держава , въ котру заѣхавъ чоловѣкъ —

тогдѣ й поминай, якъ звали ! Вже єго Оттамъ нѣ гакомъ

нѣ нѣчимъ не вытягнешь. Ну стрѣбуй, напримѣръ, розпо

вѣсти оденъ блескъ ихъ : вогкій , шовковый , цукровый

Богъ ихъ внає , якого тамъ ще нема ! и твердый и мягкій

и навѣть зовсѣмъ млѣючій, або, якъ деяки говорятъ съ

нѣжностю й безъ нѣжности, але ще горше, нѣжь еъ нѣжно

такъ и зачепить за серц и по всѣй ду

таке

жне а. Нѣ , сказавъ самъ

стю такъ ,



177

мовь

хто не

ши, смычкомъ поведе . Нѣ, по просту й слова не

приберешь : галантерна половина людского роду , тай

больше нѣчого !

Простѣтъ ! бачится, зъ устъ нашого героя выскочило

словечко подхоплене на улици. Щожь дѣяти ? таке вже

въ России положенье писателя ! Впрочѣмъ коли слово зъ

улицѣ забрило въ книжку, то не писатель тому виненъ,

винни читателѣ , а попередъ всего читателѣ зъ высшихъ

верствъ : бтъ нихъ першихъ не почуєшь нѣ одного по

рядного россійского слова , а Францускими, нѣмецкими

и англійскими они, коли воля, обсыплютъ въ такомъ чи

слѣ, що й не захочешь , и обсыплютъ навѣть съ захова

ньемъ всѣхъ можливыхъ выголосовъ : по Француски крозь

носъ и диркаво, по англійски выголосять зовсѣмъ такъ,

якъ прилично для птаха, навѣть Физиогномію настроить

по пташиному, и навѣть насмѣются надъ тым ,

зъумѣє Физиогноміи настроити по пташиному. А отже жь

только российскимъ не надѣлятъ нѣчимъ, хиба зъ патріо

тизм у выбудують для себе на хуторѣ хатину в россій

скомъ густѣ. Ось яки то читателѣ зъ высшихъ верствъ,

а за ними й всѣ, причислюючи себе до высшихъ верствъ !

А мѣжь тымъ що за претенсии ! Хотятъ конечно, щобы

все було писано мовою зовсѣмъ правильною, очищеною

и благородною, хотятъ, щобы россійскій языкъ самъ

собою наразъ упавь зъ неба, опрацёваный , якъ слѣдує,

и сѣвъ бы имъ прямо на языкъ, такъ, щобъ имъ больше

нѣчого не треба було, якъ только порознимaти роты и вы

ставити Єго . Розумѣсся, дивна то штука — жѣноча поло

людского роду,роду, але годни — поважна читателѣ ,

мушу признатися , бувають ще дивнѣйши.

A Чичиковъ мѣжь тымъ цѣлковито не могъ доглупа

тися , котра то дама написала до него листъ.

бувавъ уважнѣйше впялити очи и побачивъ, що зъ боку

дамъ выражалося такожь щось таке, подаюче разомъ

и надѣю и солодки муки на серце бѣдного смертника ,

такъ що днъ въ конци сказавъ : нѣ, нѣ за що не можь

згадати ! “ Только жъ се нѣякъ не вменшило веселого на

строю духа, въ котромь днъ находився . Онь зручно и не

примушено сказавъ декотрымъ дамамъ колька приємныхъ

12
Мертви Душѣ, М. Гоголя.

вина

Онь спро
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словъ, наближався до сей та другои дробонькими, швид

кими кроками, або, як говорятъ, дриптавъ ножками, якъ

звычайно роблять маленьки старчики - прикрасотники на

высокихъ каблучкахъ, котрыхъ называють мышачими же

ребчиками , и котри дуже зручно забѣгають коло дaмъ.

Накрутившвшись доволѣ зручными поворотами на право и на

лѣво, днъ тутъ же подшаркнувъ ножкою, въ Формѣ коро

тенького хвостика або на подобу перепинки . Дамы були

дуже вдоволени и не только вышукали въ нѣмъ купу

приємныхъ и любезныхъ прикметъ, але навѣть почали на

ходити величный выразь на лици, щось навѣть марсове

и воєнне, що , якъ звѣсно, дуже подобаєcя женщинамъ.

Навѣть зь за него вже починали троха сваритися : запри

мѣтивши, що Онь звычайно стававъ коло дверій, декотри

— одна на передъ другой — опѣшили заняти крѣсло по

близше дверій, и коли однойодной пощастилося зробити се

борше, то трохи що не прийшло до дуже прикрои исто

рій, и не одной, що и собѣ бажала зробити то само, вы

далася така безчельность вже ажь надто гидкою.

Чичиковъ такъ розговорами съ дамами, або

радше сказати, дамы такъ заняли и забаламутили его сво

ими розговорами, подсыпаючи купу що найтонших и най

штучнѣйшихъ аллегорій, котри всѣ треба було отгаду

вати, так що отъ того ажь потъ выступивъ у него на

чолѣ — що днъ позабувъ навѣть сповнити обовязокъ при

личности и попередъ всего привитати хозяйку . Нагадавъ

собѣ о томъ вже тогдѣ, коли почувъ голось самой губер

наторнѣ, що стояла передъ нимъ вже колька минутъ.

Тубернаторша сказала троха хитрымъ и ласкавымъ голо

сомъ, любезно покивуючи головою : „ А , Павле Ивановичу,

такъ ось якъ вы ! ... “ Докладно не можу повторити словы

губернаторшѣ, але досыть того, що сказала она щось

дуже любезне, вь томъ дусѣ, въ якомъ выражаются дамы

икавалеры въповѣстяхъ нашихъ сальоновыхъ писателѣвъ,

що то люблять описувати сальоны и похвалитися знаньемъ

высшого тону, Bь родѣ того, що „ хиба жь такъ вже

запанували надъ вашимъ серцемъ, що въ нѣмъ нема больше

мѣсця , навѣть найтѣснѣйшого кутика для тыхъ, котрыхъ

вы такъ безжалосно позабули ? Герой нашь въ той са

занявся
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мой хвили обернувся до губернаторшѣ и вже готовъ бувъ

выпалити ѣй отповѣдь, запевно нѣчимъ не горшу дтъ

тыхъ, які выпалюють модныхъ повѣстяхъ данове

Звонски, Лински, Лидины, Гремины и всяки зручни вой

скови люде, коли въ томъ наразъ, подвѣвши очи , на

разъ зъупинився, немовь оглушеный ударомъ.

Передъ нимъ стояла не сама губернаторша. Она дер

жала по подъ руку молоденьку , шѣснайцятилѣтну дѣв

чинку, свѣженьку бѣлявку, съ тоненькими и стройными

чертами лиця, съ остренькимъ подбородкомъ, съ чаров ито

заокругленымъ оваломъ лиця, яке малярь взявъ бы за взо

рець для мадонны и яке лишь рѣдкимъ злучаємъ тра Фля

€ся въ Россіи, де все любить показатисялюбить показатися въ широко мъ

розмѣрѣ, все, що только є : и горы , и лѣсы , и степы,

и лиця, и губы, и ноги , ту саму бльондинку, котру

днъ стрѣтивъ було на дорозѣ, ѣдучи отъ Ноздрева, коли

черезъ дурноту возниковъ чи коній, ихъ повозы такъ ди

вовижно запялися , перепутавшися упряжю, и дядько Ми

тяй съ дядькомъ Миняємъ взялися роза утовати дѣло . Чи

чиковъ такь змѣшався , що не могъ сказати й одного пу

тнёго слова и пробурмотѣвъ чортъ зна що таке, чого

бы вже
сказавъ нѣ Греминъ, нѣ Лидинъ, нѣ

Звонскій .

Вы ще не знаєте мови доньки ? сказала гу

бернаторша : институтка инoщо выпущена.

Онъ дтповѣвъ, що вже мавъ щастье несподѣванымъ

способомъ познакомитися ; спробувавъ ще дещо додати ,

але „дещо “ зовсѣмъ не выйшло. Губернаторша, сказавши

два три слова, въ конци одойшла съ дочкою въ другій

конець салѣ до другихъ гостей ;
а . Чичиковь все ще сто

явь недвижно на одномъ и томъ самомъ мѣсци , якъ чо

ловѣкъ, котрый весело выйшовъ на улицю въ той думцѣ,

щобы прогулятися , сь очима готовыми придивлятися до

всего, — и наразъ недвижно зъупинився , нагадавши, що

щось забувь дома, и вже тогдѣ нема нѣчого дурнѣйшого

отъ такого чоловѣка : днъ силувся пригадати собѣ, що

таке днъ забувъ : чи хустину ? але хустина въ кишени ;

чи грошѣ ? але грошѣ такожь вь кишени ; все, бачится,

при нѣмъ, а мѣжь тымъ якійсь невѣдомый духъ шепче

певно не
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читъ.

и

степени

Єго такЬ

єму до уха, що днь таки щось забувъ ; и ось вже гля

дитъ днъ розсѣяно и непевно на плывучій попо передъ

него народъ, на лѣтаючи повозы, на ручницѣ и багнеты

проходячого
войска, на вывѣску, и нѣчого гарного не ба

Такъ и Чичиковъ наразь зробився чужимъ всему

тому, що въ округъ него дѣялося . Въ ту пору зъ дам

скихъ запахущихъ устъ полетѣло до него множество на

тяковъ и запытань, наскрозь проникнутыхъ нѣжностю

любезностю : Чи вольно намъ, бѣднымъ жильцямъ

землѣ, бути такими смѣлыми, щобы спытати васъ , о чѣмъ

вы задумалися ? Де находятся ти щасливи мѣсця, въ

котрыхъ буяютъ ваши замыслы ? Чи можна знати имя

той , котра запровадила васъ въ ту солодку долину задум

чивости ? Але днъ дтповѣдавь на все рѣшучою неувагою

и приємни Фразы мовь у воду канули . Онъ навѣть до той

показався нечемнымъ, що швидко одойшовъ отъ

нихъ на другій бокъ, бажаючи доглянути, куды се пошла

губернаторша съ своєю донькою. Але дамы , бачится, не

хотѣли лишити
швидко въ спокою : кода въ

дусѣ рѣшилася ужити всякихъ можливыхъ способовъ, такЬ

небезпечныхъ для нашихъ сердець , ипустити въ дѣло все ,

що було найлѣпшого . Треба запримѣтити, що у деякихъ

дамъ я говорю у деякихъ : се не то, що у всѣхъ,

слабӧсть : коли они зауважають у себе що

небудь особливо гарне чи чоло , чи ротъ, чи руки

то вже думають, що найкрасша часть ихъ лиця такъ отъ

першу й кинеся въ очи и всѣ отъ разу заговорятъ въ

одинъ голосъ : „ А дивѣтъ , а дивѣтъ, якій у неи пречудо

вый греческій носъ ! " або : яке правильне, чаруюче

А у котрои гарни плечѣ, тая напередъ переко

нана, що всѣ молоді люде зовсѣмъ въ нихъ заслѣплятся

и нуже почнуть повторяти въ ту пору, коли она буде

проходити поузъ : „ Ахъ, які у сеи пречудови плечѣ !“

а на лице, волосье, носъ, губы , чоло , навѣть не погля

нутъ, а коли й поглянутъ, то такъ, як, на щось не на

лежаче до рѣчи. Оттакъ думаютъ деякі дамы .

Кожда дама заклялася . въ души бути якъ можна найча

ровнѣйшою въ танцяхъ и показати въ цѣлдмъ блеску кра

соту того, що у неи було саме найкрасше . Почтмайстриха,

є невеличка

чоло !

то



181 .

вальсуючи, такъ тужливо опустила на бокъ голову, що й

справдѣ чути було щось надземного . Одна вже любезна

дама, котра приѣхала зовсѣмъ не за тымъ, щобы танцю

вати, для того , що у неи, як сама выразилася , при

ключилося невеличке инкомодите въ видѣ мѣхурка на

правой нозѣ и для того мусѣла навѣть набути на ноги

олисови чоботки, не вытерпѣла прецѣнь и зробила

колька круговъ въ плисовыхъ чоботкахъ, именно для того ,

щобы почтмайстриха не забрала собѣ справдѣ надто бо

гато до головы .

Але все те таки не показало сподѣваного впливу на

Чичикова . Онь навѣть не глядѣвь на ті дамски выкру

тасы , а разъ въ разъ стававь на пальцѣ и зазиравь по

верхъ головъ, де бы могла заподѣтися бльондинка ; такожь

и присѣдавь до землѣ, заглядаючи помѣжь плечима и спи

нами ; въ конци дошукався и побачив'ь ви , сидячу поручь

матери, надъ котрою велично помахувалась якась турецка

чалма съ перомъ. Бачилось, немовь то онъ хотѣвъ взяти

ихъ приступомъ. Чи весняный настрой подѣлавъ на него,

чи зъ заду попыхавь єго хто, досыть того , що днъ про

тискався рѣшучо напередъ, и не бачивъ нѣчого : пропина

торъ одержавъ ӧть него такого стусана, що захитався

и ледви- ледви вдержався на одной нозѣ, а то бы безпе

речно бувъ поваливъ за собою цѣлый рядъ ; почтмайстеръ

такожь отступивъ и поглянувь на него съ зачудуваньемъ,

змѣшанымъ съ доволѣ тонкою иронією , але днъ и не

Глипнувъ () чима днъ видѣвъ только въ дали

бльондинку надѣваючу довгу рукавичку и безъ сумнѣву

палаючу бажаньемъ пуститися лѣтати
по паркетѣ.

А вже тамъ зь боку чотири пары выкидували мазура :

каблуки ломали подлогу, а линioвый капитанъ отъ штабу

працювавъ и душею и тѣломъ, подвертуючи таки па,

якихъ и въ снѣ не траФлялося нѣкому подвертувати. Чи

чиковъ прошмыгнувъ поузь мазура майже по самыхъ ка

блукахъ, и просто до того мѣсця, де сидѣла губернаторша

съ дочкою . Але днъ приступивъ до нихъ дуже не смѣло ,

не съменивъ такъ зручно и вдачно ногами, навѣть троха

помѣшався и у всѣхъ Єго рухахъ показалась якась не

певность.

на нихъ :
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Не можна сказати на певно, чи справдѣ пробудилося

въ нашомъ герою чувство любови ; навѣть сумнѣватися

можна, чи панове такого роду , то є , не те щобы товсти,

але й не те, щобы тонки, чи они й способни до любови ;

але при всѣмъ томъ ту було щось таке дивовижне, щось

въ такомъ родѣ, що днъ и сами не могъ собѣ выяснити ;

єму здавалося , якъ днъ самъ опосля признався , що весь

баль , съ всѣмъ своимъ говоромъ и шумомъ, ставъ на

колька минутъ немовь бы то десь въ дали ; скрыпки

и трубы гримѣли десь за горами и все поволоклося ту

маномъ, похожимъ на недбало замалёване поле на образѣ,

и зъ того мглистого , сякъ-такъ намазаного поля , вызначу

валися ясно и выкончено только одни тонки черты чару

ючон бѣлявки : Єи овально - круглясте личенько , си тонень

кій , тоненькій станъ, якій буває у институтки въ перші

мѣсяцѣ по выходѣ, Єи бѣла, майже простенька суконька ,

легенько и вдачно обхапуюча зъ всѣхъ боковъ молоденька,

струнки суставцѣ, котри вызначувалися въ якихось чи

стыхъ линіяхъ. Бачилось, що вся она подабала на якусь

забавочку, выпуклясто выточену зъ слоневой кости ; только

одна бѣлѣлася и выринала прозорчастою и свѣтлою

зъ мутной и непрозорчастои товцы .

Видко, такъ то вже буває на свѣтѣ : видко, що й

Чичиковы , на колька хвилинъ въ житю, стаются поетами,

але слова поетъ буде вже надто . Принайменше днъ почувъ

себе цѣлковито чимъ то въ родѣ молодого чоловѣка, мало

що не гусаромъ.
Побачивши побочь нихъ пусте крѣсло,

днъ сейчасъ усѣвъ на нѣмъ. Розмова зъ разу не клиѣлася ,

але чимъ дальше, тымъ лѣпше йшла и Чичиковъ почавъ

навѣть входити въ запалъ, только що.... Ту съ превели

кимъ жалемъ треба запримѣтити, що люде статочни и за

нимаючи важни посады якось крыхотку потяжки въ роз

говорахъ съ дамами ; на те майстры панове поручники

и то зовсѣмъ не высше капитаньской ранги. Якъ они то

роблятъ, Богъ ихъ знає : бачится , и не дуже премудри

рѣчи говорять, а панночка знай собѣ ажь розлягався на

крѣслѣ 30 смѣху ; а статскій совѣтникь Богъ знає що на

балакає : то поведе рѣчь о томъ, що Россія дуже обширна

держава, або подпустить комплиментъ, котрый, безперечно ,

она
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выдуманый не безъ дотепу, а только отъ него страшно

пахнә книжкою ; а коли й скаже що небудь смѣшне, то

самъ далеко больше смѣсся, нѣжь та, котра єго слухає.

Ту се запримѣчено для того, щобъ читателѣ бачили, для

чого бльондинка почала позѣвати подчасъ оповѣдань на

шого героя. Але герой того зовсѣмъ не запримѣтивъ, роз

повѣдаючи множество приемныхъ рѣчей , котри вже лу

чалося єму росповѣдати вь подобныхъ нагодахъ въ ро

жныхъ мѣсцяхъ, именно : въ Симбирской губерніи у Со

Фрона Ивановича Безпечного, де були тогдѣ дочка Єго

Аделяйда Софроновна съ трема зовицями : Марією Гаври

ловною, Олександрою Гавриловною и Аделяйдою Гаври

ловною; у Федора Федоровича Перекроєва, въ Рязаньской

губерніи ; у Фрола Васильевича Побѣдоносного, вь ІГен

зеньской губерніи, и у брата єго Петра Васильевича , де

були : своячка Єго Катерина Михайловна и си тѣточни

сестры , Рожа Федоровна и Емилія Федоровна ; въ Вятской

губерніи у Петра Варсонофієвича, де була сестра

невѣстки, Пелагія Юрієвна, съ племѣнницею, Софією Po

стиславною и двома вуєчными сестрами , Софією Алексан

дровною и Маклятурою Александровною.

Всѣмъ дамамъ цѣлковито не сподобалося таке захо

ванье Чичикова . Одна зъ нихъ нарочно пройшла поузъ

него, щобы дати єму се познати, и навѣть
навѣть зачепила

бльондинку досыть неосторожно грубымъ рульо своєИ

сукнѣ, ашарФОю, що порхала довкола си плечей, запоря

дила такъ , що она самымъ кончикомъ махнула Єи по са

идмъ лици ; въ ту саму пору позадъ зъ одныхъ

дамскихъ устъ пронеслася вразъ съ запахомъ Фіялокъ, до

сыть колюча та грызка замѣточка . Але коли днъ не по

чувъ єи , або такъ чинився , що не чувъ, то се було дуже

не добре, бо дамску прихильнӧсть треба высоко цѣнити :

за те днъ покаявся, але вже опосля, то є , за пӧзно.

Обуренье, подъ каждымъ зглядомъ справедливе, пока

залося на многихъ лицяхъ. Хоть и якъ велика була въ

товариствѣ вага Чичикова, хоть онъ и милионеръ, хоть

Єго лици
лици й выражалася повага и щось марсовaтe та

воєнне, але є таки рѣчи, котрыхъ дамы нѣкому не про

стятъ, нехай днъ собѣ буде, хто буде, и тогдѣ пиши

него

на
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пропало ! Бувають злучаѣ, коли женщина, хоть и якъ

слаба та безсильна характеромъ въ поровнаню съ мужчи

ною, але стався наразъ твердшою не только отъ мужчины ,

але й отъ всего, що де є на свѣтѣ . Невважливость Чи

чикова, майже ненарочна, отновила навѣть мѣжь дамами

згоду, що вже була на краю погибелѣ задля захопленого

крѣсла. Въ высказаныхъ нимъ злучайно якихось сухихъ

и звычайныхъ словахъ найшли колючи натяки. На домѣръ

лиха котрыйсь зъ молодыхъ людей зложив'ь туй таки са

тирични стихи на танцююче товариство,
безъ чого , якъ

звѣсно , майже нѣколи не обходится на губерніяльныхъ

баляхъ. Ти стихи ту таки признано дѣломъ Чичикова .

Обуренье змагалося, и дамы почали говорити онѣмъ въ

рожныхъ кутикахъ дуже неприхильными словами , а бѣдну

институтку знѣвечили до тла и засудъ ви бувъ вже й

запечатаный .

А мѣжь тымъ героеви нашому готовилася дуже не

мила неожиданка ; въ ту пору, коли бльондинка позѣвала,

а днъ розповѣдавть ѣй деяки исторійки зъ давныхъ давенъ

и навѣть почавъ було згадувати про грецкого Философа

Діогена, показався зъ послѣдной свѣтлицѣ Ноздревъ . Чи

то днъ зъ буфету вырвався, чи зъ невеличкого зеленого

сальону, де йшла гра моцнѣйша Оть звычайного виста,

чи то по своїй воли, чи вытрутили Єго, досыть того,

що днь появився веселый, радосный, ухопивши по подъ

руку прокурора, котрого очевидно тагавъ довшій

часъ, бо бѣдный прокуроръ на всѣ боки покручувавъ

своими густыми бровами, немовь бы придумуючи способъ,

якъ бы выкрутитися зь той приятельской подручнои по

дорожѣ. Тай справдѣ, се вже годѣ було й выдержати.

Ноздревъ, захлыпнувши охоты в'ь двохъ склянкахъ чаю,

розумѣєся , на - въ - повъ съ румомъ, брехавь немилосерно.

Побачивши Єго ще зъ далека, Чичиковъ рѣшився навѣть

на уступку, то є, покинути своє завиднесвое завидне мѣсце, и якъ

найшвидше дати драла : нѣчо доброго не вѣщувала єму

тая стрѣча. Але як на бѣду въ ту пору подвернувся

губернаторъ, проявляючи надзвычайну втѣху, що отсе

найшовъ IIавла Ивановича, и зъупинивъ єго, просячи, щобы

бувь судією въ его суперечцѣ съ двома дамами о томъ

вке
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гово

якъ сказавъ днъ до мене :

предметѣ : чи довговѣчна жѣноча любовь, чи нѣ : а мѣжь

тымъ Ноздревъ вже побачивъ єго и йшовъ прямо на зустрѣчь .

Ага, херсоньскій помѣщикъ, херсоньскій помѣ

щикъ ! кричавъ днъ, наближаючись и заливаючися смѣ

хомъ, отъ котрого тремтѣли вго свѣжи, румяни якъ ве

сняна рожа щоки. — Що ? богато наторгувавъ мертвыхъ ?

Та то вы й не знаєте, ваше превосходительство, гор

данивъ бнъ дальше, обернувшися до губернатора, днъ

торгує мертвыми душами ! Ёй Богу ! Послухай, Чичиковь !

адже жь ты, я тобѣ се зъ приязни говорю

мы всѣ ту твои приятелѣ, ось и Єго превосходительство

тутечки, — я бы тебе повѣсивъ, ѣй Богу, повѣсивъ !

Чичиковъ по просту не знавъ, на котромъ мѣсци

сидѣвъ .

Чи повѣрите, ваше превосходительство,

ривъ дальше Ноздревь,

продай мертви душѣ“ я такъ таки пукъ 30 смѣху .

Приѣзджу сюды , менѣ говорять, що накупивъ за три ми

лiоны мужиковъ на вывозь! та днъ торгувавъ у мене

мертвыхъ. Послухай, Чичиковъ : та ты скотина , ѣй Богу,

скотина ! превосходительство тутечки ....

правда, прокуроре ?

Але прокуроръ и Чичиковъ и
Чичиковъ и самъ губернаторъ

такъ змѣшалися , що зовсѣмъ не що й дтпо

вѣдати : а мѣжь тымъ Ноздревъ, и крыхты не звер

таючи уваги, торочивъ въ повъ-пяна : Вже жь ты бра

тику, ты , ты .... я не поду Оть тебея не поду Оть тебе, поки не дознаюся ,

по що ты куповавъ мертви душѣ . Послухай, Чичиковъ,

вже жь тобѣ, присяй Богу, соромъ ; у тебе, самъ то зна

єшь, нема лѣпшого приятеля, якъ я . Ось и Єго превосхо

дительство тутечки.... чи правда , прокуроре ? Вы не по

вѣрите, ваше превосходительство , якъ мы одинъ до дру

гого привязани, то є, такъ таки, якъ бы вы сказали,

ось я ту стою, а вы бы сказали : „ Ноздревъ! скажи по

совѣсти, хто тобѣ дорожшій, родный отець, чи Чичиковь ?

то я сказавъ бы : „ ѣй Богу, Чичиковъ !... “ Позволь,

душе моя , я тобѣ влѣплю одинъ безе (поцѣлуй) . Вже

вы позвольте, ваше превосходительство, поцѣловати менѣ

єго . Ere, Чичиковъ, вже ты не противися , одну безешку

оть и Єго чи

знали ,
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позволь напечатати тобѣ на твоє снѣжно бѣле лице . Ту

Чичиковъ такъ оттрутивъ Ноздрева съ єго безешкою, що

той трохи не полетѣвъ на землю. Отъ него всѣ отступи

лися и не слухали вго больше. Але все таки его слова

о покупцѣ мертвыхъ душь высказани були на цѣле горло

въ супроводѣ такого голосного смѣху, що обернули увагу

навѣть тыхъ, котри находилися въ найдальшихъ кутахъ

свѣтлицѣ. Тая новина показалася такою дивовижною, що

всѣ пристанули съ якимось деревлянымъ, глупо запытую

чимъ выразомъ. Чичиковъ помѣтивъ, що многи дамы пере

мигнулися мѣжь собою сь якимось злобнымъ , ѣдкимъ усмѣ

хомъ, и въ выразѣ деякихъ лиць показалося щось таке

двозначне, що ще дужше збольшило его замѣшанье. Що

Ноздревъ брехунь несосвѣтенный, се всѣ знали , и нѣ

кому не була дивниця почути отъ него цѣлковиту нѣсе

нѣтницю ; але грѣшный чоловѣкъ
навѣть

порозумѣти , якъ уладженый той грѣшный чоловѣкъ : не

хай собѣ й якъ буде глупа новина, але щобъ только она

була новина, днъ непремѣнно розкаже ви другому грѣ

шному чоловѣкови, хоть бы лише на те только, щобы

сказати : „ Погляньте лишень , яку брехню розторочили !“

а другій грѣшный чоловѣкъ радо прихилить ухо, хоть

опосля й самъ скаже : „ Але ж бо се цѣлкомъ глупа бре

хня , не заслугуюча на нѣяку увагу ! “ и сейчасъ же по

томъ поде шукати третого грѣшного чоловѣка, щобы ,

розповѣвши й ему , опосля разомъ съ нимъ скрикнути съ

благороднымъ обуреньемъ: „Що за глупа брехня ! “ и се

набезпечно облетитъ все мѣсто, и всѣ грѣшни люде,

колько ихъ є, непремѣнно наговорятся до сыта и оттакъ

признають, що не заслугує на увагу и що о томъ

и говорити не варто .

Сеся, очевидячки , пуста подѣя замѣтно розстроила

нашого героя . Хоть и якъ пусти слова дурака, а иногдѣ

буваютъ они достаточни , щобы змѣшати розумного чоло

вѣка. Чичикову вчинилось якось нѣяково , недобре, зовсѣмъ

такъ, якъ колибъ прекрасно вычищенымъ чоботомъ наразъ

вступивъ въ болотяну, вонючу калюжу, словомъ, негарно ,

зовсѣмъ негарно ! Онъ силувався о томъ не думати , ста

рався роздрватися, забавитися , присѣвъ до виста, але все

ce
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пошло, якъ криве колесо : два разы переходивъ днъ въ

чужу масть, и забувши, розмахнувся зъ всего розмаху

и лупнувъ зъ недогаду свою власну карту. Предсѣдатель

нѣякъ не могъ порозумѣти , якъ Павло Ивановичь, такъ

добре, и можь сказати, такъ на скрозь розумѣючій гру,

могъ зробити подобну помылку и иддвѣвъ навѣть подъ

обухъ € то пикового короля, на котрого днъ, якъ самъ вы

ражався , надѣявся , якъ на камяну гору. Розумѣєся , почт

майстеръ и предсѣдатель и навѣть : самъ полицмайстеръ,

якъ се звычайно буває, поднимали на выгадки нашого

героя , що не залюбився днь що знаємо ,

напевне, що у Павла Ивановича серденко прихрамув, зна

ємо й то, кимъ оно подстрѣлене ; але все те й крыхты

Єго не втѣшало, хочь и якъ днъ силувався всмѣхати и жар

тувати. При вечери такъ само днъ не бувъ въ силѣ розру

шатися , не бачучи на то€, що товариство за столомъ було

приємне и що Ноздрева давно вже вывели, бо вже и сами

дамы въ конци запримѣтили, що захованье ставало

надъ мѣру скандальне . Посередъ котильона днъ съвъ на

помдстъ и почавъ хапати за полы танцюючихъ, що було

вже, якъ казали дамы, нѣ до чого не подобне. Вечеря

була дуже весела ; всѣ лиця, мелькаючи передъ потрой

ными лѣхтарями , цвѣтами , конфектами
бутильками ,

яснѣли отъ сердечного вдоволеня . Офицеры , дамы , Фраки

все було любезне, амь нудне . Мужчины зрывалися

зъ крѣселъ и бѣгли отбирати дть слуг , стравы , щобы съ

надзвычайною зручностю предложити ихъ дамамъ . Одинъ

полковникъ подавъ дамѣ тарѣлку съ соромъ на конци об

наженой шпады. Мужчины статочныхъ лѣтъ, мѣжь ко

трыми сидѣвъ Чичиковъ, голосно перечилися , закусуючи

важке слово рыбою або мясомъ, обмачанымъ безпощадно

въ горчицю, и перечилися о тыхъ предметахъ, котри на

вѣть завсѣгды его живо обходили , але днъ бувъ похо

жій на якогось чоловѣка змученого або розбитого дале

кою дорогою, котрому нѣчо не лѣзе на голову и котрый

не має силы нѣчимъ занятися . навѣть не дожидавъ днъ

конця вечерѣ и поѣхавъ домовъ далеко вчаснѣйше , якъ

звычайно Отъѣзджавъ.

Тамъ въ той свѣтлици , такъ знакомой читателямъ,

и
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Якъ ихь

съ дверии завалеными комодою и съ вызираючими поде

куды зъ кутчиковъ швабами, настрой думокъ и духа Єго

був такъ само неспокойный, якъ неспокойни були ти крѣ

сла, на котрыхъ днъ сидѣвъ. Неприємно, сумно було

у него на серцю ; якась важка пустыня стояла там..

Щобъ васъ чортъ побравъ всѣхъ, хто выдумавъ

та балѣ !
говоривъ днъ зъ пересердя . Ну, чимъ ту

зъ дурного розуму втѣшатися ? Въ губерніи неурожай,

дорожня, они собѣ давай баль справляти ! Ото

штука : въ бабски лахіі пристроилися ! Невидальщина, що

декотра навѣшала на себе тысячу рублѣвъ ! А прецѣнь

же се за мужицки гроши, або, що ще горше, цѣною су

млѣня нашого брата. Адже жь звѣсна рѣчь , по що бе

решь хабарѣ и серцемъ покрывшись ? по тото, щобы до

стати жѣнцѣ на шаль або на всѣляки роброны , мара бы

ихъ взяла, тамъ называють ! А за для чого ?

щобы не сказала яка небудь Івайка Сидоровна, що на

почтмайстрисѣ краща була сукня , тай задля нен бухъ

тысячу рублѣвъ! Репетують: „ баль, баль, веселость ! и

А то по просту дрантье баль, не въ россійскомъ дусѣ,

не въ россійской натурѣ, чорть знає , що такого ! Доро

слый, повнолѣтный якъ разь выскочить весь въ чорномъ,

общипаный, обсмыканый, якъ чортикь, тай давай ногами

мѣсити . Иній навѣть, стоячи в'ь парѣ, балакає съ дру

гимъ оважномъ дѣдѣ, а ногами въ ту саму пору, якъ

цапокъ, мыслѣте на право и на лѣво .... Все зъ малцованя ,

все въ малованя ! Що Французь въ сорокъ лѣтъ така

сама дитина, якою бувь и въ пятнайцять, такъ

давай и мы собѣ жь ! Нѣ , бдгме Боже.... посля кождого

балю, немовь бы грѣхъ якій зробивъ : и згадувати навѣть

о нѣмъ не хочеся. Въ головѣ, по просту, нѣчого , такъ

якъ по розмовѣ съ сальоновымъ чоловѣкомъ : всего днъ

набалакає, всего зъ легкa дoткнеся, все скаже , що пона

вырывавъ въ книзкокъ ; сорокато , блыскотливо ; авь го

ловѣ абы хочь що небудь зь того вынести ; и бачишь по

тому, що навѣть розмова съ простымъ купцемъ, знаючимъ

одно только своє дѣло, але знаючимъ єго добре и зъ до

свѣду , лѣпша өть всего того перебрязкоту. Тай що жъ

зъ него выдусишь, зъ того бало ? Ну, коли бъ, приймѣмъ,

Отожь
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якій небудь писатель задумавъ описувати всю ту сцену ,

такъ якъ она є ? Ну, и въ книжцѣ, и тамъ она була бы

такъ само нѣ до чого не придала, якъ и въ натурѣ. Що

она таке : моральна , чи не моральна ? по просту, чортъ

знає, що таке ! ІІлюнешь, и книжку геть откинешь !

Такъ то неприхильно говоривъ Чичиковь о баляхъ

въ загалѣ ; але здавсь, що сюды домѣшалася ще й друга

причина неприхильности. Головна досада була не на баль,

а на то, що єму самому лучилося посковзнутися , що днъ

нѣ зъ сего нѣ зъ того показався передь всѣми Богъ знає,

въ якбиъ видѣ, що ставь на якомось дивномъ, двознач

номъ становищи . Розумѣеся, поглянувши окомъ розсу

дного чоловѣка , днъ видѣвь, що все те дурниця, що дурне

слово нѣчого не значить, особливо теперь , коли головне

дѣло вже було зроблене якъ слѣдує. Але дивный чоло

вѣкъ : єго дуже гнѣвала неприхильность тыхъ самыхъ,

котрыхъ днъ не поважавъ и окотрыхъ говоривъ такъ

рѣзко, ганьблячи ихъ пустоту и пристрасть до строѣвь.

Се тымъ дужше гнѣвило єго , що розмѣркувавши все до

кладно, днъ бачивъ, якъ всего причиною по части бувъ

днъ самъ. Звѣсна рѣчь , на себе днъ не розсердився , и ,

розумѣвся, добре зробивъ . Всѣ маємо невеличку слабость ,

крыхоточку пощадити себе самыхъ, анатомѣсть поста

раємося придыбати якого небудь ближнего, на котромъ

бы можь отбити свою досаду , на примѣръ на слузѣ ,

на подчиненомъ намъ уряднику , котрый въ саму пору

попавъ намъ подъ руку, на жѣнцѣ, або въ конци на крѣ

слѣ, котрымъ шпурнемо чортъ знає куды , до самыхъ две

рій, такъ що отлетитъ отъ него ручка и заплѣчокъ

нехай мовлявъ , и оно знає , що значитъ гнѣвъ. Такъ и Чи

чиковъ швидко найшовъ ближнего, который понѣсь на сво

ихъ плечохъ все , що только могла навернути єму на языкъ

досада. Ближній той бувъ Ноздревъ. Нѣщо й казати ,

що вже Чичиковъ такъ Єго обробивъ въ всѣхъ сторднъ

и боковъ, якъ хиба якій небудь бѣдняка войтъ або почтаръ

буває оброблюваный якимъ проѣздячимъ , бувалымъ капи

таномъ або й генераломъ, котрый окромъ многихъ выра

жень, що вже сталися клясичными , вмѣє влѣпити ще бо

гато незначныхъ, вынайденыхъ таки нимъ самымъ. Цѣле
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якой

родословне дерево Ноздрева було перебране и многи члены

вго родины старшихъ поколѣнь сильно потерпѣли.

Але за той часъ, Поки щощо днъ сидѣвъ на своѣмъ

твердомъ крѣслѣ, трѣвоженый думками и безсонницею,

трактуючи зъ цѣлого серця Ноздрева и всю єго родину ,

и передь нимъ горѣла лоєва свѣчка, котрои гидтъ давно

вже накрывся нагорѣлою чорною шапкою, що хвилѣ гро

зачи погаснути, и заглядала до него крозь окна слѣпа ,

темна ночь , готова посинѣти дтъ наближаючогося розсвѣту ,

и перекукурѣкувалися въ дали пробуджени когуты, а въ

сплячомъ твердо мѣстѣ може лишь денебудь плентався ко

мѣсный плащь, бѣдолаха, не знати, клясы и ранги,

знаючій только одну, гай -гай ! ажь надто убиту россій

скимъ бѣдолашнымъ народомъ дорогу . Въ ту саму

пору на другомъ конци мѣста лучилась подѣя, котра го

това була ще збольшити неприємность
положеня нашого

героя .
По Отлюдныхъ улицяхъ и заулкахъзаулкахъ дзелень

котѣвь дуже дивный поѣздъ, котрому годѣ було й

назвы прибрати. Онъ не подабавъ анѣ на тарантасъ, анѣ

на коляску, анѣ на бричку , а найбольше подабавъ на тов

стопузый, выпуклыстый гарбузь, поставленый на колеса.

Щоки того - гарбуза, то є , дверцѣ съ остальными слѣдами

жовтои краски, зачинялися дуже лихо , бо въ лихомъ станѣ

находились ручки и замки, на силу позвязувани мотузками.

Гарбузъ бувь напакованый перкалевыми подушками въ

рожныхъ Формахъ : въ Формѣ яськовъ, заголовковъ и про

стыхъ подушокъ, напханый мѣшками съ хлѣбами, кола

чами, пампухами , скородумками и варянцями зъ пшенич

ного тѣста. Пирдгъ съ мясомъ и пирогъ съ капустою вы

зирали навѣть на верхъ. Задъ занятый бувь особою льо

кайского походженя, въ куртцѣ зъ домашнои малёванки ,

съ неголеною бородою, по троха вже сивавою, — особою ,

звѣсною подъ именемъ хло. Скрипъ и квикъ отъ желѣ

зныхъ скобокъ и заржавѣлыхь гвинтовъ розбудили на дру

гомъ конци мѣста вартового , котрый поднявши свою галя

барду, зъ просонку закричавъ на цѣлу гортань : „Хто

йде ?“ але побачивши , що нѣхто не йшовъ, а только зъ

далеку чути було дзиндзилиньканье, зловивъ у себе на

ковнѣри якогось звѣра и наблизившися до лѣхтарнѣ, ту
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бо не

же сповнивъ надъ нимъ на ногти кару смерти. Посля

того, поставивши на бокъ галябарду, заснувъ зновъ посля

приписовъ свого лицарства.

Конѣ раз за разомъ падали на передни ноги,

були подковани, а при томъ, якъ видно , выгодный мѣйскій

брукъ мало бувъ имъ знакомый. Колымага зробила

колька поворотовъ зъ улицѣ въ улицю, а въ конци повер

нула въ темный переулок, поузъ невеличкой парафіяль

ной церкви, Николы на Недотычкахъ, и станула пе

редъ воротами дом у протопопа . Зъ брички вылѣзла дѣвка

съ хусткою на головѣ, въ тѣлогрѣйцѣ и гримнула обома

руками въ ворота такъ сильно, що хочь бы й якому хло

пови (хлопця въ куртцѣ зъ малёванки ажь опосля вже

стягли за ноги , бо онъ спавъ мертвецкимъ сномъ). Псы

загавкали , и ворота Отчинившися проковтнули въ конци,

хочь и съ великимъ трудомъ, сей зваловатый дороговый

причандалъ. Поѣздъ въѣхавъ въ тѣсне подворье, завалене

дровами, курятниками и всѣлякими хлѣвцями ; зъ поѣзду

вылѣзла панѣ : тая панѣ, се була помѣщиця, колєжска

секретарша Коробочка. Она то, швидко пӧсля отъѣзду

нашого героя , зайшла въ таку журбу, щобы , буває,

днъ не ошукавъ Єи, що спавши три ночи зъ ряду ,

отважилася въ конци ѣхати до мѣста, не бачучи на то ,

що конѣ не були подковани, и тамъ довѣдатися на до

кладъ, по чому ходять мертви душѣ, и чи не дала она

одуритися , Боже сохрани, продавши ихъ може въ- за-троє

дешевше, нѣжь бы слѣдувало. Яки наслѣдки выкликавъ

той приѣздъ, читатель може довѣдатися зъ однои розмовы ,

котра велася мѣжь якимись двома дамами . Розмова тая....

але нехай лѣпше тая розмова буде въ слѣдуючой главѣ .

не
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Въ ранцѣ, ранѣйше навѣть отъ тои годины , котра

въ мѣстѣ N. N. назначена для визитъ, изъ дверей по

маранчового деревляного дому съ мезониномъ и голубыми

колюмнами, вылинула дама въ клѣтчастомъ елегантскомъ

кльоку , въ супроводѣ льокая въ плащи съ колькома ковнѣ

рами и золотымъ галёномъ на кругломъ глянцованомъ ка

пелюсѣ. Дама влетѣла сейже часъ надзвычайно

по откинутыхъ сходцяхъ въ стоячу коло

ку коляску. Льокай туй таки закляпнувь даму дверцями,

закинувъ сходцями и вхопившися за ременѣ позаду коля

ски , крикнувъ на вӧзника : Пашолъ ! “ Дама везла только

що почуту новину и почувала неперебориму охоту чимъ

борше высповѣдатися зъ неи. Що хвилѣ она выглядала зъ

Окна и видѣла, на превелике горе, що все ще остався

повъ дороги. Кождый домъ здавався ѣй довшимъ, нѣжь

звычайно ; бѣлый, камяный домъ убогихъ съ вузенькими

бкнами тягнувся нестерпимо довго , такъ що она въ кон

ци не вытерпѣла и сказала : „ Проклятый будынокъ, и

кӧнця нема ! “ Возникъ уже два разы одержавъ приказъ :

„Швидше, швидше, Андрѣйку ! ты нынѣ дуже довго

ѣдешь ! “ Въ конци доѣхали до цѣли . Коляска задержалася

передъ деревлянымъ одноповерхимъ домомъ темносѣрои

барвы , съ бѣлыми барельєфчиками надъ Окнами и вузень

кимъ огородцемъ, за штахетами котрого стоячи тоненьки

деревця побѣлѣли отъ мѣстового пылу, що нѣколи зъ

нихъ не злазивъ. Въ окнахъ мелькали вазонки съ цвѣтами ,

папуга кольсалася въ клѣтцѣ, повѣсившися клювомъ за

колочко, и два песики спали на сонци . Въ томъ домѣ

жила щира приятелька приѣхавшои дамы.

Авторъ дуже и дуже надумувся , якъ бы то назвати

єму обѣ дамы такимъ способомъ, щобы зновъ не розсер

дилися на него , якъ сердилися давными часами .
Назвати
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на око

тить ,

сно въ ;

выдуманою назвою небезпечно. Хочь и яку назву вы

думай, а вже непремѣнно найдеся въ якомъ небудь за

камарку нашои державы добре, що така велика

хто небудь носячій Єи , и непремѣнно розсердится на

смерть , почне говорити , що авторъ нарочно приѣжджавъ

секретно за тымъ, щобы вывѣдати все , що днъ таке сами,

и въ якой куртцѣ ходитъ и до якои Аграфены Ивановны

навѣдувся , и що любить попоѣсти. А назови по ранзѣ,

еще небезпечнѣйше. Теперь у насъ всѣ ранги и станы

такъ роздразнени, що все, що только е въ друкованой

книжцѣ, вже здався имъ особистою зачѣпкою : такій уже,

видно , настрой въ воздусѣ. Выстарчить только сказати,

що є въ одномъ мѣстѣ дурный чоловѣкъ, се вже й

особиста зачѣпка :
якъ разъ выскочитъ панокъ,

статочный и розмѣркує : „ Адже й я такожь чоловѣкъ,

значится , ия такожь дурный“; словомъ, Сть разу помѣ

що до чого йде. Отъ тому то , щобъ уйти

всего того, будемо называти даму, до котрои приѣхала

друга въ гостину, такъ якъ ви называли майже одноголо

мѣстѣ N. N. , дамою приємною подъ ко

ждымъ зглядом». Сю назву она здобула правымъ спо

собомъ, бо й справдѣ, нѣчого не пожалувала, щобы зро

битися любезною до найвысшой степени. Хоть, розумѣвся,

крозь любезность прокрадувалася — ухъ, яка шпарка

острота жѣночого характеру ! и хоть часами въ кождомъ

Єи приємномъ словѣ стремѣла
ухъ, яка шпилька !

вже не приведи Боже, що кипѣло въ серци противъ той,

котра бы прохалась якъ небудь и чимъ небудь въ пер

те обслонене було якъ найнѣжнѣй

шою сальоновостю, яка только може бути въ губерніяль

номъ мѣстѣ. Кождый рухъ выконувала она съ густомъ,

навѣть любила стихи, навѣть иногдѣ задумчиво вмѣла пе

рехилювати голову, и всѣ згоджувалися на те , що она

справдѣ дама приємна подъ кождымъ Зглядомъ.

дама, тота, що приѣхала, не мала такои многосторонно

сти въ характерѣ, и для того мы будемо называти ви

съ проста приємна дама .

Приѣздъ гостя розбудивъ песиковъ, дрѣмаючихъ

Сонци : мохнату Адель , що разъ у разъ пу

Мертви Душѣ , м . Гоголя .
13

и

шій рядъ. Але все

А друга

на
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талася вь и

ри на

своѣй власной шерсти , песика Попу

тоненькихъ ножкахь. Тавкаючи понесли песята

кольцями свои хвосты до передпокою, де гость выпуту

вався вже зъ свого кльока и опинився въ сукни модного

крою и барвы и въ довгихъ хвостахъ на шиѣ ; жасмины

запахнѣли по цѣлой свѣтлици. Ледво только дама приємна

подъ кождымъ зглядомъ почула оприѣздѣ дамы съ про

ста приємной, ажь уже вбѣгла до свѣтлицѣ. Дамы вхо

пилися за руки, поцѣлувалися и скрикнули, якъ скрику

ютъ институтки стрѣтившися швидко посля выходу зъ

института, коли ще мамунцѣ не встигли выяснити имъ ,

що батько у однои бѣднѣйшій и низшій рангою, нѣжъ у

другои. Поцѣлуй дтбувся голосно, такъ що песята загав

кали зновъ , за що ихъ ударено хусточкою , и обѣ дамы

подалися до сальону, розумѣвся, голубого, съ соФою, кру

глымъ столомъ и навѣть заслонками обвитыми блющомъ ;

слѣдкомъ за ними побѣгли гаркаючи мохната Адель и вы

сокій Попури на тоненькихъ ножкахъ.

Сюда, сюда, осьось въ сей куточокъ ! говорила

хозяйка, усаджуючи гостя въ кутикъ софы. —
Ось такъ!

ось такъ !
и подушка !

Сказавши то, она

пхпула ѣй за плечѣ подушку, на котрой вышитый бувъ

заполочю лыцарь такимъ способомъ, яку ихь завсѣгды

вышивають на канвѣ : ндсь подабавь на сходы агубы

на чотырoгрaнну заткaльницю. Якъ же я рада, що

вы ... Чую, хтось надъѣхавъ, та думаю собѣ : хто бы то

могь такъ завчасу ? Парася говорить вицегубернато

рова, а я говорю : „ Ну, ось зновъ приѣхала дурна баба

наприкрятися“ и вже хотѣла сказати, що мене нема

дома...

Съ проста приємна дама вже хотѣла приступити до

дѣла и оповѣсти свою новину ; але выкрикъ, котрый въ

той хвили пронѣсся зъ усть дамы приємной подъ ко

ждымъ зглядомъ, отъ разу надавъ иншій напрямъ цѣлой

розмовѣ.

якій веселенькій перкаликъ ! скрикнула дама

приємна подъ кождымъ зглядомъ, оглядаючи сукню съ про

ста приемной дамы .

Такъ, дуже веселенькій. А все таки Параскева

ось вамъ
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Федоровна думає, що лѣпше було бы , якъ бы клѣточки

були дробнѣйши, и щобы не вишневи були крапинки, а

голуби. Сестрѣ я прислала матерійку : те таке очарованье,

якого, по просту, й выразити словами не можь. Пред

ставте собѣ : пасочки вузесеньки , вузесеньки, яки только

може выобразити собѣ уява людска , тло голубе и черезъ

насочокъ усе очка и лапки, очка и лапки, очка и лапки ...

Словомъ, пречудесно ! Рѣшучо можь сказати, що нѣчого

подобного ще й не бувало.

Люба моя, се сорокато.

Ахъ нѣ, не сорокато !

Ахъ, сорокато

Треба запримѣтити, що дама приємна подъ кожды мъ

Зглядомъ була по части матеріалистка, наклон на до супе

речки и сумнѣву, и Откидала дуже богато въ житю .

Туть дама съ проста приємна объяснила, що се зо

всѣмъ не сорокато, и скрикнула : А , поздоровляю

васъ : шнурками вже не вышиваютъ .

Якъ то не вышиваютъ ?

Замѣсть нихъ Френзлѣ.

Ахъ, се не гарно — Френзлѣ !

Френзлѣ все Френзлѣ : пелеринка съ Френзлями,

на рукавахъ Френзлѣ, еполетики съ Френзлями, доломъ

Френзлѣ, всюды Френзлѣ .

Не гарно , Софіє Ивановно, коли все Френзлѣ .

Любесенько Анно Григорієвно , въ найвысшой

степени : шився въ два рубчики ; широки переймы , и зъ

горы . Але ось , ось коли вы зачудуєтеся , ось уже коли

скажете, що... Ну, чудуйтеся : представте собѣ : станики

пошли ще довши, зъ переду вытяти , и передна ко

сточка зовсѣмъ выходить изъ границь ; сподничка вся

збираєса докола , якъ се бувало давнину , навѣть

зъ заду трошка подкладаютъ ваты, щобы була цѣлковита

belle -femme.

Ну, алежь бо се такъ таки... признаюся ! ска

зала дама пддъ кождымъ зглядомъ приємна , зробивши

рухъ головою съ почутьемъ своєи годности .

Дійсно, се вке справдѣ ... признаюся ! отпо

вѣла съ проста приємна дама.

2

Въ
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по му

Вжежь якъ вы хочете, я нѣ за що не буду се

наслѣдувати.

Я сама такожь... ѣй Богу , коли подумати, до

чого то иногдѣ доходить мода... нѣ до чого неподобно ! я

выпросила у сестры выкройку, именно для смѣху ; Ма

ланя моя взялася шити . .

То хибажь у вась є выкройка ? скрикнула

подъ кождымъ зглядомъ приємна дама , и то навѣть не

безъ замѣтного сердечного зворушеня.

Аякъ же ! сестра привезла.

Душенько моя, дайте си менѣ , ради всего свя

того !

Ахъ я вже дала слово Парасковен Федоровнѣ !

Хиба пӧсля неи.

А хтожь бы то носивъ идсля Парасковен Федо

ровны ? Се вже чудно буде зъ вашей стороны, коли вы

чужихъ высше будете ставити , нѣжь своихъ.

Алежь бо она менѣ такожь тѣтка.

Она вамъ
тѣтка , ще Богъ знає яка,

нѣ , Софіє Ивановно, я й слухати не хочу ; се

выйшло бы на таке , що вы такъ мене хочете обидити...

видно , я вже навкучила вамъ, видно вы хочете перер

вати зо мною всякй зносины .

Бѣдна Софія Ивановна цѣлковито не знала , що ѣй

дѣяти. Она чула сама , мѣжь якими сильными огнями себе

поставила. Отъ тобѣ й похвалилася ! Она готова бы була

поколоти за то иголками свой дурный языкъ,

Ну , що нашь прелестникъ ?

мѣжь тымъ дама приємна подъ кождымъ зглядомъ.

Ахъ, Боже мой ! щожь я такъ сиджу передъ ва

ми ! отто гарно ! Аджежь вы не знаєте , Анно Григоріє

вна, съ чимъ а приѣхала до васъ ? Тутъ удамы съ

проста приємной ажь духъ сперся , слова , мовь яструбы

готови були пуститися въ здогонъ одно за другимъ, и

тӧлько треба було до такой степени бути нелюдскою ,

якою була щира приятелька, щобы поважитися зъупинити ви .

Хочь якъ вы собѣ выхваляйте и величайте єго,

говорила она съ живостю , больше нѣжь звычайною ,

жови...

жь сказала
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хочь

а я скажу прямо, єму самому въ очи скажу , що днъ

негодный чоловѣкъ, негодный, негодный !

Алежь послухайте только, що я вамъ открыю...

Розпустили слухи, що днъ гарный, а днъ зовсѣмъ

не гарный, зовсѣмъ не гарный, и носъ у него 30

всѣмъ неприємный ндсъ.

Позвольтежь бо , позвольте только розповѣс
ти

вамъ... душеньк
о, Анно Григоріє

вна
, позвольт

е розповѣ

сти ! Аджежь сe исторія ,се исторія, розумѣєте : исторія вре

истоаръ, говорила съ проста приємна дама съ выразомъ

майже роспуки и цѣлковито благаючим голосомъ. Не за

вадить запримѣтити , що въ розмову обохъ дамъ виѣшу

валося дуже много чужоземныхъ словъ, а иногдѣ й цѣл

ковити ФранцускЙ Фразы . Але и якъ перенятый

авторъ глубокимъ поважанъемъ для тыхъ спасительныхъ

корыстей, які приноситъ Француска мова Россіи, хочь

и якъ перенятый глубокимъ поважаньемъ для того похваль

ного обычаю нашого высшого товариства, розмовляючого

нею кожду годину дня, безперечно, зъ глубокого почутя

любови до родного краю ; але при всѣмъ томт днъ таки

внести Фразу якои бъ тамъ не було чужои

мовы въ сесю поему . Отжежь поведемо дальше рѣчь по

свому .

Якажь исторія ?

Ахъ, житье моє , Анно Григорієвно ! Коли бъ вы

только могли представити собѣ тоє положенье, въ котромъ

я находилася ! 1Представте собѣ, приходить до мене сего

дня протопопиха, протопопиха, отця Кирила жѣнка, и що

бы вы думали ? смиренничокъ нашь, подорожный нашь,

якій, та ?

Що ! Хибажь онъ и протопописѣ куры под

сыпавъ ?

Ахъ, Анно Григорієвно, нехай бы ще куры под

сыпавъ, се бы ще нѣчого ; слухайте только , що розповѣ

ла протопопиха. ІГриѣхала, говоритъ, до ней помѣщиця

Коробочка, перелякана и блѣда якъ смерть, и розповѣдає,

и якъ розповѣдає ! послухайте только, цѣлковитый ро

манъ ! Разъ, въ глупу повночь, коли вже спало

въ домѣ, роздався въ ворота стукъ, престрашенный, якій

не важится

Все
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Якъ же

)

они гово

только можь собѣ выобразити ! Кричатъ : „ Отворѣтъ ,

отворѣтъ, а нѣ, то ворота выломимо !... "

вамъ се покажеся ? Якійже посля того прелестникъ ?

Але щожь Коробочка ? хиба молода и гарна со

бою ?

Де тамъ, стара баба !

Ахъ, чудеса ! То днъ до старои бабы взявся ?

Ну, гарный же посля того густъ нашихъ дамъ, найшли

въ комъ закохатися !

Алежь бо нѣ, Анно Григорієвна, зовсѣмъ не то,

що вы думаєте . Выобразѣтъ собѣ только то, що являєся

узброєный отъ нәгъ до головы , якъ якій Ринальдо- Ри

нальдини и кричитъ : „ Продайте, говорить, всѣ

душѣ, котри умерли. “ Коробочка отповѣдає дуже розу

мно, говорить: « Я не можу продати, бо они мертви. « —

„ Нѣ, говорить, не мертви, се моє

ритъ дѣло знати , чи они мертви , чи нѣ ; они не мер

твЙ , не мертви ! кричитъ — не мертви ! Словомъ,

скандалу наробивъ страшенного : все село збѣглося, дѣти

плачуть, кожде кричитъ, нѣхто нѣчого не розумѣє, ну ,

по просту — орреръ, oppeръ, оppеръ ! ... Але вы собѣ

представити не можете, Анно Григорієвна, якъ я пере

трѣвожилася , коли почула все те. — Панѣ, голубочко,

говорить до мене Машка, В'ь зеркало,

вы блѣди. „ Не до зеркала , говорю,
менѣ ; я

мушу ѣхати розповѣсти Аннѣ Григорієвнѣ. “ Въ той хви

ли приказую запрягти коляску ; возникъ Андрѣйко пытав

мене, куды ѣхати, а я нѣчого й говорити не можу, гля

джу єму просто въ очи, якъ туманъ ; онъ певно поду

мавъ, що я зъ глузду зсунулася. Ахъ, Анна Григоріввна !

Коли бъ вы только могли собѣ представити, якъ я пере

трѣвожилася !

Але се все таки дивно, сказала дама приємна

подъ кождымъ зглядомъ , що бы таке могли значити

ти мертви душѣ ? я, признаюсь, тутъ нѣ крыхты нѣчого

не розумѣю. Ось уже другій разъ я все чую про ти

мертви душѣ ; а мужь мой ще говорить , що Ноздревъ

бреше : але що небудь на певно въ томъ є.

Але представте жъ бо собѣ, Анна Григоріввна,

погляньте
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я не знаю
се

я

яке було моє положенье , коли я се почула ! „И теперь

говорить Коробочка, що менѣ ро

бити ! Присилувавъ мене говорить подписати якесь

Фалшиве письмо, кинувъ пятнайцять рублѣвъ асигнаціями ;

говорить недосвѣджена, безпомочна вдова, янѣ

чого не знаю.... Такъ ось яка пригода ! Але только ко

ли бъ вы могли хочь що троха представити собѣ, як , я

вся перетрѣвожилася !

Але только, воля ваша, тутъ не мертви душѣ,

ту скрывався щось инше.

я, признаюся, такожь, сказала не безъ зачу

дуваня съ проста приємна дама, и тутъ же почула сильнө

бажанье дознатися , що бы таке могло тутъ скрыватися .

Она навѣть сказала звольна- розважливо : А щожь, якъ

вы думаете , може въ томъ скрыватися ?

Ну, а якъ вы думаєте ?

Якъ я думаю ?... Я, признаюсь, и сама не знаю,

що думати .

Але прецѣнь, я все таки хотѣла бы знати, яки

ваши отомъ дѣлѣ мысли ?

Але съ проста приємна дама нѣчого не найшла ска

Она вмѣла только трѣвожитися, але щобы здобу

на яку небудь дотепну здогадку , на те зовсѣмъ си

не ставало, и для того больше нѣжь кожда друга , она

почувала потребу нѣжнои приязни и порады .

Ну, слухайте жь, що таке ти мертви душѣ,

сказала дама приємна подъ кождымъ зглядомъ, а дама съ

проста приємна при тыхъ словахъ вся перемѣнилася въ

слухъ: ушка ви выгнулися сами собою, она приподня

лася , майже не сидячи и не держачися на соФѣ, и, не

бачучи на то , що була собѣ подекуды й важненька , зро

билася наразъ тоншою, стала подобна до легкого пуху,

котрый ось- ось такъ и полетить у воздухи отъ одного

подуву.

Такъ россійскій панъ - довець , подъѣзджаючи до

лѣса, зъ котрого ось- ось выскочитъ наполоханый нагон

кою заяць , перемѣнювся весь сь своимъ конемь и подня

тымъ гаранникомъ въ одинъ застывшій мигъ, въ порохъ,

до котрого ось-ось впаде искра .
Весь впився днъ очима

зати .

тися
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въ мутный воздухъ, и вже здогонитъ звѣря, вже допече

Єго , не отвязливый, хочь нехай и якъ поднимався противъ

него весь бурливый снѣговый степъ, сѣючій срѣбными

звѣздами єму въ уста , въ вусы , въ очи , въ бровы , и въ

боброву єго шапку.

Мертви душѣ.... сказала дама подъ кождымъ

зглядомъ приємна.

Що ? що ? — подхопила дама съ проста приємна,

вся трепечучи.

Мертви душѣ....

Ахъ, говорѣть же бо, для Бога !

Се, по просту, выдумано только для прикрывки,

а дѣло ось въ чѣмъ: днъ хоче вкрасти губернаторову

доньку .

Тая догадка справдѣ була зовсѣмъ неожидана и подъ

кождымъ зглядомъ нечувана. Съ проста приемна дама,

почувши се, такъ и окаменѣла на мѣсци, поблѣдла, поблѣ

дла, якъ смерть и дойсно перетрѣвожилася не на жартъ.

Ахъ, Боже мой !
скрикнула она, сплеснувши ру

ками, вже жь того бы я нѣ за що не могла придумати .

А я , признаюся , як только вы розняли ротъ ,

я вже помѣркувала, до чого оно йде ; Отповѣла дама

подь кодымъ зглядомъ приємна .

Але яке жь посля того , Aнно Григорієвна, ин

ститутске выхованье ! адже жъ ось вамъ невинность !

и де вже невиннӧсть ! я чула, якь она говорила

таки рѣчи, що, признаюся, у мене не стане духу сказати

щось подобного .

Знаєте, Анно Григорієвна, адже жь сe по просту

роздирає серце, коли бачишь, до чого въ конци доходить

неморальность ."

А мужчины отъ нея розумъ трататъ.
А що до

мене, то я , признатися вамъ, нѣчого не находжу въ нѣй....

Манерна до крайнои крайности.

Ахъ, житье моє, Анно Григорієвна ! она статуя,

и хочь бы якій небудь выразъ на лици.

Ахъ, яка манерна ! ахъ яка манерна ! Боже, яка

манерна ! Хто вывчивъ ви, не знаю, але я ще не видала

женщины , въ котрой бы було только неспокою .
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Душенько, она статуя , и блѣда якъ смерть.

Ахъ , не говорѣтъ, Софіє Ивановно : румянится

безбожно .

— Ахъ що се вы , Анно Григорієвно : она крейда,

чистѣсенька крейда.

Мила моя, я сидѣла коло неи : румянець зав

грубшки на палець , и отлупувся кусниками,

Мати вывчила , сама кокетка, а донька ще матусю за по

Якъ вапно.

ясъ заткне.

догляне на

Ну, позвольте, ну, положѣтъ сами клятву, яку

хочете, я готова хочь сей часъ стратити мужа, дѣтей, все

майно, коли у неи є хоть одна крапелька, хоть часточка,

хоть тѣнь якого небудь румянця .

Ахъ, що се вы говорите, Софіє Ивановно !

сказала дама приємна подъ кождымъ зглядомъ и плеснула

руками .

Ахъ, якЙжь бо вы , ѣй Богу, Анно Григорієвно !

я съ зачудованьемъ гляджу на вас. сказала съ проста

приємна дама и такожь сплеснула руками .

Нехай не покаже ся читателеви дивнымъ те, що обѣ

дамы були незгодни мѣжь собою въ томъ, що видѣли май

же въ одной и той самій хвили. И дӧйсно є на свѣтѣ

богато такихъ рѣчей, котри вжо таку маютъ вдачу ; коли

нихъ одна дама, они покажутся цѣлковито

бѣлй, а погляне друга ажь они до разу червони , чер

вони, якъ калина.

Ну, ось вамъ ще одинъ доказъ, що она блѣда,

говорила дальше съ проста приємна дама: — тямлю , якъ

теперь, що отъ сиджу поручь Манилова и говорю до

него : „ Погляньте, яка она блѣда . “ Bй Богу, треба бути

до такой степени безглуздыми, як , наши мужчины, щобы

уноситися надъ нею . А нашь прелестникъ.... Ахъ, якимъ

днъ менѣ показався гидкимъ ! Вы не можете представити

собѣ, Анно Григорієвно, до якои степени днъ менѣ пока

зався гидкимъ !

А прецѣнь же найшлися декотрі дамы , котри

були неровнодушни до него.

Я, Анно Григорієвно ? о уже нѣколи вы не мо

жете сказати того , нѣколи, нѣколи !



202

за

a вже за

Адежь я не говорю о васъ, немовь то кромъ

васъ и нѣкого нена !

Нѣколи, нѣколи, Анна Григорієвно ! Позвольте

менѣ вамъ замѣтити, що я дуже добро знаю себе; а хи

ба яки небудь други дамы , котри грають ролю недо

ступныхъ.

Вы звинѣтъ, Софіє Ивановно : Вже позвольте вамъ

сказати , що много подобныхъ скандалдвъ нѣколи

ще не водилося . За кимъ другимъ може ,

мною нѣ, се вже позвольте менѣ запримѣтити вамъ.

Чогожь вы обидилися ? Адже тамъ були и други

да мы , були навѣть таки , що перший захопили крѣсло ко

ло дверей , щобы сѣсти близше коло него.

Ну , вже посля такихъ словъ, высказаныхъ съ про

ста приємною дамою, мусѣла непремѣнно выбухнути буря ;

але, на чудо-пречудо, обѣ дамы наразъ притихли, и цѣл

ковито нѣчого не выбухло. Подъ кождымъ зглядомъ при

ємна дама здогадалася , що выкройка для модной сукнѣ ще

не находится въ ви рукахъ, а съ проста приємна дама

помѣтила, що она ще не вспѣла вывѣдати нѣякихъ по

дробиць що до Открытя зробленого ви щирою приятель

кою, и для того згода наступила дуже швидко. Впро

чѣмъ обѣ дамы , годѣ сказати , щобъ мали въ своѣй нату

рѣ потребу наносити неприємности, и въ загалѣ въ ха

рактерахъ не було нѣчого злого , а только такъ, незначно,

въ розмовѣ родилося само собою маленьке бажанье коль

нути одна другу ; по просту одна другой, зъ невеличкой

розкоши, при нагодѣ втыкне одно- друге живе словечко :

„ Ось, мовлявъ , тобѣ ! на, возьми, зъѣджь ! зъѣджь ! Po

жнородни бувають потребы въ серцяхъ якъ мужчинъ, такъ

и женщинъ.

А все таки я не можу порозумѣти , сказала

съ проста приємна дама, — якЬ Чичиковъ, будучи чоло

вѣкъ стороньскій, могъ важитися на такій сиѣлый

ступокъ. Не може бути, щобы ту не було помдчниковъ.

А вы думаєте, що ихъ нема ?

А хто жь бы, думаєте, могь помагати єму ?

Hy, oть хоть бы Ноздревь.

Хибажь таки Ноздрөвъ ?

по
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мене.

А щожь ? Адже єго стане на тоє. Вы знаєте ,

днъ батька родного хотѣвъ продати, або, ще дѣпше, въ

карты програти.

Ахъ, Боже мой , яки цѣкави новины Я чую

дтъ васъ ! я бы нѣ за що не могла подумати , щобъ и Ноз

древъ бувъ замѣшаный
въ тую исторію .

А я все такъ думала.

Коли погадаєшь, ѣй же Господу Богу, що то въ

томъ свѣтѣ не дѣвся ! Ну, чи можь було надѣятися, коли

тямите ? Чичиковъ только що пріѣхавъ до насъ до мѣста,

що днъ наробить ту такой сумѣшки ? Ахъ, Анно Гри

горієвна, коли бы вы знали , якъ я перетрѣвожилася ! ко

либъ не ваша прихильность и приязнь .... ось уже по пра .

вдѣ на краю погибели... куды жь ! Маруся моя видить, що

я блѣда якъ смерть : „ Голубочко, панѣ, говорить до

вы блѣди, якъ смерть. “ „Марусе,— кажу , — .

менѣ не до того теперь. “ Такі ось яка исторія ! То й

Ноздревъ при томъ ! прошу покорно!

Съ проста приємной дамѣ дуже хотѣлося вывѣдати

дальші подробицѣ що до выкраденя , то є , о котрій годи

нѣ , и такъ дальше, але за много забагла. Подъ кождым.

зглядомъ приємна дама по просту звинялася , що не знає.

Она не вмѣла брехати : домѣркуватися чого небудь

друга рѣчь, але й то въ такомъ разѣ домѣркованье осно

вувалося на внутрѣшномъ переконаню , але коли вже по

чула внутрѣшне переконанье , тогдѣ она вмѣла постояти за

себе и нехай бы якій адвокатъ, славлячійся штукою пере

конувати другихъ, нехай бы онъ попробувавъ тутъ по

боротись, тогдѣ бы онъ побачивъ, що значить внутрѣшнө

переконанье.

Що обѣ дамы въ конци рѣшучо переконалися о томъ,

очѣмъ въ разу только домѣрковувалися, въ томъ нема нѣ

чого незвычайного. Наша братія, народъ розумный, якъ

мы называємо себе; поступав майже такъ само, и дока

зонъ тому служатъ наши наукови розправы . Зъ разу уче

ный подходитъ въ нихъ безмѣрно крутыми стежками , за

чинає несиѣло, помѣрковано, зачинав дуже смирным

дытаньемъ : Чи не отти то ? чи не зъ того ось кутика одер

жавъ назву той и той край ? " або : „ Чи не походить сей

ce

за .
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Чи не

на

документъ въ другого , познѣйшого часу ? або :

треба то пддъ тымъ народомъ розумѣти ось якій народъ ?".

Цитує сейчасъ тыхъ и другихъ стародавныхъ писателѣвъ

и скоро только послѣдчтъ хоть бы найменшій натякъ,

або скоро только выдалося єму дещо натякомъ, вже днъ

набирав смѣлости и певности , розмовляє за панъ братъ съ

стародавными писателями, задає имъ пытаня и санъ

вѣть отповѣдає за нихъ, забуваючи до крыхты о томъ,

що зачавь несмѣлою догадкою ; єму вже здався, що днъ

се видить , що се ясно и розправа кончится словами :

„ Такъ ось- якъ се було ! такь ось- якій народъ треба ро

зумѣти ! такъ ось зь якого боку треба дивитися на дѣло! И

А тогдѣ въ слухъ цѣлому свѣту з'ь катедры , и новоот

крыта правда пошла гуляти по свѣтѣ, набираючи собѣ

прихильниковъ и поклонниковъ.

Въ ту пору, коли обѣ дамы такъ вдачно и дотепно

розсудили таку запутану рѣчь, вдйшовъ до сальону про

курорт, съ вѣчно нерухливымъ своимъ лицемъ , густыми

бровами и моргаючимъ окомъ. Дамы одна напередъ дру

гои кинулися розповѣдати єму всѣ подѣѣ , розповѣли о по

купцѣ мертвыхъ душь , онамѣрѣ выкрасти губернаторову

доньку, и збили его до крыхты зъ пантелику, такъ що,

хоть и якъ довго дн"ь стоявъ на одномъ и томъ самомъ

мѣсци , клѣнавъ лѣвымъ окомъ и бивь себе хустиною

бородѣ , змѣтаючи оттамъ табаку, але нѣчого не могъ

порозумѣти . Так, на томъ да

мы и рушили кожда въ свой бокъ бунтовати мѣсто. Ce

дѣло вдалося имъ доконати съ невеличким окладомъ за

повъ годины. Мѣсто цѣлковито збунтовалося ; все закле

котѣло, и хочь бы хто небудь могь що небудь порозумѣти.

Дамы зъумѣли напустити такого тумана въ очи всѣмъ,

що всѣ, а особливо урядники якійсь часъ стояли мовь за

чемеричени. Ихъ положенье въ першої хвили подобне бу

ло до положеня школяря, котрому товаришѣ, повстававши

вчаснѣйше, засунули въ снѣ въ ндсь гусара , то € , папе

рову трубку повну табаки. Потягнувши зъ прoсoня всю

табаку до себе съ цѣлымъ розмахомъ сплячого , онъ про

кидаєая, зрывався на ровни ноги, глядит, якѣ дурень,

вытрѣщивши баньки на всѣ боки, и може отянитися,

по

полицили Єго обѣ

не



205

такъ ажь въ

по

де днъ, що съ нимъ сталося,
оттакъ уже розпознає

облити косымъ соңѣшнымъ промѣньемъ стѣны , смѣхъ то

варишѣвъ, похованыхъ по кутахъ и зазираючій въ окно

наступаючій поранокъ съ пробудженымъ мѣсомъ, звеня

чимъ тысячами пташачихъ голосовъ и съ ярко блискучою

рѣкою, тамъ и сямъ понираючою срѣбристыми закрутина

ми мѣжь тонкою тростиною, и съ берегами вкрытыми

товпою голыхъ дѣтей, що скликуются до купели, — и от

конци почуває, що въ носѣ у него стре

митъ гусаръ. Зовсѣмъ таке було въ першой хвили положе

нье мѣйских, урядниковъ. Кождый стоявъ якь баранъ и вы

трѣщивъ очи . Мертви душѣ, губернаторова донька и Чи

чиковъ збилися и змѣшалися въ головахъ ихъ предивови

жнымъ способомъ : и ажь потому, коли переминувь першій

одурь, они немовь бы то почали розрожнювати ихъ

окремо и дтдѣлювати одно отъ другого , почали домага

тися вытолкуваня и сердитися, бачучи, що дѣло нѣякимъ

концемъ не хоче выяснюватися . Що ж, за прията, въ

самой рѣчи , що за причта ти мертвій душѣ ? льотики нѣ

якои нема въ мертвыхъ душахъ ! якъ же куповати мер

тві душѣ ? дежь дурень такій надыблеся ? и за яки дур

ни грошѣ буде днъ куповати ихъ? и на якій конець, до

якого дѣла можь причѣпити ти мертви душѣ ? и по що

примѣшалася сюды губернаторова донька ? А коли днъ

хотѣвъ выкрасти Єи , то по щожь въ той цѣли куповати

мертви душѣ ? А коли куповати мертви душѣ, то по що

выкрадати губернаторову доньку ? чи подарувати днъ хо

тѣвъ ѣй ти мертви душѣ, чи що такого? Щожь за дур

ницю въ самой рѣчи рознесли по мѣстѣ ? Щожь сe зa нa

строй такій, що не встигнешь обернутися , а ту вже й

выпустятъ исторію, и щобы хочь бувъ въ нѣй якій змыслъ...

А все так и рознесли , значится , булажь яка небудь при

чина ! А якажь причина въ мертвыхъ душахь ? Навѣть

и причины нѣякои нема ; се выходить, по просту : Ан

дроны ѣдуть, невидальщина, тарабарщина, зелени обварянцѣ,

такъ таки чорть побери , тай годѣ ! ... Словомъ, почалися

суды - пересуды , и цѣле мѣсто заговорило про мертви ду

шѣ и губернаторову доньку, про Чичикова и мертви душѣ ,

про губернаторову доньку и Чичикова , и все, що жило ,
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порушалося . Якъ вихоръ зорвалося дръжливе, якь бачи

дось, до того часу мѣсто . Повылазили зъ норъ всѣ сплюхи

и полежайки, що сидѣли въ шляФрокахъ по колька лѣтъ

за печею и складали вину то на шевця, що зробивъ за

тѣсни чоботы, то на кравця , то на ніяка возника . Всѣ

ти, що перестали вже отъ давна знатися съ кимъ небудь ,

и зналися только , якъ то кажутъ, съ помѣщиками Зава

лишинымъ и IIолежаевымъ, (знаменити прозвища, вытво

рени зъ словъ полежа ти и завадитися, котри дуже

загально уживани у насъ въ России, такъ само, якъ зво

ротъ : заѣхати до Соникова и Храповицкого,

означаючій всяка мертвецки сны , на бокахъ, горѣлиць и въ

всякихъ другихъ положеняхъ, съ прихрапаии, носовыми

свистами и другими приналежностями

Всѣ ти, котрыхъ годѣ було вывабити зъ дому навѣть

запрошеньемъ на высербанье пятьсоть-рублевого росолу

зъ дво - локтевыми стерлядами и всякими въ ротѣ таючими

кулебяками, и ти повылазили ; словомъ, показалося , що

мѣсто и многолюдне и велике и заселене, якъ слѣдує . По

казався якійсь Сысой Пафнутієвичь и Макдональдъ Кар

ловичь , о котрыхъ и не чути було нѣколи ; въ сальонахъ

застирчавъ якійсь довгій-довгій бельбасъ съ прострѣленою

рукою, такого высокого росту, якого навѣть и не видавъ

нѣхто . На улицяхъ показалися крыти дорожки , нечувани

ляндары , тарадайки, колесосвистки и заварилася каша.

Въ иншій часъ и при иншихъ обставинахъ подобни слухи

може й не звернули бы на себе нѣчиви уваги ; але мѣ

сто N. N. вже отъ давна не одержувало зовсѣмъ нѣякихъ

новинъ. Навѣть не траФлялося вь протягу трехъ мѣсяцѣвъ

нѣчого такого , що въ столицяхъ называютъ комеражами ,

що, якъ звѣсно, для мѣста значитъ якъ разъ только, якъ

достарченье на часъ запасовъ живности .

Въ мѣйской балагурни показалися Оть разу двѣ цѣл

ковито собѣ противни думки, и вытворилися наразь двѣ

цѣлковито собѣ противни партіи : мужеска и жѣноча. Му

жеска партія , звернула передовсѣмъ увагу на мертви

душѣ. Жѣноча же занялася выключно выкраденьемъ гу

бернаторовои доньки. Bь той партій — треба запримѣтити

въ честь дамъ було безъ поровнаня больше порядку
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и оглядности . Таке вже, видно, ихъ призначенье, бути

добрыми хозяйками и зарядницями. Все у нихъ швидко

набрало живой , означеной Формы, стало въ ясномъ и вы

разномъ свѣтлѣ, прояснилося , очистилося , однымъ словомъ,

выйшла цѣлковита картинка. Показалося, що Чичиковъ

давно вже бувъ закоханый, и видалися они въ саду, при

свѣтлѣ мѣсяця ; що губернаторъ навѣть дтдавъ бы за него

доньку, бо Чичиковъ богатый, якъ жидъ, коли бы на за

вадѣ не стояла вго жѣнка, котру днъ покинувъ (отки они

дозналися , що у Чичикова була жѣнка, сего нѣхто не

може знати), и що жѣнка, котра мучится безнадѣйною

любвою, написала листъ до губернатора дуже трогаючій,

и що Чичиковъ видячи, що отець и мати нѣколи на те

не пристануть, наважився на выкраденье .
Въ другихъ

домахъ оповѣдали
се троха инакше : що у Чичикова

30

всѣмъ нема нѣякои жѣнки , але що днь, якъ мужикъ хи

трый и дѣйствуючій
на певняка , задумавъ, бажаючи одер

жати руку доньки, почати дѣло Оть матери, и мавъ съ

нею таємничу сердечну звязь : ищо оттакъ зробивъ пред

ложенье о руку доньки , але мати, налякавшися
, щобы

не поповнився
проступокъ

, противный
религии, и почува

ючи въ души грызоту совѣсти, дтмовила
на отрѣзъ, и що

ось для чого Чичиковъ
поважився выкрасти доньку. До

всего того прилучувалися ще многи объясненя и поправки,

въ мѣру того, якъ слухи доходили въ конци въ сами най

глухѣйши закамарки. А въ Россіи товариства низши дуже

люблятъ поговорити о сплетняхъ, яки буваютъ въ высшихъ

товариствахъ, и для того зачали о всѣмъ томъ говорити

и въ такихъ домикахъ, де навѣть на очи не видали и не

знали Чичикова, поплелися додатки и ще дальши поясненя .

Предметъ стававъ що хвилѣ цѣкавѣйшій, набиравъ съ ко

Ждымъ днемъ больше завершеного виду, и въ конци, такъ

якъ є, въ цѣлдмъ законченю, доведеный бувъ до власного

слуху губернаторшѣ. Губернаторша, якъ мати родины

и найперша въ мѣстѣ дама, що навѣть не подозрѣвала

нѣчого подобного, була цѣлковито оскорблена подобными

исторіями и впала въ гнѣвъ подъ кождымъ зглядомъ спра

ведливый. Бѣдна блондинка вытерпѣла таке неприємне

téte- a-tete , яке только лучалося коли небудь вытерпѣти



208

ихъ

шѣснайцятилѣтной дѣвчинѣ. Полялися цѣли потоки запы

тань, допытовъ, выговоровъ, пригрозъ, доганъ, наукъ,

такъ що дѣвчина выбухла плачемъ, рыдала и не могла

порозуиѣти й одного слова ; швейцарови дали якъ най

острѣйшій приказъ не принимати въ жаденъ часъ и нѣ

якимъ свѣтомъ Чичикова .

Зробивши свою роботу зглядомъ губернаторшѣ, дамы

насѣли було на мужеску партію, пробуючи наклонити

на свою сторону и твердячи, що мертви душѣ

выдумка и подсунена только на те, щобы отвернути

всяке подозрѣнье и тымъ безпечнѣйше доконати выкраденя .

Многи навѣть зъ мужчинъ дали намовитися и пристали

до женьской партии, не зважаючи на то, що сталися пред

метомъ сильныхъ доганъ 30 стороны своихъ таки товари

шѣвъ, котрі прозывали ихъ бабами и сподницями, про

звищами , якъ звѣсно, дуже обидными для мужчинъ.

Але хочь и якъ упиралися и противилися мужчины ,

а въ ихъ партій зовсѣмъ не було такого порядку, якъ въ

жѣночӧй. Все у нихъ було якесь сыре, необтесане, не

ладне, негоже, нестройне, нехороше ; вь головѣ пута

ниця , сутолока, похитливость, неогрядность въ мысляхъ —

однымъ словомъ, такъ и вызначалася у всёму пуста при

рода, груба, ваговиста, неспособна нѣ до домарства, нѣ

до середныхъ переконань, маловѣрна, лѣнива, повна нена

станныхъ сумнѣвовъ и вѣчнои боязни. Они говорили , що

все те дурниця , що выкраденье губернаторовои доньки

радше дѣло гусарске, нѣжь горожаньске, що Чичиковъ того

не зробитъ, що бабы брешуть, що баба — мѣшокъ : що

въ него положишь, те й несе ; що головный предметъ,

на котрый треба обернути увагу, се мертви душѣ, котри

впрочѣмъ чортъ Єго й знає, що значить, але въ нихъ пре

цѣнь же мѣстится щось дуже скверне и нехороше. Чому

мужчинамъ здавалося , що въ нихъ мѣстилося щось сквернө

и нехороше , въ той хвили дознаемся. До губерніи назна

ченый бувъ новый генералъ - губернаторы злучай ,

приводячій, якъ звѣсно, урядниковъ въурядниковъ въ станъ трѣвоги :

роспочнутся переборки, доганы , припѣканя, и всяки уря

дови подмастки, котрыми угощув начальникъ своихъ под

чиненыхъ ,
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Ну, що
думали урядники — коли днъ только

по просту довѣдався, що въ ихъ мѣстѣ өсь, мовлявъ, які

глупи поголоски , адже за то одно може днъ розбѣситись

на смерть.

Инспекторъ лѣкарской управы въ одну хвилю по

блѣдь: єму представилося Богъ знає що : чи не розумѣ

ются подъ словомъ мертви душѣ ти недужи, що по

мерли въ значномъ числѣ въ шпиталяхъ и въ другихъ мѣ

сцяхъ отъ заразливой горячки, противъ котрои не пред

принято було належитыхъ средствъ, и що Чичиковъ чи

не є днъ пoдoслaный урядникъ въ канцеляріи генералъ

губернатора для переведена тайного слѣдства ? Онъ розка

завъ о томъ предсѣдателеви. Предсѣдатель Отповѣвъ, що

се пуста байка , и оттакъ заразъ и самъ поблѣдъ, задавши

я собѣ пытанье : а що, якъ душѣ, куплени Чичиковымъ,

и справдѣ мертви, а днъ допускав на нихъ заключити кон

трактъ, та ще й самъ гравъ ролю повномфчного ILлю

шкина, и нехай се дойде до вѣдома генералъ- губернатора,

то що тогдѣ ? Онъ о томъ больше нѣчого, якъ только

сказавъ тому и другому, и чомусь поблѣдли той и другій :

страхъ заразливѣйшій дтъ чумы и переходить въ одной

Всѣ наразъ отшукали въ собѣ таки грѣхи, якихъ

навѣть не було. Слово мертви душѣ такъ звучало

неозначено, що почали подозрѣвати навѣть, чи нема въ

томъ якого натяку на скоропостижно похоронени тѣла

въ наслѣдокъ двохъ подѣй, що не такъ давно лучилися .

Перша подѣя була съ якимись сольвычегодскими купцями,

що приѣхали були до мѣста на ярмарокъ и задали посля

торгу гостину приятелямъ своимъ устьсысольскимъ купе

ции . гостину на россійску стопу, сѣ нѣмецкими вые

гадками : аршадами, пуншами, бальзамами и проч. Гостина,

якъ звычайно, закончилася бійкою. Сольвычегодски молодцѣ

потурбували на смерть устьсысольскихъ, хоть и отъ нихъ

одержали порядну прочуханку въ боки, подъ жолудокъ и въ

подреберники, свѣдчачи о надзвычайной величинѣ кулаковъ,

котрыми обдаровани були отъ Бога покойники. Ў одного

зъ побѣдителѣвъ бувъ навѣть гладко счехоленый “ ндсъ,

якъ выражалися борцѣ, то є, весь розиолоченый, такъ що

не оставалося его на лици й на повъ пальця . До про

Мертви душѣ, М. Гоголя
14

хвили .

1
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Казенни му

ажь ихъ Въ

на

вины своєи купцѣ сами призналися , толкуючися , що трошка

пожартували. Ходили слухи, немовь бы то при своѣмъ

признаню они приложили по чотыри государственни (бан

кноты на 1000 рублѣвъ) кождый ; впрочѣмъ дѣло дуже

темне ; зъ переведеного слѣдства и допытовъ показалося , що

устьсысольски хлопята померли дтъ загару, и тому то

такъ и похоронили ихъ, якъ загорѣлыхъ. Другій злучай,

недавно приключившiйся, бувъ ось якій .

жики сельця Вошива Бута, змовившися съ такимижь му

жиками сельця Боровки, званого такожь Задирайловомъ,

мали згладити зъ лиця землѣ земску полицію в особѣ

якогось тамъ Дробяжкина за те, що немовь бы то земска

полиція , то є , засѣдатель Дробяжкинъ , внaдився вже

надто часто до
села , що деякихъ ра

захъ буває незгорше отъ заразливой горячки . Причина сему •

мабуть ось тота, що земска полиція , себъ то Дробяжкинъ,

дуже мягонькій
серце , прилещувався до жѣнокъ

и сельскихъ дѣвокъ. На певно впрочѣмъ не знати, хоть

въ здзнаняхъ своихъ мужики высказалися прямо, що зем

ска полиція бувъ, выбачте влюбливый, якъ коцуръ, и що

вже неразъ они подслѣджували єго и одинъ разъ навѣть

выгнали голѣсенького зъ якоись хаты , въ котру днъ було

залѣзъ. Безперечно, „земска полиция “ заслуживъ на кару

за слабости свого серця, але й мужиковъ якъ Вошивой

Буты , такъ и прозваного Задирайлова такожь

було оправдати за самоволю , коли только они брали

удѣлъ въ забійствѣ . Але дѣло було темне. Земску полицію

найшли на дорозѣ, мундуръ чи тамъ сурдутъ на земской поли

ціи бувъ и на онучу не згожій, а вже лиця й розпознати не

було можна. Дѣло ходило зъ суду до суду и въ конци

дӧйшло до палаты , де зъ разу вго розбирано . приватно

въ такій способъ : понеже не звѣстно, хто зъ мужиковъ

именно до того причинився , а всѣхъ ихъ богато ; понеже

дальше Дробяжкинъ чоловѣкъ мертвый, значится, ему не

богато зъ того хосна, коли бы навѣть днъ и выгравъ

справу, а мужики були ще живи, значится , для нихъ дуже

важна рѣчь,рѣчь, чи судъ выпаде на ихъ користь, — то

наслѣдокъ
порѣшено що засѣдатель

Дробяжкинъ бувъ самъ причиною, несправедливо пригнѣ

не можь

въ того такъ :
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таючи мужиковъ Вошивои Буты и прозваного Задирайлова ,

а умеръ днъ, вертаючи, въ саняхъ отъ апоплектичного

удару. Здавалось бы, що дѣло було обдѣлане на кругло ,

але урядники, не знати для чого , почали думати, що

певно о ти мертви душѣ теперь и йде справа. А ще, якъ

нарокомъ, лучилося таке, що саме въ ту пору, коли

панове урядники и безъ того находилися въ трудномъ по

ложеню, прійшли до губернатора разомъ два документы .

Въ одномъ було написано, що посля одержаныхъ свѣ

доцтвъ и донесень находится вь ихъ губерніи чоловѣчокъ ,

роблячій Фалшиви банкноты , котрый ховаєcя подъ рожными

именами, и щобы безъ проволоки заряджене було якъ най

острѣйше слѣдство . Другій документъ мѣстивъ въ собѣ

увѣдомленье губернатора сусѣдной губерніи о розбойнику,

що утѣкь дтъ законного переслѣдованя, и що коли бы

въ ихъ губерніи показався якій подозрѣлый чоловѣкъ, нө

маючій , при собѣ нѣякихъ свѣдоцтвъ и пашпортовъ, то

треба сей же чась задержати вго . Та два документы такъ

и оголомшили всѣхъ. Попередні внески и догадки зовсѣмъ

не придались нѣнащо. Розумѣеся, нѣякимъ свѣтомъ не

можь було гадати , щобъ ту що-небудь тыкало Чичикова,

а однако всѣ, якъ призадумалися кождый про себе, коли

аригадали собѣ, що они ще не знають, хто въ самомъ

дѣлѣ той Чичиковъ, бо самъ днъ дуже неясно выражався

освоѣй власной особѣ, говоривъ, правда, що претерпѣвъ

на службѣ за правду, але все жь таки й се якесь неясне,

— и коли пригадали собѣ при тому, що днъ навѣть вы

ражався, буцѣмъ то мавъ богато вороговъ, котри наста

вали на Єго житье, — то ще глубше задумалися ; зна

чится , житье єго було въ небезпеченьствѣ, значится, его

переслѣдували, значится , все ж таки дни зробивъ що не

будь таковске .... але щожь въ самомъ дѣдѣ днъ за одинъ ?

Безъ сумнѣву годѣ й подумати , щобъ днъ могъ робити

Фалшиви банкноты, а тымъ больше - бути розбойникомъ,

поверховность благонадежна ; але при всѣмъ томъ хто

се днъ такій, прецѣнь же, могь бы буги въ самой рѣчи ?

и ось панове урядники задали собѣ теперь тов пытанье,

котре повинні були задати собѣ на початку, то є , въ

перш ӧй главѣ нашои поемы.
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Дивъ

Туй таки урадили, розпытати де -по- троха тыхъ ,

у котрыхъ були куплени душѣ, щобы бодай ддзнатися ,

що се за покупка , и ще именно треба розумѣти подъ

тыми мертвыми душами, и чи не объяснивъ онъ кому,

хоть бы навѣть якъ небудь мимоходомъ, своихъ власти

выхъ замѣровъ, и чи не сказавъ днъ якъ небудь кому

о томъ, що днъ за одинъ . Попередъ всего удалися до Ко

робочки, але ту не богато шиломъ патоки захопили : ку

каже за пятнадцять рублѣвъ, и гусяче пѣрье

купує такожь, и богато всякои всячины обѣцявся заку

пувати , для скарбу сало такожь ліверує , и для того

певно ошуканець, бо вже бувъ одинъ такій, що куповавъ

гусяче пърье и для скарбу сало доставлявъ, —
тай ошу

кавъ всѣхъ, а протопопиху
вчиcтивъ больше, якъ на сто

рублѣвъ. Все, що говорила она дальше, було повторю

ванье майже одного и того самого , и урядники переко

налися только о томъ одномъ, що Коробочка
була по про

сту дурна баба. Маниловъ дтповѣвъ, що за Павла Ива

новича завсѣгды готовъ свою голову ставити , якъ за себе

самого, що радо отдавъ бы цѣлый свой маєтокъ, щобы

мати только сотну часть прикметъ Павла Ивановича ,

въ загалѣ говоривъ нѣмъ якъ можна найлучше ,

та добавивъ ще колька мыслей овѣчной приязни, вже съ

зажмуреными очима . Мысли ти, розумѣвся, дуже красно

показали нѣжни порывы Єго серця, але не выяснили уря

дникамъ настоящого дѣла . Собакевичь дтповѣвъ, що Чичи

ковъ, по его думцѣ чоловѣкъ нѣчого собѣ, а що му

жиковъ днъ продавъ єму доборныхъ и народъ подъ ко

ждымъ Зглядомъ живый; але що днъ не ручить за то,

що може дальше статися , що коли они перемрутъ под

часъ трудного переселеня по дорозѣ, то се не єго вина

и на томъ Божа власть , а горячокъ и всякихъ заразли

выхъ недуговъ на свѣтѣ лучався чимало, и бувають при

мѣры , що вымираютъ, мовлявь, и цѣли села . Панове уря

дники взялися ще на одинъ способу, правда , не дуже бла

городный, але все таки частенько уживаный, то є, бо

ками, при помочи всѣлякихъ льокайскихъ знакомствъ розпьі

тати людей Чичикова, чи не знаютъ якихъ небудь

подробиць о попередномъ житю и обставинахъ свого пана ;

они
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утого рода

але такожь не богато почули . Оть 1Петрушки почули за

пахъ зъ давна замешканои свѣтлицѣ, а отъ СелиФана по

чули, що Чичиковъ сповнявъ царску службу, та служивъ

вперед , при коморѣ“ , тай больше нѣчого.

людій буває предивовижный звычай : коли ихъ спытати

ощо небудь прямо, они нѣколи не пригадують собѣ, не

надыблютъ нѣчого въ тямцѣ, а навѣть на отрѣзъ скажуть,

що не знають нѣчого, а коли спытати ояку посто

ронну рѣчь, то тогдѣ они и приплетутъ все, и розповѣ

дятъ съ такими подробицями, котрыхъ навѣть ты й знати

не хотѣвъ.

Всѣ допыты , роблени урядниками , переконали ихъ

только о томъ одномъ, що они не знають напевно , що за

одинъ Чичиковъ, а що помимо того Чичиковъ чимось же

конечно мусить бути. Они урадили въ конци поговорити

остаточно о томъ предметѣ и бодай рѣшити, що и якъ

имъ робити и якъ поступати и хто такій днъ именно :

чи такій днъ чоловѣкъ, котрого треба вдовити и задер

жати, якъ неблагонадежного, чи може днъ такій чоловѣкъ,

ҡотрый самъ може ихъ всѣхъ зловити и задержати , яку

неблагонадежныхъ. Для всего того задумали они зобратися

нарочно у полицмайстра, звѣсного вже читателямъ отця

и добродѣя города .

.
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Зобравшися у полицмайстра , звѣсного читателямъ

Отця и добродѣя города, урядники мали нагоду запримѣ

тити одинъ другому, що они ажь похудѣли зъ усѣхъ тыхъ

клопотовъ и трѣвогъ. Тай справдѣ, назначенье нового ге

нералъ-губернатора и ти одержани два документы съ та

кимъ важкимъ змѣстомъ, и ти Богъ знає яки слухи, все

те полишало выразни слѣды на ихъ лицахъ, и Фраки на

многихъ зробилися геть-геть по-широки. Все похнюпилося :

и предсѣдатель похудѣвъ, и инспекторъ лѣкарской упра

вы похудѣвъ, и прокуроръ похудѣвъ, и якійсь Семенъ

Ивановичь, котрого нѣколи нѣхто не называвъ по про

звищу, котрый на сказуючомъ пальци носивъ перстѣнь

и завсѣгды дававъ его оглядати дамамъ, навѣть и той по

худѣвъ. Розумѣеся, найшлися, якъ се всюды буває, деяки

й небоязливи, котри не тратили головы , але такихъ було

дуже не богато. Одинъ только почтмайстеръ, онъ одинъ

не змѣнивъ свого вѣчно однакого характеру и все въ по

добныхъ злучаяхъ мавъ звычай говорити : „ Знаємо мы

васъ, генералъ-губернатордвъ ! Васъ може три чотыри пе

ремѣнится , ая ось уже тридцять лѣтъ, паночку ты мой,

сиджу на одномъ мѣсци. “ На то звычайно дтповѣдали

други урядники ; „Добре то тобѣ , шпрехенъ зѣ дейчь ,

Иванъ Андрейчь : у тебе дѣло почтове приняти та

Отправити посылку ; тымъ хиба покрутишь , що

прешь почту о годину вчаснѣй ше, та возьмешь

копѣйку отъ запозненого купця за приняте письмо въ не

урядову пору, або перешлешь яку небудь посылку,

трои бы не годилося посылати тутъ, розумѣєся ,

ждый буде святый. А ось нехай тобѣ внaдится , чортъ

кождый день подлазити подъ руку , такъ що ось и не хо

чешь брати, а днъ самъ тыкає. Въ тебе, розумѣєся, и по

за

лишню

ко

ко
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Коми

треба невелика : у төбе одинъ сыночокъ; а у мене бра

тику, Параску Федоровну обдарувавъ Богъ такою благо

датю що рокъ то помочникъ: або Праскушка, або Пе

трушка ; тутъ, братчику, не тои заспѣваєшь. “ Такъ го

ворили урядники, а чи можна въ самой рѣчи устояти про

тивъ чорта , у томъ судити не моє дѣло .

Въ згромадженомъ на сей разъ синөдріонѣ дуже оче

видный бувъ недостатокъ тои конечнои рѣчи, котру наши

люде называютъ здоровымъ розумомъ. Въ загалѣ мы якось

то не надаємся до парламентарныхъ засѣдань. У всѣхъ

нашихъ зборахъ, починаючи отъ мужицкои громадской

рады до всякихъ можливыхъ ученыхъ и другихъ

тетовь, скоро въ нихъ нема одной головы всѣмъ упра

вляючои, показувся безконечна путаниця. Трудно навѣть

сказати, чому се такъ ; видно, народъ уже такій . Только

й удаются ти нарады , котри збираются въ той цѣли, що

бы погуляти або пообѣдати, якъ: клюбы и всяки музыкальни

вечѣрки на нѣмецку моду . За то готовости вь кождой хви

ли у насъ до всего много. Мы наразъ, якъ вѣтеръ повѣе,

закладаємо товариства спомагаючи, заохочуючи и катъ зна

яки. Цѣль буде прекрасна, а все таки нѣчого зъ того не

выйде. Може се деси походить, що мы швидко задоволя

самомъ початку и вважаємо , що отсе все вже

зроблено. На прикладъ заложивши яке небудь спомагаючи

товариство для бѣдныхъ и зложивши на него значну суму

грошей , мы заразъ таки, для признаня такого похвального

подвига задаємо обѣдъ всѣмъ найвысшимъ достойникамъ

мѣста , розумѣсся, за половину всѣхъ пожертвованыхъ гро

шей, за решту заразъ же вы наймався препышна хата съ

и сторожами ; а на конци лишався 3ъ цѣлои

сумы для бѣдныхь повшести рубля , тай ту при роз

дѣлѣ сумыще всѣ не можуть погоди

тися мѣжь собою, и кождый суне яку небудь свою куму.

Впрочѣмъ зобраный нынѣ синөдріонъ бувъ зовсѣмъ не та

кого рода : днъ зобрався зъ конечности . Не о якихъ не

будь убогихъ и посторонныхъ
ходило тутечки ; дѣло ты

кало кождого урядника особисто, дѣло тыкало бѣды всѣмъ

однаково грозячои, значится , хотя не хотя тутъ треба

було бути згодливѣйшими
и щирѣйшими. А всежь при

ємся Въ

одаломъ

той члены
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иншого

всѣмъ томъ выйшло чортъ знає що таке. Не говорячи

вже о рожнородности думокъ, неминучой при кождой на

радѣ, вь думкахъ вобраныхъ показалася якась ажь диво

вижна нерѣшучость : одинъ говоривъ, що Чичиков . Фал

шує державни банкноты , а затымъ самъ додававъ ; а може

бути, що й не Фалшує; другій впевнявъ, що днъ уря

дникъ въ генералъ-губернаторскои канцелярій, и туй таки

договорювавъ: а въ томъ, чортъ вго знае ; адже зъ чола

не вычитаешь. Противъ догадки , чи днъ не перебраный

розбойникъ, всѣ повстали ; заключили , що окромъ повер

хности , котра сама собою вже була благонадежна, въ роз

говорахъ вго не було нѣчого такого, що бы показува

чоловѣка съ душогубными поступками . Якъ разь почт .

майстеръ, що колька минутъ стоявъ заглубленый въ якойсь

задумѣ - не знати, чи въ наслѣдокъ наглого вдохновеня,

котре найшло на него, чи въ наслѣдокъ чого

несподѣвано скрикнувь :

А знаєте вы, панове , що се за одинъ ? го

досъ, котрымъ днъ се сказавъ, мавъ въ собѣ якусь по

трясаючу силу, такъ що всѣ въ одну хвилю скрикнули :

А хто ?

Се знаєте, паночку ты мой, не хто другій, якъ

капитанъ Конѣйкинъ.

А коли всѣ туй таки въ одинъ голосъ запытали : Ce

що за одинъ, той капитанъ Копѣйкинъ ?“ то почтмай

стеръ сказавъ : То вы не знаєте, що се за одинъ капи

тань Конѣйкинъ 24

Всѣ отповѣли , що зовсѣмъ не знають, що се за одинъ

капитанъ конѣйкинъ.

Капитанъ Копѣйкинъ , оказавъ почтмайстеръ

и отворивъ свою табакерку, але только до половины , бо

ячись , щобы котрый небудь сусѣдъ не встромивъ у ню

своихъ пальцѣвъ, въ котрыхъ чистоту днъ не дуже вѣ

ривъ, капитанъ Копѣйкинъ, — сказавъ почтмайстеръ,

нотягнувши вже порядный нюхъ табаки, - та се впро

чѣмъ, коли розповѣоти, то выйде процѣкава для якого

небудь писателя , ось така собѣ мовлявъ, цѣла поема .

Всѣ присутни высказались въ тдиъ дусѣ, що ради

бы почути тую исторію, або, якъ высказався почтмайстеръ,

Г

2
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процѣкаву для писателя ось такъ собѣ мовляв , цѣлу по

ему , и онъ зачавъ , якъ слѣдує :

Повѣсть окапитанѣ Копєйкин .

такого

1

— Посля войны дванайцятого року , паночку ты мой,

( такъ зачавъ почтмайстеръ, не зважаючи на то, що въ

свѣтлици сидѣвъ не одинъ, а цѣлыхъ шѣсть даночковъ),

посля войны дванадцятого року разомъ съ ранеными при

слано й капитана Копѣйкина. Хитра голова , привередли

вый якъ чортъ, бувавъ и на одвахахъ и до арештахъ,

всего закоштувавъ. Чи то подъ Краснымъ чи подъ Лип

скомъ, а только, подумайте собѣ, Здорвало єму руку и ногу.

Ну , тогдѣ ще не вспѣли выдати про тыхъ якихъ небудь

раненыхъ нѣякого, знаєте тамъ розпорядженя :

той тев то якъ єго инвалідный Фондъ заведеный бувъ вже,

подумайте собѣ, якъ той мовлявъ познѣйше.
Капитанъ

Копѣйкинъ
видитъ : треба бы працювати, та только рука

у него, знаєте, лѣва . Навѣдався
було до дому до батька

батько говорить : Чимъ я ту тебе буду году

вати ? я , “ подумайте собѣ, „ самъ ледви на прожитокъ за

роблю. “ Ось мой капитанъ Копѣйкинъ задумавь-загаданъ,

паночку ты мой, до Петербурга податися , щобы тамъ по

мѣжъ начальствомъ попросити, чи не буде якои , мовлявъ,

подмоги .... Якось-не- якось тамъ, съ будкарями чи съ Фур

гонами скарбовыми, словомъ, паночку ты мой, доволѣкся

днъ то сякъ то такъ до Петербурга. Ну, подумайте собѣ :

такій якій небудь, то в капитанъ Копѣйкинъ, и опинився

якъ разъ въ столици , до котрои подобной, ховлявъ, и въ

свѣтѣ нема ! Наразъ передъ нимъ подумайте собѣ блески,

теє то якъ его арена житя, казочна шегерезада таковска,

знаєте ! Наразъ якій небудь такій, подумайте, Невскій

проспектъ, або тамъ, знаєте, яка небудь Горохова, чортъ

побери, або тамъ яка небудь Литейна ; тамъ шпиль та

кечки якій небудь у воздусѣ ; мосты тамъ висять такою

чортовпциною, подумайте собѣ, безъ нѣякого, такъ ска

зати, притвердженя ; однымъ словомъ, Семирамида, па

ночку ты мой, тай , годѣ ! Мотнувся було сюды -туды ква



218

1

ногами до капиталахъ топчешь.

тиру наняти, та де тамъ тобѣ, и не приступай : оббоѣ,

заслонки, чортовщина така , знаєте, килимы — Перзія,

паночку ты мой, цѣлковита .... Словомъ, теє то якъ єго,

Идеть улицею, а вже

ндсъ чує, що , пахне тысячами . А у мого капитана Копѣй

кина весь асигнаційный банкъ въ якихъ небудь десяти

синиць*) тай срѣбла дробного дөщиця. Ну, села за те не

купишь, чи тамъ може й купишь, коли доложишь тысячь

сорокъ, але тыхъ сорокъ тысячь треба позычити у Фран

цуского короля . Ну, сякъ чи такъ притулився днъ, якъ

той каже , въ Ревельскомъ трахтирѣ за рубель на добу ;

обѣдъ борщь и кусникъ битого мяса .... Бачитъ днъ,

що гаятися нема за чимъ. Розпытує, до кого бы ту уда

„ Щожь, до кого удатися ?“ говорить : высшого

начальства нема теперь въ столици ; все те“ знаєте, „ въ

Парижи ; войска ще не повернули ; ав“ говорятъ, „ тни

часова комисія . Спробуйте, може тамъ що небудь и по

тися.

радятъ. “

30

„ Пойду до комисіи, “ говорить Копѣйкинт, скажу :

такъ и такъ, проливавъ, теє то якъ его, кровь наражувавъ,

якъ той каже, житье свое.

„Ото жь то, паночку ты мой, вставши пораненько,

поскробавъ днъ собѣ лѣвою рукою бороду, бо платити

цилюрикови , се , мовлявъ , заважитъ въ рахункахъ, натя

гнувъ на себе мундурище и на деревлянцѣ своѣй, поду

майте собѣ, пошкандибавъ у комисію. Допытався, де жив на

чальникъ . „ Онъ тамъ, “ говорять, „ той домъ надъ бере

гомъ ! “ Хатина, знаєте, хлопска : шибки въ Окнахъ, поду

майте собѣ, зеркала на повтора сяжня , мармуры , лякеры,

паночку ты мой.... Словомъ, морока тай годѣ ! Металева

ручка, теє то якъ €го, при дверехъ
едєганція першого

степени , такъ що попереду, знаєте, треба збѣгати до

склепу та купити за грошь мыла, та 30 двѣ годины , мо

влявъ , терети нимъ руку, а вже ажь опдсля хиба можь

до ней доторкнутися
. Дверникъ на ганку такій, съ була

Физіогномія, ховъ утого якого небудь графа , ба

тистови ковнфрики, такъ таки ковь годованый, товстый

вою

*) Россійски банкноты до 10 рублѣвъ. Якъ звѣсно сини. ІІрим.
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то такъ то сякъ

ажь

ну, дт.

ва

ходсъ , якъ той каже. Копѣйкинъ мой

доволѣкся съ своєю деревлянкою до авдієнцийной салѣ ,

запхався тамъ въ куточокъ собѣ, щобы не трутити лок

техъ , подумайте собѣ, яку небудь Америку або Индію

вызолочену, тев то якъ Єго, порцелянову вазу таку яку

небудь. Ну, розумѣеся, що днъ настоявся тамъ доволѣ, бо

прійшовъ ще въ таку пору, коли начальникъ , якъ той

мовлявъ, ледво ще вставъ зъ постелѣ и камердинеръ при

нѣсъ єму таку яку небудь срѣбну мыдницю для рожныхъ,

знаєте , такихъ умывань.
Чекає мой Копѣйкинъ чотири

годины , ось входить дежурный офицеръ, говорить :

„ Заразъ начальникъ выйде“ . А въ свѣтлици вже и еполє

товъ и ексельбантовъ, народу, що того бобу на тарѣлцѣ.

Въ конци, паночку ты мой , выходить начальникъ. Ну....

подумайте собѣ начальникь ! на лици мовлявъ...

повѣдно до годности, знаєте , такiй и выразъ на лици.

у всѣмъ столичный выхованець ; приступає до одного , до

другого : „За чимъ вы ? чого
вамъ потрѣбно ? яке

ше дѣло ? “ Въ конци, паночку ты мой , до Копѣйкина.

Копѣйкинъ : Такъ и такь“ , говорить, проливавъ кровь ,

стративъ, якъ той каже, руку и ногу , працювати не мо

же, осмѣлююсь просити , чи не буде якои подмоги, якого

небудь такого розпорядженя що до , тее то якъ Єго, вы

надгороды, пенсій чи якъ тамъ“ , знаєте ? Начальникъ ви

дитъ : чоловѣкъ на деревлянцѣ и правый рукавь пустый,

до мундура пристигненый : „Добре“ , говоритъ, „навѣдай

ся сими днями ! “ . Копѣйкинь мой розрадувався. „ Ily “, ду

має, „справа готова “ . На радощахъ такихъ , подумайте

собѣ", подскакує по тротоарѣ , зайшовъ до Палкинового

трахтира выпити чарку горѣвки, пообѣдавь , паночку ты

мой , въ Лондонѣ, казавъ собѣ подати котлетикъ

версами, печену курку съ всѣлякими ФиксиФаксами , вы

смоктавъ бутильку вина , вечеромъ подувъ до театру, о

днымъ словохъ загулявъ на всѣ заставки , якъ той мо

влявъ. На тротоарѣ видитъ иде якась пышна Англи

чанка , подумайте, якъ яка небудь пава. Мой Копѣйкинъ

кровь, знаєте, роздгралася побѣгь було за нею на своѣй

деревлянцѣ, трухъ-трухъ слѣдомъ , та годѣ , подумавъ :

„За рано, чортъ бери, ще волочитися ! нехай опосля, якъ

съ ка



220

27

одержу пенсію ; а теперь вже я чогось надто розбуявся !

А проциндривъ днъ мѣжь тымъ , знаєте , за одинъ день

трохи не половину всѣхъ грошей. ІІо чотырохъ дняхъ

приходить днъ, паночку ты мой, до комисів , до начальника .

Приходжу “, говорить, удовѣдатися : такъ и такъ, за де

ребути недуги и одержани раны ... проливавъ, якъ той ка

же, кровь... “ и тому подобне, розумѣєте, урядовымъ стилём ..

„А що “ , говорить начальникъ, попередъ всего я мушу

вамъ сказати, що въ вашой справѣ безъ дозволу высшого

начальства нѣчого зробити не можемо. Сами видите, яки

теперь часы . Воєнни дѣйства, мовлявъ , ще не скончилися

цѣлтовито. Зачекайте на приѣздъ пана министра, задер

жѣтся ще крихдточку. Тогдѣ, будьте певни, вамъ кривды

не буде. А коли вамъ не стає на прожитокъ, такъ ось

вамъ“, говорить, що моя можность... “ Ну, и розумѣєте,

давъ єму певно що не богато, але и при умѣркованю вы

стало бы , щобы перекалатәти до дальшихъ тамъ розпо

ряджень. Але мому Копѣйкинови не того хогѣлося. Онъ,

төє то якъ єго , думавъ вже, що єму ось завтра таки тай

высунутъ яку небудь тысячну суму такечки : „ На , ио

влявъ, голубчику, пий и веселися ! “ а ту мѣсто того

чекай ! А у него вже въ головѣ, знаєте, и Англичанка, и

суплеты и котлети, всячина...
Ось днъ такій то вже на:

совленый выйшовъ въ будынку, якъ пудель , котрого ку

харь облявъ горячимъ окропомъ — и хвость мѣжь ноги

затисъ и уха повѣси въ. Житье петербурске вже розру:

шало его, дечого вже днъ и закоштувавъ. А ту жий, чортъ

знає якъ, розкошовъ, мовлявъ , нѣякихъ. Ну, а чоловѣкъ,

бачите, свѣжій, живый , апетить такъ таки якъ у вовка .

Проходить по при таку тамъ яку небудь реставрацію:

кухарь тамъ, подумайте, чужоземець, Французъ такій съ

отвертою Физиогномією, шматье на нѣмъ голяндске, Фартухъ,

мовлявъ, бѣлѣйшій өтъ снѣгу, робитъ отгакъ „ Фензөвръ “

якій небудь, котлети съ труфлями деликатесы -предели

катесы таки , що по просту, самъ себе христянинъ, поду :

майте, зъѣвъ бы зъ апетиту. А перейде по при Милюти

нови склепы : тамъ изъ Окна вывирає, якъ той каже , сем

га таковска, вышеньки по пять рублѣвъ штука, гарбузъ

громадище -дилижансь такій высунувся зъ ёкна и, мовлявъ ,
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такъ калатати .

мовлявъ теє то

ажь

чекав на дурня, котрый бы заплативъ сто рублѣвъ ; сло

— на кождомъ кроцѣ покуса , якъ той мовінвъ, сли

на въ ротѣ збѣгався, а днъ чекай . Отожь представте

собѣ вго положенье : ту зъ одного боку, якъ той каже,

семга и гарбузъ, а з другого боку єму подають горку

юшку подъ назвою завтра. „ Ну, вже“ , думає , уякъ

они тамъ собѣ хочутъ, ая поду“ , говорить, заворушу

всю комисію, всѣхъ начальниковъ, скажу ; якъ ваша

ля ! “ и справдѣ пошовъ : чоловѣкъ, знаєте, упертый, влѣ

зливець таковскій , розсудку , знаєте , въ головѣ дасть

Богъ, а завзятя богато. Приходить днъ до комисіи. „ Ну,

говорять, чого ще? адже вамъ вже сказано ! “

„Та що зъ того ?“ говорит , я не можу“ , говорить, усякъ

Менѣ треба“ , говоритъ, „ зъѣсти й котлье

тикъ, бутилѣку Француского вина , треба й забавитися,

до театру, розумѣєте“ . „Ну, коли такъ “ , говорить на

чальникъ, то даруйте.
на все тото 6 ,

якъ его , повздержность
. Поки що вы достали только ,

щобы могли пропитатися , поки прийде резолюція,

и безъ сумнѣву, вы одержите вынадгороду, яка вамъ , на

лежится : бо не було ще прикладу, щобы у насъ въ Рос

сіи чоловѣкъ, що оказувавъ, якъ той мовлявъ, услуги от

чинѣ, и лишеный бувъ безъ запомоги . Але коли вы хочете

дтъ теперь таки розкошувати
собѣ на котлетикахъ та по

театрахъ, розумѣете, то вже тутъ выбачайте. Въ таком

разѣ шукайте сами собѣ способовъ, старайте ся сами для

себе оподмогу “. Але Копѣйкинъ мой, подумайте собѣ, и

ухомъ не веде въ той бокъ. Слова ти для него , якъ го

рохъ до стѣны . Шумъ поднявъ такій , всѣхъ завору

Шивъ : всѣхъ тамъ якихъ небудь секретарѣвъ, всѣхъ за

чавъ лаяти та матѣркувати. „Та вы“ , говоритъ, „ таки ! “

говорить, „ та вы“ , говоритъ, „ сяка “ , говоритъ, „ та вы “ , гово

ритъ, обовязковъ своихъ не сповняєте! та вы“ , говорить, уза

коны продаєте “, говорить ! Всѣмъ доѣхавъ. Такій якійсь

тамъ урядникъ, знаєте , подвернувся зъ якоись небудь на

вѣть вовсѣмъ постороннои канцеляріи, — днъ, паночку ты

мой, и вто ! Бунтъ поднявъ такій ! Щожь тутъ єго робити

съ такимъ чортомъ ? Начальникъ видитъ, треба взятися,

якъ той мовлявъ, до строгости . „ Добре “, говорить, коли
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якъ вго , въ

вы не хочете вдоволятися тымъ , що вамъ дають и че

кати супокойно , теє то ту столици

рѣшөня вашой справы , то я васъ переведу на мѣсце ва

шои приналежност
и
! Закликати “, говорить, Фельдъегера , пе

репровадити єго на мѣсце єго приналежност
и “. A Фельдъегеръ

вже тамъ, розумѣєте, за дверми й стоитъ : якій небудь мужи

чище шѣсть стопъ шѣсть цалѣвъ, ручище у него , подумайте ,

самою природою зладжена для выбиваня зубовъ почтиліо

намъ, — словомъ, дантисть тай годѣ .... Оть его, раба Бо

жого, на тарадайку, и съ Фельдъегеромъ. „Ну“ , думає Ко

пѣйкинъ : „принайменш
е не треба буде Фѣрманки платити ,

спасибогъйза тов. Такъто днъ, паночку ты мой ,ѣде на „ Фельдъ

єгөрѣ“, а ѣдучи на Фельдъ-єгерѣ, мовлявъ теє то якъ вго,

самъ собѣ думку думає : „ Добре “, говорить, ось ты, мо

влявъ, кажешь, щобы я самъ собѣ пошукавъ способовъ

и подмоги; добре“ , говорить, я “, говорить , найду подмогу “.

Ну вже якъ тамъ Єго завезли на мѣсце, и куды вго завезли ,

нѣчого того не знати . Такъ, знаєте , и слухи о капитанѣ

Копѣйкинѣ канули въ рѣку забутя, въ яку-небудь таку Лету;

якъ называютъ поеты. Але позвольте , паночку ты мой, ось

тутъ то й зачинався пасмо завязки роману. И такъ, куды по

дѣвся Копѣйкинъ, не знати; але не минули, подумайте собѣ,

и два мѣсяцѣ, якъ появилася въ рязаньскихъ лѣсахъ шай

ка розбойниковъ, а атаманъ тои шайки бувъ, паночку ты

мой, не хто другій, якъ нашь капитанъ Копѣйкинъ. Ha

збиравъ въ всѣлякихъ утѣкачѣвъ- вояковъ, якъ той каже,

цѣлу ватагу . Дѣялося тоє, подумайте собѣ, заразъ посля

войны . Все привыкло, знаєте, до розпутного житя ,

ждому житье - копѣйка , очайдушность всюды така , що

хоть трава не рости. Словомъ , паночку ты мой , у него

по просту армія . По дорогахъ проѣзду нѣякого нема, а

все те властиво , мовлявъ, чатус на саме только скарбове .

Коли ѣде чоловѣкъ въ якій небудь своѣй потребѣ, то толь

ко спытають , за чимъ , тай иди собѣ въ Божу путь. А

скоро только якій небудь Фуражь скарбовый , живность

або грошѣ
словомъ, все , що носитъ , мовлявъ ,

скарбу, нѣякои пощады ! Ну можете собѣ подумати, скар

бoвa кишеня выпорожнювся страшенно. Почує отсе днъ,

що въ селѣ приходить терминъ, платити скарбови подат

ко

иця
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ки

- Ну, му

я

ты
онъ ,

якъ таки пище

якъ

днъ вже й тамъ. Сейже часъ кличе до себе войта :

„ Давай, говорить, скарбови дачки и податки !

жикъ видитъ, такій безногій чортяка , на ковнѣри у него ,

розумѣєте, жаръ-птиця , червоне сукно , пахне, чортъ по

бери, позаушникомъ.... „На батечку ! ось тобѣ , только

дтчепися ! “ Думав : Певно вже такій якій небудь капи

танъ -исправникъ, а може що й ще горшого. “ А только,

паночку мой , грошѣ , знаєте , приймає

Богь приказавъ , и туй
мужикамъ

Квить , щобы , той каже , оправдати ихъ, що

грошѣ справдѣ, мовлявъ, взяти и податки въ повнѣ всѣ за

плачени, и одобравъ отъ такій и такій капитанъ Конѣй

кинъ ; ще навѣть и печать свою прикрутить. Словомъ,

паночку ты мой, рабув тай по всему . Посылали було

колька раздвъ комөнды, щобы зловити єго, такъ куды

тобѣ ! Копѣйкинъ мой и усомъ не веде. Голодранцѣ, ро

зумѣєте, нагромадились кругомъ него таки.... Але въ кӧнци,

може бути, що й самъ налякався, видячи, що кашу, такъ

сказати, заваривъ не на жартъ и що переслѣдованя що

хвилѣ ставали дужши, амѣжь тымъ грошенять у него

назбирався капиталець порядный ; отъ днъ, паночку ты

мой, за границю, паночку ты мой, знаєте, до Америки!

и пише оттамъ, паночку ты мой, письмо до царя, пре

мудренне таке, яке собѣ только подумати можете. Ста

родавни Плятоны, Демостены яки небудь, все те, мовлявъ,

дрянь, дячокъ супротивъ него . „Не подумай, милостивый

царю, “ говорить, щобы я теє и тев.... (круглоту періо

довъ запустивъ таку....) Конечность, “ говорить, була при

чиною мого поступка. Проливавъ я кровь, не щадивъ,

якъ той каже, житя, а теперь, подумайте, и хлѣба на

прокормленье у мене нема. Не карай “ говоритъ, „ моихъ

товаришѣвъ, бо они невинни : бо я самъ, мовлявъ, втя

гнувъ ихъ до того ; а радше покажи свою монаршу ла

ску, щобы на будуще, то є , коли тамъ приключатся ра

нени, то щобы, примѣромъ для нихъ оттакечки, можете

собѣ подумати, доглядъ якій небудь .... “ Словомъ, нөзвы

чайно переконуючо. Ну, царь, розумѣєте, бувъ трону

тый. Дѣйсно, єго Монаршому серцю жаль зробився.....

Хочь онъ справдѣ бувъ переступникъ и заслуживъ, якъ
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той каже, на кару смерти, але видячи , мовлявъ, якь то

иногдѣ невинно може статися подобный злучай ..." Тар

впрочѣмъ неможлива рѣчь, щобы въ тогдѣшный бурливый

часъ все можъ було наразъ полагодити . Одинъ только

Богъ хиба, якъ той каже, безъ провины . Словомъ, паночку

ты мой, царь благоволивъ симъ разомъ показати безпри

мѣрну великодушноеть, приказавъзалишити переслѣдованье

виноватыхъ авъ той самый часъ выдавъ острый приказъ

зобрати комитетъ, выключно въ той цѣли, щобы заня

тися полѣпшеньемъ долѣ всѣхъ, мовлявъ , раненыхъ. и отъ,

паночку ты мой, сө була, теє то якъ вго, причина , для

котрой положена була основа инвалидного капиталу, ко

трый теперь, якъ той каже, цѣлковито обезпечивъ ране

ныхъ, такъ що подобного обезпеченя дѣйстно нѣ въ Ан

глій , нѣ въ жадныхъ другихъ освѣченыхъ краяхъ не стрѣ

чаемо . Такъ ось хто , паночку ты мой, той капитанъ Ко

пѣйкинъ. Теперь я мѣркую ось що. Въ Америцѣ днъ гро

шики, безъ сумнѣву, процындривъ, тай ось и вернувся

до насъ, щобы ще якъ небудь попробувати

удасться, мовлявъ, тев то якъ єго, нове предпринятье ....

А только позволь, Иване Андрѣевичу

наразъ, перерываючи єго , полицмайстеръ : адже жь

самъ ты сказавъ, що капитанъ Копѣйкинъ безъ руки и без.

ноги , а у Чичикова ....

Тутъ почтмайстеръ скрикнувъ и ляснувъ себе зъ цѣ

дого розмаху рукою по чолѣ, назвавши себе прилюдно

при всѣхъ телятиною. Онъ не могъ порозумѣти, якъ по

добна обставина не пройшла вму до головы ще въ самомъ

початку оповѣдәня, и признався , що цѣлкомъ правду

каже приповѣдка : „Русскій человѣкъ заднымъ

умомъ крѣпокъ, « А прецѣнь за пару

днъ туй таки зачавъ хитрити и пробувавъ выкрутити
ся

,

говорячи, що впрочѣмъ въ Англіи дуже вдосконале
на ме

ханика , що видно зъ газетъ, якь одинъ вынайшовъ дөре

вляни ноги , та й то таки, що однымъ дотыкомъ до неви

димой пружины , заносили чоловѣка Богъ знав въ яки без

вѣсти, такъ що опосля й слѣду его не можь було дошу

чи не

сказавъ

хвиль

катися .

А все таки всѣ дуже сумнѣвалися, щобы Чичиковъ
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бувъ капитанъ Копѣйкинъ, и порѣшили, що почтмайстеръ

за надто вже дуже перехопився. Впрочѣмъ и они такожь

не на голову впали, та наведени дотепною догадкою почт

майстра , залѣзли трохи чи не ще дальше. Зъ числа мно

гихъ, въ своѣмъ родѣ быстроумныхъ догадокъ була въ

конци одна чудно навѣть сказати що чи не є Чи

чиковъ перебраный Наполеонъ, що Англичанинъ въ давна

завидує, що мовлявъ Россія така велика и обширна, що

навѣть колька раздвъ выходили в карикатуры , де выма

лёвано, якъ Россіянинъ розмовляє съ Англичаниномъ, сто

тъ и зъ заду держитъ на мотузку пса, а подъ тымъ

псомъ розумѣвся Наполеонъ. Уважай, мовлявъ, говорить,

скоро що не такъ, то я заразъ на тебе выпущу сего

цуцика ! и ось теперь они може й справдѣ выпустили

вто зъ острова Єлены, и ось днъ теперь и продирався

до России, нѣбы то Чичиковъ, а въ самомъ дѣлѣ зовсѣмъ

не Чичиковъ.

Розумѣєся , повѣрити сему урядники не повѣрили,

а впрочѣмъ и задумалися , и розважаючи се дѣло кождый

самъ про себе, переконалися , що лице Чичикова, коли днъ

обернеся и стане бокомъ, дуже похоже на лице Наполеона .

Полицмайстеръ, котрый служивъ подчасъ войны 12. року

и өсобисто видѣвъ Наполеона, не могъ такожь не призна

тися, що ростомъ днъ певно не буде высшій отъ Чичи

кова и що складомъ своєи Фигуры Наполеонь
такожь,

годѣ сказати , щобы надто товатый, але зновъ и не те ,

щобы тонкій . Може бути, що деяки читателѣ назвуть все

неправдоподобнымъ
, авторъ самъ, щобы имъ догодити, го

товь бы назвати все те неимовѣрнымъ
; але якъ на бѣду

все те именно сталося такъ, якъ ось ту росказано . Впро

чѣмъ треба тямити , що все те дѣялося швидко посля ве

ликославного
прогнаня Француздвъ. Въ ту пору всѣ наша

помѣщики , урядники, купцѣ, перекупки и всякій письмен

ный и навѣть неписьменный
народъ, поробилися принай

на цѣлыхъ дсѣмъ лѣтъ заклятыми политиками.

„ Московски вѣдомости “ и „Сына Отечества “ розчитували

немилосерно, такъ що до послѣдного читателя доходили

си письма въ кусничкахъ непридатныхъ до нѣякого ужитку .

мѣсто пытань: „А по чому, батечку, продали корчикъ

Мертві душѣ, М. Гоголя.
15

менше
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двса ?, а якъ покористувалися вчорашною поновою 24 го

ворили : „ А що пишутъ въ газетахъ ? Чи не выпустили

зновъ Наполеона зъ острова ? ч Купцѣ дуже того боялися ,

бо цѣлковито вѣрили пророцтву одного ворожбита, що ось

вже три роки видѣвъ въ тюрмѣ. Ворожбить прійшовь

бувъ не знати Отки, въ ходакахъ и баранячомт кожусѣ,

страшно вонючомъ стухлою рыбою, и пророчивъ, що На

полеонъ , се Антихристъ и держать вго на камѣнномъ

ланци за шѣстьма стѣнами и семи морями, але одбсля

днъ роздрве ланцъ и запануе надъ всѣмъ свѣтомъ. Про

рокъ сей попавъ було за своє пророцтво, якъ и слѣдує

въ тюрму, але про то все таки своє дѣло онъ зробивъ

и цѣлковито зворушивъ купцѣвъ. Довго ще, навѣть при

найзысковнѣйшихъ торгахъ, купцѣ, рушаючи до трахғира

запивати ихъ чаємъ, поговорювали о Антихристѣ. Богато

деяки урядники и благородни дворяне такожь мимоволѣ

задумувалися надъ тымъ, и заражени мистицизмомъ, ко

трый, якъ звѣсно, бувъ тогдѣ дуже въ модѣ, видѣли въ

кождой буквѣ, зъ котрыхъ складалося слово Наполеонъ,

якесь особливе значѣнье ; многи навѣть открыли въ нѣмъ

апокалиптични цифры. И такъ нѣчого нема дивного, що

урядники мимоволѣ задумалися надъ тою точкою ; только жь

швидко похопилися , запримѣтивши, що уява ихъ надто

вже розгониста и що все те не те. Думали-думали, тол

кували -толкували , а въ конци рѣшили, що не зле бы ще

разъ розпытати гарненько Ноздрова. Позаякъ днъ першій

розголосивъ исторію о мертвыхъ душахъ и бувъ, якъ го

ворится , в якихось тѣсныхъ взаєминахъ съ Чичиковымъ,

значится , безъ сумнѣву, знає деякі обставины єго житя ;

такъ ото спробувати бы ще, що скаже Ноздревъ.

Дивни люде, ти панове урядники, а за ними и всѣ

други власти : адже жь они дуже добре знали, що Ноздрев'h

брехунъ, що єму не можь вѣрити нѣ на одно слово , нѣ

на саму пусту пустицю, а мѣжь тымъ именно до него

й удалися ! Пойди ты, дойди съ чоловѣкомъ до ладу ! не

вѣрить въ Бога, а вѣритъ, що коли у него засвербить

кончикъ носа, то днъ непремѣнно умре ; не зверне уваги

на творъ поета ясный Якъ день, а кине ся именно на то,

де якій небудь мазайло напутав , наплете , повыламує
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почне

Япо части

и повыкривлює природу , и се єму подобався, и

днъ кричати : „ Ось оно, правдиве знанье тайниковъ серця !“

Въ цѣломъ житю й на грошь ней на грошь не цѣнитъ докторовъ,

а стане на томъ, що удасться въ конци до знахурки, ко

тра лѣчитъ пришептуванями и приплюванями, або ще

лѣпше, выдумає самъ якій небудь вываръ въ катъ зна

якого дрантя , котре єму, Богъ знає для чого, выдасться

именно лѣкомъ на всѣ можливи слабости. Розумѣвся, можь

оправдати пандвъ урядниковъ тымъ , що

положенье ихъ справдѣ було трудне. Хто потапає, той,

як кажуть, и за стебелинку хапався, и нема у него на

ту пору розсудку подумати , що на стебелинцѣ може хиба

верхомъ провезтися муха, а у него ваги трохи чи не чо

тыри пуды , коли навѣть не цѣлыхъ пять; але не прихо

дитъ єму въ ту пору розвага до головы , и онъ хапався

за стебелинку.Такъ и панове урядники наши подъ конець

ухопилися за Ноздрева. Полицмайстеръ заразъ же въ той

хвили написавъ до него билетикъ, щобы бувъ ласкавъ за

гостити на вечѣръ, и квартальный въ высокихъ чоботахъ,

съ принаднымъ румянцемъ на щокахъ, побѣгъ въ той

хвили , придержуючи шаблю на бѣгу, на кватиру Ноздрева .

Ноздревъ бувъ занятый важною роботою ; цѣли чотири

дни днъ вже не выходивъ въ свѣтлицѣ, не впускавъ нѣ

кого и получавъ обѣдъ крозь окно , словомъ — ажь поху

дѣвъ и позеленѣвъ. Дѣло вымагало великои уваги : оно

полягало въ добираню зъ колькадесяти купокъ карть однои

талій, але вже такои доборнои, на котру бы можь було

надѣятися , якъ на найвѣрнѣйшого приятеля. Роботы оста

валося ще принайменше на двѣ недѣлѣ ; Bь продовженье

всего того часу Порфиръ мусѣвъ чистити песикови-морда

шови пупець окремою щѣточкою и мыти єго , три разы

на день мыломъ, Ноздревъ дуже розсердився на то,

що хтось смѣє перерывати Єго роботу ; попередъ всего

пославъ квартального до чорта ; але коли прочитавъ въ

полицмайстровомъ билетѣ, що може лучитися пожива, бо

на вечѣръ ожидають якогось новичка , помякъ заразъ въ

той самой хвили, заперь свѣтлицю, вбрався якъ будь

и пошовь до нихъ. Зізнаня, свѣдоцтва и догадки Ноздрева

«стояли въ такомъ рѣзкомъ противенствѣ до всѣхъ догадокъ
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то є,

такъ

пановъ урядниковъ, що й послѣдни ихъ мысли цѣлковиті»

збилися зъ толку.зъ толку. Ноздревъ по всѣй справедливости

бувъ чоловѣкъ, для котрого зовсѣмъ не истнували сумнѣ

вы ; ио колько у урядниковъ видно було хитливости и не

смѣлости въ догадкахъ , о только у него твердости и пе

вности. Онъ дтповѣдавъ на всѣ точки, навѣть не заикую

чися объявивъ, що Чичиковъ накупивъ мертвыхъ душь

за кольканадцять тысячь, и що днъ самъ продавъ єму,

бо не видитъ причины , для чого бы не продати . На пы

танье : чи не шпіонъ днъ и чи не старався що небудь

розвѣдати ? Ноздревъ дтповѣвъ, що шпіонъ ; що ще въ

школѣ, де днъ съ нимъ разомъ учився ,

тасомъ, и що за те товаришћ, а въ тому числѣ и днъ,

трошка єго потурбовали, такъ що треба було потому при

ставити до самыхъ пульсовъ 240 пявокъ
днъ

хотѣвъ було сказати 40, а 200 сказалося якось

само собою . На пытанье : чи не робитъ днъ Фалшивыхъ

банкнотовъ ? днъ дтповѣвъ, що робитъ, и при той нагодѣ

росповѣвъ анекдоту о надзвычайной зручности Чичикова :

разъ дозналися , що въ его домѣ находилося на два ми

лiоны Фалшивыхъ банкнотовъ, опечатали Єго домъ и при

ставили варту, до кождыхъ дверей по два жовнѣры ;

але Чичиковъ черезъ ночь всѣхъ ихъ злюзувавъ, такъ що

на другій день , коли зняли печати, побачили, що бан

кноты всѣ були правдиви. На пытанье : чи справдѣ Чичи

ковъ мавъ гадку выкрасти губернаторову доньку и чи

правда то , що днъ помагати єму въ томъ

дѣлѣ ? Ноздревъ дтповѣвъ, що помагавъ, и що якъ бы не

днъ, то зъ цѣлои штуки нѣчого бы не выйшло. Тутъ днъ

було и похопився , видячи, що збрехавъ зовсѣмъ за дармо

и могъ такимъ способомъ накликати на себе бѣду ; але

свого нѣякъ вже не могъ зъупинити. Впрочѣмъ

и трудно було, бо сами собою представлялися таки зай

маючи подробицѣ, отъ котрыхъ нѣ за що не могъ дтре

чися : назвавь навѣть по имени село, де находилася паро

хiяльна церковь, въ котрой мавъ отбутися слюбъ, именно

село Трухмачѣвка, пӧпь отець Сиддръ, за вѣнчанье 75

рублѣвъ, тай то не приставъ бы , якъ бы онъ не бувъ

пригрозивъ єму, обѣцюючи донести на него, що повѣнчавъ

самъ взявся

языка
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навъ называти по

» Чортъ

Фѣрмана Михайла съ кумою ; що днъ отступивъ навѣть

свою бричку и приготовавъ на всѣхъ стаціяхъ конѣ для

перепряженя . Подробицѣ доходили до того, що вже зачи

имени вӧзниківъ. Спробували було

заикнутися о Наполеон , але й сами тому не ради були,

що спробували, бо Ноздревъ почавъ таку нѣсенѣтницю

городити, котра не только нѣ въ чѣмъ не була подобна

до правды , але навѣть по просту й до нѣ-до- чого не була

подобна, такъ що урядники, зотхнувши, всѣ одойшли дтъ

него геть : одинъ только полицмайстеръ довго ще слухавъ,

думаючи, чи не буде принайменше дальше що небудь ;

але й днъ въ конци махнувъ рукою и сказавъ :

знає, що таке ! “ и всѣ згодилися на то , що хоть що..

роби, а не буде отъ быка молока. и осталися урядники

ще въ горшомъ положеню, нѣжь були попереду , и дѣло

стало на томъ, що они нѣякъ не могли ддзнатися, що за

одинъ бувъ Чичиковъ. и показалося ясно, що за истота

чоловѣкъ : мудрый, розсудный и догадливый буває днъ

у всѣмъ, що тыкає другихъ, а не єго .
Якими ясными ,

розумными радами надѣлитъ днъ другого въ прикрыхъ

злучаяхь жити ! Що за мудра голова !“ кричитъ народъ,

„що за незрушимый характеръ ! А нехай на ту мудру

голову нагряне яка небудь бѣда, и нехай єму самому до

ведеся найтись въ прикрыхъ злучаяхъ житя куды по

дѣвся характеръ ! стративъ голову незрушимый мужь,

и выйшовъ зъ него нужденный боягузъ, слаба дитина ,

або , по просту, Фетюкъ, якъ называє Ноздревъ.

Всѣ ти догадки, казки и слухи, не знати зъ якои при

чины, найбольше подѣйствовали на бѣдного прокурора.

Они потрясли нимъ такъ, що пройшовши до дому, почавъ

днъ думати, думати , и наразъ, якъ говорится , нѣ зъ сего

нѣ зъ того , взявъ тай умеръ. Чи то паралижь , чи що

друге доконало єго, а только днъ, якъ сидѣвъ , так и ге

пнувъ собою горѣлиць зъ крѣсла. Скрикнули, якъ то звы

чайно дѣсся, сплеснувши руками „Ахъ, Боже мой ! “ по

слали за докторомъ, щобы пустити кровь, але увидѣли,

що прокуроръ давно вже бувъ бездушне тѣло. Ажь

тогдѣ сь великимъ жалемъ дозналися, що упокойника

була справдѣ душа , хоть днъ своѣй скромности ,цо
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нѣколи ви не показувавъ. А мѣжь тымъ поява смерти

була такъ само страшна въ малдмъ чоловѣцѣ, якъ стра

шна буває въ великомъ: той, що ще не дуже-то давно

ходивъ, рушався, гравъ въвъ виста, подписувавъ всѣляк

паперы и такъ часто плентався помѣжь урядниками съ

своими густыми бровами и подморгуючимъ окомъ, теперь

лежавъ на столѣ, лѣве око вже зовсѣмъ не моргало, але

одна брова все ще була трошки поднята до горы съ

якимось запытуючимъ выразомъ. Ощо таке покойникъ

-запытувавъ : чи ото , по що днъ умерь, чи о то, по що

се хиба Богъ одинъ знає.

А щожь до бѣса ! Се чиста безглуздиця , се нѣ

сь чимъ не згодне; се не можливе, щобы урядники такъ

могли сами перелякати себе, скомпоновати таку дурницю

и такъ далеко отбѣчи отъ правды , коли уже тутъ и ди

тина домѣркуєcя , въ чѣмъ дѣло . Такъ скажуть многи

читателѣ и закинутъ авторови недорѣцтво, або назвуть

бѣдныхъ урядниковъ дурнями, бо чоловѣкъ щедрый на

слово дурень и готовъ потрактувати нимъ двайцять

разъ на день свого ближнего . Досыть чоловѣкови изъ де

сяти сторднъ мати одну злу, а всѣ признаютъ єго дур

немъ мимо девяти добрыхъ сторонъ. Читателеви легко

судити , коли днъ глядитъ изъ свого супокойного кутика ,

видитъ и вершки, отки Открывався весь широкій круго

здръ, и видитъ заразомъ и то, що дѣєся въ додинѣ, де

чоловѣкъ только найблизши предметы добачає. А и въ все

свѣтной лѣтописи людскости богато є цѣлыхъ столѣтій,

котри, здаєсь, такъ и вычеркнути бъ и знищити бы якъ

непотрѣбни. Богато блуддвъ поробилося на свѣтѣ, котрыхъ

бы , бачится, теперь и дитина не зробила. Яки покривлени,

глухи , вузки, непроходими, далеко въ боки заводячи до

роги выбирала людскӧсть , намагаючись дойти до вѣчной

правды, тогдѣ, коли передъ нею вся була открыта про

ста дорога , подобна до улицѣ ведучои до высокопышной

палаты, назначенои цареви на помешканье ! Оть всѣхъ дру

тихъ дорогъ ширша и роскошнѣйша именно тота, облита

сонѣшнымъ блескомъ и освѣчена всю ночь огнями ;

мимо неи, глухою темнотою перлися люде
колько

раздвъ, уже наведени сходячимъ въ небесъ розумом , они

але

и
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й тутъ зъуиѣли отторгнутися и отбитися въ бокъ, зъy

мѣли середъ бѣлого дня зновъ попасти въ непроходими

дебры, зъумѣли зновъ напустити слѣвого туману одни

однымъ въ очи , и волочучись слѣдомъ за болотяными огни

ками, зъумѣли таки дойти до пропасти, щобы ажь тогдѣ

съ перелякомъ запытати одинъ одного : „ Де выходъ, де

дорога ? “ Видить теперь все те ясно плывуче поколѣнье,

дивувся надъ тыми помылками, смѣєся надъ нерозумомъ

своихъ предковъ, не бачучи , що небеснымъ огнемъ поли

сана тая лѣтопись, що кричитъ въ нѣй кожда буква, що

зъ кождого реченя показує проникаючій палець

таки, на него, на плывуче поколѣнье ; але смѣвся плыву

че поколѣнье и самоувѣрено , гордо зачинає рядъ новыхъ

помылокъ, надъ котрыми так само колись посмѣются по

на него

/

томки.

многихъ на

ко

Чичиковъ овсѣмъ тѣмъ нѣчого не знавъ анѣ кры

хоточки . Якъ наумысно въ ту пору днъ набрався бувь

легкои простуды , Флюксіи и невеличкого запаленя въ гор

лѣ, котрыми дуже щедро надѣляє климатъ

шихъ губерніяльныхъ мѣстъ. Щобы якъ небудь , сохрани

Господи, не пропало житье єго безпотомно, днъ рѣшився

радше посидѣти деньковъ зо три въ хатѣ. За - той часъ

днъ разъ у разъ полокавъ горло молокомъ съ Фигою,

тру опосля зъѣдавъ, и носивъ привязану до щоки поду

шечку зъ румянку и камФоры. Бажаючи чимъ небудь за

няти чась , днъ зробивъ колька новыхъ и подробныхъ

списовъ всѣхъ накупленыхъ мужиковъ, прочитавъ навѣть

якійсь томъ герцогинѣ Лявальеръ, що надыбався въ ку

Фрѣ, переглянув'ь въ шкатулцѣ рожнирожни поскладани тамъ

предметы и листики, дещо перечитавъ и другій разъ, и

все те сильно надоѣло єму. Нѣякъ не могъ днъ поняти ,

що бы то такого було, що нѣ одинъ изъ мѣстовыхъ уря

дниковъ не приѣхавъ до него хоть разъ навѣдатися про

здоровье , а мѣжь тымъ ще недавно на выпередки торох

тѣли попередъ гостинницею дорожки — то почтмайстрови,

то прокуророви, то предсѣдателеви. Онъ только здвигавъ

плечима ходячи по свѣтлици. Въ конци почувъ, що єму

геть стало лѣпше и втѣшився Богъ знає якъ, коли поба

чивъ можность, выйти на свѣжій воздухъ. Не отклада

ючи на дальше, днъ заразъ взявся до тоалеты, бдомкнувъ.
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свою шкатулку, налявъ до склянки горячои воды , вынязъ

щѣтку и мыло ставъ бритвитися, чому впрочѣмъ

давно були пора и часъ ; бо погладивши бороду рукою

и зирнувши въ зеркало , онъ уже сказавъ : „Ади, яка лѣсы

поросли ! “ и справдѣ, лѣсы не лѣсы , а по всѣмъ лици

и подбородку высыпавъ до волѣ густый посѣвъ. Выб рив

шися днъ почавъ одѣватися такъ живо и швидко, що тро

хи не выскочивъ изъ чоботъ. Въ конци днъ убрався, по

кропився кольонскою водою и повгортавшися тепленько,

выбрався на улицю, завязавши для осторожности лице.

Выходъ вго, якъ и кождого выздоровѣвшого чоловѣка,

бувъ немовь празничный. Все, що только зустрѣчалося

єму, принимало всмѣхнутый видъ, и домы , и проходячи

мужики, впрочѣмъ доволѣ понурого виду , зъ котрыхъ

одинъ уже вспѣвь заѣхати свому брату по за уха. Пер

шу визиту онъ задумавъ дтдати губернаторови . По до

розѣ богато всякихъ мыслей приходило єму до головы :

вертѣлася въ головѣ бльондинка, уява зачала навѣть 3ъ

легка пустовати и днъ уже самъ почавъ трошка жар

тувати и посмѣватися надъ собою. Въ такомъ рожевдмъ

настрою опинився вднъ передъ губернаторовымъ ганкомъ.

Уже почавъ було въ сѣнехъ поквапно
зъ себе

Футро, коли дверникъ поразивъ его цѣлкомъ несподѣ

ваными словами :

Не велѣли принимати !

Якъ ? що ты ? ты видно не познавъ мене ! ты

придивися добре на лице ! -
говоривъ Чичиковь.

Якъ же не познавъ !познавъ ! адже я не першій разъ

вась виджу, сказавъ дверникъ.
Та тожь то именно

вась одныхъ не велено впускати, другихъ всѣхъ можна.

Ось тобѣ на ! Для чого ? чому ?

Наказъ такій , такъ уже, видно, належится ,

сказавъ дверникъ, и додав , ще „ Еге !“ А посля того

ставь передъ нимъ зовсѣмъ безъ церемоній, безъ того ла

скавого виду, съ якимъ упередъ квапився знимaти зъ не

го Футро. Бачилось, днь думавъ, глядячи на него : „Еге,

вже коли тебе паны прогонююъ отъ ганку, такъ ты , ви

дно, такъ собѣ, хлистикъ якій небудь ! "

Не розумѣю , що се таке !

знинати

подумавь собѣ
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Чичиковъ и заразъ же подався до предсѣдателя палаты ;

але предсѣдатель палаты такъ мѣшався побачивши Єго,

що не могъ сказати двохъ словъ и наговоривъ такихъ

дурниць, що ажь имъ обомъ нѣяково зробилося . Выходячи

бтъ него Чичиковъ хоть и якъ силувався выяснити собѣ

по дорозѣ и домѣрковатися , що таке розумѣвъ предсѣда

тель и до чого могли относитися его слова, але нѣчого не

могь вырозумѣти. Оттакъ зайшовь до другихъ: до полиц

майстра, до вице- губернатора, до почтмайстра, але всѣ

або не приняли Єго , або приняли такъ дивно , таку силу

вану и незрозумѣлу вели розмову, такъ потратили головы

и така зъ всего выйшла безглузиця, що днъ почавъ су

мнѣватися, чи здоровый у нихъ мозокъ. Спробувавъ було

ще зайти до де кого, щобы принайменшедознатися опри

чинѣ, але онѣякой причинѣ не дознався. Немовь повсон

ный бродивъ днъ безъ цѣли по мѣстѣ и не могъ второ

пати , чи днъ самъ въ глузду зсунувся, чи урядники го

ловы потратили, чи въ снѣ все те робится, чи може

явѣ заварилася дурѣйка несогдрша сну. Позно вже, най

же о змроцѣ, вернувся днъ до себе до гостинницѣ, зъ

котрои було выйшовъ въ такомъ гарномъ настрою духа,

и зъ нуды казавъ собѣ подати чаю. Въ задумчивости

и въ якӧмось безмысномъ мѣрковано о дивовижности сво

го положеня почавъ днъ наливати чай, коли въ томъ по

спѣшно отворилися дверѣ 6го свѣтлицѣ , и показався Но

здревъ зовсѣмъ несподѣванымъ способомъ.

Оть правду каже приповѣдка : Для приятеля

сѣмъ миль недалека дорога ! говоривъ днъ, внима

ючи шапку;
проходжу улицею, виджу, въ окнѣ свѣ

тится. „ Давай “, гадаю собѣ, ,,зайду ! певно не спить . “ А

ось гарно, що у тебе на столѣ чай, выпю радо чашку :

сегодня за обѣдомъ объѣвся всякого дранта , чую, що

въ жолудку не въ ладу . А кажи
А кажи лишень надхати

менѣ люльку ! де твоя люлька ?

Алежь бо я не курю люльки ,
сказавъ : Чичиковъ.

Пуста байка, немовь бы то я не знаю , що ты ку

ришь. Еа ! а якь то звуть твого чоловѣка ? Ей, Вахро

мѣю, послухай !

Та не Вахромѣа, а Петрушка !

же
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лашь

ковъ коли

Якъ же ? Адже жь у тебе впередъ бувь Ва

хромѣй?

Нѣякого не було у мене Вахромѣя .

Еге, правда , се у Деребина Вахромѣй. Представъ

собѣ, що за щастье тому Деребинови : тѣтка єго посва

рилася съ сыномъ за то, що оженився съ крѣпачкою,

и теперь записала єму весь маєтокъ. я думаю собѣ : oть

якъ бы й собѣ таку тѣтку на познѣйше ! Та що ты, братчику,

такъ ётдалився ӧтъ всѣхъ, нѣгде не буваєшь ? Розумѣєся,

я знаю, що ты иногдѣ занимавшся учеными предметами,

любишь читати (отки вже Ноздревъ дознався , що герой

занимався учеными предметами и любить читати,

сего, признатися , мы нѣякъ не можемо сказати, а Чичи

ще менше насъ). Ахъ , Чичиковь ! бъ

только побачивъ.... отъ вже справдѣ була бы пожива тво

єму сатиричному дотепови (для чого у Чичикова бувъ са

тиричный дотепъ, сего такожь годѣ знати) . Представъ

собѣ, братчику, укупця Лихачева грали въ кунку, —

ось де вже смѣху було ! Перепендөнь, котрый бувъ зо

мною : „Отъ“ , говорить, коли бъ теперь тутка Чичиковъ,

се справдѣ для него бы !... 4него бы !... “ (мѣжь тымъ

Чичиковъ отъ роду не нѣякого Перепендева).

А все жь ты, братчику, признайся, адже ты , далебось,

дуже подло тогдѣ поступивъ зо мною, тямишь,

мы грали въ варцабы ? Адже я выгравъ. Еге, братъ, ты

такъ таки подъѣхавъ мене. Колижь бо то я , чортъ мене

знає, нѣякъ не можу сердитися. Оногда съ предсѣдателемъ....

Ахъ, такъ! адже я тобѣ мушу сказати, що въ городѣ

всѣ противъ тебе. Они думають, що ты робишь Фальши

ви банкноты ; причепилися до мене, але я за тебе горою,

наговоривъ им , що съ тобою учився и батька знавъ ; ну,

и вжежь нѣщо й казати, наплѣвъ имъ сухого дуба такъ,

що й але !

я роблю фалшиви банкноты ? скрикнувъ Чи

чиковъ, зорвавшис
я зъ крѣсла.

Але все таки , но що ж ты такъ налякавъ ихъ ?

говоривъ дальше Ноздревъ. Они, чортъ знає, зъ глу

зду збилися зі страху : зробили зъ тебе розбойника

и шпіона..... А прокуроръ въ переполоху умеръ; завтра

ось вже

знавъ

коли
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сказати

будуть похороны. Ты не будешь ? Они, правду сказати ,

боятся нового генералъ-губернатора.... А все ж таки ты,

Чичиковъ, дуже ризиковну штуку задумавъ.

Що за ризиковну штуку
?
— спытавъ несупокойно

Чичиковъ.

Та выкрасти губернаторову доньку . Я, призна

юсь , того й надѣявся, ѣй Богу, надѣявся ! Першій разъ,

якъ только побачивъ васъ на балю : „ Ну, вже“ , думаю

собѣ, Чичиковъ певно не даромъ.... “ Впрочѣмъ шкода

тебе, що ты такій выборъ зробивъ : я нѣчого въ нѣй не

находжу гарного. А є одна, своячка Бикусова, донька єго

сестры, такъ отъ се дѣвчинка ! можна чудо

не шовкъ !

Та що жъ бо ты , що ты путаєшь ? Якъ, выкра

сти губернаторову доньку, що ты ? —
говоривъ Чичи

ковъ, вытрѣщи
вши

очи .

Ну, годѣ, братчику якій бо ты потайный чо

ловѣкъ ! я, признаюсь, съ тымъ и зайшовъ до тебе : не

хай и такъ, я готовъ тобѣ помагати ! Такъ и буде : по

держу тобѣ вѣнець до слюбу , коляска и перемѣнни конѣ

будуть мои, а только съ вымѣнкою, ты мусить менѣ

выпозычити три тысячѣ рублѣвъ. Потрѣбно, братчику,

хоть зарѣжь !

балаканя Ноздрева, Чичиковъ

кӧлька раздвъ протиравъ собѣ очи, бажаючи переконатися ,

чи не въ снѣ днъ все те чує. Робленье Фалшивыхъ бан

кнотовъ, выкраденье губернаторовой доньки, смерть про

курора, котрои причиною немовь бы то днъ, приѣздъ ге

нералъ - губернатора, все те навело на него порядный

переполохъ. „ Ну, вже, коли на те пошло“ подумавъ

днъ собѣ, „то нѣчого ту довше забавляти, треба за

биратися отси якъ найшвидше. “

Онъ постарався
найшвидше позбутися Но

здрева, прикликавъ до себе cet часъ Селиљана

му досвѣтадосвѣта бути готовымъ , щобы

заразъ завтра o 6. годинѣ выѣхати зъ мѣста напре

мѣнно, щобы все було переглянене, бричка подмазана

и проче и проче. СелиФанъ сказавъ : „ Слухаю, Павле Ива

новичу “ и все таки зъупинився на якійсь часъ при две

За чась всего того

якъ

же

казавъ такъ
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рехъ не рушаючися зъ мѣсця. Панъ сей же часъ велѣвь

Петрушцѣ вытягнути зъ подъ ложка куферъ, що вже по

рядно припавъ порохомъ, и почавъ разомъ съ нимъ укла

дати безъ великого розбору: панчохи, сорочки, бѣлье пране и не

пране й ззувaйла, календарь.... все те уклад ували, якъ попало ;

Чичиковъ хотѣвъ конечно бути готовымъ зъ вечера , щобы

на завтра не могло лучитися нѣякои задержки. СелиФанъ,

постоявши двѣ минуты при дверехъ, въ конци дуже по

воленьки выйшовь 30 свѣтлицѣ. Поволи, якъ только можна

собѣ представити поволи, злазивь днъ долѣ сходами, дтпе

чатуючи своими мокрыми чоботьми слѣды на сходячихъ

въ низъ протоптаныхъ ступняхъ, и довго - довго гласкавъ

рукою потылицю. Що значило те гласканье ? и щъ въ за

галѣ оно значить ? Чи се досада на то , що ось не удався

задуманый на завтра сходъ съ якимъ небудь побратимомъ

въ непочесномъ сѣрацѣ, подперезаномъ ременемъ, де не

будь въ царскомъ шиночку ? Чи вже завязалася въ новдмъ

мѣсци яка сердечна принадонька, и приходится покидати

вечѣрне стоянье при брамѣ и политичне держанье за бѣли

ручки въ ту пору , коли полягають на городъ сумерки ,

парубчакъ въ червоной сорочцѣ бреньчитъ на баладайцѣ

передъ дворовою челядю и плете тихи бесѣды poжнoрo

дный, по праци спочиваючій народъ ? Чи, но просту,

жаль покидати нагрѣте вже мѣсцечко въ челядной кухни

подъ подѣгачкою, близь печи, та борщикъ съ мѣстовымъ

пухкимъ пирогомъ, а замѣсто того зновъ плентатися Богъ

вѣсть куды въ дожджь и розкаль и всяку подорожну не

догоду ?... Богь знає не вгадаєшь. Много всякого де

чого значить у нашого народа чуханье по потыдици .
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Адже жь бо, нѣчо не сталося такъ, якъ задумовавъ

собѣ Чичиковъ. По перше прокинувся днъ познѣйше,

нѣжь думавъ — се була перша неприємность. Вставши

днъ пославъ сей же часъ довѣдатися, чи запряжена бричка

и чи все готове ; але донесли , що бричка ще не була за

пряжена и нѣчого не було готового — се була друга не

приємность. Онъ розсердився, приготовився навѣть награ

дити колькома позаушниками нашого приятеля Селиљана

и только нетерпеливо дожидавъ, яку той зъ своєи сто

роны приведе причину на своє оправданье. Швидко Се

лиФанъ показався въ дверехъ и Чичиковъ мавъ ту радость

почути ти сами вымовки, яки звычайно приходится чути

отъ прислуги въ такомъ разѣ, коли треба спѣшно ѣхати .

Адже жь бо Павле Ивановичу, треба буде конѣ

подкувати.

Ахъ ты тумане ! Опуде ! А попереду чому про

се не сказавъ ? Чи хиба часу не було ?

Та часъ отъ бувъ.... А ось и колесо такожь,

Ilавлө Ивановичу, обручь треба буде зовсѣмъ новый по

тягнути, бо теперь дорога выбоиста , розтрясокъ всюды

такій, що не приведи Господи.... Тай ще, коли позволите

сказати : передъ у брички зовсѣмъ розтрясся, такъ що

она може й двохъ стацій не продержитъ

Ахъ ты поганине ! скрикнувъ Чичиковъ, пле

снувши въ долонѣ, и наблизився до него такъ близько ,

що СелиФанъ, боячися, щобъ не одержавъ отъ пана якого

подарунка, оступився троха въ задъ и отхилився на бокъ.

Чи ты зобрався мене забити ? та ? зарѣзати мене

хочешь ? На розстайной дорозѣ мене наладився зарѣзати,

розбойнику, маро ты проклята, страхопудище ты мор

скій ? та ? Три недѣдѣ сидѣли на мѣсци, га ? Хоть бы

заикнувся , оглашеный, а ось теперь въ послѣдной хвили
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тов пытанье

й подогнавъ ! коли вже майже на выскоцѣ : лишь бы сѣ

сти та ѣхати, га ? а ты ось тутъ то й напакостивъ, га ?

га ? Адже жь ты знавъ се попереду ? га ? Отповѣдай !

Знавъ ? га ?

Знавъ, Отповѣвъ СелиФанъ, звѣсивши голову.

Ну, то чому жь не сказавъ заразъ, га ?

Ha Селиљанъ нѣчого не отповѣвъ,

а только звѣсивши голову, бачилось, говоривъ самъ до себе :

„Ади, яку се дивовижно склалося : адже жь и знавъ,

а таки не сказавъ ! “

А оть теперь иди, приведи коваля , та щобы за

двѣ годины все було зроблено. Чуєшь ? конечно за двѣ

годины , а якъ не буде, то я тебе, я тебе ! ... въ рогъ

зогну и узломъ завяжу !

Герой нашь бувъ дуже розлюченый.

Селиљанъ повернувся було до дверій за тымъ, щобы

йти выповнити приказъ, але ще разъ зъупинився и сказавъ :

A ще, прошу пана, лысого коня, далебогъ, хочь бы

продати , бо днъ, Павле Ивановичу, зовсѣмъ поганець,

днъ такій конь, такъ таки, не приведи Господи, только

завада .

Еге, ось заразъ поду на торговицю продавати !

Tй Богу, Павле Ивановичу, днъ только що зъ

виду гарный конь, а на дѣлѣ днъ такій лукавый конь,

що такого коня нѣгде....

Дурню одинъ, коли захочу, то продамь . Ще ди

шкурувати взявся ! Ось я погляджу : коли ты не приве

дешь менѣ заразъ ковалѣвъ, и коли за двѣ годины все не

буде готове, то я тобѣ таку прочуханку зaдaмъ.... самъ

на собѣ лиця не познаєшь ! Маршь ! рушай ! Седи

Фань выйшовъ.

Чичиковь зовсѣмъ свой
шпурнувъ

о землю шаблею, котра ѣздила съ нимъ въ дорогу, щобы

додавати належного страху, кому слѣдує. Больше нѣжь

чверть годины онъ промучився съ ковалями , поки сторгу

вався , бо ковалѣ, якъ звычайно, були завзяти поганцѣ

и помѣркувавши, що робота спѣшна, заломали цѣну акъ

разъ въ ва - шестеро . Хоть и якъ днъ горячився, называвъ

ихъ харцызяками , розбойниками, грабителями подорожныхъ,

ставъ не и



239

натякнувъ навѣть на страшный судъ, але ковалѣвъ нѣчимъ

не зрушивъ : они уперто обстали при своѣмъ, не только

не спустили зъ цѣны , але въ додатку ще протягалися за

роботою мѣсто двохъ годинъ цѣлыхъ повшеста. Въ про

тягу того часу мавъ днъ ту радость досвѣдити приємныхъ

хвиль, звѣсныхъ кождому подорожному, коли въ куфрѣ

все спаковане и по свѣтлици валяются только мотузочки ,

панѣрчики та всѣляке смѣтье, коли чоловѣкъ нѣ то жде

нѣ то на мѣсци сидитъ, бачить въ Окна проходачихъ,

швендаючихся людій, толкуючихъ о своихъ гривенникахъ

и съ якоюсь глупою цѣкавостю поднимаючихъ очи , щобы

позирнути на него и оттакъ плестися собѣ дальше въ свою

путь, що ще больше дразнить и гнѣвить бѣдного неѣду

чого подорожного. Все, що только е, все, що только ба

читъ днъ и склепичокъ противъ вго дқонъ, и голова

бабусѣ сидячои въ супротивномъ домѣ,въ супротивномъ домѣ, котра зазирає

крозь окно съ коротенькими фіраночками все те осто

чортѣло єму, а все таки днъ не отходить отъ окна . Сто

итъ, то забуваючи о всѣмъ, то звертаючи зновъ якусь при

туплену увагу на все, що передъ нимъ рущаєсь и не ру

шаєсь, и душить зь злости яку небудь муху, котра въ ту

пору бжинитъ и бье собою ошибу подъ Єго пальцемъ.

Але всему буває конець, и пожадана хвилина настала :

все було готове, передъ у брички бувъ полагодженый яқъ

слѣдує, колесо було обтягнене новымъ обручемъ, конѣ при

ведени зъ водопою, и харцызяки ковалѣ пошли собѣ , ше

рерахувавши одержани рублѣ и пожелавши щасливой до

роги. Въ конци и бричка була запряжена, и два горячи

колачѣ , ино що куплени, помѣстилися въ нѣи, а СелиФанъ

вже засунувъ що -де- що для себе въ торбину пришиту

побочь возницкого козла , а самъ герой на послѣдку, въ су

проводѣ вымахуючого шапкою полового“ стоячого въ томъ

самомъ демикотоновдиъ сурдутѣ, при трахтирныхъ и чу

жихъ льокаяхъ, що здйшлися поглядѣти, якъ выѣздить

чужій панъ, и при всякихъ другихъ обставинахъ, який

звычайно лучаются при выѣздѣ
сѣвъ до довозу ,

и бричка , въ якой ѣздять нежонати , котра такъ довто за

стоялася въ мѣстѣ и такъ дуже , бачится, надоѣла чита

телеви, наконець выѣхала зъ воротъ гостинницѣ.
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Слава тобѣ Господи ! подумавъ Чичиковъ и пе

рекрестився. Селиљанъ луснувъ пугою, до него присѣвъ

Петрушка, що попереду якійсь часъ висѣвъ на подножцѣ,

и герой нашъ, розсѣвшися выгодненько на грузиньскомъ

коверци, заложивъ за спину шкбряну подушку, прити

снувъ два горячи колачѣ, и повдзъ почавъ зновъ подска

кувати и похитуватися , дякувати брукови, котрый, якъ

звѣсно, мавъ подкидуючу силу. Съ якимось неозначенымъ

чутьемъ глядѣвъ днъ на домы , стѣны , плоты и улицѣ,

котри такожь и собѣ жь немовь подскакуючи, звольна

переходили назадъ, и котри Богъ знає, чи судила єму

доля побачити ще коли небудь въ цѣлдмъ своѣмъ житю.

При поворотѣ въ одну улицю бричка мусѣла зъупи

нитися , бо по цѣлой ви довготѣ проходила безконечна по

хоронна процесія. Чичиковъ высунувся и велѣвъ Петру

шцѣ спытати , кого хоронятъ, и довѣдався , що хоронятъ

прокурора. На сю неприємну вѣсть днъ сей же часъ за

тиснувся въ кутъ, закрывъ себе Фартухомъ и заслонивъ

- завѣсками. Въ ту пору, коли повозь по той нагодѣ зъy

пинився , Селиљанъ и Петрушка, побожно познимали шапки ,

роззирали , хто, якъ, въ чѣмъ и на чѣмъ ѣхавъ, и раху

вали на пальцяхъ, колько було всѣхъ, и пѣшихъ и ѣхав

шихъ, а панъ, приказавши имъ не признаватися и не кла

нятися нѣкому зъ знакомыхъ льокаѣвъ, такожь почавь не

смѣло розглядати крозь шибки, вставлені въ шкӧряныхъ

завѣскахъ. За труною йшли, познимавши шапки, всѣ уря

дники. Онъ зачавъ було побоюватися, щобы не познали

го повозу ; але имъ було не до того. Они навѣть не за

нялися рожными щоденными розговорами, які звычайно

провадятъ мѣжь собою люде йдучи за покойникомъ. Всѣ

мысли ихъ въ ту пору заняти були ихъ власною долею :

они думали, якій то буде новый генералъ - губернаторъ,

якъ приймeся за дѣло и якъ стрѣтить ихъ. За урядниками

Йдучими пѣшки, ѣхали кариты, зъ котрыхъ вызирали

дамы въ жалобныхъ строяхъ. По рухахъ ихъ усть и рукъ

видно було, що они були заняти живымъ розговоромъ :

може бути, що они такожь говорили о приѣздѣ нового

генералъ - губернатора и мѣркували о баляхъ, яки днъ

буде давати, та хлопотали овѣчныхъ своихъ Френзляхъ
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та нашивочкахъ . Въ конци за каритами тяглось колька

порожныхъ повоздвъ гусакомъ, а дальше й нѣчого вже не

осталося, и герой нашь могъ їхати. Отсунувши шкӧряни

заслонки , днъ зотхнувъ и зъ душѣ проговоривъ : „ Отъ

прокурорь! живь-живь, а потому и умеръ ! и ось надру

куютъ въ газетахъ, що и скончався, на смутокъ подвла

дныхъ и всей людскости, поважный горожанинъ , хлопо

тливый отець, прикладный мужь, и богато напишутъ вся

кои всячины ; - може ще й додадуть, що проводженый бувь

плачомъ вдовъ и сиротъ ; а прецѣньже, коли докладно ро

зобрати всю рѣчь, то на докладъ выйде, що у него только

всего й було, що густи бровы“ . Тутъ днъ приказавъ С

лиФанови ѣхати швидше, а мѣжь тымъ подумавъ самъ со

бѣ : „А се прецѣнь добре, що споткавъ я похороны ; го

ворять, що се значить щастье , коли споткати похороны“ .

Бричка мѣжь тымъ повернула въ пустѣйши улицѣ ;

швидко потяглися сами дозжезни плоты та деревляни пар

каны , що вѣщували конець мѣста. Ось уже и брукъ скон

чився, и рогачка, и мѣсто по заду, и нѣчого нема, и зновъ

въ дорозѣ. и зновъ по обохъ бокахъ мурованого гостинця

почали мигати верствы , стацийни надзирателѣ, колодязѣ,

валки чумаковъ, сѣри селища съ самоварами, бабами и про

ворнымъ бородатымъ хозяиномъ, выбѣгаючимъ изъ заѣзднои

коршмы съ овсомъ въ руцѣ ; пѣшоходъ въ протоптаныхъ

постолахъ, шкандыбаючій вже зъ 800 верстовъ ; мѣсточка

побудовани недавно, съ деревляными склепиками, бочками

съ мукою, постолами , колачами и прочою дробиною, соро

кати рогачки, мосты ще не направлени, поля необозрими

по одномъ и по другомъ боцѣ, помѣщицки колясы ,

верхомъ на кони , везучій зелену пачку съ оловянымъ бо

бомъ и подписомъ : для тои а той артильерийнои батерии ,

зелени , жовти и свѣжо розъорани чорни загоны , мелькаючи

по степахъ, затягнена въ дали пѣсня, соснови вершечки

въ туманѣ, пропадаючій въ далецѣ голосъ звона , вороны

якъ мухи и круговидъ безть конця .... Русь ! Русь.! виджу

тебе зъ своєи чудовди, прекраснои далечины ,виджу тебе !

Бѣдна твоя природа , не розвеселять, не перелякаютъ ви

смѣли дива, увѣнчани смѣлыми дивами штуки,
мѣста

съ многобконными высокими палатами, вростаючими въ

16
Мертвӣ душѣ, М. Гоголя.

Воякъ

2



242

скалы , малёвничи дерева и повоѣ, вростаючи въ домы , въ

" шумѣ и вѣчномъ бризькотѣ водоспадбвъ ; не повернөся на

задъ голова поглянути на набовдурени надъ нею безъ кӧн

ця въ высоту камѣнни брылы ; не блыснутъ крозь наки

нени одна на другу темни аркады , опутани виноградны

ми гильками , блющами и незлѣчимыми милионами дикихъ

рожь, не блыснутъ крозь нихъ въ дали вѣчни лині сін

ючихъ горы, выстрѣлившихъ высоко въ срѣбни, ясни небеса.

Отверто пустынне и ровне все въ тобѣ, якъ точки, якъ

значки , непринадно стырчатъ середь ровнинъ невысоки

иѣста твои ; нѣщо не привабить и не очарує ока. Але

жь сe за непостижима, таємна сила тягне до тебе ? Чо

му несесь и роздався ненастанно въухахъ твоя тужлива ,

по всѣй довготѣ и широтѣ своѣй, отъ моря и до моря ров

лита пѣсня ? Що въ нѣй, въ той пѣсни ? щокличе и ры

дає и хапає за серце ? Яки звуки болющо цѣлують и ти

снутся в'ю душу и вются коло мого серця ? Русь !чогожь

ты хочешь Оть мене ? якій недослѣдимый звязокъ крывся

мъжъ нами ? Що глядишь ты такъ, и чому все , що только

в въ тобѣ, обернуло на мене повни ожиданя очи ?... И ще,

повный зачудовани , недвижно стою я , а вже голову окру

живъ грозный облакъ, важкій наступаючими дожджами, и

онѣмѣла думка передъ твоимъ просторомъ, що пророчить

той необоймимый простбръ ? Чижь тутъ, въ тобѣ, не ро

дити ся безграничной мысли, коли сама ты безъ кӧнця ?

Чижь тутъ не бути богатырови, коли в мѣсце де розвер

нутися и пройтися єму ? и грозно обоймав мене великань

скій простору , страшною силою отражавсь въ глубинѣ

моѣй ; надприродною властью заяснѣли мои очи.... у ! яка

блыскуча , чудова , незнакома свѣту крайна ! Русь !....

Держи, держи, дурачино ! кричитъ Чичиковъ до

Селивана.

Ось я тебе паланомъ ! кричавъ ѣдучій на зу

стрѣчь Фельдъ- єгеръ, съ вусами въ повъ локтя. — Не ви

дишь, чортъ бы дрaвъ твою душу, казенный повозъ !

и мовь привидъ сонный щезла съ гуркотомъ и курявою

тройка.

Якъ дивовижне принадне и чудове

дорога , чудова
тота

дорога !

и те слово

и якъ она сама ,
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Ясный день, осѣнне листье , холодный воздухъ.... Тѣснѣй

ше въ подорожну шубу, шапку на уха , глубше и выго

днѣйше затиснѣися въ куточокъ ! Послѣдный разъ пробѣ

гаюча дрожь прохопила тѣдо , и вже замѣсто неи проняла

насъ приємна теплота. Конѣ женутъ.... якъ роскошно под

сувався дрѣмота и злипаются очи, и вже крозь сонъ при

чувався и „ забѣлѣли снѣги “ и сапанье коней и грюкъ ко

дѣсъ , и вже хропешь ты , притиснувши до кута свого

сусѣда. Прокинувся пять стацій улетѣло позадъ тебе ;

мѣсячно ; незнакоме мѣсто ; церкви съ старосвѣтскими де

ревляними банями и чорнѣючими острыми шпилями ; темни

тесови и бѣли муровани домы ; блыскъ мѣсяця тамъ и

сямъ, немовь бѣли полотняни платки розвѣшалися по стѣ

нахъ, по бруку, по улицяхь ; на повперекъ перерѣзують

ихъ чорни якъ уголь тѣни; немовъ полированый металь блы

скотятъ скоса освѣчени деревлянй дахи ; и нѣгде нѣ душѣ ;

все спитъ. Хиба до небудь самъ -самотиночка блымає въ

оконци огникъ : чи мѣйскій ремѣсничина шиє свою пару чо

ботъ, чи пекарь порався коло печи що намъ до нихъ ?

Андчь ! силы небесни ! що за ночь звершався тамъ

высотѣ ! А воздухъ, а небо далеке, высоке , тамъ, въ не

доступной своѣй глубѣни, такъ необоймимо, звучно и ясно

розпростерте!... А свѣжо дыше въ сами очи холодный,

ночный отдыхъ и уколысує тебе, и отъ вже ты дрѣмаєшь

и забуваєшся и хропешь, и повертався сердито, почувши

на собѣ тягаръ, бѣдный , притисненый до кута сусѣдъ.

Прокинешся вже зновъ передъ тобою поля и стены ;

нѣгде нѣчого : всюды пустыня, все отверте . Верства съ

цифрою летить тобѣ попередъ очи ; на свѣтъ займався ; на

бѣдѣючомъ холодномъ небосклонѣ золота блѣдава пасмуга ;

свѣжѣйшій и рѣзшій став вѣтер .. Ще тѣснѣйше въ те .

плый плащь! ... якій славный холодь ! якій чудовый на ново

обнимаючій тебе сонъ! Товчокъ
зновъ ты прокинувся.

На вершинѣ неба сонце . „ IIомалу, помалу! “ роздався го

досъ; повбзъ спускався зъ кручѣ ; въ низу широка гре

бля, широкій ясный ставь, яснѣючій , мовь мѣдяне дно пе

редъ сонцемъ ; село, хаты розсыпалися по косогорѣ : якъ

звѣзда свѣтится зь прибока хрестъ сельской церкви ; гу

торка мужиковъ и невдержимый апетить въ жолудку ...

на
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поетичныхъ

зъ легка

Боже ! яка ты гарна часомъ, далека , далека дороженько !

колько раздвъ, якъ погибаючій и потапаючій я хапався за

төбе, и ты кождый разъ мене великодушно выносила и

спасала ! А колько родилося въ тобѣ чудовыхъ замысловъ,

мрѣй , колько перечулося давныхъ вра

жень !...

Але й приятель нашь Чичиковъ почувавъ въ ту пору

не сами прозаични чувства. А погляньмо , що днъ почу

вавъ. Зъ разу днъ не почувавъ нѣчого и только оглядався

назадъ, бажаючи переконатися, чи справдѣ вже выѣхавъ

зъ мѣста ; але коли увидѣвъ, що мѣсто вже давно щезло, нѣ

кузнѣвъ, нѣ млыновъ, нѣ всего того, що находится докола

мѣста, не було видно , и навѣть бѣли вершечки камѣнныхъ

церквовъ давно войшли
въ землю , днъ занявся только

самою дорогою, поглядавъ на право и на лѣво, и мѣсто

немовь бы и не бувало въ его памяти, немовь бы проѣхавъ

днъ всего разъ черезъ него, тай то давно, въ дитиньствѣ .

Въ конци й дорога перестала занимати Єго , и днъ почавъ

жмурити очи и клонити голову до подушки.

Авторъ, признатися , тому навѣть дуже радъ, бо черезъ

те ему лучався нагода поговорити освоѣмъ герою , бо

доси, якъ читатель бачивъ, єму разъ въ разъ перешкаджу

вали то Ноздревъ, то дамы, то балѣ , то мѣски сплетнѣ,

то въ конци тысячѣ тыхъ дробниць , котри тогдѣ только

выдаются дробницями , коли записани въ книзѣ, але поки

дѣются въ житю, то вважаются дуже важными дѣлами.

Але теперь откиньмо цѣлковито все на бокъ и прямо зай

мѣмся дѣлось.

Дуже сумнѣваємся , щобы выбраный нами герой впо

добався читателям"ь . Дамамъ онъ не вподобався , се можна

сказати на певно, бо дамы вымагаютъ , щобы герой бувь

цѣлковота досконалость, и коли только яка небудь душе

вна або тѣлесна плямочка тогдѣ бѣда ! Хоть и якъ

глубоко загляне авторъ єму въ душу, хоть отдасть днъ

чистѣйше зеркала єго образъ, єму не дадуть нѣякои

цѣны . Сама статность и середни лѣта Чичикова богато

пошкодять єму : статности нѣ за що не простятъ геров

ви, и дуже многи дамы , отвернувшися скажуть :

якій поганый ! 4 Гай , гай ! все те звѣсне авторови, и при

фи ,



245

не взято.

всѣмъ томъ днъ не може взяти за героя чесного чоловѣ

ка . Але.... може въ той самой повѣсти почуются инша,

ще доси не торкани струны, покажеся неперебране бо

гатство руского духа, пройде мужь, обдарованый божествен

ными чеснотами, або чудова руска дѣвиця, акои не найти

нѣгде въ свѣтѣ, съ цѣлою дивною красотою жѣночои ду

шѣ, вся изъ великодушныхъ порывовъ и самоотверженя,

и мертвыми покажутся передъ ними всѣ чесни люде дру

тихъ племенъ, якъ мертва книга передъ живымъ словомъ!

албднѣмутся руска подвиги.... и побачуть, якъ глубоко за

пало въ славяньску душу то, що только сковзнуло по при

родѣ другихъ народовъ.... Але чому и по що говорити о

томъ, що буде ? Неприлично авторови, будучи давно вже му

жемъ, выхованому строгимъ внутрѣшнымъ житьемъ и освѣ

жаючою тверезостю самоты, забуватися, немовь молодець. На

все своя черга и мѣсце и часъ. А чесного чоловѣка все

таки не взято за героя. и можна навѣть сказати , чому

Аджежь бо часъ въ конци дати дтпочити бѣ

дному чесному чоловѣкови ; аджежь бо за дармо повертався

на устахъ слово чесный чоловѣкъ ; аджежь бо зро

били въ конци конемь чесного чоловѣка, и нема писателя ,

котрый бы не ѣздивъ нана нѣмъ , поганяючи батогомъ и

всѣмъ, що подъ руки попаде ; аджежь бо заморили чесно

то чоловѣка до тои степени, що теперь нема на нѣлъ

чи тѣни чесноты , а остались только шкора и кости мѣ

сто тѣла ; аджежь бо лицемѣрно призывають чесного чо

ловѣка ; аджежь бо не поважаютъ чесного чоловѣка. Нѣ,

пора наконець припрячи й пройдисвѣта. и такъ, припря

жѣмъ єго, того шельму пройдисвѣта !

Темне и скромне походженье нашого героя . Родичѣ

були дворяне, але чи гербови , чи особисти , Богъ ихъ

знає. Лицемъ днъ не бувъ подобный до нихъ ; принайменше

своячка, що була при его родинахъ, низенька, коротенька

женщина, котрыхъ звычайно называютъ гарбузками, взяв

аши въ руки дитину, скрикнула : „ Зовсѣмъ не такій вый

шовъ, якъ я думала ! Єму бы выпадало удатися въ бабку

по матери, и було бы лѣпше, а онъ удався , такъ таки ,

якъ говорить приповѣдка : нѣ въ маму нѣ въ отця,

авъ проѣжджого молодця“ .
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коли

за тыми

Житье зъ разу поглянуло на него якось квасно-не

прихильно, крозь якесь мутне, снѣгомъ занесене оконечко :

нѣ друга , нѣ товариша въ дитиньствѣ ! Маленька клѣточка

съ маленькими окнами, що не дтчинялися нѣ зимою нѣ лѣ

томъ ; батько хоровитый чоловѣкъ, въ довгой капотѣ

и въ плетеныхъ берлячахъ , набутыхъ на босу ногу ,

що нестанно здтхавъ ходячи по свѣтдици и плювавъ

до стоячои въ кутѣ сплювачки ; вѣчне сидженье на лавцѣ ,

съ перомъ въ рукахъ, атраментомъ на пальцяхъ и навѣть

на губахъ ; вѣчный наказъ передъ очима : Не бреши ,

будь послушный
старшимъ и носи чесноту въ серци ;

вѣчне шарканье и чалапанье берлячѣв'ь по свѣтлици, знако

мый, а завсѣгды строгій голось : Чи зновь дурницѣ ро

бишь ! " (голосъ той все отзывався в'ь ту хвилю,

хлопчина, навкучивши
собѣ одностайну

роботу, припису

вавъ до буквы яку небудь карлючку або хвостикъ); и вѣ

чно знакоме, а завсѣгды неприємне чутье, коли въ слѣдъ

словами кончикъ его уха скручувався дуже бо

лючо ногтями довгихъ, зъ заду подобравшихся пальцѣвъ :

ось бѣдна картина Єго початкового дитиньства, о котромъ

медво заховалася у него блѣда споминка. Але въ житю

все вмѣнюєся быстро и живо : и въ одинъ день съ пер

шинъ веснянымъ сонцемъ и розігравшимися потоками

батько взявъ сына и выѣхавъ съ нимъ на тарадайцѣ, ко

тру тягла бoчaстa лысоморда шкапина, звѣсна у коньскихъ

барышниковъ иддъ назвою сороки ; поганявъ нею возникъ,

маленькій горбатый чоловѣчокъ, праотець одинокои крѣпо

сной родины , належачои до Отця Чичикова ; горбачь той

сповнявъ майже всѣ обовязки въ домѣ. На сороцѣ воло

клись они больше якъ повтора дня ; ночували въ дорозѣ,

перевозилися черезь рѣку, закусували холоднымъ пиро

гомъ и печеною бараниною, и ажь на третій день рано

доѣхали до мѣста .

Передъ хлопчиною блыснули неожиданою пышноток

мѣйски улицѣ, передъ котрыми днъ колька минуть рознявъ

ротъ. За тымъ сорока шубовснула разомъ съ тарадайкою

въ яму, котрою зачинався вузкій переулокъ, весь похи

дөный до долу и заваленый болотомъ; довго працювала

силы и мѣсила ногами , подгонюванаона тамъ 3ъ всей
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и горбачемъ и самымъ паномъ, и въ конци затягда ихъ на

невеличке подворье, стоячө на косогорѣ, съ двома розцвив

шими яблунями передъ старенькимъ домикомъ и садикомъ

позадъ него, низенькимъ, маленькихъ , зложенымъ только

зъ рябины , бузины и скрытои въ Єи глубинѣ деревлянои

будочки, крытои драницями, съ вузенькимъ матовымъ око

нечкомъ . Тутъ жила ихъ своячка , похнюплена бабуся, що

все ще кождого ранку ходила на рынокъ и оттакъ су

шила панчохи коло самовара ; она поплескала хлопчика по

дици и полюбовалася, що днъ такій собѣ товстенькій.

Тутъ днъ мусѣвъ остатися и ходити щоденно до клясы

въ мѣйской школѣ. Отець, переночувавши , заразъ на дру

тій день выбрався въ дорогу. При розстаню не пролилась

нѣ одна слезина зъ отцѣвскихъ очій ; днъ давъ єму повъ

рубля мѣди на розходъ и на ласощѣ, и що далеко ва

жнѣйше, давъ розумну науку. „ Гляди жь, Павлусю :

учися , не роби дурниць, не пустуй, а большь надъ все —

догоджуй учителямъ и наставникамъ. . Коли будешь дого

джувати начальникови, то хоть и въ на уцѣ не вспѣєшь

и таланту Богь не давъ, таки подешь въ гору и всѣхъ

выпередишь. Съ товаришами не водися : они тебе добру не

научатъ, а коли вже безъ того не можна, то водися съ

такими , котри богатѣйша ,богатѣйши , щобы въ разѣ потребы

они могли тобѣ стати вь пригодѣ. Не угощай и не частуй

нѣкого , а радше веди себе такъ, щобы тебе угощали ,

а найбольшь надъ все бережи и складай копѣйку :

рѣчь найпевнѣйша надь все на свѣтѣ . Товаришь або при

ятель тебе ошукає и въ бѣдѣ першій тебе выдасть , а ко

пѣйка не выдасть, хоть бы въ якой бѣдѣ ты находився ,

Все зробишь и всѣхъ на свѣтѣ переймешь копѣйкою . “

Давши таку науку , батько розстався съ сыномъ и по

длентався зновъ до дому на своѣй сороцѣ, и отъ того

часу сынъ нѣколи вже не видавъ вго ; але слова и науки

запали єму глубоко въ душу.

ІІавлусь сейчасъ отъ другого дня почавъ ходити до

Особливыхъ способностей до якои небудь науки

у него не оказалося ; Отзначався днъ больше пильностю

и огрядностю ; але за то у него показався чи малый ро

зухъ практичный. Онъ сейчасъ помѣркувавъ и порозумѣвъ

тая

класы .
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днъ высу

дѣло и повѣвъ себе супроти товаришѣвъ именно такимъ

способомъ, що они его угощували , а днъ ихъ не только

по нѣколи не погостивъ, але навѣть иногдѣ, припрятавши

отримане угощенье, оттакъ продававъ назадъ имъ самымъ.

Ще дитиною, днъ умѣвъ вже отказати собѣ у всѣмъ.

Зъ дарованои батькомъ поврублѣвки днъ не выдавъ нѣ

копѣйки, противно, ще того самого року зробивъ до неи

прирость, показавши поворотливость майже незвычайну.

Вылѣаивъ въ воску пташка , помалювавъ его и продавъ

дуже корисно. Потому, въ протягу якогось часу пустився

на други спекуляціи, именно на ось яки : накупитъ було

на рынку ласощѣвъ и сяде въ клясѣ бѣля тыхъ, що

богатѣйши : якъ только запримѣтить, що товариша зачи

нає млoити знакь подступаючого голоду

ває єму на показъ зъ подъ лавки, нѣбы то не хотячи,

кончикъ медяника або булки, и розъоxотивши єго , бравъ

грошѣ розмѣрно до апетиту. Два мѣсяцѣ днъ промучився

у себе на кватирѣ безъ супочинку съ мышею, котру за

садивъ въ маленьку деревляну клѣточку, и допровадивъ

въ конци до того, що мышь ставала на задни лапки,

гала и вставала за приказомъ, и продавъ ви опосля та

кожь дуже корисно. Коли набралося грошій до пяти ру

блѣвъ, днъ мѣшочокъ зашивъ, и почавъ збирати въ дру

гій. Супроти начальства днъ провадивь себе ще розу

мнѣйше. Нѣхто не вмѣвъ такъ смирно сидѣти на лавцѣ.

Треба запримѣтити, що учитель дуже любивъ тишину

и смирне захованье, а не могъ терпѣти розумныхъ и острыхъ

хлопчикдвъ : єму здавалося , що они конечно мусять зъ

него смѣятися . Досыть було тому, котрый попавъ у него

подъ ноту свавольности и остроты, досыть було єму

только рушитися або " якъ небудь не нарокомъ моргнути

бровою, щобы вже попасти въ гнѣвъ . Онъ его

реслѣдувавъ и каравъ немилосерно. „я, братчику, зъ

тебе выжену зухвальство и непокору 14 говорив'ь днъ,

„ я тебе знаю на - скрозь , якъ и ты себе не

Ось ты у мене поклячишь собѣ !
ты у мене

собѣ попостишь ! “ и бѣдный хлопчина, самъсамъ не знаючи

за що, набивавъ собѣ колѣна и мучився голодомъ цѣлыми

днями . „Способности и таланты ! все те дурниця !“ мо

ля

пе

самъ

знаешь.
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хованя .

влявъ днъ : я гляджу только на захованье . я поставлю

найлѣпши ноты у всѣхъ наукахь тому, хто нѣ въ зубъ

нѣчого не вмѣє, а похвально заховуеся ; а въ комъ я бачу

непокорный духъ и насмѣшливост
ь
, я тому нулю, хоть

днъ и Сольона заткни за поясъ ! “ Такъ говоривъ учитель ,

котрый на смерть не любивъ Крылова за то, що той ска

завъ : „По мнѣ жь лучше пей, да дѣло разумѣи “, и за

всѣгды розповѣдавъ, съ роскошнымъ выразомъ въ лици

и въ очохъ, якъ то въ той школѣ, де днъ учивъ попе

реду, така була тиша, що чути було, якъ муха летить,

що нѣ одинъ ученикъ въ протягу цѣлого року не кашель

нувъ и не высѣкався въ клясѣ, и що до самого звонка не

можь було познати , чи бувъ тамъ хто, чи нѣ. Чичиковъ

отъ разу порозумѣвъ начальника и якого днъ вымагає за

Не ворухнувъ днъ нѣ окомъ нѣ бровою подчасъ

школьной годины , хоть бы тамъ и скъ щипали вго зъ заду ;

скоро только роздавався звонокъ, днъ прожогомъ кидався

и подававъ учителеви попередъ всѣхъ шапку триушку

(учитель ходивъ въ триушцѣ) ; подавши триушку, днъ вы

ходивъ першій зъ клясы и старався сь нимъ раздвъ зо три

пострѣчатися на дорозѣ, разъ въ разъ зникаючи шапку.

Дѣло удалось цѣлковито. За цѣлый часъ пробуваня въ

школѣ сидѣв . днъ мѣжь першими и при выходѣ одержавъ

найкрасшу класификацію, свѣдоцтво и книжку съ золотыми

буквами за прикладну пильность и благонаде

Выйшовши зъ школы, днъ бувъ вже

молодцемъ досыть принадной поверховности, съ подбо

родкомъ потребуючимъ бритвы. Въ ту пору всерь его

батько . Bь наслѣдствѣ лишились єму чотири выходжени

домашни шапочки, два стари сурдуты подбити бараномъ

и незначна сума грошій. Батько, якъ видно, умѣвътолько

давати раду, як складати копѣйку, а самъ наскладавъ ви

не богато. Чичиковь туй таки продавъ старенькій дворикъ

съ нѣкчемною землицею за тысячу рублѣвъ, а родину кре

паковъ перевѣзъ до мѣста, надѣючися поселитися въ нѣмъ

и занятися службою. Въ ту саму пору выгнали зӧ школы,

за дурноту чи за яку другу провину, бѣдного учителя ,

котрый такъ дуже любивъ тишину и похвальне захованье.

Учитель зъ горя почавъ пити ; въ конци и пити вже не

ж не захованье.
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ска

завши :

сказавъ

стадо за що ; хорый, безъ кусника хлѣба и помочи, про

падавъ днъднъ десь въ нетоплендиъ, темномъ закамарку.

Бувши ученики Єго , розумники и дотепни ки “ , въ котрыхъ

ненастанно єму привиджувалася непокора и насмѣшливость,

довѣдавшися оєго нужденномъ положеню, зобрали заразъ

же для него дещо грошій, попродавши навѣть богато по

трѣбного ; одинъ только ilавлусь Чичиковъ дтмовився

тымъ, що не має нѣчого, и данъ якійсь пятачокъ срѣбла ,

котрый заразъ товаришѣ таки звернули єму назадъ,

„Ехъ, ты жила ! “ Закрывъ лице руками бѣдный

учитель, коли почувъ о такомъ поступку своихъ бувшихъ

учениковь ; слезы градомъ закапали зъ погасаючихъ очій,

мовь пятнайцятилѣтной дитинѣ : „ При смерти на одрѣ до

вѣвъ Богь заплакати ! днъ слабымъ голосомъ,

и важко здтхнувъ, якъ почувь про Чичикова, и туй таки

додавъ : „ Ехъ, Павлусь: отъ якъ перемѣнявся чоловѣкъ !

адже жь якій бувь скромнесенькій ! нѣчого буйного

шовкъ! Ошукавь, сильно ошукавъ.... "

А все таки годѣ сказати, щобы природа нашого ге

роя була така сыра и тверда, и щобы серце въ нѣмъ

було такъ за умерше, щобъ днъ не знавъ нѣ жалости нѣ

сповчутя. Онъ почувавъ и жалость и милосердье, днъ на

вѣть хотѣвъ було помочи, та только, щобы на то не вы

дати значной сумы , щобы не рушати вже тыхъ грошій,

котрыхъ назначено було не рушати ; словомъ отцѣвска на

ука : „ Бережи и складай копѣйку “ не пошла въ мѣсъ .

Аде нѣмь було привязаня до
грошій для

грошій, въ нѣмъ не було скнырства и скупости . Нѣ, не

ними поводився днъ : єму маячилося въ будущинѣ житье

съ всѣми роскошами , достатками : повозы,

домъ прекрасно заосмотреный, смачни обѣды Ось що

ненастанно носилося въ єго головѣ. Щобы въ конци , по

тому, съ часомъ доступити непремѣнно всего того , ось

въ якой цѣли береглася конѣйка , скупо уймалася до поры

и еобѣ и другому. Коли проѣздивъ коло него богачь на

гарной легенькой бричцѣ, съ богато запряжеными коньми,

днъ якъ вкопаный зъупинявся на мѣсци, и оттакъ про

буркавшися, мовь по довгомъ снѣ, говоривъ : „А прецѣнь

же бувъ конторщикомъ (субъектомъ), волосье носивъ въ

въ не

съ всякими
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занятись все и

a якесь своимъ

кружокъ ! “ и все, що только отзывалося богацтвомъ и до

статкомъ, робило на него враженье незглубиме для него

самого . Выйшовши 30 школъ, онъ не хотѣвъ навѣть от

почити : такъ сильне въ нѣмъ було бажанье чимъ скорше

принятися за дѣло и службу. А все таки, помимо по

хвального свѣдоцтва, съ великимь трудомъ примѣстився днъ

въ казенной палатѣ. и въ далекихъ закамаркахъ потрѣбна

протекція. Мѣсце досталось вму мизерне : пенсій трий

цять чи сорокъ рублѣвъ на рокъ. Але днъ рѣшився го

рячо службою , побѣдити перемочи.

и справдѣ, терпеливость, самоотверженье и ограниченье

потребъ показавъ днъ нечуване. Оть ранного ранку до

позного вечера, не упадаючи нѣ духомъ нѣ тѣломъ, писавь

днъ, весь зарытый въ канцелярски паперы , не ходи въ до до

му, спавъ въ канцелярскихъ комнатахъ на столахъ, обѣдавъ

инколи съ сторожами, и при всѣмъ томъ умѣвъ заховати опрят- -

ность, порядно убратися , надати лицю принадный вы

разъ навѣть благородство рухамъ.

Треба бо сказати, що урядники в палатѣ особливо Отзна

чувалися непринадностю и нерозумомъ. У иншихъ лиця

були немовь печеный хлѣбъ : щок у роздуло въ одинь

бокъ, подбородокъ перекривило въ другій, горѣшну губу

подняло мѣхуремъ, а до того въ додатку она й перепукла

ся ; словомъ зовсѣмъ не хорошо. Говорили они всѣ якось

то строго , такимъ голосомь, немовь бы збиралися когось

забити ; приносили части жертвы Бакхови, доказуючи та

кимъ способомъ, що въ славяньской природѣ лишилося ще

чимало останковъ поганьства ; приходили навѣть часами до

“қанцелярій, якъ то кажуть, закроплени, черезъ що въ кан

целярій було не гарно и воздухъ подвойно бувъ не бла

Товонный. Мѣжь тыми урядниками годѣ було не запри

мѣтити и не отзначити Чичикова, представляючого у всѣмъ

цѣлковите противеньство и принадностю лиця и привѣт

нымъ голосомъ и цѣлковитымъ неуживаньемъ нѣякихъ го

рячихъ напитковъ. Але при всѣмъ томъ трудна була єго до

рога. Попався днъ пддъ начальство якомусь вже перестарѣло

ху канцөлистѣ, котрый бувъ образом , якоись камѣннои нечу

дости и незрушимости : вѣчно однакій, неприступный, нѣколи
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хоть

и по хоть

въ житю не показавшій на своѣмъ лици усмѣшки, не при

витавшій нѣ разу нѣкого, хочь бы только запытаньехъпро

здоровлье. Нѣхто не видавъ, щобы онъ хоть разъ бувъ

не тымъ, чимъ завсѣгды, хоть на улици, хоть у себе до

ма ; бы
разъ

днь чѣмъ небудь занявся хоть

бы напився до пяна
пяному бь засмѣявся ;

бы навѣть унѣсся дикою радостю , якъ уносится розбой

никъ въ пяну минуту ; але навѣть тѣни не було въ нѣмъ

нѣчого такого. Нѣчого небуло въ нѣмъ цѣлковитого : нѣ злого

нѣ доброго ; страшнымъ только являвся въ нѣмъ бракъ

всего того. Черство-мармурове лице єго , без всякои рѣзкой

неправильности, не було зовсѣмъ подобне до якого небудь

другого ; въ строгой ровномѣрности мѣжь собою були всѣ

черты его . Одни только густа рябины та дзюбатины, котры -

ми було понатыкане, причисляли его до числа тыхъ лиць,

на котрыхъ посля народного выраженя , чортъ приходивъ

що ночи молотити горохь. Бачилось, що нема такой силы ,

котра бы здужала подласкатися до такого чоловѣка и по

зыскати єго прихильность : але Чичиковъ все таки попро

бувавъ. Зь разу днъ почавъ догоджувати єму въ

кихъ незамѣтныхъ подробицяхъ : придивився уважно, якъ

були затинани пера, котрыми онь писавъ , и приладивши

колька такъ само, клавъ єм у за кождымъ разомъ ихъ подъ

руку ; здувавъ и змѣтавъ зъ єго стола иѣсокъ и табаку ;

роздобувъ нову затычку для его каламаря ; вышукавъ десь

€ го шапку , препогану шапку, якаяка только коли небудь

истнувала вь свѣтѣ, и за кождымъ разомь клавъ ви побочь

него на хвилю передь законченьемъ канцелярійнои годины ;

чистивь єму плечѣ, коли той замазавъ ихъ вапномъ о стѣ

ну. Но все те осталося рѣшучо безь найменшого знаку,

такъ якъ коли бъ нѣчого того й не було зроблено. Въ

конци днъ пронюхавъ єго домашне, родинне житье ; дознався ,

що у него була доросла донька, съ лицемъ такожь похо

жимъ на то, якъ коли бы на нѣмъ по

горохъ. Зъ того боку днъ задумавъ подвести приступъ.

Дознавшися, до якои церкви приходила она що недѣдѣ,

Онъ кождымъ разомъ стававь насупротивъ неи, чисто одѣтый,

съ сильно накрохмаленымъ повкошулькомъ , и дѣло вдшло

на удачу : подався строгій начальникъ и запросивъ его на чай .

вся

ночахъ Ходочено



253

таткомъ

скавъ Єго

и въ канцеляріи не встигли оглянутися , ажь ось дѣло

уладилося такь, що Чичиковъ переѣхавъ до него до дому,

зробився потрѣбнымъ и конечнымъ чоловѣкомъ, купувавъ

муку и цукоръ, съ донькою поводився якъ съ нареченою,

называвъ канцелиста и цѣлувавъ €го въ руку.

Всѣ въ палатѣ догадувалися , що въ конци лютого, передъ

великимъ постомъ, буде весѣлье . Строгій канцелистъ по

чавъ навѣть хлопотати за него у начальства, и по якомсь

часѣ Чичиковъ самъ засѣвъ канцелистомъ на одно свѣжо от

крыте опорожнене мѣсце. Въ томъ бачится и лежала вся

цѣль Єго зносинъ съ старымъ канцелистоми ,
бо

заразъ же

свой куферъ днъ бдославъ потаємно до дому, а на другій

день днъ вже опинився на другой кватирѣ, старого кан

цөлиста переставъ называти таткомъ и не цѣлувавъ Єго

больше въ руку, а о весѣлю такъ дѣло и замялося, немовь

и зовсѣмъ нѣчого непочиналося . А прецѣнь же, зустрѣча

ючися съ нимъ, Чичиковъ за кождымъ разомъ щиро сти

руку и запрошувавъ на чай, такъ що ста

рый канцелисть не бачучи на вѣчну ровнодушность и

тверду незрушимость , за кождымъ разомъ потрясавъ

головою и воркотавъ собѣ пддъ носомъ : „Ошукавъ, ошу

кавъ чортовъ сынъ ! “

Се бувъ самый найтруднѣйшій порогь, черезъ ко

трый днъ переступивъ. Огъ той поры пошло вже лекше

и гладше . Онъ ставъ чоловѣкомъ замѣтнымъ. Все показало

ся въ нѣмъ, чого треба для такого становища : и приєr

ность въ оборотахъ та покупкахъ, и зручность въ дѣло -

выхъ зносинахъ. С такими средствами въ швидкомъ часѣ

роздобувь днъ тоє, що назывався хлѣбне мѣсце, и по

користувався нимъ якъ найлѣаше . Треба знати, що въ той

самъ часъ зачалися були дуже строги переслѣдуваня вся

кихъ хабардвъ „взятковъ “ . Переслѣдувань онь не наля

кався , але сей часъ повернувъ ихъ на свою користь

показавъ таку незвычайну проворность , яка показує

ся у насъ только въвъ часы притиску. Дѣло днъ ула

дивъ ось якъ. Скоро только приходивъ проситель и ся

гавъ рукою до кишенѣ, щобы вытягнути оттамъ звѣсни.

рекомендуючи письма съ подписомъ княза Хованского, якъ

у насъ въ Россіи звыкли называти банкноты , Чичиковъ

тутъ же съ усмѣшкою : „Нѣ, нѣ “ , говоритъ, „вы думаєте,

и
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що я .... нѣ, нѣ ! Се наша повинность, нашь обовязокъ ;

безъ всякои отплаты мы повинні зробити. Въ томъ дѣлѣ

вже вы не турбуйтеся ; заразь завтра все буде зроблене.

ІІозвольте лишень знати, де ваша кватира ; вамъ и захо

дитися не треба самымъ : все вамъ принесуть до дому . “

Очарованый проситель вертався до дому трохи не под

скакуючи зъ радости, и все думавъ : „ Ось въ конци чо

ловѣкъ, якихъ здалобыса больше : се по просту дорого

цѣнный брилянтъ ! “ Але чекав проситель день, другій

не приносять паперовъ до дому ; на третій то само. Онъ

въ канцелярію справа ще й не зачиналася ; днъ до до

рогоцѣнного брилянта. „ Ахъ, даруйте ! “ говорить Чи

чиковъ дуже чемненько, вхопивши Єго за обѣ руки ,

у насъ такъ богато було роботы ! але заразъ завтра все

буде зроблене, завтра всенепремѣнно! Би Богу, менѣ ажь

совѣсно ! “ и все те въ супроводѣ самыхъ очаровуючихъ.

руховъ. Коли при томъ розверталася яка небудь пола

шляФрока , то рука въ той же хвилиночцѣ старалася по

правити дѣло и придержати полу. Але анѣ завтра, анѣ

позавтра, анѣ на третій день не несутъ паперовъ до дому.

1Проситель иде до головы по розумъ : та годѣ, чи нема

въ томъ чого ? Вывѣдує говорятъ : „Треба дати писа

рамъ. „ Чому жь бы не дати ? я готовъ дати по че

твертаку писарямъ
14

скрикає проситель.
Та чого жЬ

бо вы горячитеся ? “ дтповѣдають єму : „оно такъ и выйде :

писарямъ и ддстанеся по четвертаку, а решта пъде на

чальству. “ Бье себе поБье себе по чолѣ недогадливый проситель

и клене, на чѣмъ свѣтъ стоитъ, нови обычаѣ и чемне ,

благородне поведенье урядниковъ. „ Попереду, було , зна

єшь бодай, що робити : принѣсъ управителеви канцелярія

червоненьку, и справа готова ; а теперь по бѣленькой,

тай ще тиждень часу протратишь, пока догадаєшся ....

чортъ бы побравъ безкорысность и урядницке благород

ство ! “ Проситель, розумѣеся, правду каже ; але за то те

перь нема хабарниковъ : всѣ управителѣ канцелярій пре

чесни и преблагородни люде : тӧлько секретарѣ и писарѣ

поганцѣ .

Швидко представилося Чичикову поле далеко обшир

нѣйше : утворилася комисія для выбудуваня якогось ка

1
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съ але чи кли

сыть якось

зенного , дуже великого будынку. До той комисіи примо

стився и днъ и показався однымъ въ найдѣяльнѣйшихъ чле

новъ. Комисія сей же часъ приступила до дѣла. Іѣсть

лѣтъ побивалася тымъ будынкомъ :

матъ перепинявъ, чи матеріалъ бувъ вже такій , до

того , що казенный будынокъ
не росъ

высше Фундаменту . А мѣжь тымъ въ другихъ концяхъ

мѣста у кождого члена комисии показалося по одному

гарному домови горожаньской архитектуры : видно, грунтъ

землѣ бувь тамечка крацій. Члены вже зачинали благо

деньствувати и почали заводити собѣ родины. Туть ажень

и теперь ажень почавъ Чичиковъ по трошка вынутувати

ся зъ подъ строгихъ законовъ стремезливости и невмоли

мого свого самортреченя . Тутъ ажень днъ въ конци змяг

чивъ свой довголѣтный постъ, и показалося , що днъ зав

сѣгды не чужій бувъ всякихъ розкошій, отъ котрыхъ

умѣвъ удержатися въ лѣта горячои молодости , коли
коли нѣ

одинъ чоловѣкъ въ повнѣ не панує надъ собою. Показа

лися деяка люксусы : днъ нанавъ досыть гарного кухаря,

накупивъ тоненьки голяндски сорочки. Вже сукна купивъ

днъ собѣ такого, якого не носила вся губернія , и отъ той

поры почавъ держатися больше вишневыхъ ибронзовыхъ

цвѣтовъ съ ясными пасмугами ; вже закупивъ онъ прекра

сну пару коней, и самъ державъ повозы ; вже завѣвъ

днъ обычай вытиратися губкою, намоченою въ водѣ змѣ

шандй съ кольоньскою водою ; вже купивъ бнъ дуже не

дешево якесь мыло , що надавало гладкость

шкорѣ, вже.... Але наразъ, на мѣсце попередного забудь

кa пpиcлaный бувъ новый начальникъ, чоловѣкъ воєнный,

острый, ворогъ хабарниковъ и всего , що зовеся неправ

дою. Заразъ на другій день днъ переполошивъ всѣхъ до

одного , зажадавъ рахунковъ, побачивъ недоборы , на ко

ждомъ кроцѣ недостаючи сумы , зaвважавъ въ той таки

хвили домы гарной горожаньской архитектуры — и пошла

переборка. Урядниковъ подтставлюван
о

зъ урядовъ ; до

мы горожаньской архитектуры забрано для скарбу и по

вернено на всяки богоугодни заклады и школы для кан

тонистовъ ; все було розбите на пухъ, а Чичиковъ больше

дтъ всѣхъ другихъ. Лице его наразъ, помимо свови при

и дольскъ
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ємности , не вподобалось начальникови , чому именно,

Богь знає : иногдѣ навѣть по просту на те не буває нѣя

кои причины, досыть того, що начальникъ зненавидѣвъ

вго на смерть. Але позаякъ все жь таки начальникъ бувъ

чоловѣкъ воєнный, значится, не розумѣвъ всѣхъ тонкостей

цивильныхъ выкрутовъ и подходовъ, то по якдиось часѣ,

при помочи отвертой поверховности и удачного приноро

вленя до всего , подмостилися до него въ €го ласку други

урядники, и новый справедливый начальникъ швидко опи

нився въ рукахъ ще большихъ крутарѣвъ, котрыхъ днъ

и зовсѣмъ не подозрѣвавь о крутарство ; днъ навѣть бувъ

вдоволеный, що прецѣнь добравъ собѣ людій, якъ нале

жится, и не на жартъ похвалявся своєю быстрою умѣло

розпознавати способныхъ людій. Урядники ско

ренько збагли вго вдачу и характеръ.вго вдачу и характеръ. Всѣ, що только

були подъ єго начальствомъ, зробилися страшными гони

телями неправды : всюды , въ всѣхъ дѣлахъ они переслѣ

дували ви, якь рыбакъ остями переслѣдує яку небудь мя

систу бѣлугу, а переслѣдували ви съ такимъ щастьемъ,

що въ короткомъ часѣ у кождого набралося по колька ты

сячь капиталу.

Въ ту пору навернулися на путь истины много по

передни урядники , и зӧстали зновъ приняти на службу.

Але Чичиковъ вже нѣяким способомъ не могъ вкрути

тися ; хочь и якъ старався та побивався за нимъ, спону

каный письмами князя Хованского, першій секретарь, цѣл

ковито розумѣючій управляти генераловымъ носомъ ; але

ту вже днъ рѣшучо не могъ нѣчого зробити. Началь

никъ бувъ таковскій чоловѣкъ, що хоть єго й водили за

ндсь (впрочѣмъ безъ єго вѣдома), але за то вже, коли въ

голову вму запала яка небудь думка, то она тамъ буда

зовсѣмъ такъ, якъ зелѣзный гвоздь ; нѣчимъ не можна

було ви оттамъ вытеребити. Все, що могъ зробити хи

трый секретарь , було знищенье заплямленого отставного

свѣдоцтва, тай до того вже спонукавъ днъ начальника не

инакше, якъ милосердьемъ, вымалювавши єму въ живыхъ

краскахъ зрушуючу медолю нещасливои родины Чичикова,

котрои, на щастье , у него не було.

Ну, що жь ! сказавъ Чичиковъ, зачѣпивъ,
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потягнувъ, урвалося и поминай якъ звали . Плачемъ ли

хови не поможешь, треба дѣло" робити. “ и ось рѣшився

днъ на ново зачати карієру, на ново узброитися терпели

востю, на ново ограничитися у всѣмъ, хоть и якъ свобо

дно та гарно впередъ бувъ розвернувся . Треба було пере

ѣхати до другого мѣста, щобы тамъ ще дораблятися долѣ.

Та все те якось не лѣпилося. Два-три занятя онъ мусѣвь

перемѣнити въ дуже короткомъ часѣ : занятя були якісь

надто вже погани, низки. Треба бо знати, що Чичиковъ

бувъ такій приличный чоловѣкъ, якій только коли небудь

ходивъ по земли. Хоть и мусѣвъ днъ въ початку вешта

тися въ брудномъ товариствѣ, але въ души своѣй днъ все

хоронивъ чистоту, любивъ, щобы въ канцеляріяхъ були

столы зъ лякерованого дерева и щобы все було благо

родне. Нѣколи не позволявъ днъ собѣ въ бесѣдѣ не

приличного слова и завсѣгды обижувався, коли

вахъ другихъ людій видѣвъ недостачу належного поважаня

для уряду або стану. Читателеви , думаю, приємно буде

почути , що днъ що два дни перемѣнювавъ на собѣ бѣ

лизну, а лѣтомъ, въ пору спекоты, навѣть що день : вся

кій хочь троха неприємний запахъ роздразнювавъ его .

Зъ той то причины днъ кождого разу , коли Петрушка

приходивъ розбирати або роззувати Єго, затыкавъ собѣ

въ носъ гвоздикъ ; и въ многихъ злучаяхъ нервы у него

були дразливи, якъ у дѣвчины ; и для того то важко єму

було опинятися зновъ въ тыхъ верствахъ, де все отзыва

лося шумовкою и неприличными поступками. Хоть и яку

крѣпився днъ духомъ, а все таки похудѣвъ и навѣть по

зеленѣвъ въ пору притиску. Вже було днъ зачинавъ пов

нѣти и приходити до тыхъ круглыхъ, приличныхъ Формъ ,

читатель заставъ его при заключеню съ нимъ

знакомства , и вже не разъ, поглядаючи въ зеркало , подуму

мавъ онъ о многихъ приємностяхъ ожѣночцѣ, одѣ

точкахъ, и усмѣхъ прояснявъ лице єго за такими мы

слями ; але теперь, коли якось злучайно заглянувъ въ зер

кало, не могь днъ удержатися , щобы не скрикнути :

„ Матѣнко моя пресвятая ! якій же се я ставъ поганый ! 4

и довго олдсля днъ не хотѣвъ заглядати до зеркала. Але

все переносивъ нашъ герой, переносивъ крепко , терпеливо

17

Мертві душѣ, м . Гоголя.

въ якихъ
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и
переносивъ, перейшовъ на службу при пограничной

коморѣ. Треба сказати, що тая служба давно становила

таємный предметъ єго бажань. Онъ видѣвъ, яки елегантски

предметики перепадали до рукъ коморовымъ урядникамъ,

яки порцеляны и батисты пересылали они кумочкамъ, тѣ

тусямъ и сестрицями. Не разъ давно вже днъ говоривъ

здтхаючи : „ Отъ куды бы перебратися : и границя подъ

носомъ, и просвѣчене товариство, а якихъ тоненькихъ го

ляндскихъ сорочокъ можна придбати ! “ Треба додати , що

при томъ днъ помыслявъ єще о окремомъ родѣ Францус

кого мыла , котре надавало надзвычайну бѣлость и свѣжбсть

лицю. Якъ оно называлося, Богъ Єго знає, але обсля его

переконаня мусѣло находитися на граници. и такъ днъ да

вно бы хотѣвъ бувъ на комору, та только спиняли Єго

всѣляки бѣжучи користи зъ будовничои комисии, и днъ

мѣркувавъ собѣ справедливо, що комора, якъ бы оно тамъ

не було, все ще не больше, якъ журавель на небѣ, а ко

мисія вже була синиця въ рукахъ. Але теперь днъ рѣ

шився, будь що будь, добратися до коморы, и добрався.

До службы своєи взявся днъ съ надзвычайнымъ запаломъ.

Бачилось, сама доля назначила ему бути урядникомъ при

коморѣ. Подобнои. росторопности, догадливости и прозор

ливости не только не видано, але и не чувано нѣколи.

Черезъ три-чотыри тыжнѣ днъ вже такъ вжився въ ко

моровый надзоръ, що знавъ, однымъ словомъ, все : навѣть

не важивъ, не мѣрявъ, а по Фактурѣ познававъ, колько

въ якой штуцѣ аршиновъ сукна або другой матеріи ;

въ руку звитокъ, днъ могъ сказати отъ разу ,

колько въ нѣмъ Фунтовъ. Щожь тыкався ревизій, то туть,

якъ выражалися сами навѣть єго товаришћ, у него по

просту бувъ песiй нюхъ : не можь було не чудуватися,

видячи , отки у него бралося только терпеливости , щобы

обмацати кождый гудзичокъ, и все те робилося съ забій

чою повольностю и неимовѣрною чeмнoстю. И въ ту пору,

коли обшукувани бѣсилися , лютилися и почували злобну

охоту перебити штовшками вго солоденьку Физиогномію,

днъ, не змѣняючи нѣ выразу лиця нѣ чемного обходженя ,

примовлявъ лишень : „А будьте ласкави крыхоточку побез

покоитися и встати !“ або : „ А позвольте, прошу, ласкава

взявши
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панѣ, потрудитися до другой свѣтлички : тамъ жена одного

нашого урядника має вамъ щось сказати ! “ або : „ IIозвольте,

ось я ножичкомъ крылдточку надворю подшивку вашого

плаща
и говорячи тов, днъ вытягавъ оттамъ шалѣ,

хусточки , ровнодушно, якъ зза власной пазухи . Навѣть

начальники говорили , що се бувь чортъ а не чоловѣкъ :

днъ вынаходивъ въ колесахъ, дышляхъ, коньскихъ ухахъ

и Богъ знав въ якихъ мѣсцяхъ, де бы нѣякому авторови

не прійшло на думку залѣзти и де позволявся залазити

(однымъ только урядникамъ надграничной коморы ; такъ,

що бѣдный подорожный, переѣхавши черезь границю, все

ще черезъ колька минуть не могь отямитися и обтираючи

потъ, що дробною росою повыступавъ на тѣлѣ, только

хрестився и приговорювавъ : „Ну, ну ! “ Положенье его

дуже було подобне до положеня школяря , що выбѣгає зъ

секретной свѣтлицѣ, де начальникъ було закликавъ его,

буцѣмъ то хотячи дати єму якусь науку, але замѣсто того

выпаривъ зовсѣмъ несподѣванымъ способом . Черезъ не

довгій часъ про него не можь було дыхати контрабанди

Се була погроза и роспука всего польского жи

довства. Чесность и неподкупность єго була непереможена,

майже надприродна. Онъ навѣть не наскладавъ собѣ нево

лачкого капиталика зь всѣлякихъ поконфискованыхъ това

ровъ и подтбираныхъ деякихъ предметиковъ, не отдава

ныхъ до скарбу для уникненя злишной переписки . Така

щиро -безкорысна служба не могла не зробитися предме

томъ загального подиву и не дойти въ конци до вѣдомо

одержавъ высшу рангу, и слѣдомъ

за тымъ представивъ проєктъ вылапати всѣхъ контра

бандистовъ, та просивъ только о средства, щобы могъ

санъ его выповнити . € м у сей же часъ отдано коменду

и надано необмежене право робити всяка ревизии. Того

только єму й бажалося. Въ ту саму пору утворилося

сильне товариство контрабандистовь обдумано правильным ,

способомъ ; на милионы обѣцювало корыстій смѣле пред

приємство. Онъ давно вже знавъ онѣмъ, и навѣть отло

вѣвь пoдoслaнымъ для его подкупленя , сказавши сухо :

„Ще не пора. “ Ажь одержавши все подъ свой варядъ,

днъ въ той самой хвили давъ знати товариству, словами :

стамъ.

сти начальства .
Онъ
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свого по

„ Теперь пора ! “ Обрахунокъ бувъ ажь надто правдивый.

Туть за одинъ рокъ днъ могь нахапати только, колько

бы не выгравъ и за двайцять лѣтъ. Попередъ днъ не хо

тѣвъ вступати въ нѣяки зносины съ ними, бо бувъ не

больше, якъ простый пѣшакъ, значится, богато й не одер

жавъ бы ; але теперь.... теперь зовсѣмъ не те дѣло ; днъ

могъ подиктувати условины, яки єму сподобалися. Щобы

дѣло йшло ще гладше, днъ наклонивъ и другого урядника,

товариша , котрый не устоявъ противъ

кусы, хочь бувъ вже волосомъ сивый . Условины заклю

чено, и товариство взялося до дѣла. Дѣла зачалися блы

скучими удачами. Читатель запевно чувавъ такъ часто по

вторювану давну исторію о хитро- мудрой вандровцѣ ис

паньскихъ барановъ, котри, перейшовши черезъ границю

въ подвойныхъ кожушкахъ, пронесли подъ ними на ми

ліонъ брабантскихъ коронокъ. Ся исторія лучилася саме

тогдѣ, коли Чичиковъ служивъ при коморѣ. Коли бъ бнъ

самъ не бувъ вмочивъ руки въ тов предприємство, то пе

вно нѣякимь жидамъ въ свѣтѣ не було бы удалося зро

бити подобну штуку. Посля трёхъ або чотырохъ бараня

чихъ походовъ черезъ границю у обохъ урядниковъ опи

нилося по чотириста тысячь капиталу . у Чичикова, ба

чится , вже перевалило було й за пять сотъ, бо бувь

звиннѣйшій. Богь знає, до якои бы величезной цифры були

выросли благодатни сумы , коли бъ якійсь поганый звѣръ

не бувъ перебѣгь имъ дорогу. Чортъ збивъ зъ глузду

обохъ урядниковъ : урядники, по просту кажучи, побѣси

лися и посварилися нѣ за що. Якось то въ горячомъ спорѣ,

а може й троха подъ напиткомъ, Чичиковъ назвавъ свого

товариша поповичемъ. Той, хоть и направду бувъ попо

вичь, не знати Для чого образився страшенно и дтпо

вѣвъ єму заразъ же крепко и дуже рѣзко, а именно ось

якъ : „Нѣ , брешешь : я статскій совѣтникъ, а не попо

вичь ; то й справдѣ поповичь 14

ще додавъ єму на докбрь для большой досады : „Тай ще

ось, мовлявъ, що ! “ Хоть днъ такимъ способомъ обругавъ

єго, якъ бачимо во всѣхъ боковъ, повернувши на него

саме прозвище, и хоть выраженье Ось , мовлявъ ,

що ! “ могло стати за всю обиду ; а все таки, невдоволеный

а ось ты и потому

тое
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тымъ, днъ пославъ ще на Чичикова потаємный доносъ.

Впрочѣмъ, говорять, що и безъ того була у нихъ сварка

за якусь тамъ жѣночку, свѣжу и гладку, якъ лущена

рѣпа, посля выраженя коморовыхъ урядниковъ : оттакъ,

що були навѣть подкуплени люде , щобы подъ вечерокъ,

въ темномъ закаулку, выбити нашого героя ; а только жь

оба урядники такъ таки й осталися въ дурняхъ, а жѣноч

кою покорыстувався якійсь тамъ штабовый капитанъ Шам

шаревъ. Якъ оно тамъ було въ самомъ дѣлѣ, Богь ихъ

знає ; нехай радше охочій читатель самъ собѣ решту до

компонує. Головна рѣчь въ томъ, що таємни зносины съ

контрабандистами выйшли на явъ. Статскій совѣтникъ,

хоть и самъ пропавъ, а все таки потопивъ и свого това

риша . Урядниковь взяли подъ судъ, сконфискували и засе

квестрували все, що только у нихъ було , и все те на

трянуло въ одинъ мигъ, якъ громъ, на ихъ головы .Якъ

посля чаду, отямились они и побачили съ перелякомъ,

чого наробили. Статскій совѣтникъ не устоявъ противъ

тӧлькой недолѣ , и погибъ десь въ якомось закамарку, але

кодежскій устоявъ. Онъ умѣвъ затаити часть грошенять,

хоть и якъ острый бувъ нюхъ наѣхавшого на слѣдство

начальства . Пустивъ въ хддъ всѣ деликатни пружины

свого розуму, вже надто досвѣдженого, надто добре зна

ючого людій : де подѣйствувавъ приемнымъ обходженьемъ,

де зрушуючою бесѣдою, де покуривъ подхлѣбствомъ, ко

тре въ жадномъ разѣ дѣла не попсув, де подсыпавъ гро

ішенятъ, словомъ обробивъ дѣло принайменше такъ,

що Отправленый бувъ не съ такою нечестю, якъ това

ришь , и выкрутився отъ криминального процесу. Але

вже анѣ капиталу, анѣ рожныхъ заграничныхъ предмө

тиковъ, нѣчого не лишилось єму : на все те найшлися

други охотники . Удержалося у него десять тысяченять,

захованыхъ про чорный день, та два тузины голяндскихъ

сорочокъ, та невеличка бричка, въ якой ѣздатъ безження

панове , та два крѣпосни чоловѣки : возникъ СелиФанъ

и дьокай Петрушка ; аурядники отъ коморы, спонукани

сердечною добротою, лишили єму пять-шѣсть кусниковъ

мыла для захованя свѣжости лиця, ось и все. и такъ

ось въ якомъ положеню зновъ опинився нашь герой , ось
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яка пропасть бѣды нагрянула на єго голову ! Се назы

вавъ днъ : „ потерпѣти въ службѣ за правду.“ Теперь мо

жна бы було думати, що по такихъ буряхъ, досвѣдахъ,

невгодахь судьбы и житейскихъ нещастяхъ, днъ за хався

съ оставiними у него кровавыми десятьма тысяченятами

въ якій небудь сумирный закамарокъ повѣтового мѣсточка,

и тамъ заклякне на вѣки въ перкалевомъ шляФроцѣ, край

Окна низенького домика , розглядаючи въ недѣльни дни

бойку мужиковъ передъ своими окнами, або для освѣженя

проходжуючись до курятника, щобы власноручно оглянути

курку, назначену на завтра на росблъ, и проведе таким

робомъ нешумный, але въ своѣмъ родѣ такожь не безпо

житочный вѣкъ. Але не такъ сталося . Треба дтдати спра

ведливость непереможеной силѣ его характеру. Посля всего

того, що було бы достаточне, коли не убити , то бодай

охолодити и усмирити чоловѣка на вѣки , въ нѣмъ не по

тухла незглубима страсть. Онъ бувь въ горю, въ люто

сти , нарѣкавъ на весь свѣтъ, сердився на несправедли

вбсть судьбы, бѣдкався на несправедливость людій, а все

таки не могь дтречися дтъ новыхъ пробъ. Словомъ, днъ

показавъ терпеливость, передъ котрою нѣчимъ деревляна

терпеливость Нѣмця, що лежить вке въ повольномъ, лѣ

нивомъ ходѣ его крови. Противно, кровь Чичикова грала

живо, и треба було богато розумнон волѣ , щобы наки

нути узду на все те, що такъ и рвалося выскочити и по

гуляти на волѣ. Онъ мѣрк у вавъ, и въ мѣркованю єго ви

дна була не мала часть правды : „ Чому жь именно я ?

За щожь на мене нагрянула бѣда ? Хто жь дрѣмає теперь

на своѣмъ становищи ? всѣ гарбають. Нещасливымъ я не

зробивъ нѣкого : я не ограбив'ь вдову, я не пустивъ нѣ

кого съ торбами ; я користувався только зъ преизбыткову ;

бравъ тамъ, де кождый бравъ бы ; не покорыстувавсь бы я ,

други покорыстувались бы . За щожь други роскошують,

и чому я мушу пропадати , якъ той червакъ ? И що я те

перь ? до чого пригодный ? якими очима буду я теперь

глядѣти въ очи кождому чесному отцю родины ? як не

почувати менѣ грызоты совѣсти, знаючи , що дармо топчу

землю ? и що скажуть потому мои дѣти ? „Отъ“ , скажутъ,

„ батько- скотина : не лишивъ намъ нѣякого маєтку ! “
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чи

Звѣсно вже, що Чичиковь сильно турбувався о сво

ихъ потомковъ. Такій нѣжный предметъ ! Иншій, може

бути , и не такъ глубоко запустивь бы руку, коли бъ не

пытанье, котре, не знати чому, само собою насувався :

а що скажутъ дѣти ? и ось будущій голова родины, якъ

осторожный коть, зиркаючи только однымъ окомъ боками ,

не дивится отки хозяинъ, хапає поквапно все, що

близше піддь руками : чи то мыло стоить, чи свѣчки , чи

сало, чи канарок ь подвернувся иддъ лапу, словомъ, не про

пускає нѣчого . Такь жалувався и плакавь нашь герой ,

а мѣжь тымъ дѣяльність все таки не завмирала въ его

головѣ : тамъ все щось немовь хотѣло будуватися , и до

жидало только пляну . Зновь днь скулився , зновь принявся

вести трудове житье, зновъ ограничивъ себе у всѣмъ, зновъ

зъ чистоты и приличного положеня опустився в'ь брудъ—

и низке житье . и въ ожиданю чого лѣпшого, мусѣвъ на

вѣть занятися ремесломъ приватного адвоката , ремесломъ,

котре не здобуло собѣ ще у насъ горожаньского права,

котрымъ поштуркують зб всѣхъ боков , котре лихо пова

жає дробна канцеларийна прислуга и навѣть сами интере

сенты , котрому суджено швендатися по передпокояхъ, слу

хати грубіянства и т . д .; але нужда присилувала его рѣ

шитися на все. Зъ поручень досталося єму мѣжь прочими

одно ось яке : постаратися — заставити въкупилярномъ

совѣтѣ колька соть мужиковъ. Маєтность була зруйнована

до послѣдной степени . Зруйнована була заразою нa xy

добу, злодѣями – окономами , неврожаями , за разливыми

недугами , Оть котрыхъ перемерли що найлѣлшй роботники,

и въ конци безглуздьемъ самого дѣдича, котрый пристро

ювавъ собѣ въ Москвѣ домъ ибсля послѣднои моды , и пото

пивъ на ти приборы весь свой маєтокъ, до послѣднои ко

пѣйки , так, що вже ѣсти не було що. Задля тои то при

чины треба було въ конци заставити послѣдну незаста

влену ще маєтность. Заставъ въ пупилярномъсовѣтѣ бувь

тогдѣ ще дѣло нове, на котре отважувалися не безь

страху . Чичиковъ, въ роли приватного адвоката, попереду

зъєднавши собѣ ласку всѣхъ (безъ попередного зъєднаня

ласки, якъ звѣсно, у насъ не можна зробити й найменшой

розвѣдки все жь хоть по бутельцѣ мадейры прійдеся
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Вдити

такъ

кожде горло ), и такъ, зъєднавши собѣ ласку

всѣхъ, кого слѣдує, объяснивъ имъ, що ось якій, мѣжь

прочими , клопотъ : половина мужиковъ вымерла,

щобы не було опосля якихъ небудь напастей .... „Але жь

они чей ви ревизійныхъ списахъ повтягани ?“ сказавъ се

кретарь : одинъ умеръ, другій родится , а все въ дѣдо

пригодится . “ Секретарь, якъ видно, умѣвъ говорити й до

складу. А мѣжь тымъ героя нашого натхнула предиво

вижна думка, яка только коли небудь приходила въ го

лову чоловѣкови.
„Ехъ, я Якимъ -простота ! “ сказавъ днъ

до себе : „ рукавиць шукаю, а они у мене за поясомъ !!

Адже жь нехай я накуплю всѣхъ тыхъ, котри вымерли,

поки ще не подано новой конскрипцій , нехай я накуплю

ихъ, возьмѣмъ такъ, тысячу штукъ, и нехай пупилярный

совѣтъ дасть менѣ, возьмѣмъ такъ , по двѣста рублѣвъ за

душу ; ось вже й є двѣста тысячь капиталу ! А ще те

перь пора отповѣдна ! недавно була зараза, народу пере

мерло, слава Богу, не мало ; помѣщики попрогравалися въ

карты, загуляли и протратилися, якъ Богъ приказавъ ; все

полѣзло въ Петербургь служити ; маєтности покинена,

управляютъ ними окомоны на помацки, податки выплачу

вати съ кождымъ рокомъ тяжше ; отъ такъ то менѣ съ

радощами отступитъ ихъ кождый, вже для того только,

щобы не платити за нихъ подушного податку ; такъ то

може инколи лучитися, що Оть декого ще й я за те вы

дру копѣйчину. Правда й то , що трудно, клопоту богато,

страшно, щобы як небудь ще разъ не попасти у бѣду,

щобы не наробити зъ сего саламахи . Ну, але ж бо на

дѣливъ же на щось Богъ чоловѣка розумомъ ! А попередъ

всего гарно те, що самъ предметъ всѣмъ выдасться не

правдоподобнымъ, нѣхто не схоче дати вѣры . Правда,

безъ землѣ не можна нѣ купити нѣ заставити .
Але жЬ

бо я купую на вывозъ, на вывъзъ : теперь въ Таврицкой

и Херсонской
губерніи землѣ роздаютъ за дармо, только

бери та заселюй ! Туды я ихъ всѣхъ и переселю ! въ Хер

сонщину ихъ ! нехай собѣ тамъ дыхаютъ ! А переселенье

можь зробити по всѣмъ правнымъ приписамъ, якь слѣдує,

отъ суду до суду . А коли захотять оглянути мужиковъ

— и те можна, яи на то пристану ; чому жь бы нѣ ?
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словомъ

я предложу и свѣдоцтво съ власноручныхъ подписомъ

капитана- исправника. Село можна назвати Чичикова сло

бодка, або посля хресного имени : сельцеПавловка, а

и ось якимъ то способомъ уложився въ головѣ нашого

героя той дивовижный планъ, за котрый, не знаю, чи бу

дутъ вдячни єму читателѣ, а вже якій вдячный авторъ,

такъ и высказати трудно ; бо все ж таки, най каже що

хто хоче, а коли бъ въ голову Чичикова не засѣла тая

думка, то й не появилась бы на свѣтъ сеся поема .

Перехрестившися по рускому звычаю, взявся днъ до

выповненя свови думки. Подъ видомъ выбору мѣсця для

оселеня и подъ другими позорами задумавъ днъ зазирнути

въ ти и други кутики нашои державы, а особливо въ ти,

въ котрыхъ найбольше лучалося нещасныхъ приключокъ :

неврожаївъ, поморовъ и прочого и прочого,

де бы можна було выгоднѣйше и дешевше накупити по

трѣбного народа. Онъ не удавався на слѣпо до кождого

помѣщика, але выбиравъ людій найрадше до свови вдо

добы, або такихъ, съ котрыми можна бы було съ мен

шими заходами робити подобни интересы ; старався та

кожь попереду познакомитися , позыскати прихильность,

щобы , коли можна, больше по приязни, а не за грошѣ

роздобути мужиковъ. и такъ читателѣ не повинні спорѣ

кати на автора, коли особы доси представлени, не при

пали ему до вподобы : се вина Чичикова ; тутъ днъ пов

ный хозяинъ, и куды ему захочеся, туды и мы мусимо

плентатись . Зъ нашой стороны , коли справдѣ впаде вина

за блѣдость и незначность особъ и характеровъ, скажемо

только то, що нѣколи зъ початку не видно цѣлого широ

кого объему и ходу дѣла. Въѣздъ въ яке бъ тамъ не було

мѣсто, хоть бы навѣть и въ столичне, все якійсь блѣдый ;

зъ разу все сѣре и одностайне : тягнутся безконечни май

стернѣ и фабрики, закопчени дымомъ, а оттакъ вже вы

глянутъ нарожники шестиповерхихъ домовъ, магазины ,

вывѣски, величезни перспективы улиць, всѣ въ звонницяхъ,

колюмнахъ, статуяхъ, баштахъ, съ мѣстовымъ блескомъ,

шумомъ и гримотомъ и всѣмъ, що на диво вытворила

мысль и рука чоловѣка . Якь зроблени були перший покупки ,

читатель вже бачивъ; якъ пдде дѣло дальше, яки будуть
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означеня

вдачѣ и невдачѣ героєви , якъ прійдеся розпутати и пере

бороти єму труднѣйшй перепоны , якь представлятся ко

дьосальна образы , якъ порушатся таємни шодоймы широ

кои повѣсти, розвернеся далеко - далеко Єи кругозоръ и вся

она поплыне величнымъ лиричнымъ токомъ, се увидитъ

обсля . Много ще дороги прійдеся зробити цѣлому подо

рожному поѣздови, зложеному зь пана середныхъ лѣтъ,

брички , въ якой ѣздять безження, льокая Петрушки, во

зника Селиљана и тройки коній , звѣсныхъ вже поименно,

дтъ Засѣдателя до поганця Лысого . и такъ ось весь , яку

стоитъ, передъ вами герой нашь! Але зажадають ще може

оконечного одною чертою : хто ж днъ такій

подь зглядомъ моральности ? Що днъ не герой, не цѣлко

вита досконалость и чеснота , се видно. Хто жь днъ ? зна

чится , подлець ? Чому жь бы подлець ? по щожь бути

такимъ строгимъ для другихъ ? Теперь у насъ подлецѣвъ

не буває : є люде благонадежнй, приємни, а такихъ, котри

бы на загальну ганьбу выставляли своє лице подъ при

людне поруганье, такихъ вынайдеся хиба яких - небудь

два- три чоловѣки, тай ти вже говорять теперь о чеснотѣ .

Найсправедливѣйше буде назвати его хозяинъ, прио

брѣтатель. Наклонность до роздобутковъ — всему вина :

задля неи днъ зробивъ дѣла, котри свѣтъ назве не дуже

чистыми дѣлами . Правда, въ такомъ характерѣ є вже

щось оттручуючого, и той самъ читатель, котрый въ до

розѣ свого житя буде дружити съ такимъ чоловѣкомъ,

буде водити сь нимъ хлѣбъ- сблъ и приємно проводити

часъ, стане заразъ глядѣти на него косымъ поглядомъ,

скоро онъ покажеся героємъ драмы або поемы . Але му

дрый той, хто не помѣтүєся нѣякимъ характеромъ, але

опинивши на нѣмъ глубоко слѣдяче око, провѣдує єго ажь

до найглубшихъ причинъ . Швидко все перемѣняєся въ чо

ловѣцѣ : не встигнешь оглянутися , ажь вже выросъ въ ну

трѣ єго страшный червакъ и самовладно повернувъ для

себе всѣ живи соки . и не разъ вже не только широка

пристрасть, але бодай мизерненька наклонность до чого

небудь дробного розрасталася въ чоловѣцѣ , вродженомъ

для лѣпшихъ подвигдвъ, заставляла єго позабувати велики

и святи обовязки и въ нѣкчемныхъ брязкальцяхъ бачити
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стаются

его появленя Выломатися

велике и святе. Несчислими, якъ пѣски морски, суть стра

сти и наклоны людски, и всѣ они , чи низки чи высоки ,

въ початку покорни чоловѣкови , и ажь опосля

страшными єго ранами . Щасливый, хто выбравъ собѣ зъ

всѣхъ найвысшу намієтность ; выростав и десятерится съ

кождою хвилею и минутою его безмѣрне щастье и вхо

дить днь чимъ разъ глубше и глубине вь безконечный рай

своєи душѣ. Але є намієтности, котрыхъ выборъ не отъ

чоловѣка залежить. Вже родились они съ нимъ въ хвили.

на свѣть, и не дано єму силь

зъ подъ ихъ власти. Высшими назначенями они поводятся ,

и є в'ь нихъ щось вѣчне , покликаюче, невтихаюче черезь

цѣле житье . Велику роботу суджено имь зробити на

земли ; все одно, чи въ сумрачномъ образѣ, чи въ свѣтлой

меркотячої появѣ радуючой увесь свѣтъ, все одно ,

они выкликані для невѣдомого людямъ дібра. и може

бути , що въ самомъ таки Чичиковѣ намієтность поводяча

нимъ, мѣстить таке , що опосля кине в прахъ и на ко

лѣна чоловѣка передь мудростю небесъ. и ось ще тайна,

задля чого сей образь представленый въ являючойся нынѣ

на свѣтъ поемѣ .

Але не то важко, що будуть невдоволени героємъ ;

важко то, що въ души жиє непоборима певность , що

самымъ героємъ, тымъ самымъ Чичиковымъ були

бы вдоволени читателѣ. Не заглянь авторъ глубоко въ єго

душу, не порушь на днѣ Єи того, що ховався и кры € ся

передъ свѣтомъ, не выведи на яву найскрытшихъ мыслій,

котрыхъ нѣкому другому не повѣряє чоловѣкъ, а покажи

єго такимъ, якимъ днъ показався цѣлому мѣсту, Манилову

и другимъ людямъ, — и всѣ були бы радесеньки и при

няли бы его за забавного чоловѣка. А що тамъ кому до

того , що нѣ лице нѣ весь образъ єго не носились бы якЬ

живи передъ очима ; за то по доконченю читaня душа не

перетрѣвожена нѣчимъ, и можна на ново повернути до

картового стола, котрымъ забавляєся вся Россія . Такъ,

мои добри читателѣ, вамъ бы не хотѣлося видѣти пока

зану на показъ людску бѣдноту. По що, говорито вы , по

що намъ того ? Хиба жь мы не знаємо сами , що лучався

богато поганого и глупого въ житю ? и безъ того часто

тымъ
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и по

па

намъ приходится видѣти таке, отъ чого чоловѣкови зовсѣмъ

не весело . Радше жь вы представляйте намъ хороши,

принадни образы ; радше нехай мы забудемо своє що

денне горе . „ То що ты, брате, говоришь менѣ, що дѣла

въ господарствѣ йдуть погано 24 говоривъ помѣщикъ до

окомона : „ я , братчику, и самъ то знаю безъ тебе ; але жь

у тебе хиба нема очѣмъ другомъ бесѣды , або що ? Ты

дай менѣ забути объ томъ, не знати того, я тогдѣ

щасливѣйшій. « и ось ти грошѣ, котри бы могли були

хоть що-то поправити дѣло , идуть на всѣляки средства

для приведеня себе възабутье. Соитъ розумъ, который

бы може могь бувь вынайти несподѣване жерело великихъ

средствъ ; а тамъ маєтность бухъ на лицитацію

шовь помѣщикъ тынятися по свѣтѣ , съ душею, готовою

въ крайной нуждѣ на подлости , котрыхъ бы попереду

самъ перелякався .

и ще почнуть обвиняти автора такъ названи

тріоты , котри спокойно сидятъ собѣ по кутикахъ и зани

маются цѣлкомъ побочными дѣлами, призбирують собѣ ка

питалики и забезпечують свою долю чужими грошиками ;

але скоро только лучится що небудь, по ихъ думцѣ , обра

зливе для отчины, появится яка небудь книжка, въ котрій

сказана иногдѣ горка правда, — они повыбѣгають зъ всѣхъ

кутовъ, якъ павуки , побачивши, що въ павутину запута

лася муха, и всѣ вразъ подоймутъ крикъ : „А чи гарно

жь то выводити все те на свѣтло , розголошувати все те

передъ людьми ? адже жь все те, що только тутъ опи

сано, все те наше чи жь то подоба ? а що скажуть

чужоземцѣ ? Хиба жь то любо чути особѣ лихій осудь ?

Думають : хиба жь сe не болить ? думаютъ : хиба жь мы

не патріоты 24 На таки мудри закиды, особливо що до

осуду чужоземцѣвъ, признаюся , нѣчого не можна приды

бати въ отповѣдь. А хиба ось що.

Жили були въ одномъ далекомъ кутику Россін два

обывателѣ . Одинъ бувъ батько родины, по имени КиФа

Мокієвичь, чоловѣкъ сумирного норову, проводячій цѣлый

свой вѣкъ въ шляФроцѣ. Родиною своєю днъ не занимався ;

всѣ єго силы обернени були больше на спекуляційнемѣз

кованье и занятье слѣдуючимъ, якъ днъ называвъ, Фильо
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соФичнымъ пытаньемъ : „ Отъ, примѣромъ, звѣрина “, гово

ривъ днъ, ходячи по свѣтлици, узвѣрина родится гола.

Чому именно гола ? чому не такъ, якъ пташина ? чому не

выкльову
єcя въ яйця ? Якъ то, ѣй же Богу моєму, тев

зовсѣмъ не розумѣешь природы , скоро только по

рядно заглубишся въ ню ! “ Такъ мысливъ обыватель Кифа

Мокієвичь. Але не въ томъ ще головне дѣло. Другій обы

ватель бувъ Мокій КиФОвичь, родный сынъ его. Бувъ днъ

те, що называєcя въ Россіи богатырь, и въ ту пору, коли

батько занимався вродженьемъ звѣрины , двайцятилѣтна

плечиста натура єго такъ порывалася , щобы резвернутися.

нѣ до чого не вмѣвъ днъ взятися зъ легка : все або рука

у кого небудь затрѣщитъ, або гуля набѣгне на чиѣмъ не

будь носѣ . Дома и въ сусѣдствѣ все отъ дворской

дѣвки до дворской собаки втѣкало геть, побачивши

вго ; навѣть власне своє ложко въ спальни днъ поломавъ

на кусники. Такій бувъ Мокій Кифовичь, а впрочѣмъ бувь

днъ доброго серця. Але не въ томъ ще головне дѣло.

А головне дѣло ось въ чѣмъ.

Будь ласкавъ, батечку, паночку, КиФ) Мокієвичу,

говорили батькови свои и чужі люде :
що у тебе

за такій Мокій Кифовичь ? Нѣкому отъ него супокою нема,

такій переверт
ень

!

А, а, любитъ пожартувати , любитъ пожартувати ,

говоривъ звычайно на те батько ; але ж бо що

дѣяти ? битися съ нимъ за позно, тай всѣ на мене таки

закричать, що не маю серця отцѣвского ; а чоловѣкъ днъ

гордовитый : поганьби я Єго при другомъ-третомъ днъ

перестане, але ж бо розголось, отъ бѣда ! цѣле мѣсто

знатиме, назве єго цѣлымъ собакою. Щожь бо, Господи-батьку!

думають, що хиба жь мене се не болитъ ? що хиба жь яне отець?

Що Фильософією занимаюся, та иногдѣ часу нема, то вже яй

не отець ? Такъ отъ бо таки нѣ, отець ! отець, чортъ бы

ихъ побравъ, отець ! У мене Мокій КиФОвичь ось тутъ си

дитъ, въ самомъ серци ! — Тутъ Киња Мокієвичь бивъ себе

дуже крепко въ груди кулакомъ и доходивъ до цѣлкови

того запалу . Вже коли днъ и останеся собакою, то

нехайже не отъ мене о томъ дознаются , нехай не я вы-

давъ єго на наругу !
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таке за

дишавъ своими

и показавши батьковске чутье , Онъ

Мокія Кифовича заниматися дальше

богатырскими подвигами, а самъ обертався зновъ до свого

любимого предмета и задававъ собѣ зновь яке небудь по

добне пытанье : Ну, а коли бы слонь родився въ яйци,

то певно накаралупа, знать, дуже була бы груба, — гар

матою не прострѣлишь ; треба бы выдумати яке небудь

нове огнестрѣльне оружие .... “

Такъ проводили вѣкъ свой два обывателѣ сумирного

кутика , котри несподѣвано, мовь крозь Оконце, вызирнули

при конци нашои поемы , вызирнули въ той цѣли, щобы

отповѣсти скромно на закидъ деякихъ горячихъ патріотовъ,

котри до часу, до поры супокойно занимаются якою небудь

Фильософією або придбаньемъ собѣ достаточковъ въ ущер

бокъ сумъ нѣжно любимой отчины , и думають не о

томъ, щобы не робити зла, але о томъ, щобы только не

говорили, що они роблять зле . Та нѣ, не патріотизмъ и не

перше чутье суть причины тыхъ закидовъ ; що иншого

крывся подъ ними . По що таити слово ? Тай хто жь, яку

не авторъ, повиненъ сказати святу правду ? Вы боитесь

глубоко сягаючого погляду, вы лякаетесь сами сягнути въ

що небудь глубокимъ поглядомъ, вы любите пролетѣти

поверхъ всего недумаючими очима. Вы сердечно навѣть

посмѣєтеся надъ Чичиковымъ ; вы може навѣть похвалите

автора — скажете : „А все таки дечому онъ добре при

дивився ! мусигъ бути веселого норову чоловѣкъ ! 4 и по

сля такихъ словъ, съ подвоєною гордостю обернетөся сами

до себе , самовдоволена усмѣшка пробѣжить по лици ва

шомъ, и вы додасте : „ А все жь таки треба признати,

предивовижни и пресмѣшни бувають люде въ декотрыхъ

сторонахъ, тай злодюги при томъ . не маленьки ! “ А хто

зъ васъ, повенъ христіяньской покоры , не прилюдно, а въ

тищинѣ, самъ, въ хвиляхъ самотной розмовы съ самымъ

собою, сягне до глубины cзови власнои душѣ отсимъ важ

кимъ запытаньемъ : „А чи нема и въ менѣ хоть якои не

будь часточки Чичикова ? “ Еге, якъ бы та не такъ !

А ось няй пройде въ ту пору побочь него якій небудь его

таки знакомый, рангою не надто высокій и не надто низ

кій днъ въ той же хвили штуркне подъ руку свого
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нимъ

Онь же

сусѣда и скаже єму, трохи не прыснувши во смѣху :

„ Ади, ади, онъ Чичиковь, Чичиковъ пдшовъ ! “ и оттакъ,

якъ дитина, забуваючи про всяку приличность, приналежну

годности и лѣтамъ, побѣжить за на здогонь, по

дразнюючи зъ заду и приговорюючи :
Чичиковъ ! Чичи

ковъ ! Чичиковъ !

Але мы почали говорити доволѣ голосно , забуваючи,

що герой нашь, котрый спавъ черезъ цѣлый часъ, поки

мы оповѣдали вго повѣсть, вже прокинувся и легко може

почути такъ часто повторюване своє прізвище.

й такъ чоловѣкъ образливый и невдоволеный, коли о нѣмъ

говорятъ безъ поважаня . Читателеви, розумѣвся, и горя

мало, чи розсердится на него Чичиковь, чи нѣ ; але авто

рови не те, — днъ въ жадномъ разѣ не повиненъ свари

тися съ своимъ героємъ : не мало ще дороги прійдеся имъ

пройти въ двойню рука объ руку ; двѣ велики части по

редъ нами се жь не жартъ.

Ехь — хе ! щожь ты ? сказавъ Чичиковъ до Се

лиФана,
ты !

Що ? сказавъ СелиФанъ лѣнивымъ голосомъ.

Якъ то що ? жабо якась ! якъ ты ѣдешь ? Ну жЬ

бо , поганяй !

и справдѣ, СелиФанъ давно вже ѣхавъ, зажмуривши

очи, только зъ рѣдка зъ прoсoня потрясаючи вджками по

бокахъ дрѣмаючихъ коній ; а зъ Петрушки вже давно , не

знати въ котромъ мѣсци злетѣла шапка, и самъ днъ, пе

ревернувшися назадъ, оперь свою голову въ колѣно Чи

чикову, такъ що той мусѣвъ пробудити єго штовханцемъ.

СелиФанъ прочумався, и ляснувши колька раздвъ по пле

чехъ лысого , посля чого той пустився тропомъ, та пома

хавши по верху батогомъ на всѣхъ, промовивь тонкимъ,

спѣвучимъ голоскомъ : Не бойся ! “ Конѣ розрушалися

якъ пухъ легеньку бричку. СелиФанъ только

помахувавъ та приговорювавъ: „ Exъ! exъ ! exъ ! 4 ровно

мѣрно подскакуючи на козлѣ, въ мѣру того , якъ тройка

то вылѣтала на пригорокь, то духомъ неслася зъ при

горка, котрыми Филювавъ цѣлый битый гостинець , ледво

замѣтно похиляючійся въ сей бокъ. Чичиковъ только усмѣ

хався, злегка подлѣтаючи на своѣй шкдряной подушцѣ,

и понесли
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съ те

бо любивъ быстру_ѣзду. и котрый же Россіянинъ не

любить быстрои ѣзды ? Чи его жь души, бажаючой за

кружитися, загулятися , чи ѣй же не сказати иногдѣ :

,Чортъ побери все ! “ чи ѣй же не любити быстрои ѣзды ?

и якъ же не любити ви , коли въ нѣй чути щось поры .

ваючо -чудового ? Бачится, невѣдома сила подняла тебе на

свои крыла, и самъ ты летишь и все летить : летятъ до

рожни стовцы, летятъ назустрѣчь купцѣ на облучкахъ

своихъ кибитокъ, летить по обохъ бокахъ мѣсъ съ

мными рядами ялицы и сосенъ, съ стукотомъ топоровъ та

криками воронъ ; летить вся дорога не знати куды въ про

падаючу даль ; и щось страшне почуваєшь въ томъ бы

стромъ мельканю, де не встигає вызначитися пропадаючій

предметъ, только небо надъ головою та легки хмары та

проглядаючій крозь нихъ мѣсяць только они одня вы

даются недвижными. Ехъ, тройко, пташко-тройко ! хто

тебе выдумавъ! знать, у крепкого только народа ты мо

гла родитися ,вѣ той земли , що не любитъ жарту, а глад

кою ровниною розпростерлася на повъ свѣта, ну, и поди

ты рахувати милѣ, поки очохъ тобѣ не затьмится .

и не хитрый, бачится, приладъ подорожный, не зелѣ

зными гвинтами обхваченый , а на швидко , живцемъ,

однымъ топоромъ та долотомъ змайструвавъ и склемезивъ

тебе ярославскій росторопный мужикъ. Не въ нѣмецкихъ

высокихъ чоботахъ возникъ : борода и рукавицѣ, и сидить

чортъ знає на чѣхъ; а вставъ и замахнувся, та затягнувъ

пѣсню конѣ вихромъ, спицѣ въ колесахъ вмѣшалися вь

одно гладке колесо, только задуднѣла дорога и скрикнувъ

зъ переполоху зъупинившiйся
пѣхотинець

понеслась, понеслась, понеслась ! и онъ вже въ дали

дно, якъ щось тамъ поре и вертитъ воздухъ.

Чи не такъ же й ты, Россіє, мчишся, мовь прудка ,

неперегонима тройка ? Дымомъ дымится пддъ тобою до

рога, гримитъ мосты , все лишався и оступає позадъ тебе .

Зъупинився пораженый Божимъ чудомъ зрѣтель.

блыскавка се , скинена зъ неба ? що значитъ тая трѣвогою

проймаюча быстрота ? и що за таємна сила дежитъ

тыхъ таємныхъ коняхъ ? Exъ, конѣ, конѣ
що за конѣ !

Чи то вихры сидятъ въ вашихъ гривахъ ? Чи чуйне ухо

въ

и онъ она

ви

Чи не

Въ
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говоритъ въ кождой вашӧй жилочцѣ ? Зачули зъ высоты

знакому пѣсню — дружно и разомъ принатужили_мѣдяни

груди , и майже не доторкнувши копытами землѣ, пере

мѣнилися въ одни вытягнени линии, летячи на воздусѣ,

и мчится, вся натхнена Богомъ ! .... Россіє, куди жь ты

мчишся ? дай дтповѣдь! Не дає дтповѣди. Чудовымъ звень

заливався звоникъ ; гримитъ и вѣтромъ клубится

розорваный нана кусники воздухъ ; летить мимо все, що

только є на земли, и косо поглядаючи оступаются на боки

и дають ѣй дорогу други народы и державы .

котомъ

к о н е ць.

х

своихъ

тель

Не судилось Гоголеви доповнити , якъ се було его замѣромъ,

„ Мертвыхъ Душь“ другимъ томомъ. Скоро по напечатаню

першого тому (въ р. 1842) взмоглася давна нервова слабость ав

тора до той степени , що заледве трийцять и колькалѣтній писа

ставъ неодовзѣ неспособный до якои небудь литературной

працѣ. Именно почавши өтъ р . 1845 попавъ Гоголь въ ипохон

дрію и въ религійну манію, писавъ и вѣчно паливъ написане, що

продовжалось ажь до самой смерти, спостигшой поета въ р. 1852

на 42. роцѣ житя. Послѣдный єго литературный твёръ зъ р . 1846

„ Переписка съ приятелями “ свѣдчитъ вже о тяжкомъ душевномъ

розстрою колись то геніяльного писателя . Такъ отже першій томъ

„ Мертвыхъ Душь “ остався лебединою пѣснею Гоголя .

Все ж таки находимо
повныхъ выданяхъ „ Сочиненій “

Гоголя и другій томъ „Мертвыхъ Душь“ , якъ днъ зъ поздста

лыхъ паперовъ автора зоставъ упершь черезъ Н. П. Трушков .

ского, а оттакъ въ р. 1857 черезъ П. А. Кулиша печатно

лошеный . Хочь попадаются въ сѣмъ другомъ томѣ деяка справдѣ

прекрасни мѣсця, но въ цѣлости есть се только бруліонъ, недо

спѣвшій до печати, и поперерываный частыми пропусками. Для

“нашихъ читателѣвъ буде однакожь на кождый способ, цѣкавымъ

ддзнатися, в якій способъ задумувавъ авторъ закончити свое

оповѣданье ?

Мертви душѣ, М. Гоголя.
18

въ

ого
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на

Отповѣдѣ на ее пытанье дуже поєдинча, якъ и поєдинча

цѣла заснова „ Мертвыхъ Душь". Чичиков , но своѣй неудачи въ

„ губерніяльномъ городѣ N. N. переѣжджае до иншой губернія,

такожь N. N. и стрѣчаємо єго, якъ днъ по давному знакомится съ

цѣлымъ свѣтомъ, та росказує кождому про переслѣдованя, яки онъ

досвѣдчавъ на своѣй жизни, якъ потериѣвъ днъ за правду и якъ

вороги наставали навѣть его житье, розповѣдає та... глядає

способности скупувати мертви душѣ . При томъ робитъ днъ

и инша орудки, сватає розойшовшихся жениховъ, позычає гроитѣ,

щобы купити сѣльце и наконець за сфалшованье якогось теста

менту попадаєся до Вязницѣ . Но зѣлячко такого роду, якъ Па

велъ Ивановичь не загине такъ легко . Въ вязницѣ добри прия

телѣ приносять єму сконфисковану єго славну шкатулку, въ ко

трой хоронятся заховані на чорну годину 10.000 рублѣвъ

и самъ генералъ - губернаторъ велить его на конець выпустити,

бо инакше треба бы було розбити въ пухъ всѣхъ чиновниковъ.

Такъ штучно умѣли Чичиковъ и вго приятель адвокатъ

тати справу и вмѣшати въ ню цѣлу губернію . Повѣсть кончится

тымъ, що Чичиковъ выѣжджає зновъ зъ мѣста и ѣде въ широ

кій свѣтъ, щобы запевно появитися наново ще въ Богъ знае

сколькохъ губерніяхъ великои державы.
Иншого конця и годѣ.

було сподѣватися, всли мы добре порозумѣли сатиричну цѣль

автора.

та

поплен

1



Слово отъотъ ВЫДАВНИЦТВА.

Переводы зъ чужихъ языковъ грали и граютъ въ кождой,

а навѣть въ найбогатшой литературѣ важнѣйшу ролю, яку се на

першій поглядъ може кому видѣлось бы. Можна навѣть сказати,

що чимъ больше образованый народъ, чимъ численнѣйша читаюча

публика и чимъ универсальнѣйша литература : то тымъ больща

оказувся потреба довозу духового матеріалу зъ заграницѣ, тымъ

менше выстарчає сама только домашня , хочьбы ажь и найбогатша

литературна продукція . Такъ бачимо, як , на западѣ, а именно

въ нѣмеччинѣ сама найперша писателѣ не цурались и не цура

ются до нынѣ тяжкои и невдячнои працѣ перекладчика, щобы

только взбогатити родный словесный зѣльникъ новыми цвѣтами,

выросшими на чужомъ поли . Такъ бачимо, якь у людей деякі

взоротворы всесвѣтной славы десятки раздвъ переводятся на один

и той самъ языкъ, а акъ декотри велики литературы новѣйшими

часами майже вже ажь и въ клопотѣ, що бы имъ ще дальше

переводити .

оскӧлько жь важнѣйше значенье мають переводы тамъ, де

доперва кладутся подвалины подъ нову литературу, де ще иде

доцерва о вытворенье читаючои публики, о розбудженье духа и смаку

межи литератами ? ! о томъ нѣчого и розводитись .

Славити Бога, вже и наша молоденька письменность поца

таки на добре простирати свои рамена и тулити до свого

горячого серця усе те, що злюбилось другимъ народамъ яко до

бре, красне, велике, святе . И наши нечисленни, но трудолюбива

письменни пчёлки розбѣгаются вже по бѣлому свѣтѣ и gтаютъ

зносити зъ чужого поля солодкій медокъ до родного улія. Вже

маємо Гомера, маємо Фавета, Шекспиръ печатаєgя, а Вильгельмъ

Тедь и У ріель Акоста збираются, якъ зачуваємо, неодовзѣ явитися

мѣжь нами у нашій родной свитцѣ, явитися яко горячо дожи

дана гостѣ.

Де чужихъ гостій такъ любо витаютъ, чому жь не приняли

бы тамъ радо и нашого Миколая Гоголя, сына и славу дорогой

намъ Украины ? Чому не приняли бы фтъ давна знакомого и ми

дого намъ автора „ Тараса Бульбы“ и „ Вечеровъ на хуторѣ ? ! “

нає
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о и Єго великости

коли

Необзнакомленый съ нашими галицкими литературными спра

вами чужинець здивувавъ бы ся немало, прочитавши такъ несмѣле

и мовь бы ажь извиняючeся введенье „Мертвыхъ душь “ передъ

галицку публику. Такожь впала бы ему въ око ся обставина, що

мы згадуємо тутъ передовсѣмъ найранѣйшй творы Гоголя, отже

буцѣмъ то ставимо ихъ на першомъ мѣсци. Но не наша въ томъ

вина, се вина нашои истории . Хочь оно горко и стыдно , а все

таки годѣ промовчати на симъ мѣсци сеи сумной правды, що

кромѣ згаданыхъ куснѣвъ Гоголь Галичинѣ бы 30

всѣмъ не звѣстный . оєго властивой
литературной

стойности ,

его головномъ значеню яко гумористъ,

о томъ, що Гоголь есть соперникомъ Сервантеса, Рабелеса, Воль

тера, Свифта, Стерна, Жанъ- Поля, Дикенса и иншихъ первосте

пенныхъ гумористичныхъ и сатиричныхъ писателѣвъ : о томъ

у насъ въ Галичинѣ майже нѣкому и не снилось ! Бо прецѣнь

годѣ уважати за познакомленье съ Гоголемъ, если тысячный зъ

письменныхъ Галичанъ зайшовъ до польского театру на

„Ревизора z Petersburga ( !) “, щобы побачити тамъ до беззмыслу

перекрученый раѕuk wіl на Moskwе.. На нашой сценѣ появився

Ревизоръ“ доперва найновѣйшими часами
всего ледве

колька раздвъ. Зъ печати мы его не знаємо . Такожь и „ Сварка

Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ“ зостала не ранше

съ початкомъ бѣжучого року переведена и напечатана въ

„ Зорѣ “. Петербурски же гумористични повѣстки, а именно наша

комична повѣсть, прозвана авторомъ „поемою “, знанӣ нашой пу

бличности, та навѣть и нашимъ литератамъ ( ! ) хиба лишень зъ

Ледве сотный читавъ си въ недавномъ польскомъ пере

водѣ ; оригинального же повного выданя Гоголя найшло бы ся въ

цѣлой Галичинѣ може якихъ десять примѣрниковъ, значить, не

зровняно менше, якъ примѣромъ завезеного колись Хомякова и

Рыльева ! Однымъ словомъ : въ сорокъ роковъ по напечатаню

„Мертвыхъ душь“ , переведеныхъ давно вже на всѣ европейска

языки , въ тридцять лѣтъ по смерти одного зъ найпершихъ рос

сійскихъ поетовъ, родженого украинця , знаютъ его найблизша

земляки, Галичане, самѣсенько только, якъ про яку небудь „ Нана “.

Чи сей дивный и майже неимовѣрный Фактъ
Єсть ро.

домъ якоись историчнои
Немезы, спостигшой

Гоголя за те, що

не писавъ днъ, якъ его родный батько Василь, родною мовою

не хочемо тутъ рѣшати. Но якъ бы тамъ не було, для насъ певна

то

якъ

имени.

не
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передовсѣмъ лише одна рѣчь, то е та, що годѣ було зволѣкати

съ перекладомъ „Мертвыхъ душь “ хочьбы одинъ день довше.

Годѣ було оттягатись отъ сеи нелегкой працѣ, не лише про

ганьбу и стыдъ, опадаючи задля того зволѣканя на нашу

менность, але зӧ взгляду на велики моральні корысти, якихъ сно

дѣємось для нашой суспільности зъ познакомленя Gи съ „ Мер

твыми душами“ . Проѣздка Чичикова и єго дивнои братія по при

карпатской землицѣ повинна бути и для насъ, чимъ була для цѣ -

лои России : ты мъ благодатнымъ веснянымъ дожджикомъ, що спо

локує плѣснь моральной зимы, сею першою тучою, що громами

смѣхомъ прочищує воздухъ и родить новый свѣтоглядъ . Здо

ровый смѣхъ надъ собою самымъ, надъ слабостями людскими и на

шою немочею бувъ и буде завсѣгды однымъ въ головныхъ ору

жій доброго Генія людскости, а великі гумористы и сатирики

суть вго апостолами. Де власть законовъ и ихъ строгихъ та ла

гӧднѣйшихъ параграфовъ кончится, де проти помылокъ, дурноты,

та слабостокъ людскихъ навѣть церковь оказуєсь безсильною,

тамъ сягае могуча рука поезій, володѣюча надъ всѣми глубинами

людского серця, а передовсѣмъ рука той поезій , що воює проти

зла смѣхомъ. Укрутивши собѣ зъ противорѣчностей, побуджуючихъ

насъ до смѣху, на поздръ невинный бичь, обрабляе она розумъ

и серце смѣючогося поти, поки не прожене зъ оттамъ хочьбы нө

знати якъ укрыту дурноту и подлость. Все те

только безъ болю, але противно посередъ найбольшой роскоши

пацієнта. Такимъ мягонькимъ бичомъ, такою благодатною мораль

ною розочкою, не только для одного краю и одного часу, але

для всѣхъ часовъ и народовъ суть „Мертви Душѣ “. Тожь позна

комленье ся съ ними, хочь бы ажь и припознене, не може бути

за познө. Творы сего рода не старѣются нѣколи, а коли и ста

рѣются, то хиба такъ, якъ те вино, що лучшає зъ дня на день.

и справдѣ Гоголь великій поетъ, и мабуть чи не большій,

єго слава ! Въ сѣй мѣрѣ днъ вправдѣ щасливѣйшій , якъ

инши великі гумористы , котрыхъ слава часто загомонѣла ажь

геть-геть пӧзно послѣ ихъ смерти. Гоголя узнано и звеличано

вже за житя. Все ж таки послѣдни роки вго недовгого җитя,

роки слабости и морального упадку притьмили троха, хочь не.

справедливо, єго заслужену славу. А що больше, критика єго

земляковъ на его творы а именно новѣйша , хочь въ цѣлости дуже

похвальна, не есть того рода, щобы поставити его талантъ и зна

чинить она не

якъ
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чөнье въ справденномъ вѣтаѣ. Въ Россіи любуются, говорячи

о Гоголю, величати вго націонализмъ, то его реализмъ, то

Зновъ, и то переважно его тенденцийность, якъ

магає становище критика, Со похвалы буваютъ звычайно такъ

односторонні або и пересадий , що подъ „ національнымъ“ , „ реали

стичнымъ “ и „ общественнымъ“ поетою, поетъ яко такій гине,

А власне пӧсля нашон гадки Гоголь бувъ надто великимъ поетою ,

щобы его значенье далося схарактеризувати не лише однымъ зъ

сихъ епитетовъ, але навѣть всѣми разомъ . Пригляньмося лишень

трохи блисше значеню тыхъ похвалъ, о сколько они справедливи

въ пристосованю до Гоголя.

Нѣчого и казати, що предметы Гоголя чисто національний ,

больше національнй, якъ у его попередниковъ, а навѣть у Пуш

Зъ єго „Мертвыхъ душь " , якъ и зъ другихъ єго поезій

вѣе духъ Россіи ; почавши өтъ природы , ажь до людій , все тутъ

чисто россійске. Самъ авторъ такожь невыродный сынъ своей

землѣ, якъ и свого часу ; горячій патріотъ бажає днъ передовоѣмъ

блага своѣй ётчинѣ , Навѣть его гуморъ носить на собѣ націо

нальну цѣху : есть се гуморъ родной Украины ; якъ въ гуморѣ

украиньского народу, такъ и у Гоголя переважае передовоѣмъ

иронія. Но хто жь посиѣвъ бы заперечити, що понадъ націона

лизмомъ Гоголя стоитъ его гуманизмъ, отдаючій справедливость

кождой нація по заслузѣ ?! Гоголь не заслѣпленый націоналъ ; для

него Роcoiя и все, що россійске, не єсть ще послѣднымъ словомъ

людскости, якъ се буває у шовинистівъ. Онъ хочь закоханы й въ

свою отчину, знає помимо того ажь надто добре си пороки, и ста

рае ся тій справити , щобы по змозѣ зближати Россію до свого

идеалу, до чистой людскости.

Такожь и те по части правда, що Гоголь реалистъ. Свой

предметъ бере днъ зъ житя и малюе єго незвычайно вѣрно. Ако

гумористь вникае онъ въ найбольши по дробности такъ внѣшна

якъ и внутрення житя и уловлює майже невидима емѣшности,

€ro особы намалёван и съ такою докладностю и живостю, що мы

бачимо не ино ихъ зверхну поетать, але вникаемо ровночасно въ

ихъ серце и мысли. Не менше вѣрно и пышно малює Гоголь при

роду а съ особлившимъ замилованьемъ звѣрята, якъ н. пр. конѣ

Чичикова, собаки и курки Коробочки и т. д. Но все таки не ко

піюв днъ природу съ ви прозою и скукою. Онъ за надто добрый

поетъ, щобы не знавъ, що просте наслѣдованье природы не дише



неможливе, але и не було бы поезією . Єго особы хочь якъ живи

и правдоподобна, але таки неистнуючи, идеальна. Они и суть нѣбы то

и ихъ нема ; бо се типы, то есть постати годячася для всѣхъ ча

совъ и всѣхъ народовъ. Ихъ индивидуализмъ и націонализмъ суть

мовь бы только случайною прикрасою вѣчного, загально людского .

Они такъ бѣгаютъ теперь якъ и бѣгали завсѣгды но цѣломъ свѣтѣ.

Отъ хочьбы самъ Чичиковъ. Въ котромъ часѣ и краю не було

або нема тыхъ проворныхъ и гладонькихъ „ приобрѣтателѣвъ “,

котри за розумни и за чесні, щобъ ихъ можно було назвати по

просту злодюгами, а котря прецѣнь на кождомъ кроцѣ корыста

ются зд слабыхъ сторонъ соспільности думаютъ лишень о томъ,

якъ бы то приличнымъ способомъ набити свою кишеню ? Тысячи

родоначальниковъ великихъ Финансовыхъ та и аристократичных

родинъ не були чимъ иншимъ, якъ такими Чичиковыми, съ тою

только рожницею, що не мали его подбородка, брички , въ якой

ѣздятъ безженни панове, СелиФана, Петрушки, шаблѣ и шкатулки .

Про интернаціонализмъ Манилова и Коробочки нѣчого й гово

рити, бо о нихъ потручаємо що дня. Якъ скупець Молієра, такъ

и его родный братъ Плюнкинъ не умре нѣколи, якъ и майже всѣ

особы „ Мертвыхъ душь “ не умираючи , заровно яку не умираютъ

вовки , овцѣ и лисы баёкъ. 30 сказаного выходить, що звы -

чайный локоть реализму " для мѣряня такого ІІоетичного

ланту, якъ Гоголь, за короткій .

Приходимо на конець до значеня Гоголя яко „общественного

дѣятеля“, до Гоголя яко заложителя школы писателѣвъ, звертаю

чихся до суспӧльности, до сучасныхъ политичныхъ и соціяльныхъ

пытань, однымъ словомъ до Гоголя яко утилитарного, або инакше

политичного, тенденційного, чи тамъ по нашому : дидактичного

писателя . На сю точку кладутъ въ Россіп именно велику вагу,

и часто черезъ помѣшанье понятій называютъ се навѣть реализ .

момъ , Мы з'ь нашей стороны не €сьмо 3ъ засады противни

ками тенденцийности въ поезій . Однакожь сама тенденцийность чи

тамъ дидактизмъ поеты не може бути для насъ мѣриломъ єго та

ланту и заслуги. Для насъ поезія не єсть казальницею анѣ шко

дою. Она передовсѣмъ має насъ забавляти и намъ подобатись,

а коли насъ поучує, то не больше, якъ посередно, такъ якъ насъ

поучує само житя , якъ то сказавъ Гете. Не предметъ поезіи и не

тенденція поеты суть знаменемъ его таланту и великости, я даръ

бачити въ случайномъ вѣчне, въ омутѣ житя неминаюче и красне ;

Ta
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голь въ своихъ

но не только бачити, але и представити его другимъ. Тожь и Го

„Мертвыхъ душахъ“ не есть больше тенденцій

нымъ, якъ єму позваляе єго предметъ и чувство красы. Вправдѣ

яко гумористъ и сатирикъ днъ больше, нѣжьхто иншій мавъ способ

ность звернути увагу суспӧльности на себе саму, могъ сказати ѣй прав

ду, - и по части вчинивъ днъ тое. Кажемо по части, бо по надъ учи

хемъ и „дѣятелемъ “ є днъ передовсѣмъ гумористичнымъ пое

тою, отже и Философомъ. Яко поетъ забавляв днъ насъ, змушаючи насъ

до смѣху надъ людскими пороками ; яко Философъ днъ же за объ

єктивный и за надто добре знає мизеріко сего житя, щобы не

мати милосердя и для переслѣдованого черезъ себе зла, щобы

отже бути тенденційнымъ въ звычайномъ значеню того слова.

Для него нема навѣть поодинокихъ дурнѣвъ и подлецѣвъ, для

него цѣлый свѣтъ чимъ то дуже немудрымъ. Своихъ блазновъ

и подлецѣвъ бере онъ навѣть въ опѣку, бо єму доскуляють не

они, а загально людска уломность. Только слаби гумористы напа

дають на особы, станы и т. д . и выставляютъ ихъ на поруганье.

Великій гумористь не буде нѣ ден унціянтомъ нѣ катомъ, бо днъ

вырозумѣлый и милосерный для одиниць и партій ; днъ хочь ка

рае и ударяє, то нѣбы то знёхотя, днъ бо смѣеся крозь слёзы,

красно Жанъ IIоль. Тому то навѣть такимъ особамъ

якъ Чичиковъ, Ноздревъ и ІІлюшкинъ не мали бы мы права зам

кнути дверій , скоро бы они заѣхали подъ нашу стрѣху — если

мы порозумѣли Гоголя .

36 сказаного выходитъ, що надъ звеличанымъ націонализмомъ,

реализмомъ и дидактизмом. Гоголя стоитъ величавый

тичный талантъ, освѣтлюючій всѣ частки его поемы , и задумчива

нѣжнӧсть и сердечность глубокого мыслителя, нѣбы то смѣючого

ся а властиво проливаючого слёзы надъ недостатками своєи от

чины, а радше всей людскости.

Тожь нехай Чичиковъ и его куріозне товариство , объѣхавши

цѣлый свѣтъ, погуляютъ ще и по Галицкой землѣ на радость и науку

нашимъ любымъ землякамъ. Сподѣємося, що прочитавши книжку

подъ дивоглядною надписею : Мертви душѣ“, задумаются они и по

вторятъ за нами слова англійского поета : Не даромъ то пишутъ

велики люде сяжнисті розправы про.... довги носы. “ (Sterne).

якъ каже
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часосы Выходить
„ Дѣло “ политична у Львові два разьвъ

тыждень, що Середы и Суботы . Предлата на „ Дѣло “ выноситъ ръчно

8 зр. а . в . , идврочно 4 зр. а . в . , чвертьрочно 2 вр . а в .

Яко литературный додатокъ „Дѣла“ выходить Библіотека най

анаменитшихъ повѣстей є два разы въ мѣсяць кождого 15 и послѣдного

кождого мѣсяця въ два аркушѣ печатній , ръчно надъ 50 аркушѣвъ

печатныхъ .

В.

Предплата на „ Библіотеку найзнаменитшихъ повѣстей * выноситъ

рочно 5 зр , а . в . , повръчио 2 зр. 50 кр . а

IIредплата на „ Дѣло “ разомъ съ „ Библіотекою найз. повѣстей •

выноситъ рочно 12 зр. а . в . , повръчно 6 зр. а в . , чвертьрочно 3 зр . а . в .

зъ Галицкого ваписав ъ

Накладомъ редакція „ Дѣла“ выйшли доси :

1. Святый Вечеръ 'rовѣеть К. Дикенса (зъ англійского ) цѣиз. 30 гр.

а. в . еъ пересылкото почтовою 35 кр. а . в .

2. Безталанне сватанье образокъ Житя ,

" Василь Барсынокъ. Цѣна 80 гр., еъ пересылкою 90 кр .

3. Въ оборонѣ чести повѣсть зъ нѣмецкого Г. Раймунди , 3

частн въ одномъ томѣ. Цѣна 2 зр. 50 кр . (съ перес. 2 зр. 70 кр.)

4. Дымъ повѣсть зъ россійского Івана Тургенеса . Цѣна 1 зр

50 кр. (сь пересылкою 1 вр . 70 кр )

5. Мертви Душѣ поема м . Гоголя ( зъ россійского). Цѣна 1 эр 80 кр .

(съ пересылкою 2 эр )

ІІ ечатався :

6. Стефанъ Лаврентій повѣсть зъ англійского Едгардса въ 2

томахъ .

повѣсть Октави Фейієта зъ Фран7. Любовь убогого молодця

цуского.

Предплату на „ Дѣло “ и „Библіотеку* Якъ и грошѣ на выданй

вже книжки слѣдує пересылати до Администраціи „ дѣла “ у Львовѣ.

3ъ друкари . Товариств , имеян Шевченка .







: : :
:



B

E
O
u


	Front Cover
	Title Page
	Rozdil I
	Rozdil II
	Rozdil III
	Rozdil IV
	Rozdil V
	Rozdil VI
	Rozdil VII
	Rozdil VIII
	Rozdil IX
	Rozdil X
	Rozdil XI
	Slovo vid vydavnytstva
	Reklamka

