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Hlava I.

Ivan Ivanovič a Ivan Nikiforovič.

Ivan Ivanovič má nádhernou bekešku! překrásnou! A jakého beránka
na ní! Uf, u sta hromů, jakého beránka! sivého do Šeda. Sázím Bůh
ví co, najde-li se u někoho takový! Podívejte se, pro Boha, na něj,
— obzvláště když se Ivan Ivanovič s někým dá do řečí, — podívejte
se se strany: jaká to nádhera! Vylíčit nelze: samet! stříbro! oheň! Pane
Bože můj! Mikuláši Divotvůrče, spravedlivý Boží! pročpak já nemám
takovou bekešku! Dal si ji ušít tehdy, kdy Agafija Fedosějevna
nejezdila do Kyjeva. Znáte Agafiju Fedosějevnu? To je táž, která
ukousla přísedícímu ucho.

Znamenitý člověk Ivan Ivanovič! Jaký má dům v Mirgorodě!
Kolem něho, se všech stran, přístřešek na dubových sloupech, pod
přístřeškem všude lavičky. Ivan Ivanovič, když je příliš horko, shodí
se sebe i bekešku i spodní šaty, sám zůstane jen v košili a odpočívá
pod přístřeškem, a dívá se, co se děje na dvoře i na ulici. Jaké má
jabloně a hrušky u samých oken! Jen otevřte okno — tak větve samy
vtrhávají do světnice. To je všechno před domem; ale kdybyste se
podívali, co má v sadě! Co tam není? Švestky, višně, třešně, všelijaká
zelenina, melouny, slunečnice, okurky, lusky, dokonce humno a
kovárna.

Výborný člověk Ivan Ivanovič! Velmi rád jí melouny; to je jeho
oblíbené jídlo. Jakmile poobědvá a vyjde jen v košili pod přístřešek,
ihned poručí Gapce, aby přinesla dva melouny, a sám je už rozkrojí,
sebere semínka do zvláštního papírku a začne jíst. Potom pošle
Gapku pro kalamář a sám, vlastní rukou, zhotoví nápis na papírku se
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semeny: „Tento meloun byl sněden toho a toho dne.“ Byl-li při tom
nějaký host, tu „zúčastnil se ten a ten“.

Nebožtík mirgorodský soudce se vždycky kochával, dívaje se na
dům Ivana Ivanoviče. Ano, domek to byl docela ne ošklivý. Mně
se líbí, že k němu se všech stran jsou přistavěny síně a síňky, takže,
podívá-li se člověk na něj z dálky, tu je vidět jen střechy, posazené
jedna na druhou, což se docela podobá talíři, naplněnému lívanci, a
ještě lépe, houbám, rostoucím na stromech. Ostatně všechny střechy
byly kryty skřípinou; jíva, dub a dvě jabloně opřely se o ně svými
rozložitými větvemi. Mezi stromy se míhají a vybíhají dokonce na
ulici neveliká okna s vyřezávanými bílými okenicemi.

Výborný člověk Ivan Ivanovič! Zná ho i poltavský komisař!
Doros Tarasovič Puchivočka, když jede z Chorola, vždy se u něho
zastaví. A protopop otec Petr, který žije v Koliberdě, když se u něho
shromáždí asi pět hostů, vždy říká, že nezná nikoho, kdo by tak
vykonával křesťanskou povinnost a dovedl žít jako Ivan Ivanovič.

Bože, jak čas letí! Tehdy už uplynulo více než deset let, co
ovdověl. Dětí neměl. Gapka má děti a často běhají po dvoře. Ivan
Ivanovič vždycky dá každému z nich po preclíku, nebo po kousku
melounu nebo hrušku. Gapka nosí klíče od komor a sklepů; od veliké
truhly pak, která stojí v jeho ložnici, a od prostřední komory nosí
Ivan Ivanovič klíč u sebe a nerad tam někoho pouští. Gapka je holka
zdravá, chodí v zástěře, má svěží lýtka a tváře.

A jaký zbožný člověk je Ivan Ivanovič! Každou neděli obléká
bekešku a jde do kostela. Když Ivan Ivanovič vstoupí do kostela a
ukloní se na všechny strany, postaví se obyčejně na kůr a velmi pěkně
doprovází basem. Když pak se bohoslužba skončí, Ivan Ivanovič
nikterak nesnese, aby neobešel všechny žebráky. Možná, že by se
nechtěl zabývat takovou nudnou věcí, kdyby ho k tomu
nepodněcovala vrozená dobrota. „Dobrý den, chuděrko!“ obyčejně
pravil, vyhledav nej zmrzačenější stařenu v rozedraných šatech,
ušitých ze záplat. „Odkud jsi, ubožačko?“
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„Přišla jsem, milostpane, z dědinky: třetí den je tomu, co jsem
nepila, nejedla; vyhnaly mne vlastní děti.“

„Ubohá hlavičko! Pročpak jsi přišla sem?“
„Ale tak, milostpane, o almužnu prosit, nedá-li někdo aspoň na

chléb.“
„Hm! což bys ráda chléb?“ obyčejně se tázal Ivan Ivanovič.
„Jak bych nechtěla! Mám hlad jako pes.“
„Hm!“ odpovídal obyčejně Ivan Ivanovič. „Tak to bys možná i

maso chtěla?“
„Ale všechno, co vaše milost dá, vším budu spokojena.“
„Hm! což je maso lepší než chléb?“
„Kde by si hladový vybíral? Všechno, co darujete, všechno je

dobré.“ Při tom stařena obyčejně natahovala ruku.
„Nu, tak jdi s Pánem Bohem,“ pravil Ivan Ivanovič. „Copak

stojíš? Vždyť tě nebiju?“
A obrátiv se s takovými otázkami k druhému, k třetímu, vrací

se konečně domů nebo zajde vypít číšku vodky k sousedu Ivanu
Nikiforoviči, nebo k sudímu, nebo k městskému hejtmanovi.

Ivan Ivanovič je tuze rád, když mu někdo dá dárek nebo něco z
pouti. To se mu velmi líbí.

Velmi dobrý člověk je konečně také Ivan Nikiforovič. Jeho dům
je vedle domu Ivana Ivanoviče. To jsou takoví přátelé navzájem,
jakých svět nezplodil. Anton Prokofjevič Pupopuz, který dosud ještě
chodí v skořicově hnědém kabátě s modrými rukávy a v neděli
obědvává u sudího, obyčejně říkával, že Ivana Nikiforoviče a Ivana
Ivanoviče sám čert svázal provázkem: kam jeden, tam i druhý se
plete.

Ivan Nikiforovič nikdy nebyl ženat. Třebaže říkali, že se oženil,
ale to je naprostá lež. Znám Ivana Nikiforoviče velmi dobře a mohu
říci, že dokonce ani nepojal úmysl oženit se. Kde se berou všechny
tyto klepy? Právě tak, jako se rozneslo, že se Ivan Nikiforovič narodil
s ohonem vzadu. Ale tento výmysl je tak nechutný a zároveň hnusný

Hlava I. 3



a neslušný, že ani nepokládám za nutné vyvraceti jej před osví-
cenými čtenáři, kteří, naprosto o tom nepochybuji, vědí, že jediné
čarodějnice, a to velmi nemnohé, mívají vzadu ohon. Čarodějnice
ostatně náležejí spíše k ženskému pohlaví než k mužskému.

Přes veliké přátelství nebyli si tito vzácní přátelé úplně navzájem
podobni. Nejlépe lze poznati jejich povahy ze srovnání. Ivan
Ivanovič má neobyčejnou schopnost mluviti neobyčejně příjemně.
Pane Bože, jak ten mluví! Tento pocit možno přirovnati jen k tomu,
když vám vískají v hlavě nebo pomalu jezdívají prstem po vaší patě.
Posloucháš, posloucháš — a svěsíš hlavu. Příjemno! neobyčejně
příjemno! jako spánek po koupeli. Ivan Nikiforovič naopak více
mlčí; zato však, když vlepí slůvko, tu se jen drž: oholí lépe než každá
břitva. Ivan Ivanovič je vyzáblý a vysoké postavy; Ivan Nikiforovič
je trochu menší, za to však se šíří do tloušťky. Hlava Ivana Ivanoviče
se podobá ředkvi s ocáskem dolů; hlava Ivana Nikiforoviče ředkvi
s ocáskem nahoru. Ivan Ivanovič jediné po obědě leží jen v košili
pod přístřeškem; k večeru pak obléká bekešku a jde někam, buď
k městskému skladišti, kam dodává mouku, nebo do polí — střílet
křepelky. Ivan Nikiforovič leží celý den na zápraží — není-li tuze
horko, tu obyčejně vystaviv záda slunci — a nikam se mu nechce jít.
Když ho ráno napadne, tu přejde dvůr, prohlédne hospodářství a zase
si jde lehnout. Dříve někdy zašel k Ivanu Ivanoviči. Ivan Ivanovič je
neobyčejně jemný člověk a v pořádném rozhovoru nikdy neřekne
neslušného slova, a ihned se urazí, uslyší-li je. Ivan Nikiforovič se
někdy neuchrání. Tehdy Ivan Ivanovič obyčejně vstává s místa a
řekne: „Dost, dost, Ivane Nikiforoviči; raději honem na slunce, než
říkat taková, Bohu se protivící slova.“ Ivan Ivanovič se tuze zlobí,
spadne-li mu do zelné polévky moucha: tehdy se rozzlobí — i talíř
odsune i hostitel dostane co proto. Ivan Nikiforovič se neobyčejně
rád koupá, a když sedí po hrdlo ve vodě, dá si postavit také do vody
stůl a samovar, a velmi rád pije čaj v takovém chládku. Ivan Ivanovič
si holí vousy dvakrát týdně; Ivan Nikiforovič jednou. Ivan Ivanovič
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je neobyčejně zvědavý: Bůh uchovej, začneš-li mu něco vyprávět
a nedopovíš! Bývá-li něčím nespokojen, tu to ihned dává najevo.
Podle vzezření Ivana Nikiforoviče je neobyčejně těžko poznat, je-li
spokojen nebo se zlobí; třebaže se z něčeho zaraduje, přece to nedá
najevo. Ivan Ivanovič je povahy poněkud bázlivé. Ivan Nikiforovič
má naproti tomu kalhoty v takových širokých záhybech, že kdyby
se nafoukly, tu by v nich bylo možno umístit celý dvůr se sýpkami
a stavením. Ivan Ivanovič má veliké výrazné oči tabákové barvy, a
jeho ústa se poněkud podobají písmenu v; Ivan Nikiforovič má oči
malé, žlutavé, docela se ztrácející v hustém obočí a v kyprých tvářích,
a jeho nos má podobu zralé švestky. Ivan Ivanovič, poctívá-li vás
tabákem, tu vždy zprvu olízne víčko tabatěrky jazykem, potom po ní
luskne prstem a nabídne veřejně, znáte-li se s ním: „Smím-li prosit,
pane můj, za laskavost?“ neznáte-li se s ním, tu: ,,Smím-li prosit,
pane můj, nemaje cti znáti hodnost, křestní a otcovské jméno, za
laskavost?“ Ivan Nikiforovič pak vám dá přímo do ruky svůj růžek a
jen připojí: „Poslužte si.“ Jak Ivan Ivanovič, tak Ivan Nikiforovič tuze
nemají rádi blechy, a proto ani Ivan Ivanovič, ani Ivan Nikiforovič
nepropustí žida se zbožím, aby od něho nekoupili elixír v různých
lahvičkách proti tomuto hmyzu, vyhubovavše ho zprvu pěkně za to,
že vyznává židovskou víru.

Ostatně přes některé nepodobnosti, jak Ivan Ivanovič, tak i Ivan
Nikiforovič jsou znamenití lidé.
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Hlava II.

Z níž se lze dovědět, čeho se zachtělo Ivanu
Ivanoviči, o čem se konal rozhovor mezi Ivanem

Ivanovičem a Ivanem Nikiforoviěem a ěím se skončil.

Ráno — bylo to v červenci, — ležel Ivan Ivanovič pod přístřeškem.
Den byl horký, vzduch suchý a vlnil se. Ivan Ivanovič byl už za
městem u sekáčů i na dvorci, vyptal se už mužíků a selek, které
potkal, odkud, kam, jak a proč jdou; strašně se uchodil a lehl si,
aby si odpočinul. Leže dlouho se díval na komory, na dvůr, na
kůlny, na slepice, běhající po dvoře, a v duchu si myslil: „Pane
Bože, jaký já jsem hospodář! Co nemám? Drůbež, stavení, sýpky,
všeliké rozmařilosti, vodka přeháněná, likéry; v sadě hrušky, švestky;
v zelinářské zahradě mák, zelí, hrách . . . Copak ještě nemám? … To
bych rád věděl, co nemám?“

Když si Ivan Ivanovič dal takovou hlubokomyslnou otázku,
zamyslil se; a zatím jeho oči našly nové předměty, překročily plot
do dvora Ivana Nikiforoviče a bezděčně se zaujaly zajímavou
podívanou. Hubená ženská vynášela po pořádku sleželé šaty a
rozvěšovala je na natažený provaz, aby provětraly. Brzo starý
vojenský kabát s obnošenými výložky natáhl do vzduchu rukávy
a objímal brokátovou kazajku; po něm se vysunul šlechtický kabát
s erbovními knoflíky, s límcem od molů sežraným; bílé, skvrnami
pokryté kašmírové kalhoty, které kdysi Ivan Nikiforovič natahoval
na nohy a které možno nyní natáhnout snad jen na jeho prsty. Po
nich brzo visely druhé v podobě písmeny A, potom modrý kozácký
bešmet, který si dal Ivan Nikiforovič ušít před pětadvaceti lety, když
se chystal vstoupit do milice a dal si už narůsti kníry. Konečně, jedno
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k druhému, vystaven byl kord, který se podobal hrotu, trčícímu do
vzduchu. Potom se zatočily záhyby čehosi, co se podobalo kaftanu
travnatě zelené barvy, s měděnými knoflíky velikosti pětníků. Zpod
záhybů vyhlédla vesta, olemovaná zlatým prýmkem, s velikým
výstřihem vpředu. Vestu brzo zakryla stará sukně nebožky babičky,
s kapsami, do nichž bylo možno dáti po melounu. Všechno, mísíc
se zároveň, skýtalo Ivanu Ivanovičovi velmi zajímavou podívanou,
zatím co sluneční paprsky, objímajíce místy zelený rukáv, červený
výložek, nebo část zlatého brokátu, nebo třpytíce se na hrotu kordu,
činily jej čímsi neobyčejným, podobajícím se tomu loutkovému
divadlu, které vozí po dvorcích kočující komedianti — obzvláště
když zástup lidí, těsně se stlačiv, dívá se na krále Heroda v zlaté
koruně, nebo na Antona, vedoucího kozu: za loutkovým divadlem
kvičí housle: cikán brnká po svých rtech místo bubnu, a slunce
zapadá, a svěží chládek jižní noci nepozorovaně se silněji tiskne k
svěžím ramenům a ňadrům tlustých vesničanek.

Brzo stařena vylezla z komory, hekajíc a táhnouc na sobě
starodávné sedlo s utrženými střemeny, s odřenými koženými
pouzdry na pistole, s čabrakou, kdysi jasně červené barvy, se zlatým
vyšíváním a mosaznými plíšky.

„To je hloupá ženská!“ pomyslil si Ivan Ivanovič, „ona ještě
vytáhne samého Ivana Nikiforoviče provětrat!“

A opravdu: Ivan Ivanovič se docela nezmýlil ve svém dohadu.
Za pět minut se vznesly nankinové kalhoty Ivana Nikiforoviče a
zaujaly sebou téměř polovinu dvora. Poté vynesla ještě čepici a
ručnici.

„Copak to znamená?“ pomyslil si Ivan Ivanovič, „nikdy jsem
neviděl u Ivana Nikiforoviče ručnici. Copak to zamýšlí? Aby střílel,
to nestřílí, ale ručnici má! Nač ji má? A věc je to ku podivu krásná!

Dávno jsem si chtěl takovou opatřit. Tuze rád bych měl tuto
ručničku; rád se pobavím ruěničkou. Hej, ženská, ženská!“ zvolal
Ivan Ivanovič, kývaje prstem.
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Stařena přistoupila k plotu.
„Co to máš, stařenko?“
„Sám vidíte — ručnici.“
„Jakou ručnici?“
„Kdo ji zná, jaká je? Kdyby byla má, tu bych možná věděla, z

čeho je; ale je pánova.“
Ivan Ivanovič vstal a začal si prohlížet ručnici se všech stran

a zapomněl vyčinit stařeně za to, že ji pověsila zároveň s kordem
provětrat.

„Je, trvám, železná,“ pokračovala stařena.
„Hm! železná. Pročpak by byla železná?“ pravil v duchu Ivan

Ivanovič. „A dávno ji pán má?“
„Možná, že dávno.“
„Pěkná věcička!“ pokračoval Ivan Ivanovič. „Vyprosím si ji od

něho. Co by s ní dělal? Nebo ji za něco vyměním. Co, stařenko, je
pán doma?“

„Je doma.“
„Co dělá, leží?“
„Leží.“
„Nu, dobře: přijdu k němu.“
Ivan Ivanovič se oblékl, vzal do ruky sukovici proti psům,

protože v Mirgorodě se jich na ulici vyskytne mnohem více než lidí
a šel.

Třebaže dvůr Ivana Nikiforoviče byl vedle dvora Ivana
Ivanoviče a bylo možno přelézti z jednoho dvora do druhého přes
plot, přece šel Ivan Ivanovič ulicí. Z této ulice bylo třeba přejíti do
uličky, která byla tak úzká, že když se naskytlo dvěma povozům s
jedním koněm setkati se v ní, tu se už nemohly vyhnouti a zůstávaly
v takovém položení do té chvíle, dokud, popadnuvše zadní kola,
nevytáhli každý vůz na opačnou stranu do ulice; chodec pak se ubíral
jako květinami lopuchem, který rostl po obou stranách plotu. Do
této uličky byly obráceny po jedné straně kůlny Ivana Ivanoviče, po
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druhé — sýpka, vrata a holubník Ivana Nikiforoviče. Ivan Ivanovič
přistoupil k vratům, zabouchal závorou: zevnitř se ozval psí štěkot; ale
různosrsté stádo brzo, mávajíc ocasy, utíkalo zpět, když uvidělo, že to
je známá osoba. Ivan Ivanovič přešel dvůr, na němž se pestřili indičtí
holubi, krmení vlastnoručně Ivanem Nikiforovičem slupky melounů
a dýní, místy zeleň, místy polámané kolo, nebo obruč od sudu, nebo
válející se klučík v zamazané košili: obraz, který mají rádi malíři!
Stín od rozvěšených šatů zakrýval téměř celý dvůr a dodával mu
jakéhosi chladu. Stařena ho uvítala poklonou a zadívavši se stanula
na jednom místě. Před domem se vypínalo zápražíčko s přístřeškem
na dvou dubových sloupech, — nespolehlivá ochrana proti slunci,
které tehdy v Malorusku nerado žertuje a oblévá chodce od hlavy
po paty horkým potem. Z toho lze vidět, jak mocná byla touha
Ivana Ivanoviče získat nutnou věc, když se rozhodl vyjíti v takové
době, zpronevěřiv se dokonce svému stálému zvyku, procházeti se
jen večer!

Světnice, do které vstoupil Ivan Ivanovič, byla docela temná,
protože okenice byly zavřeny a sluneční paprsek, prodíraje se
otvorem, vyříznutým v okenici, nabyl duhové barvy a narážeje na
protější stěnu, kreslil na ní pestrou krajinu z ostřicových střech,
stromů a šatů rozvěšených na dvoře, jenže všechno bylo v obrácené
podobě. To všechno dodávalo světnici jakéhosi podivného
polosvětla.

„Pomáhej Pán Bůh!“ řekl Ivan Ivanovič.
„Á, dobrý den, Ivane Ivanoviči!“ odpověděl hlas z kouta

světnice. Teprve tehdy Ivan Ivanovič zpozoroval Ivana Nikiforoviče,
který ležel na koberci rozestřeném na podlaze. „Odpusťte, že jsem
před vámi, jak mě Pán Bůh stvořil.“ Ivan Nikiforovič ležel beze
všeho, dokonce bez košile.

„Nevadí. Jestlipak jste dnes spal, Ivane Nikiforoviči ?“
„Spal jsem. A vy jste spal, Ivane Ivanoviči?“
„Spal.“
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„Tak jste teď vstal?“
„Teď jsem vstal? Kristus s vámi, Ivane Nikiforoviči! Jak by bylo

možno spát do této chvíle! Právě jsem přijel ze dvorce. Překrásná žita
jsou po cestě! báječná! A seno je také urostlé, měkké, tučné!“

„Gorpino!“ zavolal Ivan Nikiforovič, „přines Ivanu Ivanovičovi
vodku, a pirohy se smetanou.“

„Dnes je pěkně.“
„Nechvalte, Ivane Ivanoviči. Aby to čert vzal! Člověk neví, kam

utéci před horkem!“
„To je také třeba vzpomínat čerta. Hej, Ivane Nikiforoviči!

vzpomenete si na má slova, ale bude už pozdě: budete pykat na onom
světě za bohoprotivná slova.“

,,Čím pak jsem vám ublížil, Ivane Ivanoviči? Nedotkl jsem se ani
otce, ani matky vaší. Nevím, čím jsem vás urazil.“

„Přestaňte už, přestaňte, Ivane Nikiforoviči!“
„Na mou duši, neurazil jsem vás, Ivane Ivanoviči!“
„Podivno, že křepelky dosud nejdou na píšťalku.“
„Myslete si co chcete, co je vám libo, ale ničím jsem vás

neurazil.“
„Nevím, proč nejdou,“ pravil Ivan Ivanovič, jako by

neposlouchal Ivana Nikiforoviče, „nenastala-li ještě doba… jenže
doba, zdá se, je taková, jaké je třeba.“

„Povídáte, že žita jsou pěkná?“
„Báječná žita, báječná!“
Poté následovalo mlčení.
„Copak že, Ivane Nikiforoviči, šaty rozvěšujete?“ řekl konečně

Ivan Ivanovič.
„Ale, krásné, téměř nové šaty nechala prokletá bába zplesnivět:

teď to větrám; sukno je jemné, výtečné, jen stačí obrátit — znovu
možno nosit.“

„Mně se tam zalíbila jedna věcička, Ivane Nikiforoviči.“
„Jaká?“
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„Řekněte mi, prosím vás, nač potřebujete ručnice, kterou máte
postavenou na provětrání zároveň se šaty?“ Tu Ivan Ivanovič nabídl
tabák. „Smím-li prosit za laskavost?“

„Děkuji, poslužte si; šňupnu si svého.“ Při tom Ivan Nikiforovič
hmatal chvíli kolem sebe a nahmatal růžek. „To je hloupá ženská!
Tak ona tam i ručnici pověsila? Dobrý tabák dělá žid v Soročincích.
Nevím, co do toho dává, ale něco takového vonného! Trochu se to
podobá marolistu. Vezměte si, rozžvýkejte trochu v ústech: není-li
pravda, že se to podobá marolistu? Vezměte, poslužte si!“

„Řekněte mi, prosím vás, Ivane Nikiforoviči, já stále stran
ručnice: co s ní budete dělat? Vždyť jí nepotřebujete.“

„Jak nepotřebuji, a když se mi naskytne střílet?“
„Pán Bůh s vámi, Ivane Nikiforoviči, kdypak vy budete střílet?

Leda až po druhé přijdete na svět? Vy, pokud vím a jiní se pamatují,
ani jednu kachničku jste ještě nezabil, a také vaše povaha není už
tak Pánem Bohem zařízena, abyste střílel. Máte důstojné chování i
postavu vážnou. Jakpak se budete tahat po močálech, když vaše šaty,
které není slušno v každé řeči nazvati jménem, provětrávají se i nyní
ještě? copak potom? Ne, vy potřebujete mít pokoj, odpočinek.“ (Ivan
Ivanovič, jak výše uvedeno, mluvil neobyčejně malebně, když bylo
třeba někoho přesvědčovat. Jak mluvil! Bože, jak mluvil!) „Ano, tak
potřebujete slušných skutků. Poslyšte, dejte mi ji!“

„Jak by to bylo možné! Tato ručnice je drahá; takové ručnice
teď nikde nenajdete. Koupil jsem ji od Turka, ještě když jsem se
chystal do milice; a teď bych ji tak najednou dal! Jak by to bylo
možné! Je to věc nevyhnutelná!“

„Načpak je vám nevyhnutelná?“
„Jak nač? A když přepadnou dům lupiči . . . Jakpak by nebyla

nevyhnutelná! Chvála Tobě, Hospodine! Teď jsem klidný a nikoho
se nebojím. A proč? — protože vím, že v mé komoře stojí ručnice.“

„Pěkná ručnice! Vždyť má, Ivane Nikiforoviči, zámek
pokažený.“
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„Co na tom, že pokažený? To lze spravit; je jen třeba namazat
konopným olejem, aby nerezavěl.“

„Z vašich slov, Ivane Nikiforoviči, nikterak nevidím přátelskou
ke mně náklonnost. Nic nechcete pro mne udělat na důkaz
přátelství.“

„Jakpak to mluvíte, Ivane Ivanoviči, že vám neprokazuji
žádného přátelství? Že se nestydíte? Vaši voli se pasou na mé stepi,
a já jsem je ani jednou nezajal. Když jedete do Poltavy, vždycky
mne požádáte o povoz, a což? což jsem vám někdy odřekl? Vaše děti
přelézají plot do mého dvora a hrají si s mými psy — a nic neříkám:
ať si hrají, jen když se ničeho nedotýkají! ať si hrají!“

„Když nechcete darovat, tak ji třebas směníme.“
„Copak mi za ni dáte?“ Při tom se Ivan Nikiforovič opřel o ruku

a podíval se na Ivana Ivanoviče.
„Dám vám za ni tmavohnědou svini, touž, co jsem vykrmil

na chov. Nádherná prasnice! Uvidíte, že vám příštího roku vrhne
selátka.“

„Nevím, jak to, Ivane Ivanoviči, můžete říci. Nač mi je vaše
svině? Leda abych čertu pohřební hostinu vystrojil.“

„Zase! Bez čerta se nelze obejít! To máte hřích; na mou duši,
hřích, Ivane Nikiforoviči!“

„Jakpak, opravdu, Ivane Ivanoviči, dáváte za ručnici, čert ví co:
svini!“

„Pročpak by byla čert ví co, Ivane Nikiforoviči?“
„Jakpak? Kdybyste sám pěkně posoudil. Je to přece ručnice, věc

známá; ale to — čert ví, co to je: svině! Kdybyste to vy nepovídal,
mohl bych to pro sebe pokládat za urážku.“

„Copak jste zpozoroval na svini nehezkého?“
„Za koho mne opravdu pokládáte? Abych já svini . .
Sedněte si, sedněte si! Už nebudu . . . Nechť vám zůstane vaše

ručnice, nechť si shnije a zrezaví vaše ručnice, stojíc v koutě komory
— nechci už o tom mluvit.“

Hlava II. 13



Poté následovalo mlčení.
„Proslýchá se,“ začal Ivan Ivanovič, „že tři králové vypověděli

našemu carovi válku.“
„Ano, povídal mi Petr Fedorovič. Copak, jaká bude válka ? a

proč bude ?“
„Najisto nemohu říci, Ivane Nikiforoviči, proč bude. Mám za

to, že králové chtějí, abychom my všichni přijali tureckou víru.“
„Hleďme, hlupáky, čeho se jim zachtělo!“ pravil Ivan

Nikiforovič, pozdvihnuv hlavu.
„Tak se podívejte, a náš car jim za to vypověděl válku. ,Ne,

povídá, přijměte vy sami víru Kristovu!‘ “
„Což? Vždyť je naši pobijí, Ivane Ivanoviči!“
„Pobijí. Tak nechcete, Ivane Nikiforoviči, směnit ručničku ?“
„To mi je divné, Ivane Ivanoviči; zdá se, že jste člověk známý

učeností, ale mluvíte jako malé dítě. Jaký bych to byl hlupák . . .“
„Sedněte si, sedněte si. Bůh s ní! Ať si pojde; nebudu už o tom

mluvit.“
V té chvíli přinesli zákusky.
Ivan Ivanovič vypil číšku a zajedl pirohem se smetanou.

„Poslouchejte, Ivane Nikiforoviči: dám vám kromě svině ještě dva
pytle ovsa; vždyť jste oves nesel. Letos stejně budete musit kupovat
oves.“

„Na mou duši, Ivane Ivanoviči, s vámi aby člověk mluvil, když
se nají hrachu.“ (To ještě nic není: Ivan Nikiforovič užíval ještě
jiných frází.) „Kdo to jakživ slýchal, aby se ručnice vyměnila za dva
pytle ovsa? Svou bekešku mi jistě nedáte.“

„Ale zapomněl jste, Ivane Nikiforoviči, že vám dávám ještě
svini.“

„Jak! dva pytle ovsa a svini za ručnici?“
„Ale což, je to snad málo?“
„Za ručnici?“
„Ovšem, za ručnici.“
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„Dva pytle za ručnici?“
„Dva pytle ne prázdné, ale s ovsem; a na svini jste zapomněl ?“
„Polibte se se svou sviní, a když nechcete, tak s čertem !“
„Ó vás se jen dotknout! Uvidíte: propíchají vám na onom světě

jazyk horkými jehlami za taková rouhavá slova. Po rozmluvě s vámi
si člověk musí i obličej i ruce umýt, a sám sebe okouřit.“

„Dovolte, Ivane Ivanoviči: ručnice je věc ušlechtilá, nej
zajímavější zábava, při tom i příjemná ozdoba v pokoji . . .“

„Vy se, Ivane Nikiforoviči, tak vynášíte svou ručnicí jako hlupák
malovanou torbou“ pravil Ivan Ivanovič zlostně, protože se už
opravdu začínal zlobit.

„A vy, Ivane Ivanoviči, jste opravdový houser.“
Kdyby byl Ivan Nikiforovič neřekl toto slovo, tu by se byli mezi

sebou pohádali a rozešli by se jako vždy jako přátelé: ale ted’ se stalo
něco jiného. Ivan Ivanovič všecek vzplál.

„Co jste to řekl, Ivane Nikiforoviči?“ otázal se, povýšiv hlas.
„Řekl jsem, že se podobáte houserovi, Ivane Ivanoviči !“
„Jakpak jste se odvážil, pane, zapomněv i na slušnost i na úctu k

hodnosti a rodu člověka, zneuctíti takovým hanebným jménem?“
„Copak tu je hanebného? A proč opravdu tak máváte rukama,

Ivane Ivanoviči?“
„Opakuji, jak jste se odvážil proti vší slušnosti nazvati mne

houserem?“
„Vykašlu se vám na hlavu, Ivane Ivanoviči ! Co jste se tak

rozkdákal?“
Ivan Ivanovič nemohl se už ovládat: rty se mu chvěly; ústa

změnila obvyklou polohu V a podobala se O; očima tak mrkal, že z
toho bylo úzko. (To se stávalo u Ivana Ivanoviče velmi zřídka; proto
ho bylo třeba velmi silně rozhněvat. „Tak to vám oznamuji,“ pravil
Ivan Ivanovič, „že vás nechci znát.“

„Veliké neštěstí! Na mou duši, proto se nedám do pláče!“
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odpověděl Ivan Nikiforovič. — Lhal, lhal, opravdu, lhal! Tuze ho to
mrzelo.

„Má noha nepřekročí váš práh.“
„Ehe, he!“ řekl Ivan Nikiforovič, v zlosti sám nevěda, co dělat

a proti obyčeji se postaviv na nohy. „Hej, ženská, chlapče!“ Při tom
se ve dveřích objevila táž vyzáblá ženská a chlapec neveliké postavy,
zahalený do dlouhého a širokého kabátu. „Vezměte Ivana Ivanoviče
za ruce, a vyveďte ho za dveře!“

„Jak! šlechtice!“ s citem důstojnosti a rozhorlení zvolal Ivan
Ivanovič. „Jen se opovažte! přibližte se! Já vás zničím s vaším
hloupým pánem! Havran nenajde vaše místo!“ (Ivan Ivanovič mluvil
neobyčejně silně, když jeho duše bývala otřesena.)

Celá skupina představovala mohutný obraz: Ivan Nikiforovič,
stojící prostřed pokoje v plné kráse své, bez jakékoli ozdoby! Ženská
s otevřenými ústy a vyjadřující na své tváři nej nesmyslnější tvářnost,
plnou strachu! Ivan Ivanovič s rukou vztyčenou, jak vyobrazovali
římské tribuny! Byla to neobvčejná chvíle, nádherná podívaná! A
zatím tu byl jen jediný divák: byl to chlapec v nesmírně velikém
kabátě, který stál dosti klidně a čistil si prstem nos.

Konečně uchopil Ivan Ivanovič svou čepici. „Velmi pěkně si
počínáte, Ivane Nikiforoviči! výborně! Tohle vám připomenu.“

„Jděte, Ivane Ivanoviči, jděte! a hleďte, abyste mi nechodil na
oči: nebo vám, Ivane Ivanoviči, celou hubu rozmlátím!“

„Tu máte za to, Ivane Nikiforoviči,“ odpověděl Ivan Ivanovič,
ukázav mu fík a bouchnuv za sebou dveřmi, které skřípavě zavrzaly
a znovu se otevřely.

Ivan Nikiforovič se objevil ve dveřích a chtěl něco připojit, ale
Ivan Ivanovič se už neohlížel a pádil ze dvora.
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Hlava III.

Co se stalo po hádce Ivana Ivanoviče s Ivanem
Nikiforovičem ?

A tak dva úctyhodní mužové, čest a ozdoba Mirgorodu, se pohádali
mezi sebou! a proč! pro hloupost, pro housera. Nechtěli se navzájem
vidět, přerušili všechny styky, kdežto dříve byli známi jako
nejnerozlučnější přátelé! Dříve denně Ivan Ivanovič a Ivan
Nikiforovič posílali k sobě navzájem poptati se po zdraví, a často
rozmlouvali navzájem se svých balkonů, a říkali si navzájem takové
příjemné věci, že bylo srdci milo poslouchat. V neděli Ivan Ivanovič
v sametové bekešce, Ivan Nikiforovič v nankinovém žlutě hnědém
kozáckém kabátci jdou téměř za ruce se vedouce do kostela. A jestliže
Ivan Ivanovič, který měl oči neobyčejně bystré, první zpozoroval
louži nebo nějakou nečistotu prostřed ulice, což se někdy v
Mirgorodě stává, tu vždy říkal Ivanu Nikiforoviči: „Pozor, nešlápněte
sem nohou, neboť tady je nepěkně.“ Ivan Nikiforovič sám pak dával
najevo nejdojímavější důkazy přátelství, a nechť by stál jakkoli
daleko, vždy podá Ivanu Ivanoviči ruku s růžkem připojiv: „poslužte
si!“ A jaké nádherné hospodářství měli oba! … A tito dva přátelé
. . . Když jsem o tom uslyšel, tu jako by do mne hrom uhodil!
Dlouho jsem nechtěl věřit. Bože spravedlivý! Ivan Ivanovič se po-
hádal s Ivanem Nikiforovičem! Takoví důstojní lidé! Copak je teď
pevného na tomto světě?

Když Ivan Ivanovič přišel domů, tu dlouho byl velmi rozrušen.
Jindy především zašel do stáje podívat se, žere-li kobylka seno (Ivan
Ivanovič měl kobylku hnědku, s lysinou na čele; hezký to byl koník);
potom vlastníma rukama nakrmil krůty a selata a teprve potom jde
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do pokojů, kde zhotovuje dřevěné nádobí (on velmi dovedně, ne
hůře než soustružník, dovede dělat různé věci ze dřeva), nebo čte
knížku, tištěnou u Ljubije, Garije a Popova (na její název se Ivan
Ivanovič nepamatuje, protože holka už velmi dávno utrhla horní část
titulního listu, zabavujíc dítě), nebo také odpočívá pod přístřeškem.
Nyní pak se nechopil ani jednoho ze svých obvyklých zaměstnání.
Ale místo toho, potkav Gapku, začal hubovat, proč se potlouká
bez práce, zatím co Gapka táhla kroupy do kuchyně; hodil holí po
kohoutu, který přišel k zápraží pro obvyklou almužnu a když k němu
přiběhl umazaný klučík v roztrhané košilce a zavolal: „Tati, tati, dej
mi perník!“ tak strašně mu pohrozil a zadupal nohama, že polekaný
klučík zaběhl Bůh ví kam.

Konečně se však rozmyslil a začal se zabývat obvyklými věcmi.
Pozdě začal obědvat a už k večeru téměř ulehl pod přístřešek k
odpočinku. Dobrý boršč s holuby, který Gapka uvařila, zapudil úplně
jitřní událost. Ivan Ivanovic znovu s radostí začal prohlížeti své
hospodářství. Konečně upřel oči na sousední dvůr a řekl sám sobě:
„Dnes jsem nebyl u Ivana Nikiforoviče; půjdu k němu.“ Praviv to,
vzal Ivan Ivanovič hůl a čepici, a vyšel na ulici. Sotva však vyšel za
vrata, vzpomněl si na hádku, odplivl si a vrátil se. Téměř právě takový
pohyb se udál i na dvoře Ivana Nikiforoviče. Ivan Ivanovič viděl, jak
ženská už postavila nohu na plot s úmyslem přelézti na jeho dvůr,
když pojednou bylo slyšeti hlas Ivana Nikiforoviče: „Zpátky, zpátky,
není třeba!“ Ivan Ivanovič se však velmi nudil. Bylo velmi možné, že
tito důstojní lidé by se byli hned nazítří smířili, kdyby zvláštní událost
v domě Ivana Nikiforoviče nezničila veškeru naději a nepřilila oleje
do ohně nenávisti, který už už uhasínal.

K Ivanu Nikiforovičovi přijela na večer téhož dne Agafija
Fedosějevna. Agafija Fedosějevna nebyla ani příbuzná, ani švakrová,
ba ani kmotra Ivana Nikiforoviče. Zdálo by se, že bylo docela
zbytečné, že k němu přijela, a sám Ivan Nikiforovič z ní neměl tuze
velikou radost; přijížděla však k němu a trávila u něho celé neděle, a
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někdy i déle. Tehdy brávala k sobě klíče a sama hospodařila v celém
domě. Ivanu Nikiforovičovi to bylo velmi nepříjemné, ku podivu ji
však poslouchal jako dítě, a třebaže se někdy pokoušel hádat se, přece
Agafija Fedosějevna vždy vyhrála.

Přiznávám se, nechápu, proč to je tak zařízeno, že nás ženy
chytají za nos právě tak obratně jako za ucho čajníku: buď jejich
ruce jsou tak stvořeny, nebo nosy se k ničemu jinému nehodí. A
přes to, že nos Ivana Nikiforoviče se podobal trochu švestce, přece
ho uchopila za tento nos a vodila ho za sebou jako psíčka. Měníval
dokonce v její přítomnosti bezděčně svůi způsob života: neležel tak
dlouho na slunci, a když ležel, tak ne jak ho Pán Bůh stvořil, ale vždy
si oblékal košili a kalhoty, třebaže Agafija Fedosějevna naprosto toho
nepožadovala. Nebyla milovnicí okolků a když Ivan Nikiforovič
stonal horečkou, tu sama, svýma rukama, ho natírala od nohou po
hlavu terpentinem a octem. Agafija Fedosějevna nosila na hlavě
čepec, tři bradavky na nose a kávově hnědý župan s žlutými kvítky.
Celá její postava se podobala kadečce, a proto najíti její pas bylo
právě tak obtížné, jako bez zrcadla spatřit svůj nos. Její nožky byly
kraťounké, utvořeny byly na způsob dvou podušek. Klevetila a ráno
jídala vařené buráky, a tuze znamenitě nadávala; a při všem tom
rozmanitém zaměstnání její tvář ani na chvíli neměnila svého výrazu,
což mohou obyčejně dokázat jediné ženy.

Jakmile přijela, všechno se obrátilo: „Ty se s ním, Ivane
Nikiforoviči, nesmiř a nepros ho za odpuštění; on tě chce zničit; to je
takový člověk! Ty ho ještě neznáš.“ Suškala-šuškala prokletá ženská a
způsobila to, že Ivan Nikiforovič ani slyšet nechtěl o Ivanu Ivanoviči.

Všechno nabylo jiné podoby. Jestliže sousední pes zaběhl někdy
na dvůr, tu ho mlátili, čím se dalo; děti, které přelezly plot, vracely
se s nářkem, s košilkami vzhůru zdviženými a se známkami prutů na
zádech. Dokonce sama ženská, když se jí chtěl Ivan Ivanovič na něco
optat, provedla takovou neslušnost, že Ivan Ivanovič jako člověk
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neobyčejně delikátní, odplivl a jen připojil: „Jaká ošklivá ženská!
horší než její pán!“

Konečně k dovršení všech urážek nenáviděný soused vystavěl
přímo proti němu na místě, kde byla obyčejně přelízka, husí chlívek
jakoby se zvláštním úmyslem zveličiti urážku. Tento pro Ivana
Ivanoviče odporný chlívek byl vystavěn s ďábelskou rychlostí — za
jeden den.

To vzbudilo v Ivanu Ivanoviči zlost a touhu po pomstě. Nedal
však najevo nijaké roztrpčení, přes to, že chlév dokonce zabral část
jeho půdy; ale srdce mu tak tlouklo, že mu bylo neobyčejně obtížné
zacho- vati tento zevnější klid.

Tak ztrávil den. Nastala noc . . . Ó, kdybych byl malířem,
podivuhodně bych vyobrazil všechen půvab noci ! Vyobrazil bych,
jak spí celý Mirgorod; jak nehybně se na něj dívají nesčetné hvězdy;
jak viditelné ticho je naplněno blízkým a dalekým štěkotem psů; jak
kolem nich uhání zamilovaný kostelník a přelézá plot s rytířskou
neohrožeností; jak bílé stěny domů, zalité měsíčním světlem, se
stávají bělejšími, stínící je stromy tmavějšími, stín od stromů uléhá
černější, květy a umlknuvší tráva je vonnější, a cvrčci, neúnavní rytíři
noci, družně ze všech koutů vyluzují své třeskavé písně. Vyobrazil
bych, jak v jednom z těchto nízkých hliněných domků černobrvé
měšťance rozložené na osamělé posteli, s chvějícími se mladými
ňadry, se zdá o husarském kníru a ostruhách, a světlo měsíce se
směje na jejích tvářích. Vyobrazil bych, jak po bílé cestě se míhá
černý stín netopýra, sedajícího na bílé komíny domů . . . Ale stěží
bych mohl vyobrazit Ivana Ivanoviče, který vyšel této noci s pilou
v ruce: tolik různých citů bylo vepsáno na jeho tváři! Tiše, tiše se
připlížil a podlezl pod husí chlívek. Psi Ivana Nikiforoviče ještě nic
nevěděli o hádce mezi nimi, a proto mu dovolili jako starému příteli
přistoupiti k chlívku, který všecek stál na čtyřech dubových sloupech.
Popolezl k nejbližšímu sloupu, přiložil k němu pilu a začal řezat.
Hluk, způsobený pilou, nutil ho co chvíle se ohlížet, ale pomyšlení na
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urážku vracelo mu bodrost. První sloup byl podřezán; Ivan Ivanovič
se pustil do druhého. Jeho oči hořely a nic strachem neviděly.
Pojednou Ivan Ivanovič vykřikl a ustrnul: ukázala se mu mrtvola; ale
brzo se vzpamatoval spatřiv, že to byla husa, která k němu prostrčila
svůj krk. Ivan Ivanovič rozhorlením odplivl a řezal dále. I druhý
sloup byl podřezán; stavba se zakolísala. Srdce Ivana Ivanoviče začalo
tak strašně tlouci, když se pustil do třetího sloupu, že několikrát
přerušil práci. Už přes polovici sloupu podřezal, když pojednou
vrátká stavba se silně zapotácela . . . Ivan Ivanovič stěží uskočil, když
se s praskotem zhroutila. Popadnuv pilu, v strašném úleku přiběhl
domů a vrhl se na postel, nemaje ani odvahy podívati se oknem na
následky svého strašného skutku. Zdálo se mu, že celý dům Ivana
Nikiforoviče se shromáždil: stará baba, Ivan Nikiforovič, chlapec v
nesmírném kabátě, všichni s klacky, vedení Agafijí Fedosějevnou, šli
pustošit a bourat jeho dům.

Celý následující den ztrávil Ivan Ivanovič jako v horečce. Stále
se mu zdálo, že nenáviděný soused, aby se mu za to pomstil, při
nejmenším zapálí jeho dům; a proto dal Gapce příkaz, aby co chvíle
se všude dívala, není-li někde podložena suchá sláma. Konečně, aby
předešel Ivana Nikiforoviče, rozhodl se jako zajíc ho předběhnouti
a podati na něho žalobu u mirgorodského okresního soudu. V čem
záležela, o tom je možno dovědět se z hlavy příští.
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Hlava IV.

O tom, co se stalo v místnosti mirgorodského
okresního soudu.

Podivuhodné město Mirgorod! Jaké v něm neisou stavby! I s
doškovými i s ostřicovými, ba i dřevěnými střechami. Napravo ulice,
nalevo ulice, všude překrásný plot; po něm se vine chmel, na něm visí
hrnce, za ním slunečnice vystrkuje svou sluncovou hlavu, červená
se mák, míhají se tlusté tykve . . . Nádhera! Plot je vždy ozdoben
předměty, které jej činí ještě malebnějšími; buď rozvěšenou sukní
nebo košilí nebo kalhotami. V Mirgorodě se ani nekrade ani nepáchá
darebáctví, a proto každý věší na plot, co mu na mysl přijde. Budete-
Ii přicházet k náměstí, tu jistě se na čas zastavíte, abyste se pokochali
pohledem: na náměstí je louže, podivuhodná louže! jediná, jakou
se vám kdy naskytlo uvidět! Zaujímá téměř celé náměstí. Překrásná
louže! Domy a domky, které z dáli možno pokládati za kupy sena,
obstoupivše ji dokola, obdivují se její kráse.

Jsem však toho mínění, že není lepšího domu, než je okresní
soud. Je-li dubový nebo březový — po tom mi nic není, ale má,
velectění pánové, osm okének! osm okének vedle sebe, přímo na
náměstí a na to vodní prostranství, o němž jsem už mluvil a které
městský hejtman nazývá jezerem! Jediné on je obarven barvou žuly;
všechny ostatní domy v Mirgorodě jsou prostě obíleny. Střecha je
na něm celá dřevěná, a byla by dokonce obarvena červenou barvou,
kdyby byli písaři nesnědli olej na to připravený, upravivše si jej s
cibulí, což bylo jako naschvál v době postu, a tak střecha nebyla
obarvena. Na náměstí vystupuje zápraží, na kterém často pobíhají
slepice, protože na zápraží téměř vždy jsou rozsypány kroupy nebo
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něco jedlého, což se ostatně neděje úmyslně, ale jediné z neopatrnosti
žadatelů. Dům je rozdělen na dvě polovice: v jedné je úřední
místnost, v druhé věznice. V té polovici, kde je úřední místnost,
jsou dvě světnice, čisté, obílené: jedna, přední, pro žadatele, v dru-
hé je stůl, ozdobený inkoustovými skvrnami; na stole zrcadlo; čtyři
dubové židle s vysokými opěradly; podél stěn truhly, železem
kované, v nichž jsou uloženy hromady okresních klevet. Na jedné z
těchto truhel stála tehdy bota vyčištěná leštidlem.

Úřadování se začalo hned z rána. Soudce, dosti tlustý člověk,
třebaže poněkud tenčí než Ivan Nikiforovič, s dobrou tvářností,
v zamaštěném županu, s dýmkou a koflíkem čaje, rozmlouval se
soudním úředníkem. Soudce měl rty docela pod nosem, a proto jeho
nos mohl očichávat horní ret, kolik se mu líbilo. Tento ret mu konal
službu tabatěrky, protože tabák, adresovaný do nosu, téměř vždy se
rozsypal na něj. A tak soudce rozmlouval se soudním úředníkem.
Bosá holka držela stranou tác s koflíky. Na konci stolu četl sekretář
rozsudek, ale takovým jednotvárným a na- říkavým tónem, že sám
obžalovaný poslouchaje by usnul. Soudce by to nepochybně
především učinil, kdyby zatím nezapředl zajímavý rozhovor.

„Schvalně jsem se snažil dovědět“, pravil soudce, přisrkávaje čaj z
koflíku už ochladlého, „jakým způsobem se to dělá, že pěkně zpívají.
Měl jsem nádherného drozda, před dvěma lety. Což? Pojednou se
docela zkazil, začal zpívat Bůh ví co; čím dále, tím hůře; začal
zadrhovat, chraptět, — jen ho vyhodit! A přece to byla učiněná
hloupost! Čím se to dělá: pod hrdélkem se udělá vřídek, menší než
hrášek. Tento vřídek je jen třeba propíchnout jehlou. Naučil mne
tomu Zachar Prokofjevič, a chcete-li, budu vám vyprávět, jak se to
vlastně stalo: přijedu k němu . .

„Mám, Děmjane Děmjanoviči, čísti druhý?“ přerušil ho sekretář,
který už před několika minutami skončil čtení.

„A vy jste už přečtl? Považte, jak brzo! Ani jsem nic neslyšel! Ale
kdepak je? Ukažte jej sem, podepíšu jej. Co tam máte ještě?“
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„Akt kozáka Bokiťky o ukradené krávě.“
„Dobře, čtěte! Ano, tak přijedu k němu . . . Mohu vám dokonce

podrobně vyprávět, jak mne pohostil.
K vodce byl podán jesetři hřbet, jedinečný! Ale to nebyl náš

jesetři hřbet, kterým (při tom soudce udělal jazykem a usmál se, při
čemž jeho nos přičichl k své obvyklé tabatěrce) . . . kterým nás hostí
náš koloniální obchod v Mirgorodě. Slanečka jsem nejedl, protože,
jak sám víte, mívám po něm pálení žáhy pod srdeční jamkou; ale
kaviár jsem ochutnal, — znamenitý kaviár! to nic, výborný! Potom
jsem se napil broskvové vodky, ustálé na zeměžluči. Byla i šafrá-
nová; ale šafránovou, jak sám víte, nepiji. To je, víte, velmi dobré:
zprvu, jak se říká, podráždit chuť, a potom už dovršit . . . Á! to je
vzácná návštěva . . .“ zvolal pojednou soudce, spatřiv vcházejícího
Ivana Ivanoviče.

„Pomáhej Bůh! Přeji dobrého zdraví!“ pravil Ivan Ivanovič,
pokloniv se na všechny strany s roztomilostí mu vlastní. Bože můj,
jak dovedl všechny okouzliti svým chováním! Takovou jemnost jsem
nikde ani neviděl. Sám velmi dobře věděl o své důstojnosti a proto
se na všeobecnou úctu díval jako na věc náležitou. Soudce sám podal
židli Ivanu Ivanovičovi, jeho nos vytáhl s horního rtu všechen tabák,
což bylo u něho vždy znamením veliké spokojenosti.

„Čím vás mám pohostit, Ivane Ivanoviči?“ otázal se, „není snad
libo koflík čaje?“

„Ne, velmi děkuji,“ odpověděl Ivan Ivanovič, poklonil se a sedl
si.

„Buďte tak laskav, jeden koflík!“ opakoval soudce.
„Ne, děkuji. Jsem velmi potěšen pohostinstvím!“ odpověděl Ivan

Ivanovič, poklonil se a sedl si.
„Jeden koflík!“ opakoval soudce.
„Ne, neznepokojujte se, Děmjane Děmjanoviči!“ Při tom se

Ivan Ivanovič poklonil a sedl si.
„Koflíček?“
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„Budiž tedy, snad koflíček!“ pravil Ivan Ivanovič a natáhl ruku k
tácu.

Pane Bože! jaká spousta jemnosti bývá u člověka! Nelze
vyprávět, jakým příjemným dojmem působí podobné chování!

„Není libo ještě koflíček?“
„Pěkně děkuji,“ odpověděl Ivan Ivanovič, stavě na tác převržený

koflík a ukláněje se.
„Buďte tak laskav, Ivane Ivanoviči!“
„Nemohu; jsem vám velmi vděčen.“ Při tom se Ivan Ivanovič

poklonil a sedl si.
„Ivane Ivanoviči! prokažte mi laskavost, jeden koflíček!“
„Ne, jsem velmi zavázán za pohoštění.“ Praviv to, Ivan Ivanovič

se poklonil a sedl si.
„Jen koflíček! Jeden koflíček!“
Ivan Ivanovič natáhl ruku k tácu a vzal si koflík.
Ke všem čertům! Jak může, jak dovede člověk zachovat takovou

důstojnost!
„Mám k vám Děmjane Děmjanoviči,“ pravil Ivan Ivanovič,

dopíjeje poslední doušek, „naléhavou věc: podávám žalobu.“ Při tom
Ivan Ivanovič postavil koflík a vytáhl z kapsy popsaný kolkovaný
arch papíru. „Žalobu na svého nepřítele, na zapřisáhlého nepřítele.“

„Na kohopak to?“
„Na Ivana Nikiforoviče Dovgočchuna.“
Při těchto slovech soudce div nespadl se židle. „Co to povídáte!“

pravil, sprásknuv ruce, „Ivane Ivanoviči! což jste to vy?“
„Sám vidíte, že to jsem já.“
„Pán Bůh s vámi a všichni svatí! Jak! Vy, Ivan Ivanovič, jste se

stal nepřítelem Ivana Nikiforoviče! Což to vaše ústa praví? Opakujte
to ještě! Neschoval-li se to někdo za vašimi zády a nepovídá to místo
vás? . .

„Copak tu je pravdě nepodobného? Nemohu se na něho dívat:
smrtelně mi ublížil, urazil mou čest.“
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„Přesvatá Trojice! Jakpak nyní přesvědčím maminku? A ona,
stařenka, denně, jakmile se pohádáme se sestrou, říká: „Vy, děti, žijete
mezi sebou jako psi. Kdybyste si aspoň vzali příklad z Ivana Ivanoviče
a Ivana Nikiforoviče: to už jsou druzi jak se patři! to jsou přátelé! to
jsou důstojní lidé!“ Tu máte přátele! Vypravujte, proč to? jak?“

„To je věc delikátní, Děmjane Děmjanoviči! slovy to nelze
vyprávět: dejte raději přečísti žalobu. Tuhle, s té strany to vezměte,
tady je to slušnější.“

„Přečtěte, Tarase Tichonoviči!“ pravil soudce, obrátiv se k
sekretáři.

Taras Tichonovič vzal žalobu a vysmrkav se takovým
způsobem, jak smrkají všichni sekretáři okresních soudů, s pomocí
dvou prstů, začal čísti:

,Žádost šlechtice mirgorodského okresu a statkáře Ivana,
Ivanova syna, Pererepenka; a čeho se týká, o tom následují body:

1. Celému světu známý svým bohuprotivným, hnus
vzbuzujícím a veškeru míru převyšujícím protizákonným chováním,
šlechtic Ivan, Nikiforův syn, Dovgočchun, smrtelně mne dne 7.
července tohoto roku 1810 urazil a to urážkou, jak osobně se k mé
cti vztahující, tak stejnou měrou ponížením a potupou mé hodnosti
i mého příjmení. Onen šlechtic, sám při tom hnusného vzezření, má
povahu svárlivou a oplývá všeho druhu rouháním a nadávkami . .

Tu se čtenář trochu zastavil, aby se znovu vysmrkal, a soudce s
úctou složil ruce a jen v duchu si řekl: „Jaké smělé pero! Pane Bože!
jak píše tento člověk!“

Ivan Ivanovič prosil, aby se čtlo dále, a Taras Tichonovič četl
dále:

„Onen šlechtic Ivan, Nikiforův syn, Dovgočchun, když jsem
přišel k němu s přátelskými návrhy, nazval mne veřejně jménem
urážlivým a potupným pro mou čest, a to ,houserem‘, zatím co je
celému mirgorodskému okresu známo, že jsem se nikdy nejmenoval
a nikdy nezamýšlím jmenovat jako toto hnusné zvíře. Důkazem
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mého šlechtického původu je to, že v matrice, která se nalézá v
kostele Tří Biskupů, je zaosán jak den mého narození, tak stejnou
měrou i křest, jehož se mi dostalo. ,Houser‘ pak, jak je známo všem,
kdo jen trochu se vyznají ve vědě, nemůže být zapsán v matrice,
neboť ,houser‘ není člověk, ale pták, což už každému, dokonce i
tomu, kdo nebyl v semináři, je hodnověrně známo. Ale onen nebez-
pečný šlechtic, všechno toto věda, pro nic jiného, než aby mi
způsobil urážku smrtelnou pro mou hodnost a můj stav, vynadal mi
oním hnusným slovem.

2. Týž nejnemravnější a nejneslušnější šlechtic sáhl při tom na
můj rodný majetek, jehož se mi dostalo po otci mém, který byl stavu
duchovního, blažené paměti Ivana, syna Onisijeva, Pererepenka, tím,
že proti všem zákonům přenesl docela naproti mému zápraží husí
chlívek, což se nestalo s žádným jiným úmyslem, než jen zveličit
způsobenou mi urážku, neboť onen chlívek stál dosud na pěkném
místě a byl ještě dosti pevný. Ale hnusný úmysl výše uvedeného
šlechtice záležel jediné v tom, aby mne učinil svědkem neslušných
výstupů: neboť je známo, že žádný člověk nepůjde do chlívka, natož
do husího, pro slušnou věc. Při takovém protizákonném jednání
dvě přední podpěry zasáhly mou vlastní půdu, jíž se mi dostalo
ještě za života otce mého, blažené paměti Ivana, Onisijova syna,
Pererepenka, která se začíná u sýpky a táhne se přímou čarou až k
tomu místu, kde ženské umývají hrnky.

3. Výše vylíčený šlechtic, jehož už samo křestní i otcovské
jméno vzbuzuje všelikou ošklivost, chová v své duši zlostný úmysl
podpáliti mne ve vlastním domě. Nepochybné příznaky toho z
tohoto vycházejí najevo: především, onen zlomyslný šlechtic začal
často vycházet ze svých komnat, čehož dříve nikdy nečiníval pro
svou lenost a hnusnou tučnost těla; za druhé, v jeho čeledníku, který
přiléhá k samému plotu, ohrazujícímu můj majetek, jehož se mi
dostalo od mého nebožtíka otce, blažené paměti Ivana, Onisijova
syna, Pererepenka, každodenně a neobyčejně dlouho hoří světlo, což
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už je zjevný důkaz toho; neboť dosud pro jeho ohavnou skoupost
vždy nejen lojová svíčka, ale dokonce kahanec byl shasínán.

A proto žádám, aby onen šlechtic Ivan, Nikiforův syn,
Dovgočchun, jako vinný žhářstvím, urážkou mé hodnosti, křestního
i otcovského jména a loupeživým přisvojením majetku, a především
podlým a odsouzení hodným připojením k mému příjmení názvu
,housera‘, byl odsouzen k pokutě, k náhradě soudních útrat a škody,
a sám jako rušitel aby byl spoután a v poutech doveden do městského
vězení, a aby na mou žádost byl rozsudek neprodleně a bez meškání
vynesen. Psal a sepsal šlechtic, mirgorodský statkář, Ivan, Ivanův syn,
Pererepenko/

Po přečtení žádosti přiblížil se soudce k Ivanu Ivanoviči, uchopil
ho za knoflík a jal se k němu téměř takto promlouvati: „Co to děláte,
Ivane Ivanoviči? Boha se bojte! Zahoďte žádost, ať táhne k čertu! (Ať
se jí zdá o satanáši!) Vezměte se raději s Ivanem Nikiforovičem za
ruce, a polibte se; a kupte santurinského nebo nikopolského, nebo
třebas prostě udělejte punč a pozvěte mne! Popijeme si společně a na
všechno zapomeneme!“

„Ne, Děmjane Děmjanoviči! To není taková věc,“ pravil Ivan
Ivanovič vážně, což mu vždy tak slušelo, „není to taková věc, aby ji
bylo možno rozhodnout přátelskou dohodou. S Bohem! S Bohem i
vy, pánové!“ pokračoval s touž vážností, obrátiv se ke všem, „doufám,
že má žádost bude náležitě vyřízena.“ A odešel, zanechav celý soud v
údivu.

Soudce seděl, neříkaje ani slova; sekretář šňupal tabák; písaři
převrhli rozbitý střípek láhve, jehož užívali místo kalamáře, a sám
soudce v roztržitosti rozváděl po stole prstem inkoustovou louži.

„Co tomu říkáte, Dorofeji Trofimoviči?“ pravil soudce po
nedlouhém mlčení, obrátiv se k úředníkovi.

„Nic neřeknu,“ odpověděl úředník.
„To se dějí věci!“ pokračoval soudce. Ještě to ani neřekl, když

dveře zapraskaly a přední polovice Ivana Nikiforoviče se vsunula do
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soudní síně, ostatní setrvávala ještě v předsíni. Příchod Ivana Niki-
foroviče, a ještě k soudu, se zdál tak neobyčejným, že soudce vykřikl,
sekretář přerušil své čtení, jeden písař, ve frizové napodobenině
polofraku, vzal do rtů pero, druhý polkl mouchu. Dokonce invalida,
zastávající hodnost soudního posla a dozorce, který dosud stál u dveří,
poškrabuje se ve své špinavé rubašce, se záplatou na rameni, dokonce
tento invalida otevřel ústa a šlápl komusi na nohu.

„Jakým osudem? Co a jak? Co vaše zdraví, Ivane Nikiforoviči ?“
Ale Ivan Nikiforovič nebyl živý ani mrtvý, protože uvízl ve

dveřích a nemohl udělat krok ani kupředu ani dozadu. Marně soudce
křičel do předsíně, aby někdo z přítomných tam vtlačil zezadu Ivana
Nikiforoviče do soudní síně. V předsíni byla jen jedna stařenka-
žadatelka, která přes všechno úsilí svých kostnatých rukou nic
nemohla pořídit. Tu jeden z písařů, s tlustými rty, s širokými rameny,
s tlustým nosem, s očima, dívajícíma se úkosem a opile, s roztrhanými
lokty, přiblížil se k přední polovici Ivana Nikiforoviče, složil mu obě
ruce křížem jako dítěti a mrkl na starého invalidu, který se opřel
svým kolenem o břicho Ivana Nikiforoviče a přes žalostné steny
byl Ivan Nikiforovič vytlačen do předsíně. Potom vytáhli zástrčky
a otevřeli druhou polovinu dveří, při čemž písař a jeho pomocník,
invalida od družného úsilí, dechem svých úst rozšířili takový zápach,
že soudní síň se na chvíli proměnila v hospodu.

„Jestlipak vás neuhodili, Ivane Nikiforoviči? Řeknu mamince,
ona vám pošle likér, kterým si natřete jen kříž a záda, a všechno
přejde.“

Ale Ivan Nikiforovič se svalil na židli a kromě dlouhotrvajících
achů nic nemohl říci. Konečně slabým, únavou sotva slyšitelným
hlasem pravil: „Není libo?“ a vytáhnuv z kapsy růžek, připojil:
„Vezměte si, poslužte si !“

„Jsem velmi rád, že vás vidím,“ odpověděl soudce, „ale stále si
nemohu představit, co vás donutilo podniknout námahu a posloužit
nám takovým příjemným překvapením.“
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„S žádostí . . .“ mohl jen Ivan Nikiforovič vyslovit.
„S žádostí? s jakou?“
„S žalobou . . .“ (tu záducha způsobila dlouhou pomlčku) „och! .

. . s žalobou na darebáka . . . Ivana Ivanoviče Pererepenka.“
„Pane Bože! I vy přicházíte s takovou! Takoví vzácní přátelé!

Žaloba na takového ctnostného člověka! . . .“
„To je sám satanáš!“ prudce pravil Ivan Nikiforovič.
Soudce se pokřižoval.
„Vezměte žádost, přečtěte si ji.“
„Co dělat, přečtěte, Tarase Tichonoviči,“ pravil soudce, obraceje

se k sekretáři s nespokojeným vzezřením, při čemž jeho nos bezděčně
přičichl k hornímu rtu, což obyčejně dříve dělával jen, byl-li velmi
spokojen. Takové svépráví nosu způsobilo soudci ještě větší zlost:
vytáhl šátek a smetl s horního rtu všechen tabák, aby jej potrestal za
jeho drzost.

Sekretář, vykonav svůj obvyklý úvod, jehož vždy užíval, než
začal číst, t. j. bez pomoci kapesníku, začal svým obvyklým hlasem
takto:

Žádá šlechtic mirgorodského okresu Ivan, Nikiforův syn,
Dovgočchun, a oč, je vidno z těchto bodů:

1. V nenávistné zlobě své a ve zjevném nepřátelství, nazývající
se šlechticem Ivan, Ivanův syn, Pererepenko, všeliké hanebosti, škody
a jiné zlomyslné a hrůzu vzbuzující skutky mně způsobuje a včera
odpoledne jako lupič a zloděj, se sekerami, pilami, dláty a jinými
zámečnickými nástroji se v noci vplížil na můj dvůr a do mého
vlastního chlívku tam se nacházejícího, vlastnoručně a hanebným
způsobem jej rozsekal, k čemuž jsem se své strany nedal žádné
příčiny ke skutku tak protizákonnému a lupičskému.

Onen šlechtic Pererepenko pak usiluje o samý můj život a 7
minulého měsíce, chovaje v tajnosti tento úmysl, přišel ke mně a
začal přátelským a potměšilým způsobem mámiti na mně ručnici,
která byla v mém pokoji, a nabízel mi za ni, se skoupostí mu vlastní,
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mnohé ničemné věci jako: hnědou svini a dvě mírky ovsa. Tuše však
už tehdy jeho zločinný úmysl, všemožně jsem se snažil odvrátiti ho
od toho; ale onen darebák a podlec Ivan, Ivanův syn, Pererepenko
po mužičku mi vynadal a má ke mně od té doby nesmiřitelnou zášť.
Při tom pak onen zmiňovaný zuřivý šlechtic a lupič Ivan, Ivanův
syn, Pererepenko, je i velmi hanebného původu: jeho sestra byla
známá celému světu jako poběhlice a odešla za mysliveckou rotou,
která před pěti lety ležela v Mirgorodě, a svého muže dala zapsat
mezi sedláky; jeho otec a matka také byli tuze prostopášní lidé, a oba
byli strašní opilci. Zmíněný pak šlechtic a lupič Pererepenko svými
hovadskými a hany hodnými skutky předčil
celé své příbuzenstvo a pod rouškou zbožnosti páše nejpohoršlivější
věci: posty nezachovává, neboť před adventem koupil tento odpadlík
od Boha, berana a nazítří poručil své bezbožné holce Gapce, aby ho
zabila, vymlouvaje se na to, že prý okamžitě potřebuje loje na svíčky
i do kahanců.

Proto žádám, aby onen šlechtic jako lupič, svatokrádce, darebák,
usvědčený už z krádeže a loupeže, do pout byl zakován a do vězení
nebo státní pevnosti uvržen a tam už, podle náhledu, po zbavení
hodnosti a šlechtictví, dobře knutem zmrskán a na Sibiř do trestnice
podle potřeby zavřen, aby mu bylo nařízeno útraty a škodu zaplatit a
aby o této mé žádosti byl nález učiněn.

Tuto žádost podepsal šlechtic mirgorodského okresu Ivan,
Nikiforův syn, Dovgočchun.‘

Jakmile sekretář dočtl, Ivan Nikiforovič popadl čepici a poklonil
se, zamýšleje odejít.

„Kampak jdete, Ivane Nikiforoviči?“ pravil za ním soudce.
„Poseďte chvíli! Vypijte čaje! Oryško! co stojíš, hloupá holko, a šilháš
po písařích? Jdi, přines čaj!“

Ale Ivan Nikiforovič z úleku, že tak daleko zašel od domu a snesl
takovou nebezpečnou karanténu, prolezl už zatím dveřmi praviv:
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„Neznepokojujte se, já s radostí . . a zavřel za sebou, ponechav celý
soud v údivu.

Co dělat. Obě žádosti byly přijaty, a pře se chystala nabýti
dosti vážného zájmu, kdvž jedna nepředvídaná okolnost jí dodala
ještě větší zajímavosti. Když soudce vyšel ze soudní síně, v průvodu
úředníka sekretáře, a písaři skládali do pytlíku žadateli přinesené
slepice, veice, krajíce chleba, pirohy, bílé chlebíčkv a ostatní brak,
v té chvíli vběhla do světnice hnědá svině a k údivu přítomných
popadla ne piroh nebo chlebovou kůrku, ale žádost Ivana
Nikiforoviče, která ležela na konci stolu, svěsivši se listy dolů. Hnědé
prase, popadnuvši listinu, uteklo tak rychle, že ani jeden z úředníků
je nemohl dohonit přes házená pravítka a kalamáře.

Tato neobyčejná událost způsobila strašný zmatek, protože
žádost nebyla ještě ani opsána. Soudce, t. j. jeho sekretář a úředníci,
dlouho pojednávali o takové neslýchané okolnosti; konečně bylo
rozhodnuto, aby se o tom napsalo městskému hejtmanovi, protože
vyšetřování této věci se spíše týkalo městské policie. Zpráva pod
číslem 389 byla mu téhož dne poslána, a došlo stran toho k dosti
zajímavé rozmluvě, o níž se čtenáři mohou dověděti z příští hlavy.
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Hlava V.

V níž se líčí porada dvou osob, v Mirgorode
vážených.

Jakmile Ivan Ivanovič uspořádal své hospodářství a vyšel jako
obyčejně poležet pod přístřešek, tu k svému nevýslovnému údivu
spatřil ve vrátkách cosi se červenajícího. Bvl to červený výložek
městského hejtmana, který stejně jako jeho límec nabyl politury a
po krajích se proměnil v lakovanou kůži. Ivan Ivanovič si pomyslil:
„To není špatné, že si Petr Fedorovič přišel pohovořit,“ ale velmi se
podivil spatřiv, že městský hejtman kráčí neobyčejně rychle a mává
rukama, což se u něho obvčejně přiházelo velmi zřídka. Na uniformě
měl městský hejtman osm knoflíků; devátý, který se před dvěma
lety utrhl při procesí při svěcení chrámu, nemohou desátští dosud
najít, třebaže městský hejtman při každodenních hlášeních, která mu
podávají čtvrtní dozorci, vždycky se ptá, našel-li se knoflík. Těchto
osm knoflíků bvlo na ieho uniformě přišito takovým způsobem,
jakým ženské sázejí boby: jeden napravo, druhý nalevo. Levá noha
byla mu prostřelena v poslední válce, a proto hejtman pokulhávaje,
odhazoval ji tak daleko stranou, že tím rozrušoval téměř všecku práci
pravé nohy. Čím rychleji pracoval městský hejtman svou pěchotou,
tím méně se pohybovala kupředu, a proto, než došel městský hejtman
k přístřešku, měl Ivan Ivanovič dosti pokdy ztráceti se v dohadech,
proč městský hejtman tak rychle mává rukama. Zajímalo ho to tím
spíše, že věc se zdála neobyčejně vážnou, neboť hejtman měl
dokonce nový kord.

„Buďte zdráv, Petře Fedoroviči !“ zvolal Ivan Ivanovič, který, jak
už bylo řečeno, byl velmi zvědavý a nikterak nemohl udržeti svou
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netrpělivost při pohledu na to, jak městský hejtman bral útokem zá-
praží, ale stále ještě nepozdvihoval oči a hádal se se svou pěchotou,
která nikterak nemohla jedním rozmachem vystoupiti na schůdek.

„Dobrý den přeji milému druhu a dobrodinci Ivanu
Ivanovičovi!“ odpověděl městský hejtman.

„Račte se posadit. Jste, jak vidím, unaven, protože vaše raněná
noha vám brání . . .“

„Má noha!“ zvolal městský hejtman, vrhnuv na Ivana Ivanoviče
jeden z těch pohledů, jaké vrhá obr na trpaslíka, učený pedant na
tanečního učitele. Při tom natáhl svou nohu a dupnul jí o podlahu.
Tato chrabrost však se mu nevyplatila, protože celé jeho tělo se
zapotácelo a nos klovl do zábradlí; ale moudrý strážce pořádku, aby
to na sobě nedal nikterak znát, ihned se vzpamatoval a sáhl do kapsy,
jakoby proto, aby vytáhl tabatěrku. — „Řeknu vám o sobě, nejmilejší
příteli a dobrodinče, Ivane Ivanoviči, že jsem za svého života konával
jiné pochody. Ano, vážně, konával. Na příklad za války roku 1807
. . . Ach, budu vám vyprávět, jakým způsobem jsem přelezl plot
k jedné hezounké Němkyni.“ Při tom městský hejtman přimhouřil
jedno oko a čertovsky potměšile se usmál.

„Kdepak jste dnes byl?“ otázal se Ivan Ivanovič, snaže se přerušit
městského hejtmana a co nejdříve ho přivésti na příčinu návštěvy;
tuze rád by se byl zeptal, co mu chce městský hejtman oznámit;
ale jemná znalost světa stavěla mu na oči všechnu neslušnost takové
otázky, a Ivan Ivanovič si musil dodat odvahy a očekávati rozuzlení,
zatím co jeho srdce tlouklo s neobyčejnou silou.

„Ale, dovolte, povím vám, kde jsem byl,“ odpověděl hejtman.
„Především vám říkám, že je dnes znamenitý čas . . .“

Při posledních slovech Ivan Ivanovič div neumřel.
„Ale dovolte,“ pokračoval městský hejtman, „přišel jsem k vám

dnes za jednou věcí velmi důležitou.“ — Tu tvář městského hejtmana
i celé chování nabylo téhož starostlivého výrazu, s nímž bral útokem
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zápraží. Ivan Ivanovič ožil a chvěl se jako v zimnici, neváhav podle
svého zvyku dáti otázku: „Jakápak to vážná? což vážná?“

„Tak se račte podívat: především se osměluji oznámit vám, milý
příteli a dobrodinče, Ivane Ivanoviči, že jste . . . pokud mne se týká,
já, račte se podívat, já nic, ale zájmy vlády toho vyžadují: porušil jste
veřejný pořádek!“

„Co to povídáte, Petře Fedoroviči? Ničemu nerozumím.“
„Promiňte, Ivane Ivanoviči! jak ničemu nerozumíte? Vaše

vlastní zvíře odneslo velmi důležitou erární listinu, a vy potom ještě
říkáte, že ničemu nerozumíte !“

„Jaké zvíře?“
„S odpuštěním, vaše vlastní hnědá svině.“
„A čím jsem já vinen. Proč otvírá soudní dozorce dveře?“
„Ale, Ivane Ivanoviči, vaše vlastní zvíře: jste tedy vinen.“
„Pěkně vám za to děkuji, že mne přirovnáváte ke svini.“
„Tohle jsem nepovídal, Ivane Ivanoviči! Na mou duši, to jsem

neřekl! Račte podle čistého svědomí sám posoudit. Nepochybně víte,
že podle zájmů vlády je zakázáno v městě, tím spíše v hlavních
městských ulicích, procházeti se nečistým zvířatům. Uznejte sám, že
tato věc je zakázána “

„Bůh ví, co to povídáte. To je toho, že si svině vyšla na ulici!“
„Dovolte, abych vám oznámil, dovolte, dovolte, Ivane Ivanoviči,

to je naprosto nemožné. Copak si počít? Vláda chce — musíme
se podrobit. Nehádám se, zabíhají někdy na ulici a dokonce na
náměstí slepice i husy, povšimněte si: slepice a husy; ale pokud se
týče sviní a kozlů, už vloni jsem dal rozkaz, aby nebyli vpouštěni na
veřejná náměstí, a tento rozkaz jsem hned tehdy dal ústně přečíst ve
shromáždění, před celou obcí.“

„Ne, Petře Fedoroviči, nevidím tu nic kromě toho, že se
všemožně snažíte urazit mne.“

„Tohle nemůžete říci, nejmilejší příteli a dobrodinče, že bych se
snažil urážet. Vzpomeňte si sám: neřekl jsem vloni ani jediného slova,
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když jste si postavil střechu o celý loket vyšší nad ustanovenou míru.
Naopak, tvářil jsem se, jako bych to naprosto nepozoroval. Věřte,
nejmilejší příteli, že bych i nyní, abych tak řekl … ale má povinnost,
slovem, povinnost požaduje dohlížet na čistotu. Posuďte sám, když
najednou v hlavní ulici . . .“

„Pěkné jsou ty vaše hlavní ulice! Každá ženská tam jde vyhodit
to, čeho nepotřebuje.“

„Dovolte, abych vám oznámil, Ivane Ivanoviči, že mne sám
urážíte! Ovšem, přihází se to někdy, ale ponejvíce jen u plotu, u
kolen nebo komor; ale aby na hlavní ulici, na náměstí se zaryla
prasnice, to je taková věc . .

„Copak na tom, Petře Fedoroviči! Vždyť svině je tvor Boží!“
„Uznávám. To ví celý svět, že jste člověk učený, znáte vědu

a ostatní různé předměty. Ovšem, já jsem se neučil žádné vědě;
rychlopisnému písmu jsem se začal učit, když mně bylo třicet let.
Vždyť já, jak víte, jsem byl prostým vojákem.“

„Hm!“ řekl Ivan Ivanovič.
„Ano,“ pokračoval městský hejtman, „roku 1801 jsem byl v 42.

mysliveckém pluku v 4. rotě poručíkem. Velitelem naší roty, jak
račte vědět, byl kapitán Jeremějev.“ Při tom ponořil městský hejtman
své prsty do tabatěrky, kterou Ivan Ivanovič držel otevřenou a třel
tabák.

Ivan Ivanovič odpověděl: „Hm.“
„Ale mou povinností,“ pokračoval hejtman, „je podrobovati se

požadavkům vlády. Víte-li, Ivane Ivanoviči, že ten, kdo uloupí u
soudu erární listinu, je podroben jako každý jiný zločin trestnímu-
soudu?“

„To vím tak, že chcete-li, vás ještě naučím. Tak se mluví o
lidech; kdybyste na příklad vy ukradl listinu; ale svině je zvíře, tvor
Boží.“

„Je to tak, ale zákon praví: ,Kdo je vinen, že uloupil . . .“ Prosím
vás, poslouchejte pozorněji: vinen! Tady se neoznačuje ani rod, ani
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pohlaví, ani stav; tedy i zvíře může býti vinno. Čiňte si co chcete,
ale zvíře, dříve než bude vynesen rozsudek, musí býti dopraveno na
policii jako rušitel pořádku.“

„Ne, Petře Fedoroviči,“ namítl chladnokrevně Ivan Ivanovič, „to
se nestane!“

„Jak chcete, jenže já musím vykonávat předpisy vlády.“
„Copak mne děsíte ? Jistě pro ni chcete poslat bezrukého vojáka?

Poručím děvečce, aby ho vyprovodila pohrabáčem; poslední ruku
mu přerazí.“

„Neodvažuji se s vámi hádat. V takovém případě, nechcete-li ji
dopravit na policii, tu jí naložte, jak je vám libo; zabijte ji, když si
přejete, k vánocům a nadělejte z ní šunek, nebo ji tak snězte. Jen
bych vás poprosil, budete-li dělat tlačenku, pošlete mi dvě takové,
jaké u vás Gapka tak chutně dělá z vepřové krve a sádla. Má Agrafena
Trofimovna je jí tuze ráda.“

„Prosím pošlu dvě tlačenky.“
„Velmi vám budu vděčen, milý příteli a dobrodinče. Teď

dovolte, abych vám ještě něco řekl. Mám rozkaz jak od soudu, tak i
od všech našich známých, abych tak řekl, smířit vás s přítelem vaším,
Ivanem Nikiforpvičem.“

„Jak! Se sprosťákem! Abych se smířil s tím grobiánem! Nikdy!
To se nestane, nestane!“ Ivan Ivanovič byl ve stavu neobyčejně
rozhodném.

„Jak chcete,“ odpověděl městský hejtman, poctívaje obě nozdry
tabákem. „Neodvažuji se vám radit; dovolte však, abych vám
oznámil: tak se teď hněváte, ale když se smíříte . . .“

Ale Ivan Ivanovič začal mluvit o lovu křepelek, což se obyčejně
stávalo, když chtěl něco zamluvit.

A tak městský hejtman, nedocíliv žádného úspěchu, musil
odejíti po svém.

Hlava V. 39





Hlava VI.

Z které se čtenář snadno může dovědět všechno to, co
je v ní obsaženo.

Jakkoli se u soudu snažili skrýti věc, přece se celý Mirgorod nazítří
dověděl, že svině Ivana Ivanoviče ukradla žádost Ivana Nikiforoviče.
Sám městský hejtman první zapomenuv se prořekl se. Když o tom
řekli Ivanu Nikiforoviči, neřekl nic, jen se otázal: „Nebyla to hnědá?“

Ale Agafija Fedosějevna, která byla při tom, znovu začala
naléhat na Ivana Nikiforoviče: „Co děláš, Ivane Nikiforoviči? Budou
se ti smát jako hlupákovi, povolíš-li! Jaký to potom budeš šlechtic?
Budeš horší než bába, která prodává koblihy, které ty tak rád.“ A
přemluvila ho, neúnavná! Našla kdesi človíčka prostředních let, snědé
tváře, se skvrnami na celém obličeji, v temně modrém kabátě, na
loktech záplatovaném, učiněný úřední kalamář! Boty si mazal
dehtem, nosil po třech perech za uchem a skleněnou lahvičku místo
kalamáře, přivázanou na šňůrce ke knoflíku; najednou pojídal devět
pirohů a desátý strkal do kapsy, a na jeden kolkovaný arch napsal
tolik všelikých klevet, že žádný čtenář to nemohl najednou přečíst,
aniž to vystřídal kašlem a kýcháním. Tato neveliká podoba člověka
se hmoždila, dřepěla, psala a konečně napsala takovou listinu:

Mirgorodskému okresnímu soudu od šlechtice Ivana,
Nikiforova syna, Dovgočchuna.

Se zřením k oné žádosti mé, která ode mne, šlechtice Ivana,
Nikiforova syna, Dovgočchuna, k tomu měla být, spolu se
šlechticem Ivanem, synem Ivanovým, Pererepenkem, k čemuž i sám
okresní soud mirgorodský shovívavost projevil. I sama ona drzá své-
právnost hnědé svině, jsouc v tajnosti držána a teprve od cizích
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lidí k sluchu došedši. Poněvadž ono dopuštění a shovívavost jako
zlomyslná, před soud neprodleně náleží; neboť ona svině je zvíře
hloupé, a tím spíše schopné k uloupení listiny. Z čehož zřejmě najevo
vychází, že často zmiňovaná svině ne jinak, než že byla k tomu
poštvána samým protivníkem, nazývajícím sebe šlechticem Ivanem,
synem Ivanovým, Pere- repenkem, usvědčeným už z loupeže, z
úkladů o život a svatokrádeže. Ale onen mirgorodský soud, s
vlastním mu stranictvím, tajný své osoby souhlas projevil; bez
kteréhož souhlasu by ona svině žádným způsobem nemohla býti
připuštěna k tomu, aby ukradla listinu, neboť mirgorodský okresní
soud je služebnictvem dokonale opatřen; k tomu už stačí jen
jmenovat jednoho vojáka, který v každé době prodlévá v přijímací
místnosti, který, třebaže má jedno šilhavé oko a ruku poněkud
pochroumanou, ale aby vyhnal svini a udeřil ji klackem, k tomu má
docela náležité schopnosti. Z čehož je hodnověrně vidna shovívavost
onoho mirgorodského soudu, a nesporné je rozdělení židovského
zisku z toho rukou nerozdílnou. Onen pak výše zmíněný lupič
a šlechtic Ivan, Ivanův syn, Pererepenko, nastrojení se zúčastniv,
zostudil se. Proto také oznamuji okresnímu soudu já, šlechtic Ivan,
Nikiforův syn, Dovgočchun, na náležitou vědomost, nebude-li od
oné hnědé svině, nebo zpřáhnuvšího se s ní šlechtice Pererepenka,
uvedená žádost vymožena a podle ní rozsudek po právu a v můj
prospěch nebude vynesen: tu já, šlechtic Ivan, Nikiforův syn,
Dovgočchun, o této, onoho soudu protizákonné shovívavosti
hodlám podat stížnost ke krajskému soudu s náležitým, podle formy
přenesením věci.

Šlechtic mirgorodského okresu Ivan, Nikiforův syn,
Dovgočchun.

Tato žádost působila. Soudce byl člověk, jako obyčejně bývají
všichni dobří lidé, trochu zbabělý. Obrátil se k sekretáři. Ale sekretář
procedil skrze rty hluboké ,hm‘ a vyjádřil na svém obličeji onu
lhostejnost a ďábelsky dvousmyslnou tvářnost, kterou přijímá jen
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satanáš, když vidí u svých nohou oběť k němu přibíhající. Zbýval
jeden prostředek: smířiti dva přátele. Ale jak k tomu přistoupit, když
všechny pokusy byly neúspěšné? Přece se však ještě rozhodl pokusiti
se; ale Ivan Ivanovič rovnou prohlásil, že nechce a do konce se velmi
rozzlobil. Ivan Nikiforovič místo odpovědi se obrátil zády a kdyby
jen slovo promluvil. Tehdy se proces táhl s neobyčejnou rychlostí,
kterou jsou obyčejně soudy tak proslaveny. Listinu označili, zapsali,
dali na ni číslo, sešili, podepsali, všechno za jeden den, a položili akt
do skříně, kde ležel, ležel, ležel, rok, druhý, třetí. Množství nevěst
se zatím provdalo; v Mirgorodě prorazili novou ulici; soudci vy-
padla jedna stolička a dva Špičáky; u Ivana Ivanoviče běhalo po dvoře
více dětí než dříve (kde se vzaly, jediné Bůh ví) ; Ivan Nikiforovič
navzdor Ivanu Ivanoviči vystavěl nový husí chlívek, třebaže poněkud
dále než dřívější, a úplně zastavěl proti Ivanu Ivanovičovi, takže tito
důstojní lidé se téměř nikdy navzájem nevídali tváří v tvář; — a
akt stále ležel, v nej lepším pořádku, ve skříni, která vypadala jako
mramorová od inkoustových skvrn.

Zatím se přihodila neobyčejně vážná událost pro celý Mirgorod.
Městský hejtman pořádal hostinu! Kde vezmu štětce a barvy, abych
vyobrazil rozmanitost shromáždění a nádhernou hostinu? Vezměte
hodiny, otevřte je a podívejte se, co se tam děje! Není-li pravda,
strašný nesmysl? Tak si nyní představte, že téměř právě tolik, ne-li
více, stálo kol prostřed dvora městského hejtmana. Jakých bryček a
kočárů tam nebylo ; jedna — zadek široký a předek uzounký; druhá
— zadek uzounký, a předek široký. Jedna byla bryčkou i kočárem
zároveň; druhá nebyla ani bryčka, ani kočár; jiná se podobala
ohromné kupě sena nebo tlusté kupcové; druhá rozcuchanému
židovi nebo kostře, která se ještě neosvobodila od kůže; jiná byla v
profilu učiněná dýmka s troubelem, druhá se ničemu nepodobala,
představujíc jakousi podivnou bytost, docela ošklivou a neobyčejně
fantastickou. Ze středu tohoto chaosu kol a kozlíků, tyčila se podoba
kočáru s pokojským oknem, křížem přepaženým tlustými rámci.
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Kočí v šedých kozáckých kabátech, halenách a šedých kamizolách, v
beranicích a v čepicích různých tvarů, s dýmkami v rukou, prováděli
po dvoře vypřažené koně. Jakou hostinu uspořádal městský hejtman!
Dovolte, uvedu všechny, kdo tam byli. Taras Tarasovič, Jevpl
Akinfovič, Jevtichij Jevtichijevič, Ivan Ivanovič, ne ten Ivan
Ivanovič, ale jiný, Savva Gavrilovič, náš Ivan Ivanovič, Jelevferij
Jelevferijevič, Makar Nazarjevič, Foma Grigorjevič … Nemohu dále!
nejsem s to! Ruka je znavena psaním! A co dám tam bylo! snědých
i bělolících, dlouhých i krátkých, tlustých jako Ivan Nikiforovič,
takových tenkých, že, zdálo se, bylo možno uschovati je do kor-
dové pochvy městského hejtmana. Kolik čepců! co šatů! červených,
žlutých, kávově hnědých, zelených, modrých, nových, přešívaných,
přestřižených, — šátků, stuh, ručních kabelek! S Bohem, ubohé oči!
nebudete k ničemu po takové podívané. A jaký dlouhý stůl byl
vytažen. A když se všechno rozhovořilo, jaký hluk ztropili! Co je
proti tomu mlýn se všemi žernovy, koly, hnacím kolem, stoupami!
Nemohu vám určitě říci, o čem hovořili, ale třeba se domnívat, že o
mnohých příjemných a užitečných věcech, jako: o počasí, o psech, o
pšenici, o čepečkách, o hřebcích. Konečně Ivan Ivanovič, ne ten Ivan
Ivanovič, ale jiný, jednooký, řekl: „Je mi velmi podivno, že mé pravé
oko (jednooký Ivan Ivanovič vždy o sobě mluvíval ironicky), nevidí
Ivana Nikiforoviče, pana Dovgočchuna.“

„Nechtěl přijít!“
„Jak to?“
„Teď už to je, chvála Bohu, dvě léta, co se pohádali mezi sebou,

t. j. Ivan Ivanovič s Ivanem Nikiforovičem, a kde je jeden, tam druhý
ani za nic nepůjde !“

„Co to povídáte!“ Při tom jednooký Ivan Ivanovič zdvihl oči
vzhůru a sepjal ruce. „Copak teď už lidé s dobrýma očima nežijí
ve shodě, kdepak bych já se svým slepým okem žil v souladu!“ Na
tato slova se všichni z plna srdce zasmáli. Všichni měli velmi rádi
jednookého Ivana Ivanoviče za to, že dělal žerty docela podle vkusu
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nynějšího. Sám vysoký, hubený člověk v bajkovém kabátě, s náplastí
na nose, který do té chvíle seděl v koutě a ani jednou nezměnil po-
hyb na své tváři, dokonce když mu do nosu zalétla moucha, — týž
pán vstal se svého místa a přistoupil blíže k zástupu, který se seskupil
kolem jednookého Ivana Ivanoviče. „Poslyšte!“ pravil jednooký Ivan
Ivanovič, když uviděl, že ho obklopila pořádná společnost, „poslyšte:
místo abyste se teď dívali na mé slepé oko, smiřme místo toho dva
své přátele! Ivan Ivanovič rozmlouvá teď s ženskými a děvčaty, —
pošleme potají pro Ivana Nikiforoviče, a srazme je dohromady.“

Všichni jednomyslně přijali návrh Ivana Ivanoviče a usnesli se,
že neprodleně pošlou do domu Ivana Nikiforoviče požádat ho, aby
stůj co stůj přijel k městskému hejtmanovi na oběd. Ale důležitá
otázka: komu svěřiti takové důležité poslání ? uvrhla všechny do
rozpaků. Dlouho se hádali, kdo je nej schopnější a nejdovednější v
diplomatickém oboru; konečně jednomyslně rozhodli, že to všechno
vloží na bedra Antona Prokofjeviče Golopuzje.

Ale především je třeba seznámit čtenáře poněkud s touto
pozoruhodnou osobou. Anton Prokofjevič byl docela ctnostný
člověk v celém významu tohoto slova; dá-li mu někdo z vážených
lidí v Mirgorodě šátek na krk nebo spodky, — děkuje; dá-li mu
někdo lehkou šňupku do nosu, — on i tehdy děkuje. Ptali-li se ho:
„Proč máte, Antone Prokofjeviči, kabát hnědý, ale rukávy modré?“ tu
obyčejně vždy odpovídal: „A vy nemáte ani takový! Počkejte, obnosí
se, bude celý stejný!“ A opravdu, modré sukno, působením slunce se
začalo měniti v hnědé, a teď se docela podobá barvě kabátu. Ale co
je podivné, že Anton Prokof jevič mívá zvyk nositi soukenné šaty
v létě, a nankinové v zimě. Anton Prokofjevič nemá svůj dům. Měl
jej dříve na konci města, ale prodal jej a za utržené peníze koupil
trojku hnědých koní a nevelikou bryčku, v níž jezdíval k statkářům
na návštěvu. Ale protože koně dali mnoho starostí, a při tom bylo
třeba peněz na oves, tu je Anton Prokofjevič vyměnil za housle
a děvečku, přijav nádavkem pětadvacetirublovou bankovku. Potom
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Anton Prokofjevič housle prodal a děvečku vyměnil za safiánový,
zlatem vyšívaný pytlík na tabák, a teď má pytlík takový, jako nemá
nikdo. Za tuto rozkoš nemůže už jezdit po vsích, a musí zůstávati
v městě a přespávati v různých domech, obzvláště těch šlechticů,
kteří nacházeli potěšení v tom, dávati mu šňupku do nosu. Anton
Prokofjevič se rád dobře nají, výborně hraje v karty hlupáka a
mlynáře. Podrobiti se bylo vždy jeho živlem a proto, uchopiv čepici
a hůl, neprodleně se vydal na cestu.

Ale cestou začal uvažovati, jakým způsobem pohne Ivana
Nikiforoviče, aby šel na hostinu. Poněkud tvrdošíjná povaha tohoto,
ostatně důstojného člověka činila jeho podnik téměř nemožným. A
jak také, opravdu, se má rozhodnout přijít, když vstát s postele už
ho stálo velikou námahu? Ale dejme tomu, že vstane, jak půjde tam,
kde je, — což nepochybně ví, — jeho nesmiřitelný nepřítel? Čím
déle Anton Prokofjevič uvažoval, tím více překážek nacházel. Den
byl dusný; slunce pálilo; pot se s něho lil potůčky. Anton Prokofjevič
přes to, že mu dávali šňupky do nosu, byl na mnohé věci člověk dosti
chytrý. Jen při vyměňování nebyl tak šťastný. Velmi dobře věděl, kdy
je třeba dělati ze sebe hlupáka, a někdy si dovedl pomoci v takových
okolnostech a případech, kde zřídka rozumný se dovede vytočit.

Ve chvíli, kdy jeho vynalézavá mysl vymýšlela prostředek, jak
přesvědčit Ivana Nikiforoviče, a už chrabře kráčel vstříc všemu, jedna
neočekávaná okolnost poněkud ho zmátla. Neškodí při tom čtenáři
říci, že Anton Prokofjevič měl mezi jinými jedny kalhoty takové
podivné vlastnosti, že když je oblékl, tu ho vždy psi kousali do lýtek.
Jako na neštěstí oblékl si tohoto dne právě tyto kalhoty, a proto,
jakmile se oddal úvahám, strašný štěkot překvapil jeho sluch se všech
stran. Anton Prokofjevič spustil takový křik (hlasitěji než on nikdo
nedovedl křičet), že nejen známá ženská a obyvatel nesmírného
kabátu mu vyběhli vstříc, ale dokonce chlapec ze dvora Ivana
Ivanoviče se k němu hrnul, a ačkoliv ho psi kousli teprve do jedné

46 Vypravovaní o tom, jak se Ivan Ivanovič pohádal s Ivanem
Nikiforovičem



nohy, přece to velmi oslabilo jeho bodrost, a s jakousi nesmělostí
přistoupil k zápraží.
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Hlava VII.

A poslední.

„Á, buďte zdráv! Proč škádlíte psy?“ pravil Ivan Nikiforovič, spatřiv
Antona Prokofjeviče, protože s Antonem Prokofjevičem nikdo jinak
nemluvil než žertem.

„Aby všichni pošli! Kdo je dráždí?“ odpověděl Anton
Prokofjevič.

„Lžete.“
„Na mou duši ne! Petr Fedorovič vás zve k obědu.“ „Hm!“
„Na mou duši! tak naléhavě zve, že vyjádřiti nelze. Co to,

povídá, že se mne Ivan Nikiforovič straní jako nepřítele; nikdy
nezajde pohovořit si nebo posedět.“

Ivan Nikiforovič pohladil svou bradu.
„Jestliže, povídá, Ivan Nikiforovič ani nyní nepřijde, tu nevím,

co si mám pomyslit: jistě má proti mně něco za lubem! Buďte
tak laskav, Antone Prokofjeviči, přemluvte Ivana Nikiforoviče! Což,
Ivane Nikiforoviči, pojďme! tam se teď shromáždila znamenitá
společnost!“

Ivan Nikiforovič si začal prohlížet kohouta, který, stoje na
zápraží, ze všech sil kokrhal.

„Kdybyste věděl, Ivane Nikiforoviči,“ pokračoval horlivý
vyslanec, „jaký jesetří hřbet, jaký čerstvý kaviár poslali Petru
Fedorovičovi!“

Při tom Ivan Nikiforovič obrátil svou hlavu a začal pozorně
poslouchat.

To vyslance povzbudilo. „Pojďme honem: je tam i Foma
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Grigorjevič! Copak?“ dodal vida, že Ivan Nikiforovič ležel stále v
jednom položení, „což, jdeme nebo nejdeme?“

„Nechci.“
Toto ,nechci‘ překvapilo Antona Prokofjeviče: už si myslil, že

jeho naléhavé přemlouvání úplně naklonilo tohoto, ostatně
důstojného, člověka; ale místo toho uslyšel rozhodné ,nechci‘.

„Pročpak nechcete?“ otázal se téměř zlostně, což se u něho
projevovalo neobyčejně zřídka, i tehdy, když mu kladli na hlavu
zapálený papír, čímž obzvláště rádi se těšili soudce a městský
hejtman.

Ivan Nikiforovič si šňupl tabáku.
„Jak vám libo, Ivane Nikiforoviči, nevím, co vás zdržuje.“
„Co bych chodil?“ pravil konečně Ivan Nikiforovič, „bude tam

lupič!“ Tak obyčejně nazýval Ivana Ivanoviče . . . Bože spravedlivý!
A dávno-li . . .

„Na mou duši, nebude! Tuhle jak je Bůh nade mnou, že nebude!
Ať mne na tomhle místě hrom zabije !“ odpověděl Anton Prokof
jevič, který byl ochoten desetkrát za hodinu se zapřisahat. „Tak
pojďme, Ivane Nikiforoviči!“

„Ale vy lžete, Antone Prokofjeviči, on tam je?“ „Na mou duši,
není! Ať se nehnu s tohohle místa, když tam je! A také sám posuďte,
proč bych lhal! Aby mi ruce i nohy uschly! . . . Co, ani nyní nevěříte?
Ať tu před vámi pojdu! Ať ani otec ani matka má, ani já nespatřím
království nebeské! Ještě nevěříte?“

Ivan Nikiforovič se tímto ujišťováním docela upokojil a poručil
svému komorníkovi v nesmírném kabátě, aby přinesl kalhoty a
nankinový kozácký kabátec.

Mám za to, že líčiti, jakým způsobem oblékal Ivan Nikiforovič
kalhoty, jak mu namotali šátek a konečně oblékli kozácký kabátec,
který pod levým rukávem praskl, je naprosto zbytečné. Stačí, že po
celou tuto dobu zachoval slušný klid a ani slovem neodpovídal na
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návrhy Antona Prokofjeviče — aby mu dal něco výměnou za jeho
turecký pytlík na tabák.

Zatím shromáždění netrpělivě očekávalo rozhodnou chvíli, kdy
se objeví Ivan Nikiforovič, a uskuteční se konečně všeobecné přání,
aby se tito důstojní lidé navzájem smířili. Mnozí byli téměř
přesvědčeni, že Ivan Nikiforovič nepřijde. Městský hejtman se do-
konce vsadil s jednookým Ivanem Ivanovičem, že nepřijde; ale
nedohodli se jen proto, že jednooký Ivan Ivanovič žádal, aby městský
hejtman vsadil svou prostřelenou nohu, a on osleplé oko, — čímž byl
městský hejtman velmi uražen, a společnost se potají smála. Nikdo
se ještě neposadil ke stolu, třebaže už dávno byly dvě hodiny, —
doba, kdy v Mirgorodě, dokonce v slavnostních případech, dávno už
obědvají.

Sotva že se Anton Prokofjevič objevil ve dveřích, v okamžiku
byl všemi obstoupen. Anton Prokofjevič na všechny otázky zvolal
jedním rozhodným slovem:

„Nepřijde!“ Jen to pronesl, už krupobití výčitek, nadávek a
možná i šňupek se chystalo sesypati na jeho hlavu pro nezdar poslání,
když pojednou se dveře otevřely a — vešel Ivan Nikiforovič.

Kdyby se byl objevil sám satanáš nebo nebožtík, tu by
nezpůsobil takový údiv v celé společnosti, do jakého ji uvrhl
neočekávaný příchod Ivana Nikiforoviče. A Anton Prokofjevič se jen
řehtal, popadnuv se za boky, radostí, že si ztropil takový žert z celé
společnosti.

Buď jak buď, ale všem se zdálo téměř pravdě nepodobným, že
by se Ivan Nikiforovič za tak krátkou dobu oblékl, jak se sluší na
šlechtice. Ivan Ivanovič nebyl v té chvíli v sále: vyšel pro něco ven.
Všecko obecenstvo, vzpamatovavši se z údivu, projevovalo účast se
zdravím Ivana Nikiforoviče a projevilo uspokojení, že na sebe nabral.
Ivan Nikiforovič se s každým líbal a říkal: „Jsem velmi zavázán.“

Zatím vůně bořšče se rozšířila po pokoji a polechtala příjemně
nozdry vyhladovělým hostům. Všichni se hrnuli do jídelny. Řetěz
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dám, povídavých i mlčelivých, hubených i tlustých, se táhl vpředu,
a dlouhý stůl zahrál všemi barvami. Nebudu popisovat jídla, která
byla za stolem! Naprosto se nezmíním o tvarohových nocích ve
smetaně, ani o sekaných vnitřnostech podávaných v boršči, ani o
krůtě se švestkami a rozinkami, ani o tom jídle, které tvarem se
velmi podobalo botě, namočené do kvasu, ani o té omáčce, která je
labutí písní starého kuchaře, o té omáčce, která byla podávána všecka
obklopena lihovým plamenem, což velmi bavilo a zároveň děsilo
dámy. Nebudu mluvit o těch jídlech, protože se mi mnohem více líbí
jísti, než se šířiti o nich v rozhovorech.

Ivanu Ivanovičovi velmi zachutnala ryba připravená s křenem.
Obzvláště se zaujal tímto užitečným a výživným zaměstnáním.
Vybíraje nej jemnější rybí kůstky, kladl je na talíř a jaksi neočekávaně
se podíval naproti: Stvořiteli nebeský! jak to bylo podivné! Proti
němu seděl Ivan Nikiforovič!

V téže chvíli vzhlédl také Ivan Nikiforovič!… Ne!…
nemohu!… Dejte mi jiné pero! Mé pero je mdlé, mrtvé, jemně je
rozštěpeno na tento obraz! Jejich obličeje s odrazivším se údivem
jako by zkameněly. Každý z nich spatřil tvář dávno známou, k níž,
zdálo by se, bezděčně byl hotov přistoupit jako k neočekávanému
příteli, a nabídnouti mu růžek se slovy: „poslužte si“, nebo: „smím-
li prosit za laskavost“; ale zároveň s tím tatáž tvář byla strašná jako
nedobré znamení! Pot se lil potůčkem s Ivana Ivanoviče i s Ivana
Nikiforoviče.

Přítomní, všichni, co jich bylo u stolu, oněměli pozorností a
neodtrhovali oči od bývalých přátel. Dámy, které do té doby byly
zaujaty zajímavým rozhovorem o tom, jakým způsobem se upravují
kapouni, pojednou rozhovor přerušily. Všechno ztichlo! Byl to
obraz, hodný štětce velikého umělce.

Konečně Ivan Ivanovič vytáhl kapesník a začal smrkati, kdežto
Ivan Nikiforovič se rozhlédl a upřel oči na otevřené dveře. Městský
hejtman ihned zpozoroval toto hnutí a dal dveře pevně zavříti.
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Tehdy každý z přátel začal jísti a už ani jednou na sebe navzájem
nepohlédli.

Jakmile se oběd skončil, oba dřívější přátelé se vzchopili s míst
a začali hledati čepice, aby upláchli. Tehdy městský hejtman mrkl,
a Ivan Ivanovič — ne ten Ivan Ivanovič, ale druhý, ten se slepým
okem, — se postavil za záda Ivana Nikiforoviče, a městský hejtman za
záda Ivana Ivanoviče, a oba je začali zezadu postrkávat, aby je srazili
dohromady a nepustili do té doby, dokud si nepodají ruce. Ivan
Ivanovič, ten se slepým okem, přistrčil Ivana Nikiforoviče, třebaže
poněkud šikmo, přece však ještě dosti zdařile, na to místo, kde stál
Ivan Ivanovič; ale městský hejtman vzal směr příliš stranou, protože
se neprosto nemohl vypořádati se svou svévolnou pěchotou, která
tentokráte neposlouchala žádných povelů, a jako na zlost zabírala
neobyčejně daleko a docela na opačnou stranu (způsobilo to možná
to, že na stole bylo neobyčejně mnoho různých likérů), takže Ivan
Ivanovič klesl na dámu v červených šatech, která ze zvědavosti
postoupila do samého středu. Takové znamení nevěstilo nic dobrého.
Soudce však, aby napravil tuto věc, zaujal místo městského hejtmana
a vytáhnuv nosem s horního rtu všechen tabák, odstrčil Ivana
Ivanoviče na druhou stranu. V Mirgorodě je to obvyklý způsob
smiřování: podobá se poněkud hře míčem. Jakmile soudce strčil
Ivana Ivanoviče, Ivan Ivanovič se slepým okem vší silou se opřel
a strčil Ivana Nikiforoviče, s něhož se lil pot jako dešťová voda se
střechy. Přes to, že oba přátelé se velmi vzpírali, přece byli sraženi,
protože oběma jednajícím stranám se dostalo značné podpory se
strany ostatních hostů.

Tehdy je obstoupili se všech stran těsně a nepustili je do té
chvíle, dokud si navzájem nepodali ruce. „Bůh s vámi, Ivane
Nikiforoviči a Ivane Ivanoviči. Řekněte na své svědomí: proč jste se
rozhněvali? Ne-li pro hlouposti? Není-li vám hanba před lidmi i před
Bohem?“

„Nevím,“ pravil Ivan Nikiforovič, supaje únavou (bylo
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pozorovati, že naprosto nebyl proti smíření), „nevím, co jsem udělal
Ivanu Ivanoviči; proč povalil můj chlívek a zamýšlel mě zahubit?“

„Nechoval jsem žádného zlého úmyslu,“ pravil Ivan Ivanovič,
neobraceje očí na Ivana Nikiforoviče, „Před Bohem se zapřísahám
i před vámi, vážená šlechto, nic jsem neudělal svému nepříteli.
Pročpak mě hanobí a škodí mé hodnosti a mému stavu?“

„Jakoupak škodu jsem vám způsobil, Ivane Ivanoviči?“ pravil
Ivan Nikiforovič. Ještě chvíle vzájemného hovoru — a dávné
nepřátelství by už bylo uhaslo. Ivan Nikiforovič už sahal do kapsy,
aby vytáhl růžek a řekl: „poslužte si.“

„Což to není ublížení,“ odpověděl Ivan Ivanovič, nezdvíhaje oči,
„když jste, velectěný pane, urazil mou hodnost a příjmení takovým
slovem, které je neslušno tady říci ?“

„Dovolte, abych vám řekl po přátelsku, Ivane Ivanoviči!“ (při
tom se Ivan Nikiforovič dotkl prstem knoflíku Ivana Ivanoviče, což
znamenalo naprostou jeho náklonnost), „vy jste se urazil čert ví proč:
protože jsem vás nazval houserem …“

Ivan Nikiforovič si vzpomněl, že provedl neopatrnost, když
pronesl toto slovo; ale bylo už pozdě: slovo bylo proneseno. Všechno
táhlo k čertu! Když při pronesení tohoto slova beze svědků se Ivan
Ivanovič dopálil a rozzuřil takovým hněvem, v jakém nedej Bůh
vidět člověka, — co teprve nyní, posuďte, laskaví čtenáři, co nyní,
když toto vražedné slovo bylo proneseno v shromáždění, v němž
bylo mnoho dám, před nimiž se Ivan Ivanovič obzvláště rád slušně
choval? Kdyby si byl Ivan Nikiforovič nepočínal takovým způsobem,
kdyby byl řekl pták, a ne houser, ještě by se to dalo napravit. Ale —
všemu konec !

Vrhl na Ivana Nikiforoviče pohled — a jaký pohled ! Kdyby
byla tomuto pohledu dána moc výkonná, tu by byl obrátil Ivana
Nikiforoviče v prach. Hosté pochopili tento pohled a sami spěchali
je odloučiti. A tento člověk, vzor mírnosti, který ani jednu žebračku
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nevynechal, aby se jí nevyptával, vyběhl v úžasném rozběsnění.
Takové silné bouře způsobují vášně!

Celý měsíc nebylo nic slyšeti o Ivanu Ivanoviči. Zavřel se ve
svém domě. Tajná truhla byla otevřena, z truhly byly vyndány —
copak ? stříbrné ruble ! staré, stříbrné ruble po dědovi! A tyto stříbrné
ruble přešly do špinavých rukou inkoustových dobrodruhů. Pro-
ces byl přenesen ke krajskému soudu. A když Ivan Ivanovič dostal
radostnou zprávu, že zítra bude rozhodnut, teprve tehdy vyhlédl na
světlo a rozhodl se vyjíti z domu. Běda! od té doby krajský soud
denně oznamoval, že proces bude skončen zítra, po dobu deseti let.

Před pěti lety jsem projížděl městem Mirgorodem. Jel jsem za
špatného počasí. Byl tehdy podzim se svým smutně vlhkým počasím,
s blátem a mlhou. Jakási nepřirozená zeleň, — vvtvor nudných,
nepřetržitých dešťů, — pokrývala řídkou sítí pole i nivy, kterým tak
slušela jako čtveráctví starci, růže stařeně. Na mne mělo tehdy počasí
silný vliv: nudil jsem se, když bylo počasí nudné. Ale přes to, když
jsem přijížděl k Mirgorodu, tu jsem pocítil, že mi srdce silně tluče.
Bože, kolik vzpomínek! Dvanáct let jsem neviděl Mirgorod. Tady
žili tehdy v dojemném přátelství dva jedineční lidé, dva jedineční
přátelé. A kolik pomřelo znamenitých lidí! Soudce Děmjan
Děmjanovič byl už tehdy nebožtíkem; Ivan Ivanovič, ten se sle-
pým okem, také zemřel. Vjel jsem na hlavní ulici: všude stály tyče s
přivázaným chuchvalcem slámy nahoře: prováděno bylo jakési nové
rovnání půdy! Několik chalup bylo zbořeno. Zbytky tyčkových a
proutěných plotů unyle trčely.

Byl tehdy sváteční den; dal jsem svou rohožovou kibitku zastavit
před kostelem a vešel jsem tak tiše, že se nikdo neobrátil. Ovšem,
také neměl kdo: kostel byl prázdný; nikdo tu téměř nebyl; bylo vidět,
že i nejzbožnější se báli bláta. Svíce za pošmourného, lépe řečeno,
chorého dne, byly jaksi podivně nepříjemné; tmavé předchrámí bylo
smutné; podlouhlá okna s kulatými skly se zalévala dešťovými slzami.
Odešel jsem do předehrami a obrátil jsem se k úctyhodnému starci
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s vlasy zšedivělými: „Dovolte, je živ Ivan Nikiforovič?“ V té chvíli
lampička před ikonou živěji vzplála, a světlo přímo udeřilo do tváře
mého souseda. Jak jsem se tehdy podivil, když jsem se zadíval a spatřil
jsem známé rysy! Byl to sám Ivan Nikiforovič! Ale jak se změnil!

„Jste zdráv, Ivane Nikiforoviči? Jak jste zestárl!“ „Ano, zestárl.
Přijel jsem dnes z Poltavy,“ odpověděl Ivan Nikiforovič.

„Co to povídáte! Vy jste byl v Poltavě za takového špatného
počasí?“

„Co dělat! Proces …“
Při tom jsem bezděčně vzdychl.
Ivan Nikiforovič si povšiml tohoto vzdechu a řekl: „Nebojte se:

mám určitou zprávu, že proces bude rozhodnut příští neděle, a to v
můj prospěch.“

Pokrčil jsem rameny a šel jsem se dovědět něco o Ivanu
Ivanovičovi.

„Ivan Ivanovič je tady!“ řekl mi kdosi, „je na kůru.“
Tehdy jsem spatřil vyzáblou postavu. Což je to Ivan Ivanovič?

Jeho tvář byla pokryta vráskami, jeho vlasy byly úplně bílé; ale
bekeška byla táž. Po prvních pozdravech Ivan Ivanovič, obrátiv se ke
mně s veselým úsměvem, který vždy tak slušel jeho nálevkovité tváři,
řekl: „Chcete slyšet příjemnou novinku?“

„Jakou novinku?“ otázal jsem se.
„Zítra určitě bude rozhodnut můj proces; z krajského soudu

došla určitá zpráva.“
Vzdychl jsem ještě hlouběji a honem jsem spěchal rozloučit se,

— protože jsem jel ve věci velmi důležité, — a sedl jsem si do kibitky.
Hubené koně, známé v Mirgorodě pod jménem kurýrských,

táhli se, vyluzujíce svými kopyty, nořícími se do šedé masy bláta,
zvuk nepříjemný sluchu. Déšť lil jako z konve na žida, který seděl na
kozlíku a byl přikryt rohoží. Vlhkost mne pronikla ven a ven. Smut-
né mýto s budkou, v níž invalida spravoval své šedé odění, zvolna
se přeneslo mimo. Znova totéž pole, místy zorané, černé, místy se
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zelenající, mokré kavky a vrány, jednotvárný dešť, uplakaná obloha
bez průsvitu. — Nudno je na tomto světě, pánové!
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