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ворота гостиниці губернського міста NN в’їхала досить
гарна ресорна невелика бричка, якою їздять холостяки:
відставні підполковники, штабс‐капітани, поміщики, що мають
біля сотні селянських душ, словом, усі ті, кого звуть панами се‐
редньої руки. В бричці сидів пан не красунь, але й не поганий із
себе, ні занадто товстий, ні занадто худий; не можна сказати,
щоб старий, одначе й не так, щоб занадто молодий. В’їзд його не
наробив у місті зовсім ніякого шуму і не супроводжувався нічим
особливим: тільки два російські мужики, які стояли біля дверей
шинку напроти гостиниці, зробили деякі зауваження, що стосу‐
валися, зрештою, більш екіпажа, ніж того, хто сидів у ньому.
«Бач», сказав один другому: «он яке колесо! як ти думаєш, доїде
те колесо, коли б трапилося, до Москви, чи не доїде?» — «Доїде»,
‐ відповідав другий. «А от до Казані, я думаю, не доїде?» — «До
Казані не доїде», відповів другий. На цьому розмова й скінчи‐
лась. Та ще, коли бричка під’їхала до гостиниці, зустрівся моло‐
дий чоловік у білих каніфасових1 панталонах, дуже вузьких і ко‐
ротких, у фраку з претензією на моду, з‐під якого видно було
маніжку, застебнуту тульською шпилькою з бронзовим пістоле‐
том. Молодий чоловік обернувся назад, подивився на екіпаж,
придержав рукою картуз, що мало не злетів од вітру, і пішов
своєю дорогою.
Коли екіпаж заїхав на подвір’я, пана зустрів трактирний слу‐
га або половий, як їх звуть в російських трактирах, жвавий і
в’юнкий до такої міри, що навіть не можна було роздивитись,
яке в нього було обличчя. Він вибіг моторно із салфеткою в руці,
сам довгий і в довгому демікотонному2 сюртуку зі спинкою мало
не на самій потилиці, стріпнув волоссям і повів проворно пана
нагору через усю дерев’яну галдарею показувати посланий йому
Богом покій. Покій був певного роду; бо гостиниця була теж пе‐

У

ворота гостиниці губернського міста NN в’їхала досить
гарна ресорна невелика бричка, якою їздять холостяки:
відставні підполковники, штабс‐капітани, поміщики, що мають
біля сотні селянських душ, словом, усі ті, кого звуть панами се‐
редньої руки. В бричці сидів пан не красунь, але й не поганий із
себе, ні занадто товстий, ні занадто худий; не можна сказати,
щоб старий, одначе й не так, щоб занадто молодий. В’їзд його не
наробив у місті зовсім ніякого шуму і не супроводжувався нічим
особливим: тільки два російські мужики, які стояли біля дверей
шинку напроти гостиниці, зробили деякі зауваження, що стосу‐
валися, зрештою, більш екіпажа, ніж того, хто сидів у ньому.
«Бач», сказав один другому: «он яке колесо! як ти думаєш, доїде
те колесо, коли б трапилося, до Москви, чи не доїде?» — «Доїде»,
‐ відповідав другий. «А от до Казані, я думаю, не доїде?» — «До
Казані не доїде», відповів другий. На цьому розмова й скінчи‐
лась. Та ще, коли бричка під’їхала до гостиниці, зустрівся моло‐
дий чоловік у білих каніфасових1 панталонах, дуже вузьких і ко‐
ротких, у фраку з претензією на моду, з‐під якого видно було
маніжку, застебнуту тульською шпилькою з бронзовим пістоле‐
том. Молодий чоловік обернувся назад, подивився на екіпаж,
придержав рукою картуз, що мало не злетів од вітру, і пішов
своєю дорогою.
Коли екіпаж заїхав на подвір’я, пана зустрів трактирний слу‐
га або половий, як їх звуть в російських трактирах, жвавий і
в’юнкий до такої міри, що навіть не можна було роздивитись,
яке в нього було обличчя. Він вибіг моторно із салфеткою в руці,
сам довгий і в довгому демікотонному2 сюртуку зі спинкою мало
не на самій потилиці, стріпнув волоссям і повів проворно пана
нагору через усю дерев’яну галдарею показувати посланий йому
Богом покій. Покій був певного роду; бо гостиниця була теж пе‐

4

Микола Гоголь

вного роду, тобто саме така, які бувають гостиниці в губернсь‐
ких містах, де за два карбованці на добу проїжджі мають спокій‐
ну кімнату з тарганами, що визирають, як чорнослив, з усіх кут‐
ків, і дверима до сусіднього приміщення, завжди заставленими
комодом, де влаштовується сусід, мовчазна й спокійна людина,
але дуже допитлива, цікава знати про всі подробиці проїжджого.
Зовнішній фасад гостиниці відповідав її середині: вона була ду‐
же довга, на два поверхи; нижній не був штукатурений і зали‐
шався в темно‐червоних цеглинках, ще більш потемнілих від
лихих змін погоди та й бруднуватих уже самих по собі; верхній
був пофарбований незмінною жовтою фарбою; внизу були кра‐
мнички з хомутами, мотузками та бубликами. В наріжній з цих
крамничок, або краще у вікні містився збитенщик3 з самоваром
червоної міді й обличчям так само червоним, як самовар, так що
здаля можна було подумати, що на вікні стояло два самовари,
якби один самовар не був з чорною, як смола, бородою.
Поки приїжджий пан оглядав свою кімнату, внесені були йо‐
го пожитки: передусім чемодан з білої шкіри, трохи пошарпа‐
ний, чим показував, що був не вперше в дорозі. Чемодан внесли
кучер Селіфан, низенький чоловік у кожушку, і лакей Петрушка,
чолов’яга років тридцяти, в просторому приношеному сюртуку,
як видно, з панського плеча, чолов’яга трохи суворий з вигляду,
з дуже великими губами й носом. Слідом за чемоданом внесена
була невелика скринька з червоного дерева, викладена шматоч‐
ками карельської берези, шевські колодки і загорнута в синій
папір смажена курка. Коли все це було внесено, кучер Селіфан
подався в конюшню поратись біля коней, а лакей Петрушка по‐
чав улаштовуватись у маленькому передпокої, дуже темній ко‐
нурці, куди вже встиг принести свою шинель і разом з нею
якийсь Свій власний запах, що був переданий і принесеному слі‐
дом за цим мішку з усяким лакейським туалетом. У цій конурці
він приладнав до стіни вузеньке триноге ліжко, накривши його
невеличкою подобою матраца, втовченим і плоским, як мли‐
нець, і, може, так само обмащеним, як млинець, який йому поща‐
стило виправити в хазяїна гостиниці.
Поки слуги справлялись і порались, пан пішов у загальну за‐
лу. Які бувають ці загальні зали — всякий проїжджий знає дуже
добре: ті ж самі стіни, пофарбовані олійною фарбою, потемнілі
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вгорі від диму з люльок і заяложені знизу спинами всяких прої‐
жджих, а ще більше тутешніми купецькими, бо купці в торгові
дні приходили сюди вшістьох і всімох випивати свою відому па‐
ру чаю4, та сама закурена стеля, та сама задимлена люстра з
безліччю висячих скляних бурульок, що стрибали й дзвеніли
кожного разу, коли половий, бігав по витертих клейонках, похи‐
туючи спритно підносом, на якому сиділа така ж безліч чайних
чашок, як птахів на морському березі, ті самі картини на всю
стіну, мальовані олійними фарбами, словом, все те саме, що й
скрізь; тільки й різниці, що на одній картині зображена була ні‐
мфа з такими величезними грудьми, яких читач, мабуть, ніколи
не бачив. А втім, подібна гра природи трапляється на різних іс‐
торичних картинах, невідомо, в який час, звідки й ким привезе‐
них до нас у Росію, іншого разу навіть нашими вельможами, лю‐
бителями мистецтв, що накупили їх в Італії за порадою кур’єрів,
які везли їх. Пан скинув з себе картуз і розмотав з шиї шерстяну,
райдужних кольорів косинку, яку жонатим виготовляє своїми
руками дружина, додаючи й належне напучення як закутува‐
тись, а нежонатим — напевне не можу сказати, хто робить, Бог
їх знає, я ніколи не носив таких косинок. Розмотавши косинку,
пан звелів подати собі обід. Поки йому подавали різні звичайні в
трактирах страви, як‐от: щі зі слойоним пиріжком, що його на‐
рочито тримають для проїжджих протягом кількох тижнів, мо‐
зок з горошком, сосиски з капустою, пулярка5 смажена, огірок
солоний і неодмінний слойоний солодкий пиріжок, завжди го‐
товий до послуг; поки йому все це подавали і розігріте, й просто
холодне, він примусив слугу, або полового, розповідати йому
всякі нісенітниці про те, хто держав раніше трактир і хто тепер, і
чи багато дає прибутку, і чи великий падлюка їх хазяїн; на що
половий за звичаєм відповідав: о, великий, пане, шахрай. Як в
освіченій Європі, так і в освіченій Росії є тепер дуже багато по‐
важних людей, які без того не можуть поїсти в трактирі, щоб не
поговорити зі слугою, а іноді навіть забавно пожартувати з ньо‐
го. А втім, приїжджий робив не все пусті запитання; він з над‐
звичайною точністю розпитав, хто в місті губернатор, хто голо‐
ва палати, хто прокурор, словом, — не минув жодного значного
чиновника, але ще з більшою точністю, якщо навіть не з заціка‐
вленням, розпитав про всіх значних поміщиків, скільки хто має
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душ селян, чи далеко живе від міста, який навіть, на вдачу і чи
часто приїжджає.в місто; розпитав уважно про стан краю: чи не
було яких хвороб в їхній губернії, пошесних гарячок, убійчих
яких‐небудь пропасниць, віспи й іншого такого — і все так ґрун‐
товно і з такою точністю, яка виявляла більше, ніж тільки зви‐
чайну цікавість. У манерах своїх пан мав щось солідне й сякався
надзвичайно гучно. Невідомо, як це він робив, а тільки ніс його
звучав, як труба. Ця очевидно зовсім невинна властивість здо‐
була одначе йому багато пошани з боку трактирного слуги, так
що він кожного разу, коли зачував цей звук, стріпував волоссям,
випростувався шанобливіше і, нахиливши з височини свою го‐
лову, запитував: чи не треба чого? Після обіду пан випив чашку
кофію й сів на диван, підклавши собі за спину подушку, яку в ро‐
сійських трактирах замість еластичної вовни набивають чимось
надзвичайно схожим на цеглу й булижник. Тут почав він позіха‐
ти й звелів одвести себе у свій номер, де, прилігши, заснув на дві
години. Спочивши, він написав на клаптику паперу, на прохання
трактирного слуги, чин, ім’я й прізвище для повідомлення, куди
слід у поліцію. На папірці половий, спускаючися сходами, прочи‐
тав по складах таке: колезький радник6 Павло Іванович Чичи‐
ков, поміщик, у своїх справах. Коли половий усе ще розбирав по
складах записку, сам Павло. Іванович Чичиков пішов поглянути
на місто, яким був, як здавалося, задоволений, бо визнав, що мі‐
сто ніяк не поступалось іншим губернським містам: кидалась в
очі жовта фарба на кам’яних будинках і скромно темніла сіра на
дерев’яних. Будинки були на один, два й півтора поверхи, з не‐
одмінним мезоніном. дуже гарним, на думку губернських архі‐
текторів. Місцями ці будинки здавалися загубленими серед ши‐
рокої, як поле, вулиці і нескінченних дерев’яних парканів;
місцями збивалися в купу, і тут було помітно більше руху наро‐
ду й пожвавлення. Траплялись майже позмивані дощем вивіски
з кренделями й чобітьми, де‐не‐де»— з намальованими синіми
штанами і підписом якогось Аршавського кравця; де магазин з
картузами, кашкетами й написом: чужоземець Василій Федоров;
де намальований був більярд з двома гравцями у фраках, в які
одягаються у нас по театрах гості, що виходять в останньому
акті на сцену. Гравці були зображені з націленими киями, трохи
вивернутими назад руками й кривими ногами, які щойно зро‐
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били в повітрі антраша. Під усім цим було написано: «І ось за‐
клад». Де‐не‐де просто на вулиці стояли столи з горіхами, милом
і пряниками, схожими на мило; де харчевня з намальованою
товстою рибиною і встромленою в неї виделкою. Найчастіше ж
помітні були почорнілі двоголові державні орли7, які тепер уже
замінені лаконічним написом: питейний дім. Брук скрізь був по‐
ганенький. Він зазирнув і в міський сад, який складався з тоне‐
ньких, що кепсько прийнялись, дерев, з підпірками унизу, в фо‐
рмі трикутників, дуже гарно пофарбованих зеленою олійною
фарбою. А втім, хоч ці деревця були не вищі за очерет, про них
було сказано в газетах при; описі ілюмінації, що місто наше при‐
красилось, завдяки дбайливості цивільного правителя, садом з
тінявих та гіллястих дерев, які дають прохолоду у жаркий день, і
що при тому було дуже зворушливо дивитись, як серця грома‐
дян трепетали з надміру вдячності і струмили потоки сліз на
знак подяки до пана градоначальника. Розпитавши докладно
будочника, куди можна пройти ближче, як треба буде до собору,
до урядових місць, до губернатора, він пішов глянути на річку,
що текла посеред міста, дорогою відірвав прибиту до стовпа
афішу з тим, щоб, прийшовши додому, прочитати її гарненько,
подивився пильно на даму непоганої вроди, що проходила де‐
рев’яним тротуаром, за якою ішов хлопчик у військовій лівреї з
вузликом у руці, і ще раз обвівши все очима, ніби для того, щоб
добре запам’ятати розташування місця, попрямував додому
просто в свій номер, підтримуваний злегка на сходах трактири
ним слугою. Попивши чаю, він сів до стола, звелів подати собі
свічку, витяг з кишені афішу, підніс її до свічки й почав читати,
примруживши трохи праве око. Проте вартого уваги небагато
було в афішці: виставляли драму п. Коцебу8, в якій Ролла грав п.
Попльовін, Кору — панна Зяблова, інші особи були ще менш
примітні, одначе він прочитав їх усіх, добрався навіть до ціни
партеру і довідався, що афіша була надрукована в друкарні гу‐
бернського правління, потім перевернув на другий бік, дізнати‐
ся, чи нема й там чого‐небудь, але, не знайшовши нічого, протер
очі, згорнув охайно й поклав у свою шкатулку, куди мав звичай
складати все, що траплялося. День, здається, був закінчений
порцією холодної телятини, пляшкою кислого квасу і міцним
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сном на всі заставки, як висловлюються по деяких місцях широ‐
кої російської держави.
Весь наступний день присвячений був візитам; приїжджий
подався робити візити всім міським сановникам. Був із засвід‐
ченням пошани у губернатора, що, як виявилось, подібно до Чи‐
чикова, був ні товстий, ні худий із себе, мав на шиї Анну9, і гово‐
рили навіть, що був представлений до зірки14; зрештою, був
великий добряк і навіть сам вишивав іноді по тюлю. Потім по‐
дався до віце‐губернатора, потім був у прокурора, у голови па‐
лати, у поліцеймейстера, у відкупщика, у начальника над казен‐
ними фабриками... шкода, що трохи важко пригадати всіх
сильних світу цього; та досить сказати, що приїжджий виявив
незвичайну діяльність щодо візитів: він з’явився навіть засвід‐
чити пошану інспекторові лікарської управи й міському архіте‐
кторові. І потім ще довго сидів у бричці, придумуючи, кому б іще
зробити візит, та вже більше в місті не знайшлось чиновників. У
розмовах з цими властителями він дуже вправно умів підлести‐
ти кожному. Губернаторові натякнув якось між іншим, що в йо‐
го губернію в’їжджаєш, як у рай, дороги усі оксамитові, і що ті
уряди, які настановляють мудрих сановників, варті великої пох‐
вали. Поліцеймейстерові сказав щось дуже приємне про міських
будочників: а в розмові з віце‐губернатором та головою палати,
які були ще тільки статські радники, сказав навіть помилково
двічі ваше превосходительство», що дуже їм сподобалось. Нас‐
лідком цього було те, що губернатор запросив його завітати до
нього того ж дня на домашню вечірку, інші чиновники й собі так
само — хто на обід, хто на бостончик12, хто на чашку чаю.
Про себе приїжджий, як здавалось, уникав багато говорити; а
коли й говорив, то якимись загальними словами, з помітною
скромністю, і розмова його в таких випадках набирала дещо
книжних зворотів; що він незначущий черв світу цього, і недо‐
стойний того, щоб багато про нього турбувались, що зазнав ба‐
гато на віку своєму, потерпів на службі за правду, мав багато во‐
рогів, які важили навіть на життя його, і що тепер, бажаючи
заспокоїтися, шукає обрати нарешті місце для проживання, і що,
прибувши в це місто, визнав за неодмінний обов’язок засвідчи‐
ти свою пошану першим його сановникам. Оце й усе, що дізна‐
лися в місті про цю нову особу, яка дуже скоро не минула нагоди
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книжних зворотів; що він незначущий черв світу цього, і недо‐
стойний того, щоб багато про нього турбувались, що зазнав ба‐
гато на віку своєму, потерпів на службі за правду, мав багато во‐
рогів, які важили навіть на життя його, і що тепер, бажаючи
заспокоїтися, шукає обрати нарешті місце для проживання, і що,
прибувши в це місто, визнав за неодмінний обов’язок засвідчи‐
ти свою пошану першим його сановникам. Оце й усе, що дізна‐
лися в місті про цю нову особу, яка дуже скоро не минула нагоди

