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I 

„Ҫавӑрӑн-ха, ывӑлӑм! Эккей еале кулӑшла эс61 Мбнле 
пупсен тумтирне ҫакса янӑ сирӗн ҫине? Академире пур-
те ҫакӑн пек ҫӳреҫҫе-и вара?" 

Ҫакӑн пек сӑмахсемпе кётсе илчё ватӑ Бульба хӑйбн 
Киеври бурсӑра* веренекен, халб килне ашше патне 
таврӑннӑ ике ывӑлне. 

Унӑн ывӑлёсем лашисем ҫинчен те тин ҫеҫ анчбҫ-ха. 
Весем и к к ӗ ш те пит тереклӗ каччӑсем, тин ҫеҫ вёренсе 
тухнӑ семинаристсем пек, куҫ айбнчен пӑхаҫҫӗ. Вӗсен 
сӑмӑр та ҫирёп пичёсене малтанхи ҫӳҫ-сухал мамӑкё 
тухса тулнӑ, к у ҫӳҫ-сухала бритва та перёнмен-ха. А ш ш ӗ 
ҫӑпла кетсе илнинчен тёлёнсе, вёсем пёр хусканмасӑр 
иуҫӗсене пёксе тӑраҫҫё. 

„Чимӗр-ха, чимёр! Лайӑхрах курам-ха эпё сире" , вӗ-
сене ҫавӑркаласа пӑхса калаҫать вӑл тэтах: „ пит вӑрӑм-
ҫке сирен ҫинчи свиткӑсем* * , э к кей епле свиткӑсем! кун 
пек свиткӑсем ҫӗр ҫинче те пулман. Хӑшё те пулсан 
чупса кӑтартӑр-ха! Эпё пӑхса тӑрам, тумтир аркипе 
ҫыхланса ҫӗр ҫине тӳплетсе ӳкмелле мар-и?" 

„Ан кул , ан кул , батько!" тере юлашкинчен аслӑ 
ывӑлӗ. 

„Пӑх-ха эс, мёнле мӑнкӑмӑллӑскер! а мӗншбн кулас 
мар-ха? а 

.Ахалех. Эс м ^ б а т ь к о пулсассӑн та, .кулма тытӑн-
сан тупата туршӑн тӳпкесе илетӗп!" 

и А х мӗнле эс ывӑл! Мён , батькона-и?" терб Тарас 
Бульба, тӗлӗннипе темиҫе утӑм каялла чакса. 

, Б у р с а ~ д } х о в н Я й училище, семинари . 
* * С в и т к а — у к р а и н е ц с е и тНхйннЯ сӑхмаи евбрлв туытмр. БурсЯрж 

веренекенсене ура гуцанаех ҫитекҫа варӑи аркӑллӑ т у м т н р TSXSH-
тзргнӑ 
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„Батькона та. Пӑхса тӑмӑп, кӳрентерес пулсан, ив-
кама та тиркемӗп" . ' 

„Менле тӳпелешесшӗн эс манпа? Чышкӑлла-и?* 
.Мёнле пулать у н т а " . 
„ Н у , давай чышкӑлла!" тере Тарас Бульба, ҫаннисе-

не тавӑрса: „курам эпё, мӗнле керешме пултаратӑн эсӗ 
чышкӑлла!" 

Вара, нумайччен курмасӑр пурӑннӑ хыҫҫӑн пёрне-пӗри 
саламлас вырӑнне, ашшӗпе ывӑлб, пӗрре каялла чакса 
тата унталла-кунталла пӑхкаласа, тепре ҫӗнерен тапӑн-
са пырса, пӗр-перине айак перчинчен те, пилӗкрен те, 
кӑкйртан та тӑхантара-тӑхӑнтара яма пуҫларёҫ. 

Пӳрт умёнче весен имшер те хытанкка ырӑ амӑше, 
хӑйен ытарма ҫук ачисене ыталама та ёлкёрейменскер, 
вӑрҫса тӑрать: 

„Пӑхйр-ха, ырӑ ҫынсем: ватти ухмахланнӑ! Пачах ас-
ран тухнӑ! Ачасем киле таврӑннӑ, вбсене ҫулталӑк ытла 
курман, вӑл пур—темскер шутласа кӑларнӑ: чышкйлла 
тӳпелешме тытӑннӑГ 

„Вӑл чипер ҫапӑҫать! ' терё Бульба чарӑнса. . Т у п а т а 
туршӑн лайӑх ҫапӑҫатьГ терб татах, хӑйӗнҫипуҫне кӑшт 
йёркелесе: „ к у н пек пулсан, тӗрёслеме те кирле мар. 
М а т т у р козак пулать! Ну , аван-и, ывӑлӑм? К ӳ р , чуптӑ-
вам!" Вара ашшӗпе ывӑлё пёр-пӗрне чуптума пикенчёҫ . 
„Аван, ывӑлӑм! Пурне те мана туянтарнӑ пек т ӳ п к е . Ни -
кама та алран ан вӗҫерт! Ҫапах та сан ҫинчи тумтйр 
кулӑшла. Мён кантӑри ҫакӑнса тӑрать ак ку? А эсӗ, 
тӑмпай, мён аллусене усса тӑратӑн?" терё вӑл, кёҫённи 
ҫине пйхса. „Эс, йытӑ ҫури, мана мёншӗн тӳпкеместён?" 

,Ав тата мӗн шутласа кӑларчё!" терё ҫав вӑхӑтра кё-
ҫӗн ывӑлне ыталаса тӑракан амӑшё. „Ӑҫтан пырса кӗ-
рет пуҫне — тӑван ывӑлбн ашшёне хёнемелле. Халь ҫа-
вӑнпа хӑтланмалла тейён: ачи ҫамрӑк, таҫтан аякран та-
вӑрӑннӑ, ывӑннӑ ( ку ачи ҫиремрен те иртнӗскер-ха, пе-
вёпе пӗр чалаш ҫӳллӗш), унӑн халь хӑналанас пулать, 
мӗн те пулин ҫиес пулать, вӑл ӑна ирёксёр ҫапаҫтарма 
пӑхать" . 

„ Э , куратӑп эпӗ, эс ачашскер иккен ! " тере Бульба. 
„Ан итле аннӳне, ывӑлӑм: вӑл хёрарӑм. Вӑл нимен те 
пӗлмест. Менл'е канлӗх кирлб сире? Сирӗн канлӗх—таса 
уй та лайӑх кӑна лаша пулмалла; вот сирӗн канлӗх. К у -
ратӑр-и ав ҫав хӗҫе—. вот сирён аннер! Сире вӗрентекён 
япаласем вбсем ниме те тӑмаҫҫе: академийё те, лещ 



мёнпур кёнёкйсем те, букварьсем те, философийе те , 
менпу'р ка зна що* эпё вёсем сине пурин сине те сурса 
ҫеҫ хурагӑп ! " Кунта Бульба пёр ҫаврака сӑмах каласа 
хучё, вӑл сӑмаха хут ҫине ҫырма та юрамасть. „ А вот, 
луччё эпё сире ҫитес эрнерех Запорожьене ӑсатӑп. Вот 
унга наука-тӑк наука! Унта сирен валли ш к у л ; пёр ун
та ҫеҫ эсир ӑсхакӑл пухатар" . 

„Вара вёсем килте мёнпурё те пӗр эрне ҫеҫ пулаҫ-
ҫё-и?" хурланса, куҫёсенчен куҫҫуль юхтарсах каласа 
хучё ырхан ватӑ амӑшё. „Мбскёнсем савӑнса та юлай-
маҫҫё апла, тӑван килпе те паллашаймаҫҫё, э п ӗ т е вёсем 
ҫине тӑраниччен пӑхса юлаймастӑп!* 

„Ҫитӗ, ҫитӗ, карчӑк, ӗсёклеме! Козак вӑл хёрарӑмпа 
айкашма ҫуралман. Э-сб вӗсене иккӗшне те хӑвӑн ю б к у 
айне пытарӑттӑн та вёсем ҫинче чӑх ҫӑмарти ҫинче лар-
нӑ пекех ларӑттӑн. Кай , кай, пире мёнпур пеккине сӗ-
тел ҫине лартса пар. Капӑртма, виноград эрехё, мӑкӑнь-
пе пылран тунӑ ҫимелли е ытти пылак япала кирлӗ мар; 
пёр такине пётӗмпех йӑтса пыр, качака давай, хёрӗх 
ҫул ларнӑ пылне пар! Эрех ыгларах идее кил , изюмпа, 
тёрлё ӑпӑр-тапӑрпа хуташтарнӑ эрех мар, чашлатса, кӑ-
пӑкланса таракан таса эрех илсе к и л " . 

Бульба хӑйен ывӑлёсене килти аслӑ пӳлёме илсе 
кёчё. Унтан майёсене хёрлӗ шӑрҫа ҫыххи ҫакса янӑ икӗ 
хитре прислуга-хёр, пӳлӗме тасатаканскерсем, чупса тух-
рёҫ. Вёсем никама та хёрхенме юратман улпут ывӑлё-
сем килнёрен хӑраса ӳкрӗҫ пулас е хӑйсен хӗрарам йӑ-
лине ҫеҫ палӑртрӗҫ пулмалла: арҫынсене курсанах каш-
кӑрса янӑ пек турёҫ те ҫавӑнтах тарса пытанчёҫ, унтан 
хытӑ вӑтаннипе пичёсене нумайччен ҫанӑпа хупӑрласа 
тачӗҫ. Ҫутӑ та таса пӳлёме авалхилле илемлетнё пулнӑ . 
К у аваллӑха юрӑсенче тата халӑх хунӑ думӑсенче** ҫеҫ 
асӑнаҫҫӗ, вёсене те халь Украинӑра сухаллӑ суккӑр ста-
риксем йёри-тавра пухӑнса тӑнӑ халӑха бандурӑпа майё-
пен янтйратса юрласа панине йлтме ҫук ; ҫапла, пӳлёмри 
япаласем Украинӑра унишён тытӑҫусемпе ҫапӑҫусем 
пуҫланса кайнӑ чухнехи вӑрҫӑллӑ йывӑр аваллӑха аса 
илтереҫҫё. Пур ҫёрте те тап-таса, пётӗмпех тбслӗ тӑмпа 
шӑлса тухнӑ . Стена ҫумӗнче хёҫсем, нухайккасем, кайӑк 
тытмалли танатасем, сеткӑсемпе пӑшалсем, кӗмёл тй-
— 

* М ӗ с к е р иккенне т у р ӑ пёлет. 
* * Думӑсем—тесе Украинӑра халӑх ш у х ӑ ш и а с а х у н ӑ халлапсеие 

каланӑ . 



халлӑ чён тӑлӑсем ҫаканса тйраҫҫе, унтах тата тар ху-
малли илемле майракапа ылттӑнланӑ йёвен ҫакацса та-
рать. Пӳлбм чӳречисем п&чбк, чӳрече кантӑкёсем ҫав-
рака та тёксем, уҫалакан кантӑкне ҫӳлелле ҫёклемесӗр 
вӗсем витёр тулалла пӑхма та ҫук ,—кун пек кантӑксем 
хале авалхи чиркӳсенче ҫеҫ тӗл пулаҫҫӗ. Чӳрече янахё-
семпе алӑк янахесене хбрлбпе сӑрлана. Сентресем ҫин-
чи кбтессенче сим£с тата кавак кӗленче кӑкшамсем, 
бутылкӑсемпе фляжкӑсем, Венеци ҫыннисем, туроксем, 
черкессем касса туна" кембл черккесем, ылттӑнланӑ ал-
тарсем тӑраҫҫе: унчухнехи вӑрҫӑлла вӑхӑтсен йӑлипе 
вӗсем Бульбан пысӑк пӳлӗмнс ытти ҫынсем урлӑ килсе 
кенӗ. Пӳлӗм йери-тавра хурӑн х у п п и кӑрса тунӑ вӑрӑм 
тенкелсем; тепелти кӗтесри турашсем айӗнче пысӑк сё-
тел; сарлака кӑмака, кӑмака хыҫе, юри тунӑ путӑксемпе 
кймака янахёсем—ҫаксем пурте пирӗн икӗ йёкбт так-
ҫанах курнӑ япаласем иулнӑ. Каникул вӑхйтӗнче вӗсем 
кашни ҫул ҫуранах киле таврӑннӑ, вбсем лашапа ҫӳреме 
пултарайман, мбншӗн тесен вёсен лаша пулман-ха Tasa, 
унчухнехи яйла тӑрӑх, вбренекен ҫамрӑксен юланутпа 
ҫӳреме те юраман. Вёсен лёпке ҫинчи вӑрӑм ҫӳҫ пайар-
ки ҫеҫ пулнӑ, ку ҫӳҫрен вара хеҫпӑшалпа ҫӳрекен кашни 
козаках вёсене туртма пултарнӑ. Вёренсе тухнӑ чухне 
кӑна Бульба вӗсене хайён лаши кӗтёвёнчен икё ҫамрӑк 
ӑйӑр ярса панӑ. 

Ывӑлесем килнё ятпа Бульба мёнпур сотниксене тата 
полкри чинра таракан мёнпур ҫынсене пухма хушрё. 
Ҫаксенчен иккӗшё пырсан тата хӑйён тахҫанхи юлташе 
Дмитро Товкач пырса. кёрсен, вал весене хӑйӗн ывӑлӗ-
сене кӑтартрӗ: „Вот , курӑр мёнле маттурскерсем! часах 
ак эпё вёсене Сеча яратӑп" тесе хучӗ. Хӑнасем Бульба 
шухӑшне тата унӑн и:<ё ывӑлне те ыраласа мухтарёҫ: 
ҫамрӑк ҫыншӑн Запорожьери Ҫеча кайнинчен лайӑх нау
ка ҫук та, к у ырӑ ёҫ пулать, терёҫ вёсем. 

„ Н у , тӑван пансем, хӑвӑра майлӑ вырӑн тупса сётел 
патне ларӑр. Ну , ывӑлсем! чи малтан эрех еҫер!" терё 
Бульба: „Турӑ телей патӑр. Сывлӑхлӑ пулӑр, ывӑлсем: 
эс те, Остап, эс те, Андрий! Турӑ сире вӑрҫӑра яланах 
ӑнӑҫлӑх патӑр! Бусурмансене* аркатӑр, туроксене арка-
тар, тутарсене аркатӑр, ляхсем** пирён тӗнрен машкала-

* Б у с у р м а н - т е с а х р и с т и а н тённе йышӑнман, у р ӑ х тӗнпе п у р ӑ 
накан ҫынсене каланӑ. 

* * Л я х с в м — п о д я к с е м , 



на тытӑнсан, ляхсене те аркатӑр. Н у , тултарам, куркӑйа 
тыт : менле, эрех лайӑх-и? Латынла эрехе мӗнле калаҫҫӗ? 
Ҫапла ҫав, ывӑлӑм, латынсем вёсем ухмахсем пулнӑ: 
вёсем тёнчере эрех пуррине те пёлмен. Латынла кӗне-
кесем ҫыраканни мӗн ятлӑччӗ-ха? Эпё ытлашши вӗрен-
нё ҫынах мар та, ҫавӑнпа пӗлместёп: Горацинччи-ха?*. 

„Куратӑн-и мёнле ҫын вӑл батько" , хай тёллӗн шу-
хӑшласа илчӗ аслӑ ывӑлё Остап: „ватсупнӑ, пурне те 
пёлёт, хӑй ҫапах та пёлмӗш пулать " . 

„ЭпС сире архимандрит эрех шӑршлаттарса та ка-
тартман пуле т е т ё п ' , тенӗ Тарас сӑмахне, малалла тӑс-
са. „Калӑр-ха тӳррипех, ывӑлӑмсем, хурӑн хуллипе тата 
чӗрӗ чие хуллипе сире ҫурамран тата ытти ҫертен те 
хытӑ пӗҫертместчӗҫ-и? Тен, эсир ытлашши асланса кай-
нине пула, сире пушӑпа та ӑшалатчӗҫ? Шӑматкунсерен 
ҫеҫ мар пуле ёнтӗ, юнкун та, кёҫнерникун та леккелет-
чӗ пуле?" 

„Батько , иртнине мён аса илмелли пур ӑна", сиввӗн 
ответлерӗ Остап: „мён пулни пурте иртсе кайнӑ! ' ' 

.Халь килсе ҫыпҫӑнччӑр-ха!' ' терё Аядрий: „халё кам 
та пулин ҫаклантйр-ха. Халь мёнле те пулин тутар тав-
рашёсем килсе тухсассӑнчче! Вара козак хӗҫё менле 
япала иккенне пӗлёҫ вёсем". 

„Маттур , ывӑлӑм! тупата туршӑн маттур! Апла пул-
сан, эпё те сирёнпе пыратӑп! тупата туршӑн пыратӑп, 
Мён шуйттанне кётсе лармалла ман кунта? М ӗ н кунта 
ман хуратул акса, кил сыхласа, сурӑхсемпе сыснасем 
пӑхса пурӑнмалла-и, арӑмпа хӗрарамланса пурӑнмалла-и? 
Ҫӑва патне ӑна: эп козак, эп ун пек пурӑнасшӑн мар, 
Вйрҫӑ ҫукки мёнех вара? Эп сирӗнпе пӗрле Запорожье-
не ахалех, уҫӑлоа ҫӳреме пыратӑп. Тупата туршӑн пы-
ратӑп!" Ватӑ Бульба хӗрӳленнёҫемӗн х*рӳленсе пычӗ, 
юлашкинчен пачак ҫиленсе ҫитрӗ, сӗтел хушшинчен ҫӗк-
ленчё те тӳрелсе тӑчӗ, урисемпе тапрӗ: „Ыранах каят-
пӑр. Мёншӗн кая хӑвармалла! Кунта ларвӑ ҫӗрте пирбн-
шен мӗнле тӑшман тупӑнтӑр? Мӗн тума кирле пире 
ҫак пӳрт? мбн тумалла ҫаксемпе пуринпе те? мён тума 
кирлё ҫак тӑм чӳлмексем?" Ҫапла каласа вӑл - чӳлмек-
семпе фляжкӑсене ҫапа-ҫапа ҫёмёрме тата ывӑта-ывӑта 
яма тытӑнчӗ. Хӑйён упӑшки ҫакӑн пек хӑтланнине курма 
вбреннӗ мёскён карчӑк сак ҫинче хуйхӑллӑн пӑхса ла-
рать. Вӑл нимӗн калама та хӑяймасть: анчах, упӑшки 
ывӑлбсене ыранах амашёнчен уйӑрса илсе тухса кайма 



шутлани ҫинчен иЛтсен, вӑл куҫҫулне чарца тараймарё: 
ытла та час уйӑрӑлса тухса каякан ывӑлёсем ҫине ҫав-
тери хурлӑхлан пӑхса илчё—унӑн куҫбсенче тата ирбк-
сбр пбркелесе тытнӑ тутисенче палӑракан хуйхӑ мӗнтери 
пысӑккине никамтаҫырса пама пултараяс ҫук. Бульбаҫав-
тери тӳрккес ҫын пулнӑ. Ун пек характерлӑ ҫынсем XV-
мӗш ёмбрти йывар вӑхӑтра кана, ҫынсем вырӑнтан вы-
рӑна кӳҫса ҫӳрес йӑлине пӑрахсах ҫитереймен ҫбрте 
Европӑн пёр кётессинче ҫеҫ пулма пултарнӑ; ун чухне 
малтанхи пурӑнӑҫ йбркисемпе пурӑнакан пбтбм кӑнтӑр 
Российӑран хӑйбн князбсем тухса кайнӑ; ӑна вара лӑп-
ланма пблмесбр пыра-пыра тапӑнакан монгол вӑрӑ-хура-
хбсем ҫаратса, ҫунтарса пбтернё, ҫурт-йёрсбр тӑрса юл-
нӑ ҫынсем хӑюлланса ҫитнё; кӳршбсем усал пулнӑ пирки 
тата яланах хӑрушлахра сехбрленсе пурӑннӑ пирки, вӑл, 
ҫунса тӑракан ҫёрех пурӑнма вырӑнаҫнӑ та, ҫакхӑрушлӑ-
ха тӳрех куҫран пйхма хӑнӑхса ҫитнб, ҫбр ҫинче шиклбх 
пуррипе ҫуккине те манса кайнӑ; ҫавӑн чухне вара авал-
хи" славян ҫыннин чбри ҫапӑҫу хастарлӑхбпе тулнӑ, тбн-
чере вырӑс ҫутҫанталӑкбн сарлака та ирбк вӑйё — коза-
чество пуҫланса кайнӑ; мбнпур юханшыв тӑрӑхбсене, 
юханшыв урлӑ каҫмалли вырӑнсене, ҫыран хбрринчи се
нек те майлӑ вырӑнсене козаксем йышанса тухнӑ, вбсен 
шутне никам та пблмен; хӑюллӑ козаксем вбсен шутне 
нблме тӑрӑшакан султана ҫапла ответлеме пултарнӑ: 
„ кам пблсе ҫитерет вбсене! вбсем пирбн ҫеҫенхир тул-
лиех ларса тухнЗ; ӑҫта байрак, унта козак" (ӑҫта тб-
меске пур, унта козак та пурах). К у вӑл чӑнах та халич-
чен никам курман вырЗс вЗйӗ пулнӑ: ӑна халӑх кӑ_кӑрбн-
чен ннкек-синкек вутчулб сирпбтсе кӑларнӑ. Елбкхи 
удел князбсемпе, вӗсен йытӑ пахаканбсемпе тата ытти 
тарҫӑ-тёрӗҫбпе тулнӑ вак хуласем вырӑнне, пбр-пӗринпе 
аЗрҫса тата суту -илӳ туса лурӑнакан вак князьсен хули- •> 
сем выранне тӑшмана хӑратса таракан ялсемпе курень-
сем тата околицӑсем* ӳссе ларнй,—вбсене пурне те 
христиан тбнне пелмен тЗшман тапӑнас харушлӑхпа 
ана курайманлйх пбрлештерсе тӑна. Историрен пурте 
ҫакна пблеҫҫӗ: вёсен темиҫе ӗмбре пынӑ кбрешбвёпе 
канӑҫсӑр пурӑнӑҫӗ Бвропӑна ҫав лӑпланма пёлмен тӑш-
мансен, ӑна аркатса тӑкма шутлакан тӑшмансен тапӑ-

* Куреньсеи , о крлицӑеем —Запорожье capgH оайвееы (ял« пек-
кясем) . ' ' т г - я " ' 1"""Т 



яавбсеичеи ҫйлса хӑварнй. Удельни князьсем вырӑййё 
пынӑ Польша королёсем, ҫак анлӑ ҫбрсен вӑйсар тата 
ют хуҫисем ҫеҫ пулнӑ пулин те, козаксем мёншён кир-
лине тата ҫак вӑрҫӑллӑ пурӑнӑҫӑн уссине лайӑх ӑнланнӑ. 
Вёсем козаксене кунта пуранма чарман, вбсене тёрлё 
майпа илӗртме тӑрӑшнӑ. Весем аякран ертсе пынипе козак
сем хушшинченех суйласа лартнӑ гетмансем околицӑсемпе 
куреньсене полксемпе тёрёс округсене пбрлештернё.Ку вӑл 
строя пуҫтарнӑ ҫар пулман, никам та кунта ун пек ҫара кур -
ма пултарайман; анчах вӑрҫӑ тухас пулсан тата петӗм халӑх 
хускалас пулсан, кашниех сакӑр кун хушшинче, унтан ытла 
мар, лашапа тата хӑйён мёнпур хёҫпӑшалбпе, корольрен 
укҫа менпурё те пёр червонец ҫеҫ илсе, чённб ҫёре 
ҫитнб, икё эрне хушшинче вара нимле рекрутла набор-
па пуҫтарма май ҫук пысӑк ҫар пулса тӑна. Поход пбт-
сен воин хӑйён ҫаранӗсемпе анисем патне, Днепр урлӑ 
каҫмалли вырӑнсем патне таврӑннӑ, пулӑ тытнӑ, суту-
илӳ тунӑ, сӑра тунӑ, вал ирӗк козак пулнӑ. У н чухнехи 
ют ҫёршыв ҫыннисем унӑн пултарулахёнчен чӑннипех 
те тёлӗннё. Козак пӗлмен пёр ремесла та пулман: вӑл 
эрех юхтарнӑ, урапа тунӑ, тар хатёрленё, тимёрҫёпе 
слесарь ёҫне тунӑ, кунсӑр пуҫне пуҫа ҫухатиччен ёҫсе 
ҫннё,—вӑл ёҫнё пек ӗҫме пӗр вырӑс ҫынни кӑна пулта-
рать—ҫаксене вӑл пурне те ним те мар тунӑ. Вӑрҫӑ вӑ-
хӑтёнче, ҫынсем ытларах кирлё чух, чӗннб ҫӗре пыма 
тивӗҫлё рейстровый козаксемсёр* пуҫне кирек х ӑ ш вӑ-
хӑтра та хӑйсен ирӗкёпе пыракансенете нумай пуҫтӑрма 
май пулнӑ: кӑна тума есаулсем, мёнпур ялсемпе местеч-
кӑсен базарӗсемпе площадёсем тӑрӑх ҫӳресе, урапа ҫине 
тӑрса хыттӑн ҫапла ҫеҫ кӑшкӑрмалла пулнӑ: . эй , эсир, 
сара-эрех юхтараканҫем, ҫитет сире сӑра юхтарма, ҫитет 
кӑмака хыҫёнче выртма, хӑварӑн мӑнтӑр ӳтёрсемпе шӑ-
лгасене тӑрантарма! Рыцарь чыслӑхёпе мухтавлӑхне ту-
янма кайӑр! Эсир, сухаҫӑсем, хуратул акакансем, сурӑх 
кётекенсем, хёрарӑмсене юратакансем! Ҫитет сире плуг 
хыҫҫӑн ҫӳресе хӑвӑрӑн сарӑ пушиакӑрсене ҫёрпе варалама, 
арӑмсем патне вӑрттӑн пырса рыцарла вӑя пбтерме! Ко 
зак мухтавлӑхне ҫапӑҫса илме вӑхат!" К у сӑмахсем вара 
тип йывӑҫ ҫине ӳкекен вутҫулӑмб пекех пулнӑ. Сухаҫӑ 
хӑйбн плугне ватнӑ, сӑра-эрех юхтаракансем хӑйсен шет-

* Рейстровый козаксем, т е с е - с ц и с о к а (реестра) кёртнё регуляр
ный cap ҫыннисене каланӑ. 



никесене ыаӑтна, ничкисене ҫемёрне, рймеслеяникпа су-
ту-илӳ ҫынни хӑйӗн ремеслипе лавкине парахнӑ, килбн 
че чӳлмексене ҫёмернб,—мбнпур' пек ҫын пурте лашисе-
не ййнерлене. Пӗр сӑмахпа каласан, кунта хӑватлӑ та 
сарлака вырӑс характере ӳссе аталаннӑ. 

Тарас тӗп ватӑ полковниксенчен пери пулнӑ: вӑл ҫӗр 
ҫине ҫапӑҫусемшбн ҫуралнӑ, вӑл хӑйбн тӳрккес кӑмӑлне 
пбрре те пытарманнипе палӑрса тӑнӑ. У н чухне вырӑс 
дворянбсем хушшинче Польша влиянийб палӑра пуҫла-
нӑ. Нумайӑшсем поляксен йӑлисене йышӑннӑ, кил аш-
чикне капӑрлатнӑ, чаплӑ прислугӑсем, соколсем, йытӑ-
сем, пысӑк кил-ҫуртсем тытма пуҫланӑ, чаплӑ апатсем 
панӑ. Тараса ку кӑмӑла кайман. Вал козаксем ахаль пу-
рӑнӑҫпа пураннине юратнӑ, ҫавӑнпа та хӑйӗн Варшава 
еннелле туртакан юлташӗсемпе вӑрҫса-харкашса пӗтнб, 
Тарас весене Польша панбсен тарсисем тесе вӑрҫнӑ. 
Ӗмер лӑпкӑ пурӑнма пблменскер, вӑл хӑйне чӑннипех те 
православине хӳтблекен ҫын тесе шутланӑ. Вӑл аренда-
торсем хбсёрленӗ пнрки тата мӑръесемшӗн* ҫӗне ку-
ланай хушсӑ тӳрлеттернё пирки ӳпкелешекен ялсене 
никамран ыйтмасӑр пыра-пыра кёнб. Вал хӑйен козакб-
семпе хӑҫх вӗсене кирле пек тавӑрнӑ. Вӑл ҫакӑн пек ви
се вӑхӑтра яланах алла хбҫ тытмалла тесе шутланӑ: ко -
миссарсем** ӑҫта та пулсан старшинасене хисеплемесен, 
вӗсен умӗнче ҫблӗк хывмасӑр тӑрсан; православирен 
мӑшкӑлама тытӑнсан тата аттесемпе асаттесен йали-
сене пӑхӑнмасан; юлашкинчен, кирек те мбнле тӑшман 
вырӑнбнче бусурмансемпе туроксем пулсан,— вбсене хи-
рбҫ вара вӑл христиан тбнбшӗн кирек хӑҫан та алла хӗҫ-
пӑшал тытма юрать тесе шутланӑ. 

Халб бнтё вал хӑйне малтанах ҫакӑн пек шухЗшпа 
йӑпатна: ака ентб вӑл хӑйӗн икб ывӑлӗпе Сеча ҫитет 
те: я пӑхар-ха, сирбн пата эпб менле маттур ачасем 
илсе килтбм!" тесе вёсене, ҫапӑҫура пиҫехнб пур ватӑ 
юлташӗсене те ывӑлӗсемпе паллаштарать, ывӑлбсем ҫа-
пӑҫу наукине тата козаксен ёҫкине мбнле хӑнӑхса пынине 
сӑнать (бҫме пултарнине вӑл рыцарьӑн лайӑх енбсенчен 
пӗри тесе шутланӑ). Малтан вӑл вӗсене хӑйсене кӑна 
ярас тесе те шутларё, анчах вёсем тин ӳссе ҫитне, ҫӳллб, 
вӑйлӑ та илемле каччӑсем пулнине сӑнаса илсен, унӑн 

* К а ш н и мӑръе тӑрӑх илекен налог. 
* * Комиссарсем - поляксен хырҫӑ пухаканёсем. 



авӑнтӑх ҫапӑҫу хирне каясси килсе кайрё, хаяен никнм 
кёте кӗртме пултарайман кӑмӑдӗ хушна тӑрӑх ҫеҫ кайма 
ут тытнӑ пулсан та, вӑл вара тепӗр куннех ыБӑлёсемпе 

ёрле хам та тухса каятап тесе сӑмах паче. Вӑл ентӗ 
1упкаласа ҫӳиесе приказсем пама, ҫамрӑк ывЗлӗсем вал-
и лашасемле лаша хатёрӗсем суйлама тытӑнче, витесене 
е, кӗлетсене те пыра-пыра кайрё, ыран хӑйсемпе перле 
!лсе кайма тарҫӑсем уйӑрса хуче. Товкач есаула вӑл, 

й Сечран мбнле те пулин хыпар парас пулсан, пӗтем 
олкӗпе ҫав сехетрех унта ҫитме приказ пачӗ. Пӑртак 

пнӑ пулин те-тата пуҫёнче мухмӑр иртмен пулсан та, 
л нимён те манман. Манма.мар, вӑл ҫавӑнтах лашасене 
ӑзарса вӗсене чи лайӑх та шултӑра тулӑ пама хушрӗ, 
ӳртне вара тёрлё еҫсенчен пушзнсан тин ӗшенне пек 
йса кечб. 

„ Н у , ачасем, халӗ ҫывЗрар, ыран турӑ мӗн парать, 
;авна тӑвӑпӑр. Анчах пирбн валли вырӑн ан cap. Пире 

ырӑн кирлб мар. Эпир картишӗнче ҫызӑратпар,* терё вӑл. 
Ҫанталӑка каҫ тӗттёмӗ тин ҫеҫ хупӑрласа илнё-ха, ан-

ах ир выртса ҫывйрма вӗреннӗ Бульба лӑпланнӑ ентё. 
ӑл ковер ҫине чӑсӑлса выртнӑ та ҫине. така тиренчен 

'ҫбленӗ тӑлӑп витӗннё, мёншён тесен тулта самаях уҫӑ 
пулнӑ тата, Бульба килте чухне лайӑхрах вит^.нсе ҫывӑр-
ма юратнӑ. Часах вӑл харлаттарса ҫывӑрма пикенчё, ун 
дыҫҫӑн пётӗм килёпех харлаттарма пуҫларёҫ. Мёнпур 
кётессенче выртакан ҫынсем харлаттарса тата сӑмсапа 
ррланӑ пек шӑхӑрса ҫывӑраҫҫӗ; пуринчен малтан сторож 

вӑрса кайрё, мёншён тесен пан ывӑлӗсем килнб ятпа 
л пуринчен ытла ёҫсе тултарчӗ. Пӗр мбскен амӑшӗ 
ҫ ҫывӑрма выртман. Вӑл хайӗн юнашарах выртакан 

аклӑ ывӑлесен пуҫвбҫӗнче ларать. Пуҫ турипе вёсен 
рпашӑнса пётнӗ ҫамрӑк ҫӳҫ кӑтрисене турать, вёсене 
ӑйӗн куҫҫулӗпе йепетет. Вӑл вёсем ҫине пётём куҫ ҫу-
ипе пӑхать, пӗтём туйӑмёсемпе пӑхать, вӑл хӑйён мен-

пур ӳтпӗвӗпе курать, ҫапах та пӑхса тӑранаймасть. Вӗ-
сене вӑл хӑйён кӑкӑр сёчӗпе ӳстернӗ; вбсене вӑл мён 
wcce ҫитичченех пӑхнӑ, ачашланӑ. Анчах акӑ вӑл вёсене 
)Кӗске вӑхӑтлӑха кӑна курать. „Ывӑлӑмсем, юратнӑ ывӑ-
[ЛЗмсем! мён курма тӳр килет-ши сирег1 мбн кётет ши 

ире?" тет вӑл; унӑн тахҫан ӗлбк ҫавтери хитре пулнӑ 
иче ҫинчи пӗркеленчӗксем хушшине куҫҫуль тумламӗ-
ем пуҫтарӑнаҫҫӗ. Чӑнах та вйл ҫав хастарлӑ ӗмерте 
урӑнна мёнпур хӗрарӑм пекех ыёскён пулнӑ. Вйл гора-

U 



ryrta (йшг ;еҫ, ҫамрак вЯИ выляиӑ чухве ҫ}*£, ҫӑмрЙк вШ 
хӑват вбресе тйнӑ чухне ҫеҫ пурӑнса юлва, унтан Хӑйнҫ 
илбртнб ҫиллес ҫын ана пӑрахса алла хбҫ тытнӑ, бӑхӑта 
юлташӗсемпе те бҫкб-ҫикбре ирттерме тытӑннӑ. Вӑл упӑш 
кине ҫулталӑкра икб кун , виҫб к у н ҫеҫ курна, ун хыҫ-
ҫӑн вара ун ҫинчен темиҫе ҫул х у ш ш и нНмле хыпар-хӑ-
нар та илтмен. Унпа кураиӑҫнй чухне те, унпа пбрле 
пурӑннӑ чухне те мӗнле пуранӑҫ пулнӑ унӑн? Ӑна кӳрен-
тернб, хбненб те: 1ыа хбрхенсе ҫеҫ ыталаса чуптунЗ; 
ирӗклб те чӑрсӑр Запорожъери арӑмсӑр рыцарьсен 
йывӑр пурӑнаҫбнче вӑл темле вырӑнсар ҫын пулна. Унӑн 
ҫамраклахб пбр ырй курса пурӑнмасарах иртсе кайнӑ, 
вӑхатсӑрах пӗркеленсе ларна\ Пбтбм юратавб, пбтем 
туйамӗсем, хбрарамйн пбтбм ҫемҫе камалбпе чбре ҫулӑ 
мб халӗ бнтб унӑн ача амӑшен юратӑвб пулса тӑнӑ. Вӑл 
чбрине ҫунтарса, куҫҫулбпе хайбн ачисене сыхласа ла 
рать. Унӑн ывӑлбсене, унан юратнЁ ывалесене унтан илсе 
каяҫҫӗ, амӑшб тек нихӑҫан та ан курайтӑр тесе илсе 
каяҫҫе. Кам пӗлет, тен пбр-пбр тутар пбрремёш ҫапӑҫу-
рах вбсен пуҫне касса татб, амашб вбсен ӳчбсем ӑҫта 
выртнине те пблмб, вбсене тискер вбҫен-кайӑксем шӑ-
тарса ҫисе ярбҫ. Вӑл ывӑлёсен кашни юн тумламРшён 
хайбн пурӑнӑҫне пӗтбмпех пана пулбччб. Есбклесе йбрсс 
вӑл вбсене, тарӑн ыйӑхпа ҫывараканскерсене, куҫран па
хать, хӑй: тен, Бульба вӑрансан тепбр^икб кунран ҫеҫ 
тухса каясси ҫинчен пблтерӗ, тесе шутлать. '1ен вӑл 
ытлашши бҫсе тултарнипе ҫеҫ ҫапла час тухса кайма 
шутларб пулб? / 

Уйах тахҫанах ӗнтб пблбт тӳпинчен ҫываракансем 
тулнӑ килкартине, ҫӑра ҫӳҫе тбмбсене тата карташ йбри* 
таврашбнчи текме картине* хупарласа таракан хытхурана 
ҫап-ҫуттӑн ҫутатса тӑрать. АмЭшё ҫав-ҫавах хӑйбн юратна 
ывӑлбсен пуҫвбҫӗнче ларать, вал куҫие илм,есбр вбсем 
ҫине пӑхать, ыйӑх ҫинчен шутламасть те. Ентб утсем 
те, тул ҫуталассине сиссе, пурте ҫиме пӑрахса курӑк 
ҫине выртреҫ; ҫӳҫе йывӑҫҫин ҫӳлти ҫулҫисем пӑшӑлтатма 
пикенчӗҫ, вара пбчбккен аяла ҫитиччеиех пур ҫулҫӑсем 
те пӑшӑлтатма тапратрбҫ. АмЗшб ҫапла тул ҫутӑличче-
нех ларчб, пбрре те ывЭнмарб, хайбн ӑшбнче в8л пбр ҫбр 
тата вӑрӑмрах пулинччб тесе ҫеҫ шутларб. Ҫеҫенхиртен 
тиха хыттӑн кбҫенни илтбнчб. Пблӗтри хбрлб^хӗрлб тй-

• Т б к м * — ракатка, р«ш»тми 



рахҫем уҫамлйв курӑнса кайрёҫ. Бульба сасартЗк варанчё 
те ура ҫине сиксе тачӑ. Вӑл хӑй бнер мбн тума хушнине 
питех те лайӑх астунӑ. , Н у , ывалсем, ҫитет ҫывӑрса! Тӑма 
вйхӑт! Лашасене шӑварар! Ватти аҫта (вӑл хайён арӑмне 
ялан пекех ҫапла чбнне)? Часрах, ватти, пире валли ҫи-
мелли хатбрле: инҫе ҫула каятпӑр?* 

Юлашки шанчӑкне ҫухатна мбскбн карчак салхуллан 
сёнксе пӳртелле керсе кайрб. Вйл куҫҫулӗпе макӑрса 
ирхи апат хатйрленӗ хушӑра Бульба хӑйён приказанийё-
сене пачб; витере чылай айкашрӗ, хӑйён ачисем валли 

ч чи лайӑх тумтир суйласа илче. Бурсӑра вбренекенсем 
\пачах урӑх ҫынсем пулса тӑчёҫ: вбсем вараланчак атӑ-
/ с е м вырӑнне кӗлине кбмӗл такан ҫапнӑ хӗрлё атӑ, пин 

пбркеленчёклӗ, сарлакӑшӗпе хура тинёс сарлакӑшлб шӑ-
лавар тЗхӑнчеҫ, шӑлавар ҫийӗнчен ылттӑнланӑ пиҫиххи 
ҫыхса ячёҫ. Пиҫиххирен шерепеллб тата чел&м чикмелли 
шатӑксемлб вӑрВм чбн тӑрӑхбсем ҫаканса тӑраҫҫе. Вут 
пек ҫунса таракан кбрен сукнаран ҫбленӗ козак тумё 
ҫийӗнчен тбрлесе пбтернб пиҫиххи ҫыхрбҫ; туроксен 
шӑратса тунӑ пистолечбсене пиҫиххи хушшине персе 
чикнб; хӗҫҫисем урана пербнсе тӑнв. Весен ҫилпе тата 
хбвелпе кӑшт ҫеҫ пиҫбхнб пичесем хитреленсе, шуралса 
каярбҫ темелле: тин ҫеҫ шӑтса тухнӑ мӑйахесем ӳт шур-
рине тата ҫамраклахйн витёрех курӑнса тӑракзн сӑнне 
уҫҫвнтарах палЗртса тӑраҫҫб; така тирбнчен ҫбленё ылт-
тан тӑрӑллӑ хура ҫблбк вбсене ҫавтери килбшет. Мбскӗн 
амӑшё весене курчӗ те, пёр сӑмах та чёнме пултарай-

,•. марб, ун куҫӗсем куҫҫулбпе тулса ларчбҫ. 
. Н у , ывЗлсем, пурте хатер! мбшблтетсе тӑрас мар!" 

тере юлашкинчен Бульба. .Халй, ҫула тухиччен, хри-
стиансен йалипе, пурте ларса канар" . 

Алӑк патбнче нӑхса таракан ҫамраксем таранах пурте 
саксем ҫине ларчбҫ. 

•Халб, амӑшб, хӑвав ачусеве пилле1" терб Бульба? 
.Паттӑрран ҫапӑҫчӑр, рыцарьсен чысне яланах хӳтблеччер, 
яланах Христос тёнбшӗн тӑччар тесе кёлту , ун пек пул-
масан—луччй пӗтчбр, ҫёр ҫинче вӗсен шӑрши те ан 
пултӑр1 Ачасем, аннбр патне пырар. Аннер келтуни шыв-
ра та, ҫбр ҫинче те ҫӑлать". Амӑшб, ытти ача амӑшесем 
пекех вӑйсарскер, вбсене ыталарб те,, икб пысВк мар 
икона кӑларса, бсбклесе ййрсе, вбсене ывӑлесен мӑйбн-
чен ҫакса яце. ,Сире . . . тура амӑшб сыхдатар... ывӑлаы-



сем, хӑвӑр аннӗре ан мансамӑр... пёр-ик сӑмахпа та пу
лин хыпар ярӑр..." Урӑх вӑл калама пултараймарб. 

„ Н у , кайрӑмӑр, ачасем!" терё Бульба. Крыльца умен
ие Йбнерленё лашасем тӑраҫҫӗ. Бульба хӑйён Чорт ятлӑ 
лаши ҫине сиксе утланчӗ, лаши вара, хӑй ҫине ҫирём 
пӑтлӑ йывӑр ҫын хӑпарса ларнине туйса, тапӑртӑх хус-
калчб. Ывӑлӗсем те лашисем ҫине утланса ларнине кур-
сан, амӑшё кёҫбнни патне, сӑн-питрен ачашзраххӑн туйӑ-
накан ывӑлё патне чупса пычӗ, вӑл ун йӗнер пускӑчбнчен 
ярса илчб, ун йенерӗ патне лӑпчӑнчё, ун ҫине аптӑраса 
ӳкнё пит-куҫпа пӑхса ӑна чылайччен вёҫертмесер тӑчё. 
Икё вӑйлӑ козак ӑна майёпен йӑтса пӳртелле илсе кай-
рбҫ. Лехпсем хапхаран тухсан, вӑл хӑй ваттине пӑхмасӑ-
рах, хапхаран хир качаки пек ҫӑмӑллӑн сиксе тухса, тб-
лбнмелле вӑйпа лашана тытса чарчӗ, унтан ывӑлӗсенчен 
пбрне ухмах ҫын пек пётбм чун хавалӗпе ытакласа илчб, 
вара ӑна каллех килелле илсе кайрёҫ. 

Ҫамрӑк козаксем хурлӑхлӑн, ашшбнчен хӑраса куҫҫуль 
кӑлармасӑр пычёҫ. Палӑртасшӑн мар пулсассӑн та, ашшб 
хӑй те самаях хурланнӑ курӑнать. Тбксӗм кун тӑрать, 
йёри-тавра йывӑҫ-курӑк ешёрет; кайӑксем пёр-пёринпе 
ытлашши килбштермесбр чёвӗлтетеҫҫё. Чылай кайнӑ 
хыҫҫӑн вбсем каялла ҫаварӑнса пӑхрёҫ: вёсен хуторб ҫбр 
айне кбрсе кайрё темелле, ҫӗр ҫийӗпе вбсен ытла чаплах 
мар ҫурчбн икё мӑрйн тата йывӑҫ тӑррисем ҫеҫ курӑ-
наҫҫӗ. К у йывӑҫсем ҫцне вбсем хӑйсем пбчек чух пак-
шасем пек хӑпара-хӑпара кайнӑ. Вбсен умбнче ешбл са
ран .сарӑлса выртать. К у ҫаран тӑрӑх в&сем хӑйсен пу-
рӑнӑҫ историне сывлӑм ӳкнб курӑк ҫийӗпе чупкаласа 
ҫӳренб ҫулсенчен пуҫласа унта хӑракаласа, хӑвӑрттӑн 
чупса пыракан хура куҫхаршиллё козачкӑна кбтсе тӑнӑ 
ҫулсем таранах аса илме пултараҫҫё. Акӑ бнтб халь вӗ-
сене ҫӳлти вбҫёнчен урапа кустӑрми ҫыхса хунӑ тараса 
кашти кӑна пблбтелле кӑнтарса тӑни тӑлӑххӑн курӑнать, 
юлашкинчен вӗсем килнӗ тӳрем выран, аякран сӑрт пек 
курӑнакан пулса, мёнпурне йӑлтах хупласа лартрё. Ача-
лӑх та, вылянӑ вӑйӑсем те, пурте, пурте сывӑ иулӑр! 

I I . 
Виҫе юланутҫи те пёр чӗнмесёр пынӑ. Вата Тарас 

иртни ҫинчен шухӑшланӑ: куҫ умбнчен унӑн ҫамрӑклӑхё, 
унӑн ҫулбсем, пурӑнса ирттерцё' ҫулёсем шуса иртнб. 
Козак яланах ҫулсем^иртсе кайнӑшйн^пашйрханать. май 
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йулсан, »ал хӑйёи мёнпур пурӑнМҫне ҫамрӑклах туса ху« 
рбччё, Тарас куҫ умбнчен шӑп ҫав каялла тавӑрма ҫук 
ҫулсем шуса иртнб. Вӑл Сечра хӑйён унчченхи юлташб-
сенчен кампа тӗлпуласси ҫинчен шухӑшланӑ. Вӑл кам-кам 
вилнине тата кам-кам чбрб юлнине шутланӑ. Унӑн куҫне 
куҫҫуль пуҫтарӑннӑ, кӑвакарнӑ ҫӳҫлё пуҫне вӑл аялалла 
пбшкёртнб. 

Унӑн ывӑлбсен пуҫра урӑх шухӑш пулнӑ. Анчах ун 
ывӑлбсем ҫинчен ытларах калас пулать. Вуникке кайсан 
вбсене Киеври академине леҫнё пулнӑ, мбншён тесен, 
вӑл вӑхӑтри мёнпур паллЗ сановниксем хӑйсен ачисене 
воспитани пама кирлб тесе шутланӑ, кӑна вбсем ачисене 
чӑн-чӑн воспитани парас тесе мар, кайран ӑна йӑлтах 
манса каяс тесе тунӑ . Бурсӑна вбренме кӗрекен мёнпур 
ачасем пекех, вбсем унчухне нимбн те пблмен, ирёке ҫеҫ 
вбреннё пулнӑ, унта вара вёсем кӑшт ӑсхакӑл пуҫтарнӑ, 
пурне те пбр евбрлбх кӗртекен пбтбмбшле пблӳсем ту-
яннӑ. Асли, Остапб, пёрремӗш ҫултах тарса таврӑннӑ. Ана 
каялла леҫнб, питех те хытӑ ҫаптарса аллине кбнеке тыт-
тарнӑ. Вӑл хӑйӗн букварьне тӑватӑ хутчен ҫбр айне чав-
са чикнб, тӑваттӑшӗнче те ӑна этемле мар хыта хбнесе 
ҫбнӗ букварь илсе панӑ. Паллах, вӑл ана пиллёкбмёш 
хутбнче те мён те пулин тунӑ пулбччё, анчах ашшб ана 
ҫирбм ҫул хушши монастырьте тытса усратӑп тесе хӑ-
ратнӑ тата академири мёнпур наукӑсене вёренсе пбтер-
месен, ёмбрте те Запорожьене пырса кураймастӑн тесе 
тупа тунӑ. Ҫакна асӑрхас пулать: кӑна викам та мар, 
мёнпур вӗренӳ бҫё ҫине суракан, эпир маларах курнӑ 
пек ачисене пбрре те вбренме хушман Тарас Бульба 
каланӑ. Ҫак вӑхӑтран пуҫласа Остап кичем кёнекене 
алла тытса ҫавтери тӑрӑшса вёренме тытӑннӑ, часах вара 
вёренӳре малта пыракансемпе танлашнӑ. Унчухнехи вё-
рену бҫӗ пурӑнӑҫпа нимён чухлб те ҫыхӑнса тӑман. Ун
чухнехи схоластика, грамматика, риторикӑпа логика пурӑ-
нӑҫра пачах та кирлб пулман, вбсене нихӑҫан та нимле 
усӑ та паман. Вбсем кӑшт пурӑнӑҫпа ҫыхӑнса тӑнӑ пек 
туйӑнакан пёлӳсемпе те ниеиле майпа усӑ курма пӗлмен. 
Вӑл вӑхӑтри ученӑйсем хӑйсем те тирпейсёр ҫынсем 
пулнӑ, мбншён тесен, вбсем пурӑнӑҫран питех те аякра 
тӑнӑ. Кунсӑр пуҫне бурсӑна республика йбркипе туни , 
ҫамрӑк, вӑйлӑ, сывлӑхлӑ ҫынсем ҫапла пит йышлӑн кб-
пбрленсе пурӑнни вбсене вёренӳ занятийб хыҫҫӑн вӑхӑта 
йҫта та^пулин урах ҫёрте ирттерме хушна Тепбр чухне 



начар пйхса усрани, час-часах выҫа ларни тата вайлӑ 
та ҫамрӑк ҫыннӑн мёнпур енёсем вёсене харсӑр ҫынсем 
туса хунӑ, ку харсӑрлӑх вара кайран пётём Запорожьене 
сарӑлнӑ. Бурсӑра вёренекен выҫӑ студентсем Киев ура-
мёсем тӑрӑх яртлатса ҫӳренё, мёнпур сын вёсенчен сых-
ланса кӑна тӑнӑ. Пасарта япала сутса ларакан хёрарӑм-
сем, бурсак иртсе пынине курсанах, ӑмӑрткайӑк ами 
хӑйён чӗпписене хупврланӑ пек, хӑйсен кукӑлёсене, ка-
пӑртмисене, кавӑн вӑррисене яланах аллисемпе хупӑрла-
нӑ, Хӑйне пӑхӑнса тӑракан бурсаксене сӑнама тухнӑ кон-
сулӑн* шӑлавар кӑсйисем ҫавтери тарӑн пулнӑ, вӑл унта 
ыйхӑласа ларакан хӗрарӑмӑн лавкине йӑлтах вырӑнаҫ-
тарма пултарнӑ. К у бурсӑн пурнӑҫё пачах хӑйне евёрлё 
пулнӑ: вёсене Польша дворянёсемпе вырӑс дворянӗсем 
ҫӳреке,н ҫёре кӗртмен. Адам Кисель** воевода, академи-
не час-часах хӳтёленё пулсан та, бурсаксене обществопа 
хутшӑнтарман, вёсене хытӑрах тыткалама хушнӑ. Анчах, 
калас пулать, к у н пек хушни кирлех те пулман, мёншён 
тесен, ректор тата профессор-монахсем хулӑсемпе пу-
шӑсене хӗрхенсе тӑман, час-часах л и к т о р с е м * * * вёсем 
хушнипе хӑйсен консулёсене калама ҫук хытӑ ҫаптарнӑ, 
лешсем вара хӑйсен шӑлаварёсене темиҫе эрне хыҫка-
ласа ҫӳренё. Нумайӑшсемшён ку нимех те пулман, пӑ-
рӑҫланӑ лайӑх эрехрен кӑшт йӳҫёрех пек ҫеҫ туйӑннӑ; 
теприсене ҫапла вёҫёмсёр хёнени йӑлӑхтарса ҫитернё, 
вёсенчен ҫул пёлекеннисем тата ҫул ҫинче алла ҫаклан-
маннисем вара Запорожьене тарнӑ. Остап Бульба, логи -
кӑна тата ӑна-кӑна мар, богословине те ҫавтери тӑрӑшса 
вӗренме тапратнӑ пулин те, ялан хулӑпа ҫаптарассинчен 
ниепле те вёҫерёнме пултарайман. Паллах ёнтё, ҫакӑ ун 
характерне хаярлатнӑ, мёнпур козаксем пекех ҫирӗп 
характерлӑ ҫын тума пулӑшнӑ. Остап яланах чи лайӑх 
юлташсенчен пёри шутланнӑ. Вӑл ыттисене пёр-пёр хӑ-
рушӑ ӗҫе—ют ҫын садне е пахчине ҫаратма сайра-хутра 
ҫеҫ ертсе кайкаланӑ, анчах, харсӑр бурсак аҫта та пул
сан чёнсен, вӑл ыттисенчен малтан чупса пынӑ, ни-
хӑҫан та, темле йывӑр килсен те хайён юлташӗсене 
сутман. Хулӑпа тем пек хытӑ ҫаптарсан та, вӑл юлташё-

* Бурсаксенчен аслв, хӑйӗн юлташесене асӑрхаса ҫӳреие хушна 
ҫыя. 

* * Кйнтӑр Российӑри X V I H - м в ш ёыёрпуҫламҫшӗачи политика дея
теле. 
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сем ҫинчен пер сӑмах та каламан. Варҫасӑр тата ашканса 
еҫнисёр пуҫне вӑл урӑх нимбнпе те интересленмен; вал 
урӑх ним ҫинчен те шутламан. Хӑйёнпе тан ҫынсенчен 
вӑл нимӗн те пытарса тӑман. Вӑл ҫавтери ырӑ кӑмӑллӑ 
ҫын пулнӑ, к ун пек ырӑ кӑмӑл унчухне унӑнни пек ха-
рактерлӑ~ҫыннӑн ҫеҫ пулма пултарнӑ. Вӑл мбскӗн амӑшё 
куҫҫульпе макӑрнӑшӑн чёререн иӑшӑрханнӑ, уншӑн пӑ-
шӑрханнипех вӑл шухӑша кайса пуҫне усса пынӑ. 

Унӑн шӑлнё, Андрий, чӗререх те ытларах аталаннӑ 
гуйӑмсемле ҫын пулнӑ. Вӑл тӑрӑшарах веренне, вере-
нӳре вӑйлӑ та йывӑр характерлӑ ҫын асапланнӑ пек асап-
ланман. Пиччёшёпе танлаштарсан, вӑл ытларах тавҫӑ-
ракан ҫын пулнӑ, час-часах хӑрушӑ вӑйӑсем пуҫара-пу-
ҫара янӑ, хӑйӗн ҫивче асне пула вара тепёр чухне хӑйне 
айӑплассинчен хӑтӑлнӑ, ҫав вӑхӑтрах унӑн пиччӗшё 
Остап, ним ҫинчен те шухӑшлама пелмеҫер, хӑйӗн ҫи-
йенчи тумтирне хывса пӑрахса урайне выртнӑ, пёрре те 
каҫару ыйтман. Ҫакӑн пекех Андрий мёнле те пулин 
паттӑр ӗҫ тӑвассишён ҫуннӑ, кунпа пёрлех унӑн чунёнче 
ытти туйӑмсем те аталаннӑ пулнӑ. 18 султан иртсенех 
вӑл сасартӑк хёрсемшён ҫунма тытӑннӑ. Вал час-часах 
хёрарӑм ҫинчен шухӑшланӑ. Философи диспучесене ит-
лесе ларнӑ май, вӑл кашни минутрах к у ҫ умёнче хура 
куҫлӑ, тап-таса та илемлб хӗрача курнӑ . У н куҫ умВпе 
хёрачан йӑлтӑртатса таракан тулли кӑкӑре, ытарма ҫук 
илемлб, ҫемҫе те ҫап-ҫара алли, хулӑм та вӑйлӑ пӗҫҫи-
сене витсе тӑракан кепи вӗлтлетсе иртнӗ, хӑйён шучёпе 
вӑл ҫакна петемпех сӑмахпа каласа пама май ҫук сӗтек-
лӗ ёмӗт тесе ,шутланӑ. Вал хайбн юратушӑн ҫунакан 
ҫамрӑк чунёнчи туйӑмсене юлташёсене перре те систер-
мен, мёншён тесен, вӑл емӗрте ҫапӑҫава кӗрсе тухман 
козак хёрарӑмпа юрату ҫинчен шухӑшлама вӑтаннӑ, ӑна 
чыссӑр япала тесе шутланнӑ. Петемёшпе илсен, юлашки 
ҫулсенче вӑл мбнле те пулин пуҫтахлӑ вӑйӑра сайра 
хутра ҫеҫ ертсе пыркаланӑ, ун вырӑнне час-часах Кие-
вӑн пёр-пӗр уйрӑмӑн ларакан урамё тӑрӑх. чие сачесем 
хушшипе, урамалла илёртӳллбн пӑхса ларакан лутра 
ҫуртсен таврашенче ҫухалса ҫӳренӗ. Тепер чухне Еӑл 
Киевӑн авалхи пайёнчи аристократсем ггурӑнакан урамсе-
не те пырса кёне; кунта малоросс дворянёсемпе поляк 
дворянесен самаях чаплӑ ҫурчӗсем йӑтӑнса ларна. Пёр-
ренхинче, ним ҫине пӑхмасӑр утса пьгаӑ чухне, вӑл каш-
т*х темле поляк панйн кӳмме урапи айуа.лулатчё, лао~ , 
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чак ҫинче ларса пыракан кучер, питех те вЭрӑм маййх-
лӑскер, ӑна пушипе аванах туртса ҫапма ёлкӗрчӗ. Сам-
рӑк бурсак вёриленсе кайрӗ: вӑл хайен вӑйлӑ аллипе 
хӑйюллӑнах кайри кустӑрмаран ярса тытрё те кӳмме ура-
пине чарса лартрӗ. Анчах кучер, хӑйне лекесрен хӑраса, 
лашисене ҫапрё те лешсем хускалса кайрёҫ, аллине 
вёҫертме ёлкёрнӗ Андрий вара ӳпне-питне тӳрех пылчак 
ӑшне кёрсе ӳ крӗ . Ҫав вӑхӑтра ҫывӑхрах акӑлтатса кулна 
саса илтёнсе кайрё. Вӑл пуҫне ҫёклесе пӑхрё те чӳрече 
умёнче халиччен курман хитре хӗрача Тӑнине к у р ч ӗ : 
хёрачи хура куҫлӑ, ӳчё ирхи хевелпе кӑшт хӗрелнӗ к>р 
пек тап-таса. Вӑл пётём чӗререн кулать, кулни вара 
ахаль те хитре хӗрачана пушшех илемлетсе ярать. Андрий 
хыпӑнса ӳкрё. Вӑл нимӗн тума аптраса хёрача ҫине па
хать, аллисемпе пиче ҫинчи пылчӑка сӑтӑрать, анчах та , 
тасалас вырӑнне, питне ытларах вараласа ҫеҫ пырать. 
К у хитре хёрача кам пулать-ши? У н ҫинчен вӑл хапха 
умёнче бандура калакан ҫамрӑк ҫын тавра кёпёрленое 
тӑракан чаплӑ тумлӑ тарҫӑсенчен ыйтса пёлес тесе шут -
ларӗ. Анчах тарҫасем, ун пылчӑклӑ питне курсан, ответ-
лес вырӑнне унран кулма тытӑнчёҫ. Юлашкинчен вӑл ку 
хёрача вӑхӑтлӑха куата килнё Ковно воеводин хӗрё ик-
кенне пёлчӗ. Тепёр каҫхине вӑл, пӗр бурсаксен ҫеҫ пул-
ма пултаракан хӑюллӑхпа, тёкме карта урлӑ сиксе каҫса 
сада к е ч ё т е тӑррипе пӳрт ҫивитти еннелле усӑнса тара
кан йывӑҫ ҫине хӑпарса кайрӗ, йывӑҫ ҫинчен вӑл пӳрт 
сивитти ҫине анчӗ, вара камин мӑрйи витӗр кӗрсе тӳрех 
хитре хёрачан ҫывармалли пӳлӗмне тухрӗ. Хёрача к у 
вӑхӑтра ҫутнӑ ҫурта умёнче хӑйён хаклӑ йышши хӑлха 
алкисене вӗҫертсе ларнӑ. Чаплӑ полячка, хӑйӗн умёнче 
палламан ҫын тӑнине курсан, ҫав тери хӑраса ӳкнипе пӗр 
сӑмах та чӗнме пултараймарё; анчах, бурсак куҫёсемпе 
пахма хӑяймасӑр тата вӑтаннипе аллине хускатаймасӑр 
тӑнине асӑрхасанах, к у каччӑ ёнер ун куҫ умёнче персе 
аннӑ ҫынах пулнине курсанах, хёрача каллех каҫса кайса 
кулма пикенчё. Тата Андрий сӑн-питёнче хӑрамалли те 
нимён те пулман:вӑл сӑнран питех те хитре пулнӑ. Хёр
ача унтан кулса нумайччен киленсе тӑчё. Мёнпур по-
лячкӑсем пекех, к у хитре хёрача питех те ҫӑмалттай ик- ' 
кен, анчах ун куҫесем, витӗр куракан ытарма ҫук куҫё-
сем ҫын ҫине улшанмасӑр тенё пек нумайччен тинкерсе 
пӑхаҫҫё. Бурсак аллине хускатма та пултараймарё, вӑл 
миххе ҫыхсв лартнӑ ҫын пек тачё; ҫав вӑхӑтрах воевода 
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Х £ре хӑюллан ун патне пычё те ун пуҫне хӑйӗн чапларая 
т а чаплӑ диадемине тӑхӑнтарчё, тутасенчен алкасем ҫакса 
я ч ё тата хулпуҫҫисене ылттӑнласа пётернё, витӗр ку-
рӑнса таракан пермечеллё шемизетка* уртса ячё. Вӑл 
ӑна тумлантарма тытӑнчӗ, ҫӑмӑлттай полячка ачалӑхбпе 
пин тбрлё хӑтланса пётрӗ, кӑна пула мёскён бурсак 
пушшех ним тума аптраса тӑчё. Ҫӑварне карса хёрачана 
цер хусканмасӑр куҫран пӑхаканскер, вӑл чӑнах та ку-
лӑшла ҫын пулнӑ. Ҫав вӑхӑтра алӑк патёнчен сасӑ илтӗн-
ни хбрачана хӑратса пӑрахрё. Вал ӑна кровать айне 
пытанма хушрё; хӑрушлӑх иртсе кайсан, хӑйбн горнич-
нӑйне—тыткӑнра пурӑнакан тутар хбрачине чбнсе илчӗ. 
те ӑна Андрия асӑрханса сада илсе тухма, унтан хӳме 
урлӑ каҫарса яма каларб. Анчах ку вӑхӑтра пирбн бур
сак хӳме уолӑ пит ӑнӑҫлах каҫса каяймаре: ыйӑхран 
вараннӑ сторож ӑна ураран тытса вӑйлӑнах лектерчӗ, 
чупҫа пынӑ тарҫӑсем вара ӑна урамра тарса хӑтӑличчен 
чылайччен тӳпкеме ёлкбрчёҫ. Воеводӑн тарҫисем йышлӑ 
пулнӑ пирки ҫакӑн хыҫҫӑн ку ҫурт ҫывӑхёнчен иртсе 
кайма хӑрушӑ пулса тӑчё. Андрий ҫав хӗре тепре кос-
телра тблпулчӗ: херача ӑна асӑрхарб те тахҫан паллакан 
ҫынна курсап кулнӑ пек кӑмӑллӑн кулса илчб; ҫак хера-
чана вӑл иртсе кайнӑ чух тата тепре курчб. К у н хыҫ-
ҫӑн вара Ковно воеводи часах Киевран тухса каять. Хура 
куҫлӑ ытарма ҫук хитре полячкӑ вырӑнне чӳречесенчен 
темле мӑнтӑр питлӗ ҫын ҫеҫ пӑхма тытӑнче. Акӑ мён 
ҫинчен шухӑшланӑ ёнтӗ Андрий пуҫне усса, куҫёсемпе 
хӑйён лаши ҫилхи ҫине пӑхса пынӑ хушӑра. 

Ӗнтё паҫӑртанпах йёри-тавра симёс ҫеҫенхир кйна 
курӑнать, икё енӗпе те пуҫ таранах симӗс курӑк ӳсет, 
унӑн пучахёсем ҫийӗпе козаксенхура ҫӗлёкӗсемҫеҫ вӗлт-
лете-вӗлтлете илеҫҫб. 

. Э , э, э! мбн эсир, йёкбтсем, пит шӑппӑн пыратӑр?" 
терб юлашкинчен Бульба, пуҫри шухӑшёсене сирсе-
,мбнле те пулин монахсем пыраҫҫё тейён. Ну , тапранӑр: 
тапранӑр! Мӗнпур шухйшӑрсене хӑваласа ярӑр. Чёлёмёр-
сене хыпӑр, чӗртсе ярар та лашасене васкатар, вёҫтерер, 
пире кайӑк та хӑваласа ан ҫитейтёр! ' 

Унтан вара козаксем, лаша ҫилхи ҫинелле ӳпбнсе, 
курӑк ӑшӗнче ҫухалчёҫ. Халб ёнтб хура ҫёлбксем те 
курӑнмаҫҫё; ура айбнче таптанакан курӑк хумханӑвб ҫеҫ 
»бсем ӑҫталла хӑвӑрттан вӗҫтерсе пынине кӑтартать. 



- Пёлётсеичен тасална тӳпере тахҫанах хёвел ялкашать, 
вӑл хӑйён пӗгём тёнчене пурӑнӑҫ кӳрекен ӑша ҫуттипе 
ҫеҫенхире ҫутатать. Козак чунёсен кичемлёхё ҫавантах 
сирёлсе кайрӗ, вёсен чернеем пӑрӑлтатса вёҫекен кайӑк 
пекех хускалчёҫ. 

М ӗ н ытларах кайнӑҫемён ҫеҫенхир хитреленсех 
пырать. Унчухне мёнпур кӑнтӑр, Новороссийӑн мёдпур 
территсрийе Хура тинёс таранах никам тёкёнмен симёс 
пушӑхир пулнӑ. Никам акмасӑрах ӳсекен курӑксене ни-
хӑҫан та плуг тёкӗнсе курман. Вӗсене вӑрманта ҫӳренё 
чухнехи пек пуҫ таранах пытанса ҫӳрекен утсем ҫеҫ 
тёшёрнё. Ҫут тӗнчере кунтан лайӑххи нимӗн те пулма 
пултараймасть. Пётем ҫёр пичё симёс-ылттӑн океан пек, 

• ҫиелтен талккишӗпе миллионшар тёрлё чечек сапаласа 
янӑ океан пек, курӑнать. Ҫинҫе те ҫӳллӗ курӑк хушшин-
чен сенкер, кӑвак, симёс-кӑвак чечек пуҫёсем тухса тӑ-
раҫҫё; cap чечек хӑйён кӗтеслё тӑррипе ҫӳлелле карма-
шать ; унта та кунта зовт евёрлӗ шурӑ чавка-пуҫ курӑкё 
курйнать, ҫак ҫӑра курӑкпа пёрлех кунта таҫтан килсе 
лекнё тулӑ пучахё тёшёпе тулса пырать. Курӑксен ҫинҫе 
т.унисем хушшипе мӑйӗсене тӑсса хир чйххисем чупка-
ласа ҫуреҫҫӗ. Сывлӑшра пин тёрлё кайӑк шӑхӑрашни 
янараса тӑрать. Тӳпере, ҫуначӗсене сарса пӑрахса, хур-
чӑкасем вырӑнтан хускалмасӑр вёҫсе тӑраҫҫё, вӗсем ку-
ҫёсемпе вёҫёмсёр курак хушшинелле пӑхаҫҫё. Таҫти кӳлё 
ҫийёнчепёлётпеккапланса вёҫекен хуркайӑксем кӑшкӑрни 
илтӗнет. Чайка, курӑк ӑшёнчен ҫёкленет те, ҫуначёсемпе 
пёр майлӑ сулкаласа, кӑвак тӳпере мӑнаҫлӑн ярйнса ҫӳ-
рет. Акӑ вӑл ҫӳле таҫта ҫити хӑпарса кайрё те хура пӑн-
чӑ г.ек ҫеҫ кӳрӑнать. Акӑ вӑл ҫунаттисемпе тепёр майла 
ҫав[ӑнчё те хёвел ҫинче ялтӑртатса илчё. М у р илесшё, 
мёнле лапӑх эсир, ҫеҫенхирсем! 

Пирён ҫулҫӳревҫӗсем апат ҫиме ҫеҫ темиҫе минутлӑ-
ха чарӑнкаларёҫ; вёсемпе пёрле пыракан отрядри 10 ко
зак кашни чарӑнмассерен лашисем ҫинчен ансах эрехлё 
йываҫ баклашкисене тата тултарса ёҫмелли кавӑн хуппи -
сене салтса илчӗҫ. Вёсем ҫӑкӑрпа сало е пашалу кӑна 
ҫиреҫ, ӗҫессе те шӑмшака ҫирёплетме тесе пёрер курка 
ҫеҫ ӗҫрёҫ, мӗншён тесен Тарас Бульба нихӑҫан та ҫул 
ҫинче ӗҫсе ӳсӗрӗлме ирёк паман, вара мён каҫ пулич-
ченех малалла кайрёҫ. Каҫхинг пётём ҫеҫенхире пачах 
урӑхла сӑн кёчӗ. Мёнпур чӑпар тавралӑха хёвел хӑйёв 
юлашки ҫуттипе ҫапҫуттӑн ялкӑштарса илчВ те, вара вӑд 



Пбчёккёнех тёксёмленме тытанчё; кураксем тарах пёчёк* 
кёнех мёлке шурё, вёсем тбксёмленсех пычӗҫ; к урӑ к ҫин-
чи тбтре ҫараланнӑҫемён ҫӑраланчё, кашни чечек, кашни 
курӑк тутлӑ шӑршӑ кӑларма тытӑнчё, к у тутлӑ" шӑршӑ 
вара пётём ҫеҫенхире сарӑлчё. 

Тёттём те кӑн-кӑвак пёлёт тӑрӑх, такам тем пысӑ-
кёш мелкепе сёрнё пек, кӗрен ылттӑн тӑрӑхӗсем сарла-
кан тасӑлса выртаҫҫё: хутран-счтрен ҫӑмӑл та витёр ку-
ранакан шура пёлёт татӑкёсем иртеҫҫё, тинӗс хумё пек 
чуна уҫакан тин тухнӑ ҫил к у р ӑ к тӑррисене кӑшт хум-
хантарать тата питҫӑмяртисене тивсе сёртёнкелет. Кӑн-
тӑрла янӑраса тӑнӑ сасӑсем шӑпланаҫҫӗ, ун вырӑнне тав-
рара урӑх тёрлӗ сасӑсем илтӗнме пуҫлаҫҫӗ. Чанар тыр-
кассем, хӑйсен шӑтакёсенчен тухса, кайри урисем ҫине 
тӑраҫҫё те пётём ҫеҫенхире илтӗнмелле шӑхараҫҫё. 
Шӑрчӑксем те хытаран та хытӑрах чёриклетме пикенеҫ-
ҫё. Теплерен таҫти вӑрттӑн кӳлёре акӑш кӑшкӑрса илет, 
ун сасси сывлӑшра кёмёл сасси пек янӑраса тӑрать. 
Ҫулҫӳревҫёсем хир варринче чарӑнса ҫӗркаҫмашкӑн вы-
рӑн пӑхаҫҫӗ: вут чёртсе хуран лартаҫҫе те пӑтӑ пёҫе-
реҫҫё: ҫӳлелле пӑс хӑпарать, вӑл сывлӑшра тётём п*ек 
чалӑшшӑн йӑсӑрланса тӑрать. Каҫхи апат тунӑ хыҫҫӑн 
козаксем ҫывӑрма выртаҫҫё, лашнсене тӑлласа к у р ӑ к си
не яраҫҫё. Вёсем хӑйсен ҫийӗнчи тумтирӗсемпех тӑсӑла-
тйсӑла выртаҫҫё. Вёсен ҫине ҫӳлтен каҫхи ҫӑлтӑрсем 
иахаҫҫё. Вёсен хӑлхисенче курӑк хушшинчи ш у т с ! р ну-
май чёрчунсем сёрлени, ҫухӑрни, чёриклетни илгёнсе 
тӑрать,—ҫак мёнпур сасӑ ҫёрле хыттӑнах' илтёнет, уҫӑ 
сывлӑшра тасалса ҫынна тутлӑ ыйӑха ярать. Вёсенчен 
хӑшё те пулин вӑранса пӑртаклӑха ура ҫине ҫёкленсе 
пӑхсан, ӑна ҫеҫенхир ялкӑшса таракан ймансемпе тулна 
пекех туйӑннӑ. Хӑш чухне каҫхи тӳле темиҫе ҫӗрте те 
ҫаран ҫинчи тата шыв хӗрринчи типнё хӑмӑш тунипе 
тёрлё хытхура ҫунтарнӑран ӳкнё ҫутӑпа ҫуталсӑ илет, 
вара ҫурҫӗрелле вёҫекен акӑшсен тёттӗм карти сасар-
тӑк кёмёл тёслё е кёрен ҫутӑпа ҫуталса каять, к у вара 
тёттём тӳпере хёрлё тутӑрсем вёҫнӗ пекех туйӑнать. 

Ҫулҫӳренсен ҫул ҫинче нимӗнле мыскара та пулмарё-
ха. Ниҫта нимӗнле йывӑҫ та тёлпулмарё: умра ҫав-ҫавах 
ирёк, чаплӑ, вёҫёмсёр ҫеҫенхир тӑсӑлса вырг.ать. Сайра-
хутра аякра, Днепр ҫыранёсем тӑрӑх тӑсӑлакан вӑрман 
курӑнкалать. Пёррехинче ҫеҫ Тарас ывӑлӑсене инҫетри 

рак хушшинче кӑщт ҫеҫ хуралса курӑнакан пӑнча 
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сине тёллесе кӑтартрё те: „пӑхӑр, ачасем, ав тутар вё^-
терсе пырать!* тесе хучё. Пёчёк иуҫлӑ, мӑйӑхлӑ ҫын 
хӑйён хӗсёк куҫёсемпе аякран вёсемҫине пӑхса илчӗ, 
сунарҫӑ йытти пек сывлӑша шӑршласа пӑхрӗ, унтан, ко-
заксем вунвиҫҫӗн пынине курсан, хир качаки пек куҫран 
ҫухалчё. „А ну, ачасем, тутара хӑваласа пӑхмастӑр-и? 
Ан та хӑтланӑр: ёмӗрте те тытаймастӑр: унӑн лаши ма-
нӑн Чортран та хытӑ каять." Анчах та Бульба, хӑйсене 
тутарсем сыхласа тӑрасран хӑраса, асӑрханарах пыма 
пуҫларӗ. Вёсем Днепра юхса керекен Татарка ятлӑ юхан
шыв патне юрттарса ҫитрёҫ те, лашисемпе шывалла кӗрсе, 
хайсен йерне ҫухатас тесе чылайччен ун тӑрӑх пычёҫ, 
унтан, ҫыран хёррине тухса, весем малалла ҫул тытрӗҫ. 

Ҫакӑн хыҫҫӑн виҫе к у н иртсен вӗсем хӑйсем кайма 
тухнӑ вырӑн патнех ҫывхарчёҫ. Сывлаш сасартӑк сивен-
чӗ, вёсем Днепр ҫывӑхрах иккенне туйса илчёҫ. А в вӑл 
аякра ҫуталса выртать, ҫёрпе пӗлӗт пёрлешнӗ вырӑнтан 
ӑна тёксём йер уйӑрса тӑрать. Унтан кунталла сивё 
хумсем килеҫҫё, вӑл ҫывхарнаҫемӗн ҫывхарса, сарӑлса 
пырать. Акӑ вӑл юлашкинчен ҫер пичён ҫуррине хупӑр-
ласа тӑнӑ пек курӑнакан пулчё. К у вырӑнта Днепр, чул 
катӑкӗсем кёиёрленсе пӳлсе тӑнинчен тухса, уҫӑ вырӑ-
налла тинӗс пек сарӑлса каять, шавлать, ун варринчи 
утравсем ӑна ҫырансенчен тага аяккарах хёссе кӑлараҫ-
ҫӗ, ун хумёсем вара хӑйсен ҫулё ҫинче нимӗнле чулту 
та, нимле сӑрт та тӗлпулмасар ҫёр сийепе аякках сарӑл-
са каяҫҫӗ. Козаксем хӑйсен лашисем ҫинчен анчӗҫ те 
паром ҫине кӗчӗҫ, вара виҫӗ сехет ларса пынӑ хыҫҫӑи 
Хортица утравён ҫыранй xepjtHHe ҫитсе тухреҫ . Хӑйён 
пурӑн-малли вырӑвне час-часах улӑштаракан Сеча ун 
чухне шӑп ҫакӑнта пулнӑ. 

Ҫыран хёрринче пёр ушкӑн халах паромпа каҫаракан-
семпе вӑрҫса тӑрать. Козаксем лашисене тасатрёҫ, Та
рас сӑн-питрен маттурланче. хӑйӗн ҫинчи пиҫиххине 
туртарах ҫыхрё, аллипе мӑйӑхне. якатса илчё. Унӑн ҫам-
рӑк ывӑлёсем те темӗнле шиклӗхпе тата ҫав вӑхӑтрах 
савӑнса хӑйсене ураран пуҫласа пуҫ тӳпине ҫитиччен тё-
рёслерӗҫ, вара пурте каллех лашисем ҫине утланса Ce L 

чӑран ҫур ҫухрӑмра ларакан пёр хутора пырса кёчёҫ. 
Унта пырса ҫитсенех вёсен хӑлхине ҫӗр айне чавса тунӑ 
тата ҫеремпе витнӗ 25 тимёреҫ лаҫҫинче ҫапакан аллӑ 
тимёрҫё мӑлатукӗн сасси хуп;;аса лартрё. Крыльца 
умёнче урамра вӑйлӑ шӑмшакла тир тӑвакансем лараҫ-



ҫе, вбсем хӑйсен ёҫчен аллйсемпе вакӑр тирне лутӑркаҫҫё. 
Крамарьсем* х ӑ й с е н у м н е пер купа ҫулу, аҫачулё тата 
тар хунӑ та, вёсемпе суту туса лараҫҫё. Армянин ,хайён 
хакла тутӑресене ҫакса тултарнӑ. Тутар, така пуҫне 
патак ҫине тӑхӑнтарна та, 8на чустапа хутӑштарса ҫавӑра-
ҫавара ӑшалать. Пёр жид , малалла ӳпёнсе, пичкерен 
эрех сӑрхӑнтарса тӑрать. Анчах никамран малтан вё
сем алли-урисемпе тармакланса ӳксе шӑп урам варринче 
ҫывӑрса выртакан запорожеца курчёҫ. Тарас Бульба ча-
рӑнса ун ҫине киленсех пӑхса тамасарг пултараймарӗ. 

„Эх , мёнле чаплӑ чӑсӑлса ӳкнё. Фу , епле тё-
реклёскер!" терӗ вӑл лашине чарса. Чӑнах та ку самаях 
тё'лёнмелле пулнӑ: запорожец ҫул ҫинче арӑслан пекех 
выртнӑ. Унӑн пуҫ тӳпинчи ҫӳҫ ярапийё, мӑнаҫлӑн чӑсӑлса 
выртаканскер, ҫур аршӑна яхӑн йышӑнать. Хаклӑ йышши 
сукноран ҫёленӗ йӑмӑх хӗрлё шӑлаварне нимӗн вырӑнне 
те хуманнине кӑтартас тесе, запорожец ӑна тикӗтпе 
вараласа тӑкнӑ. Пӑхса тӑраннӑ хыҫҫан Бульба тӑвӑр урам 
тӑрӑх малалла кайре. Урам пётёмпех кунта хӑйсен ре-
меслине туса таракан мастеровойсемпе тата пур терлё 
наци ҫыннисемпе тулнӑ. Ҫак ҫынсемпе тулнӑран, Сеча 
нырса кёмелли вырӑн вара ярмӑркка евёрлех пулнӑ тата 
вӑл гулять тума, пӑшал пеме ҫеҫ пӗлекен Сечь козакё* 
сене тумлантарса, тӑрантарса тӑнӑ. 

Юлашкинчен вбсем Сечьран ҫур ҫухрӑмра ларакан 
хутортан тухрёҫ те—ҫийёсеке ҫеремпе е, тутарсем пек, 
кӗҫҫепе витнё темиҫе курень сапаланса ларнине курчӗҫ . 
Вӗсенчен хӑшперисем умне тупӑсем вырӑнаҫтарса ларт-
нӑ. Кунта Сеча кёричченхк хуторти пек хӳмесем те, 
лутра йывӑҫ пукансем ҫине лартнӑ, ҫине витнё лутра 
ҫуртсем те пулман. Тӑпра купаласа тунӑ пысӑк мар хӳт -
лехпе мёнпур йЫЕӑҫсене касса йӑвантарса тунӑ пӳлмеке 
никам та хуралламан, к у вара кунти ҫынсем ҫав тери 
тирпейсер пурнӑҫпа пурӑннине кӑтартса панӑ. Ҫул ҫинче 
чёлӗм туртса выртакан пысӑк кӳлепеллё темиҫе запо
рожец вёсем ҫине, ялан курнӑ ҫынсем ҫине пӑхнӑ пек, 
пӑхса илчӗҫ те вырӑнтан та хускалмарёҫ. Тараспа ывӑлё-
сем лашисене вёсен хушшипе асӑрханса уттарса тухрӗҫ: 
„Сывлӑх пултӑр, пансем" тесе саламларёҫ вёсем. „Сире 
те сывлӑх пултӑр!"—терёҫ запорожецсем те. Пур ҫёрте 
те ушкӑнё-ушкӑнёпе халӑх курӑнать. Тбксбм пичёсенчен 

* Палаткӑри с у т у ҫ ӑ с е и 



пйхсан, весем пуртё ҫапӑҫусенче иидехве, нумаи ху'рап* 
шурра курнӑ ҫынсем пулни курӑнса тӑрать. Ака вӑл 
Сечь! Акӑ вӑл арӑслан пек мӑнкӑмӑллӑ та тёреклё сын-
сем тухакан йава! Ак аҫтан саланать мёнпур Украинӑна 
ирӗклӗхпе козачество! Ҫулҫӳренсем лашисемае рада* 
ауҫтарӑнакан пысӑк площаде тухрёҫ. Ӳпӗнтерсе хунӑ 
пичке ҫинче кёпесёр запорожец ларать, вӑл кёпине алла 
тытнӑ та ун ҫурӑкёсене ҫӗлет. Вёсен ҫулне татах пӗр 
ушкӑн музыкант пӳлчё. Ушкӑн варринче ҫӗлёкне каялла 
лартса тата аллисемпе хӑлаҫланкаласа пёр ҫамрӑк запо
рожец ташша ярать. Хӑй текех: „Музыкантсем, хӑвӑрт-

^рах калӑр! Фома, православнӑй христиансемшён эрехне 
ан шелле!" тесе кӑшкӑрать. Фома текенни вара, куҫ айне I 
такам ҫапса кӑвакартса янӑскер, ҫыпӑҫакан кашни ҫынна 
ним шутламасӑр пысӑкран та пысӑк кружкӑпа эрех тул-
тара-тултара парать. Ҫамрӑк .запорожец гаврашёнче хай-
сен урисемпе вёттён тапӑртатса тӑватӑ ҫын—ваттисем 
ташласа тӑраҫҫе: вёсем ҫавтери хӑвӑрттӑн айккинелле 
ыткӑнаҫ.ҫё, ҫӳлелле, музыкантсен пуҫё ҫинех, сикеҫҫё, 
унтан сасартӑк аялалла хутланса, хӑйсен кӗмёл таканлӑ 
атӑ кӗллисемпе хытӑ ҫёре тапӑртаттарса, урахуҫса таш-
лама тытӑнаҫҫё. Тапӑртатнӑ сасӑ аякранах илтёнет, кӗ-
мёл атӑ кёллисен сикнё чух тата урапа тапнӑ чух пула-
кан сасси сывлӑшра самай инҫетре янӑраса тӑрать. Ан
чах пӗр ҫынӗ пуринчен те маттуртараххӑн кӑшкӑрать, 
вара ыттисем хыҫҫӑн ташша ыткӑнать. Пуҫ тӳпинчи вӑ-
рйм ҫӳҫӗ ҫилпе вёлкёшет, вӑйлӑ кӑкӑре яр уҫах, хӗлле 
тӑхӑнакан ӑшӑ талӑпне вӑл ҫанни-менёпех тӑхӑнса янӑ, 
хӑйӗнчен вара чёреслетсех тар шӑпӑртатать.—„Тӑлӑпна 
та пулин хыв ӗнтё!" терё юлашкинчен Тарас: „ куратӑн, 
мёнле в ё р и \ — „Юрамасть" ,—кӑшкӑратьзапорожец. „Мён-
шён?"—„Юрамасть : ман кӑмӑлё ҫавӑн пек: хыврӑм тӑк , 
сутса ӗҫсе яратӑп" . Пуҫри ҫёлёкё ку маттурӑн чылай-
ранпах пулман ёнтё, сйхманё ҫинчи пиҫиххийё те, 
ҫёлесе лартнӑ тутӑрё те пулман: йурне те «кирлӗ ҫёре 
вырӑнаҫтарнӑ. Ушкӑн ӳссех пырать, ташлакансем патне 
ыттисем хутшӑнаҫҫё, ҫакӑнта вара—козачок тесе, ят па
на, тёнчери чи ирӗк те хӑвӑрт ташша чунпа хускалма-
сӑр пӑхса тӑма та майё ҫук. 

,Эх , лаша пулмасан! пуҫланӑ пулаттӑм, тупата хам 
та ташлама пуҫланӑ пулӑттӑм", савӑнса кашкӑрчё Тарас. 

• Ҫар совечй. 
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Ҫав вахатрах халах хушшинче хӑйсев еҫесемпе nfc-
тём Сечёпе хисеплб ҫынсем шутланакан, пбрре кӑна мар 
старшина пулнӑ кӑвакарнӑ ҫӳҫлӗ стариксем те тӗлпула 
пуҫларбҫ. Часах Тарас паллакан ҫынсене нумай тблпулчё. 
Остаппа Андрий вбсем пӗр-пбрне саламланине ҫеҫ итлесе 
тӑчбҫ: „А ! эсӗ-ҫке ку , Печервда! Здравствуй, К о з о л у п ! 
Аҫтан килсе тухрӑн эсӗ, Тарас? Эс кунга мӗнле кбтен, 
Долото? Аван-и, Кирдяга? Аван-и, Густый? Сана курасси 
ҫинчен шутлама пултарнӑ-и вара эпб, Ремень!" Хёвелту-
хӑҫ Российӑри мӗнпур ирӗк вырантан пуҫтарӑннӑ витязь-
сем вара пбр-пбрне чуптума пикенчеҫ, пбр-пбринчен 
ыйтма пуҫлареҫ: „Касьян менле пурӑнать? Бородавка 
мбнле пурӑнать? Колопёр мбнле пурӑнать? Пидсышок 
мбнле пурӑнать?" Тарас Бульба пбр ответ ҫеҫ илтсе тӑ-
чб: „Бородавкӑна Толопаньре ҫакса вӗлернб, Колопёрӑнне 
Кизикирмен патӗнче тирне сӳнё, Пидсышок пуҫне пич-
кере тӑварласа Царьградах ӑсатнӑ".—Ватӑ Бульба пуҫне 
усрб те шухӑша кайса темиҫехутчен „маттур козаксемч-
чӗ!" тесе ҫеҫ калама пулгарчё. 

III 

Эрнене яхӑн бнтб Тарас Бульба хӑйе-н ывӑлбсемпе 
Сечьра пурӑнать. Остаппа Андрий cap бҫёпе вӑхӑта сахал 
ирттереҫҫб. Сечь cap упражненийёсемпе чӑрманса вӑ-
хӑта ,ирттерме юратман; ҫамрӑксене пӗр опытпа ҫеҫ, тӳ-
рех вӑрҫӑ вутне кӗртсе вӗрентсе пынӑ, ҫаванпа та кун 
та яланах тене пек ҫапӑҫусем пулса иртне. Ҫапӑҫусем 
хушшинче менле те пулин дисциплинӑна вбренессине 
козаксем кичем ӗҫ тесе шутлйна, вбсем пбр-пер япалана 
тӗллесе перкелене ҫеҫ тата хутран-ситрен юланутпа 
ӑмӑрткаланӑ', ҫеҫенхирте е ҫаран ҫинче тискер кайӑка 
хӑваланӑ, ытти мбнпур вӑхӑта гулять туса ирттернӗ, к у 
вара этем чуне ҫав тери ирбккине пблтерне. Пбтбм 
Сечь хайне евбрле пурӑнӑҫпа пурӑннӑ. К у ВӖЛ вбҫбмсер 
пыракан еҫкб-ҫикб пулнЗ; ку вӑл шавлӑн пуҫланса кайна, 
анчах ниепле те петме пблмен бал пулнӑ. Хӑшпбрисем 
ремеслапа хӑтланнӑ, теприсем лавка тытса суту-илӳ ту
на; анчах ытларах пайб иртен пуҫласа каҫчен, кӑсъе 
пушаниччен, тупнӑ пурлӑх сутуҫсемпе шинкарьсен ал-
лине кӗриччен гулять тунӑ . Ҫак пбтӗм халах бҫсе-ҫйес 
син тембнле пурне те хӑй аллине илмелли вӑй-хӑват 
пулнӑ. Ку вӑл хуйхӑна пула бҫсе супна ҫынсен ушкӑнб 
пулман, кунти ҫынсем хаваслӑ пурӑнӑҫран ҫеҫ ҫапла ир-



техне. Кунта килекен ҫын хййён унчченхи занятине йӑл-
тах манса кайнӑ. Вал хӑйён иртнё пурӑнӑҫё ҫине сурнӑ 
ҫеҫ темелле, вара урӑх нимен ҫинчен шутламасӑр юлта-
шбсемпе ирӗклёхре пурЗнма тытӑннӑ, хӑйснни пекех ун 
юлташёсен ҫӳлти ирёк тӳпесёр тата чунри" яланхи савӑ-
нӑҫсӑр пуҫне тӑвансем те, нимле кётее те, ҫемье те пул-
ман. Ҫака вара ҫынсене калама ҫук хаваслӑ пурӑнӑҫпа 
пурӑнма май панӑ, к ун пек хаваслӑ пурӑнӑҫ урӑх ниепле 
майпа та ҫуралма пултарайман пулёччё. Ҫёр ҫинче наян-
ла канса выртакан халӑх хушшинче халлапа ҫапнисем 
тата сӑмахсемпе перкелешсе илнисем ҫавтери кулӑшла 
пулнӑ, вӗсем питех те хитрен те ёнентерӳллён каласа 
панӑ, вёсене итлесе ларнӑ чух сӑн-питрен улшӑнмасӑр 
тата кулса ямасӑр чӑтма запорожец пек чӑтӑмлӑ ҫын 
пулиалла пулнӑ,—кӑнтӑр Россия ҫынни хӑйӗн ытти тӑ-
ванӗсенчеи шӑп ҫак енёпе уйӑрӑлса тӑрать. К у вӑл ӳсӗр 
те шавлӑ хаваслӑх пулнӑ, кунпа пёрлех вӑл хура хупах* 
пулнӑ, к у н пек хупахра хӑйне пӑсса улӑштаракан хавас-
лӑхпа ҫын хӑйне-хай манса каять; к у вӑл шкулти юлташ-
сен туслӑ ушкӑнӗ пулнӑ. Кунта уйрӑмлӑх ҫакӑнта ҫеҫ 
пулнӑ : учитель хушнисемпе никама кирлӗ мар кӑтарту-
сем Панине итлесе ларас вырӑнне вӗсем п ӗ р п ё р ҫӗре 
пилёк пин лашапа кайса туетарнӑ, пӳскелле вылямалли 
ҫаран вырӑнне вёсен никам хуралламан чикӗсем пулнӑ, 
ҫавна пула вара тутар хӑйён хӑвӑрт пытаракан пуҫне 
киле-киле кӑтартнӑ тата симӗс чалмаллӑ т урок ним хус-
калмасӑр, сиввён пӑхнӑ. Уйрӑмлӑх ҫакӑ ҫеҫ *пулнӑ: ш к у л -
та вӗсене ирёксёр пӗрлештерсе тӑнӑ, кунта вӗсем ашшё-
амӑшёсене хӑйсен ирёкёпе пӑрахса тӑван килёсенчен 
тарса килнӗ; к унти ҫынсен майӗнчен ӗнтӗ пӑяв ҫакӑнса 
тана, вёсем унтан хӑтӑлса вилӗм выранне пурӑнӑҫ т упнӑ , 
чӑн-чӑн ирӗк пурӑнӑҫа тупнӑ, к унти ҫынсем хӑйсен ырӑ 
кӑмӑллӑ йЭли тӑрӑх кӑсйисенче пёр пус укҫана та тытса 
тӑма пултараймаҫҫё, кунти ҫынсем ку таранччен черво-
неца ҫеҫ пуянлӑх тесе шутланӑ, халӗ ёнтё вёсен кӑсйисе-
не мён те пулин кӑларса ӳкересрен хӑрамасӑрах тавӑрса 
пӑхма пулать: арендатор-жпдсем вёсене такҫанлх пушат-
нӑ ёнтё. Кунта академи хуллисене чӑтайман, шкултан пӗр 
буква та вёренсе ту.хайман бурсаксем пурӑннӑ; вӗсемпе 
пёрлех кунта Горацийпе Цицерон* * камне тата Рим pec-

* Х у п а х — ӗ л б к х и ӗҫмеллн в ы р ӑ н ( ҫурт ) . 
* • Цицерон—авалхи Римри чадлӑ оратор тата писатель. 



публики мённе пёлекенеем те пурӑнна. Кунта офицерсём 
те нумай пулнӑ, кайран к у офицерсем король ҫарёсенче 
чапа т у х н ӑ ; к у н т а опытлӑ партизансем нумай пулна, вб
сем хайсен ӑслӑ пуҫёпе ҫапла шутланӑ: кирек ӑҫта пул
сан та ҫапӑҫмалла ҫеҫ пултӑр, мӗншён тесен чипер ҫын-
на ҫапӑҫусар пурӑнни килёшмест, тене. Нумайӑшёсем 
кунта :эпир Сечьра пултӑмӑр, халё ӗнтё эпир ҫапӑҫусен-
че пиҫёхнё рыцарьсем пулатпӑр тесе калассишён ҫеҫ 
килнӗ. Анчах кам кӑна ҫук кунта? Ҫак тёлёнмелле рес
публика чӑнах та вӑл ӗмерте кирлё япала' пулнӑ. Ҫар 
пурӑнӑҫне юратакансем, ылттӑн кубока, ылттӑн-кбмблпе 
тӗртнё пуян пурҫӑн пусмана, дукатсемпе реалсене* хап-
сӑнакансем кунта кирек-хӑш вӑхӑтра та бҫ тупма пултар-
нӑ. Пёр хёрарӑма юратакансем ҫеҫ кунта нимбн те ту-
пайман, мёншён тесен Сеча кбмелли ҫывӑха та пбр хбра-
рӑм та хӑйса пыма пултарайман. 

Осгаппа Андрий ҫакӑнтан питех те тёлбнсе тӑчбҫ: вё-
сен куҫ умӗнчех Сеча темӗн чухлӗ халӑх пырать, анчах 
никамран та: „Эсир ӑҫтан килетёр, камсем пулатӑр тата 
сирӗн ятӑр мёнле?" тесе ыйтакан ҫук. Вбсем кунта пбр 
сехет маларах тухса кайнӑ хыҫҫӑн каялла хӑйсен тӑван 
килне таврӑннӑ пекех киле-киле кбреҫҫб. Килекен ҫын 
пбр кошевой* * патне ҫеҫ пырать. Вӑл вара 'яланах: 
.Здравствуй, Христоса ёненетён-и?" тесе ыйтать. — „Ӗне-
HeTen!" теткилнё ҫынни. „Святой троицӑната ёненетён-и?* 
—„Ененетёп ! " —„Чиркёве те ҫӳретӗн-и?" — „Ҫӳретёп ! " 
—«А ну, сӑхсӑх!". Килнӗ ҫын сӑхсӑхать. „ Н у , юрать!* 
тет кошевой : „ху пёлекен курене кай " . Пӗтём ёҫ ҫакӑн-
па пётет. Пётём Сечь вара пёр чиркӳре кӗлтуса пурӑн-
нӑ, пост ҫинчен тата кашни хӑйне чарасси ҫинчен илтес-
шён те мар пулнӑ пулин те, козаксём ку чиркӳшён 
юлашки юн тумламёччен ҫапӑҫма хатёр пулнӑ. Ҫав тери 
ёмётсёр жидсем, армяасем тата тутарсем ҫеҫ Сечь ҫы-
вӑхӗнче пурӑнса с у т у и л ӳ тума хӑйнӑ, мӗншён тесен, 
запорожецсем нихӑҫан та хак пирки тавлашса тӑма 
юратман, ал кӑсйерен мёнчухлӗ укҫа кӑларнӑ, ҫавӑн чух-
лӗ тӳленё. Тепӗр тесен, ку ёмётсёр сутуҫсене ырри ни-
мех те кётмен. Вёсем Везувий ҫывӑхне пурӑнма вырӑ-
наҫса ларнӑ ҫынсем евёрлё пулнӑ, мёншӗн тесен, запо-
рожецсен укҫа пётсе ҫитсен, вӗсем, харсӑрскерсем, леш-

* Ылттӑн монетӑсем. , 
• * К о ш е в о й — к о ш (стан) н а ч а л ь н и к , атаман. 



v t n лавкнсеве ҫапса ҫемерсе мён кирлине яланах укҫа-
ҫӑрах илнё. Сечь утмӑл ытла куреньрен тӑна, вбсем пбр-
пбрне пӑхӑнман уйрӑм республикӑсем евбр пулнӑ, унтан 
та ытларах вёсем шкул пек тата хатёр апатпа, хатёр 
тумтирпе пурӑнакан ачасен бурей пек туйӑннӑ. Никам 
та нимён те туянман, хӑй патёнче нимён те тытман; 
пурте курень атаманён аллинче пулнӑ, ҫавӑнпа та ӑна 
батько ятне панӑ. Укҫа-тенкӗ, кӗпе-йӗм, пётӗм апат-ҫи-
мӗҫ, кёсел пӗҫермелли ҫӑнӑх, пӑтӑ пӗҫермелли кӗрпе 
тата вутӑ ун аллинче пулнӑ; ӑна сыхласа усрама укҫа та 
панӑ. Час-часах куреньпе курень хушшинче тавлашу пу
ла-пула иртнё; кун пек чухне ҫийёнчех ҫапӑҫу пуҫлансз 
кайнӑ. Куреньсем площаде сырса илнӗ те пёр-пӗрин 
айакпёрчисене хуҫнӑ. Вӗсем пёр енӗ ҫиеле тухичченех 
ҫапӑҫнӑ, пёрисем ҫиеле тухсан вара чарусӑр ёҫкб пуҫ-
ланнӑ. Ҫамрӑксене ҫавтери илбртнб Сечь ҫакӑн пек пул-
нӑ ёнтё. 

Остаппа Андрий пётём ҫамрӑк хёрӳллёхёпе ҫак чару-
сӑр тинӗсе ыткӑнчёҫ; ашшё к и л н ь т е , бурсӑна та, ёлёк 
чуна хумхантарнӑ ытти мёнпур япаласене те ҫийӗнчех 
манса кӑйса, ҫёнӗ пурӑнӑҫпа пурӑнма тытӑнчӗҫ. 'Вёсене 
пурте интереслентерет: Сечӑн чарусӑр законӗсем те, ним 
чухлб те кӑткӑс мар управа та, тепёр чухне ҫак хӑйне 
евёрлб республикӑшӑн ытла хытӑ пек туйӑнакан закон-
сем те. Козӑк ӑҫти-ҫук япала варласа вӑрӑ ёҫёпе тытӑн-
чб пулсан, ӑна вара пётём козачествон ятне яни вырӑз-
не хураҫҫё. Ӑна, чысне ҫухатнӑ ҫын тесе, намӑс юпи 
ҫумне ҫыхса лартаҫҫӗ те ун ҫывӑхне чукмар хураҫҫб. 
К у чукмарпа вара ӑна кашни иртсе каякан ҫапма тивбҫ. 
Ҫапла ӑна мён вёлериччен хӗнгҫҫё. Памалли укҫана тӳ-
лесе татман ҫынна сӑнчӑрпа тупӑ ҫумне ҫыхса лартаҫҫӗ. 
Вӑл вара унта кам та пулин унӑн парӑмне уншӑн тӳле-
се татичченех ларать. Анчах Андрия пуринчен ытла пёр 
ҫынна ҫын вёлернёшён асаплантарса вӗлерни тӗлӗнтер-
чё. Ҫавӑнтах, хӑйӗн умёнчех, шӑтӑк алтреҫ, ҫын вблернё 
чӗрб ҫынна унта антарчёҫ, ун ҫине хӑй вёлернб ҫынна 
хунӑ тупӑка лартрёҫ, вара иккёшён ҫине те ҫёр купала-
рӗҫ. Ҫак ҫынна асаплантарса вӗлернё картинӑна вал кай-
ран нумайччен астуса пурӑнчё, хӑрушӑ тупӑкпа пёрле 
чёрбллех ҫӗр айне туна ҫын нумай вӑхӑт х у ш ш и ялан 
ун куҫумбнче пулчё. 

Часах икё ҫамрӑк козакё те козаксем хисеплекен 
ҫынсем пулса тачёҫ. Час-часах вёсем куреньрн ытти 



юлташйсемпе пйрле, тепёр чухне петём куреньпе тата 
кӳршёллӗ куреньеемпе, ҫеҫенхире, унти шутсар Йышлӑ 
вёҫенкайӑксене, пЗлансемпе качакасене пеме туха -TvXa 
кёреҫҫё е шӑпапа кашни курене валеҫсе панӑ кӳлёсем, 
юханшывсемпе ҫырма кукаресем патне кайса тетелсем 
ярса тата сёрекепе серее хӑйсен пётём курение тӑран-
тарма темёнчул пула йӑтаҫҫӗ. Кунта козака тёрёслемел-
ли нимёнле наука та пулман пулин те, вёсем ытти ҫам-
рӑксем хушшинче хӑйсен маттурлӑхёпе тата пур ёҫре те 
телейлё пулнипе палйрма та ӗлкёрчӗҫ. Вёсем пӑшалпа 
питё хӑвӑрт та тел переҫҫё, шыв юххине хирбҫ ишее 
Днепр урлӑ каҫаҫҫё, к у вара чаплӑ ёҫ шутланать, уншӑи 
ҫёнё ҫынна чыслӑн козаксен ушкӑнне илеҫҫё. 

Анчах ватӑ Тарас вёсем валли урӑх ёҫ хатёрленё. 
Вйл нимён тумасӑр ӗҫсе пурӑннине юратман, вӑл чӑн-чӑн 
бҫшён ҫуннӑ. Вӑл Сеча хӑюллӑ ҫапӑҫйва ҫёклесе рыцарь-
ла ҫапӑҫасшӑн пулнӑ ; юлашкинчен, пёр кунхине кошевой 
патне пынӑ та тӳрех ҫапла каланӑ: 

.Мёнле, кошевой, запорожецсене тухса гулять туса 
ҫӳресен юрамастьи?" . 

„Ниҫта каймалли те ҫук" , тенё кошевой, ҫӑварёнчен 
пёчёк чёлёмне кӑларса тата айӑккинелле лач! сурса. 

.Мёнле ниҫта каймалли те ҫук? Турци таврашне е 
.тутарсем патне кайма пулать" . 

.Турци таврашне те,, тутарсем патне те кайма юра-
масть", тенё кошевой, васкамасӑр хӑйён ҫӑвэрне каллех 
чёлёмне хыпеа. 

,М*бншён юрамасть?" 
„Ахалех . Эпир султана мирлё пурӑнма самах панӑ". 
,А*ра вӑл бусурман вёт-ха: турӑ та, турӑ кёнеки те 

бусурманпа ҫапӑҫма хушать" . 
.Пирён права ҫук. Хамӑр тён ячёпя тупа туман пул

сан, тен, юратчё те пуле, а халь юрамасть". 
.Мёнле юрамасть? Мёнле ха всё пирён права ҫук 

тетён? Акӑ манан икӗ ывӑл, иккёшё те ҫамрӑк ҫынсем. 
Асли те, кёҫённи те вӑрҫӑра пулман, а эсё права- ҫук 
тетён, а эсё запорожецсене тухса ҫӳреме юрамасть т е т ё н " . 

. Н у , ёнтё у н пекех ӳпкелешме юрамасть". 
" . Ю р а т ь ҫав. Сан шутпа козак вӑйё ахалех харама 

кайтӑр, ҫын йытӑ пек пёр. усӑсӑр, нимле ырӑ ёҫсёр пёт-
тёр, унтан тӑван ҫёршыва та, пётём христианствона та 
нимле усӑ та ан пултӑр. Апла пулсан, впир мёншён 
Пурӑнатпӑр-ха, мён шуйттанёщён пурӑнатпӑр-ха? Эс ма-



яа анлантарса пар. Эсе ӑсла ҫый, сана кошевоя ахаль-
тен суйламан, анлантарса пар-ха: мёншён пуранатпар 
эпир?" 

Кошевой ку ыйту сине ответ паман. Вал ӳкёте кё-
мен козак пулнӑ. Вал кӑшт чӗнмесёр ларнӑ та: «сапах 
та вӑрҫӑ пулмасть", тесе хунӑ. 

„Апла вӑрҫӑ пулмасть?" тепёр хут ыйтнӑ Тарас. 
. Ҫ у к " . 
„Апла ун ҫинчен шутламалли те ҫук?" 
„ У н ҫинчен шутламалли те ҫук " . 
„Партак тӑхта-ха эсё, шуйттан чамӑрё!" тенё Бульба 

хӑй тӗллён: „Эп сана вёрентёп!" Вара ҫавӑнтах кошевоя 
тавӑрма сӑмах панӑ. 

Хӑшпёрисемпе калаҫса татӑлса вӑл пурне те вӑйлӑ 
ёҫтерме пуҫланӑ, темиҫе ӳсёр козак вара тӳрех площа-
де, радӑна пуҫтарнӑ чух ҫапакан литаврсем патне, юпа-
сем ҫумне ҫыхса лартнӑ литаврсем патне чупса тухнӑ. 
Патаксем литавр ҫапакан довбиш* патёнче пулнӑран 
литаврсем ҫывӑхӗнче нимён те тупайманнине кура , вё
сем аллисене пёрер пулене илнӗ те вёсемпе шанлаттар-
ма тытӑннӑ. Литаврсене ҫапнӑ сасса илтсе чи малтан 
довоиш, тин ҫеҫ вӑраннипе аран-аран уҫӑлакан хӑрах 
куҫлӑ ҫӳллӗ ҫын, чупса ҫитнё. 

„ К а м литаврсене ҫапма хӑять?" кӑшкӑрса янӑ вӑл. 
|£„Ан шарланӑ пул! Хушнӑ чухне—патаккусене ил те 

шакка* , тенё ӑна ӳсёр старшинасем. 
Довбиш, к ун пек ёҫсем мёнпе пётессине питё лайӑх 

пӗлекенскер, хӑйпе илнё патаккисене ҫавйнтах кӑсйин-
чен туртса кӑларнӑ. Литаврсем янӑраса кайнӑ, вара ча-
сах-площаде, тёкёлтурасем пек, запорожецсем ушййнӑн-
ушкӑнӑн пуҫтарӑнма тытӑннӑ. Пурте ҫавӑрака ушкӑна 
тӑрса тухнӑ , унтая, литаврсене виҫҫёмёш хутчен ҫапнӑ 
хыҫҫӑн, старшинасем курӑнса кайнӑ. Бёсен хушшинче 
аллине хӑйён тивёҫлёхне пёлтерекен палица тытнӑ ко 
шевой, cap пичетне тытнӑ судья, чернильница тытнӑ 
писарь тата хӑйӗн влаҫне пёлтерекен туйине алла тытна 
есаул пулнӑ. Кошевойпа старшинасем, ҫёлёкёсене хывнй 
та, аллисене пилёкрен тытса мӑнаҫлӑн таракан козаксем 
еннелле пуҫ тайса ҫавӑрӑннӑ. 

„Мёне пёлтерет к у пуху , мӗн кирлё сире, пансем?" 
тенё кошевой. Ун сӑмахёсене ҫынсем вӑрҫнипе кӑшкӑ-
рашни хупласа лартнӑ. 

м 



„Палицӑна х у р ! шуйттан пукани, халех палицана x y p l 
9с пире текех кирле мар!" кӑшкӑрнӑ ушкӑнри козаксем. 
|<ҫмен куреньсем хирёҫ тӑрасшӑн пулнӑ курӑнать; анчах 
ӳсӗр куреньсем те, урӑ куреньсем те чышкӑпа ҫапӑҫма 
пикенне. Пурте кӑшкӑрса шавлама пуҫланӑ. 

Кошевой сӑмах калама тӑнӑ, анчах урса кайнӑ тата 
н и к а м кӑмалне те йышӑнман халӑх яланхи пекех хӑйне 
вёлермеллех хбнесе тӑкассине туйса, пилёк таранах пеш-
кёнсе пуҫ тайнӑ та, палицӑна хурса халӑх* хушшине 
кӗрсе ҫухалнӑ. 

„Пансем, пирён те хамӑрӑн тивёҫлӗх паллисене ху-
малла-и?* тенё судьяпа писарь тата есаул, чернильници-
н е , cap пичетне тата власть тивӗҫлёхне пёлтерекен ту-
йине хума хатёрленсе. 

„Ҫук , эсир юлӑр" , кӑшкӑрнӑ халӑх хушшинчен : ,Эпир 
кошевоя ҫеҫ кӑларасшӑнччё, мӗншӗн тесен вӑл хёрарӑм, 
а пирён кошевоя чӑн-чӑн ҫынна лартмалла!" • 

„Кошевоя кама суйласшӑн-хаэсир?" тенё старшинасем. 
„Кукубенкона суйлас!" кӑшкӑрнӑ пӗрисем. 
„ К у к у б е н к о н а суйламастпӑр! Иртерех-ха: т у т и ҫинче 

амӑшён сёчё типмен! " кӑшкӑрнӑ теприсем. 
Теприсем: „ Ш и л о атаман „пултӑр! Кошевоя Шилона 

лартас!" тенӗ. 
„Сана ҫурӑмран шилопа памалла!" тарӑхса кӑшкӑрнӑ 

халӑх. 
.Анчӑк ҫури вӑл, тутар пек вӑрӑпа тытаннӑ пулсан, 

мёнле козак пултӑр-ха вӑл? М у р тӗпне! Шилона миххе 
чикмелле!" 

.Бородатыя, Бородатыя лартас кошевоя! " 
„Кирлё мар Бородатыя! М у р тёпне Бородатыя!" . 
„Кирдягӑна суйлас тесе кӑшкӑрӑр!" тенӗ Тарас Буль

ба шӑппӑн хӑшпёрисене. 
.Кирдягӑна, Кирдягӑна!" кӑшкӑрнЗ халӑх хушшинчен , 
.Бородатыя! Бородатыя! Кирдягӑна! Кирдягӑна! Ш и 

лона! Ten пул эс Шилупа! Кирдягӑна1" 
Ҫынсем вёсем ҫинчен хӑйсене-хӑйсем суйлама хӗтёр-

теҫҫе тесе ан шутлаччӑр тесе, ятран асӑннӑ кандидатсем 
ҫавӑнтах халӑх хушшинчен тухнӑ . 

Пуринчен те вӑйлӑрах „Кирдягӑна! Кир^ягӑна! " теге 
кӑшкӑрнӑ. Ҫавӑнтах „Бородатыя!" тенё. Еҫе чышкӑпа 
татса пама лекнё, вара Кирдяга майлисем ҫиеле тухнӑ . J 

.Кирдяга патне вёҫтерёр!" тесе кӑшкарнӑ. Ҫавӑнтах 
халӑх^хушшинчен п ё р ; в у н ӑ / к о з а к З т у х н ӑ ; нумая ёҫсе 



тултарнипе весенчен хашперисем ура ҫинче те аран 
тӑнӑ, вара вёсем Кирдяга патне ӑна суйлани ҫинчен пёл-
терме каина. 

Ватӑ, анчах ӑслӑ козак Кирдяга паҫӑртанпах хӑйӗн 
куренёнче ларнӑ, вал хӑйне мён пулса иртни ҫинчен 
пёлмен пек тытна. „Мёскер , пансем? Мён кирлё сире?* 
ыйтна вал. „Сана кошевоя суйларӑмӑр, часрах пыр!* 

„Ман хӳтте кёрёр, пансем!* тенё Кирдяга : „ӑҫтан 
эп вӑл чыса тивёҫлӗ пулам! ӑҫтан эп кошевой пулам! 
Ун пек должность йышӑнма ман ӑс та ҫитес ҫук. Пётём 
ҫарёпе лайӑхрах ҫын тупаймарӑр пулать вара? 

„ П ы р тесе калаҫҫё сана!" кӑшкӑрнӑ запорожецсем. 
Икё ҫынӑ ана аллисенчен ярса тытнӑ, вара, лешё ури-
семпе тем пек тапаҫланнине пӑхмасӑр, ӑна площаде 
сётёрсе ҫитернё. Хыҫалтан хӑйне чышкаласа, тапкаласа 
тата темен пек тарӑхса вӑрҫса пынӑ. Ӑна: „ М у р илесшӗ, 
каялла ан тапаҫлан ёнтё! хӑвна чыслӑ ёҫ параҫҫӗ пулсан, 
йышӑн вӑл чыса, йытӑ1" тесе вӑрҫнӑ. Ҫапла майпа Кир-
дягӑна козаксен ушкӑнне илсе кёнӗ. 

„Мӗнле,. пансем, эсир ҫак козак пирӗн кошевой пул-
нипе килёшетёр-и! "—пурне те йлтмелле кӑшкӑрса янӑ 
ӑна илсе пыьисем. 

„Пурте килёшетпёр! " кӑшкӑрнӑ халӑх, ку сасӑпа вара 
пӗтём хир чылайччен янӑраса тӑнӑ. 

Старшинасенчен пёри палицӑна илнё, ӑна ҫӗнёрен 
суйланӑ кошевоя тыттарнӑ. Йӑла тӑрӑх, Кирдяга ӑна ил-
ме килӗшмен. Старшина ӑна тепёр х у т тыттарма тӑнӑ; 
Кирдяга куннинче те илмен, виҫҫёмёш хут сӗнсен вара 
вӑл палицӑна алла илнё. Пӗтём халӑх кӑна ырласа кӑш-
кӑрашма тытӑннӑ, вара козаксем кӑшкӑрнипе пётём хир 
каллех чылайччен янӑраса тӑнӑ. К у н хыҫҫӑн халӑх хуш-
шинчен чи ватӑ та кӑвакарнӑ сухаллӑ тата кӑвакарнӑ 
вӑрӑм ҫӳҫлё козаксем тӑваттӑн тухнӑ (Сечьра ытлашши 
ваттисем пулман, мёншӗн тесен, запорожецсенчен никам 
та хӑйён ватӑлӑхёпе вилмен), унтан кашниех аллине ку 
вӑхӑта ҫумӑр ҫунӑран пылчӑк пулса кайнӑ ҫӗре илнё 
те, ӑна ун пуҫё ҫине хунӑ. Йёпенсе исленнё ҫёр ун пу-
ҫё ҫинчен юхса анса мӑйӑхпа питҫӑмартисем тӑрӑх юхнӑ, 
ун пичё пётӗмпех пылчӑкланса кайнӑ. Анчах Кирдяга пёр 
вырӑнтан хускалмасӑр тӑнӑ, вӑл козаксене хййне коше
воя суйласа чысланӑшӑн тав тунӑ . 

Ҫакӑнпа кошевоя суйлас шавлӑ ёҫ пётнё. Кошевоя 
сёнёрен суйланӑшйн^ыттисем савӑннӑ-и, савйнман-и—пал-



я ӑ мар, анчах Бульба ҫавтери саванна: вал унчченхи ко
шевоя тавӑрнӑ; кунсӑр пуҫне тата Кирдяга ун Лтахҫанхи 
юлташе пулнӑ, вӑл унпа ҫбр ҫинчи тата тинёс ҫинчи по-
ходсенче пуЛса ҫапӑҫу терчёсемпе йывӑрлӑхӗсене перле 
тӳснё. Халӑх ҫавӑнтах суйлава уявласа ирттерме салан-
чё, вара Остаппа Андрий халиччен курман чарусӑр ёҫкё 
пуҫланса кайрӗ. Эрех лавккисене ҫёмёрсе кёчёҫ, пылпа 
эрехе тата сӑрана укҫасӑрах илсе пётерчёҫ; шинкарсем-
ш ё н вара хӑйсене тивменни те савӑнӑҫ пулса тӑчё. К о -
заксем хӑйсен паттӑр ёҫӗсене мухтаса ҫёрёпе кӑшкӑраш-
рёҫ, юрӑсем юрларёҫ, хӑпарнӑ уйӑх вара урамсем тӑрӑх 
бандурӑсемпе, трубасемпе, ҫавӑрака балалайкӑсемпе ҫӳ-
рекен музыкантсен ушкӑнёсене, Сечьри чиркӳре юрлама 
тата запорожецсен ӗҫёсене мухтама тытса усракан юрӑ-
ҫӑсене чылайччен курса тӑчё. Юлашкинчен тёреклё пуҫ-
сем ӳсёрёлсе, ывӑнса ҫитрӗҫ. Унта та, кунта та козак 
ҫёр ҫине йӑвана-йӑвана кайни, хӑйён тусне ыталаса илнё 
юлташё пётём чунтан ҫемҫелсе тата макӑрса та ярса 
унпа юнашар тёшёрёлсе анни курӑнма пуҫларё. Унта 
пёр купа ҫын выртса тухрё; хӑшпёрисем, майлӑрах вы-
рӑнаҫас тесе, тӳрех йывӑҫ каски ҫине хӑпарса выртрёҫ. 
Тёреклёреххи ҫав-ҫавах пёр ҫыхӑнусӑр сӑмахсем калать-
ха, эрех-сӑра хӑвачӗ юлашкинчен ӑна та ураран ӳкерчё, 
вӑл та йӑванса кайрё, вара пётём Сечь ыйӑха путрё. 

IV 

Тепёр кунхине вара Тарас Бульба ҫёнё кошевойпа 
запорожецсене мёнле те пулин ёҫе ҫёклесси пирки ка-
нашланма тытӑнчё. Кошевой ӑслӑ та чее козак пулнЗ, 
запорожецсене питё лайӑх пёлнё. Вӑл малтан: „юрамасть, 
тупа туса каланӑ сӑмаха пӑсма юрамасть, нимёнпе те 
юрамасть*, терё, Унтан, пӑртак чӗнмесёр тӑнӑ хыҫҫӑн, 
хушса хучӗ: „юрать, нимех те мар; эпир тупа т.уса кала
на сӑмаха пӑсмӑпӑр, унсӑрӑнах мён те пулин шутласа 
кӑларӑпӑр. Халӑх ҫеҫ пуҫтарӑнтӑр. Эпё приказ панипе 
мар, хӑй тёллёнех пуҫтарӑнтӑр. Эсир ӑна мёнле тумал-
лине пёлетёр ёнтё. Эпир старшинасемпе нимён те пёл-
мен пек пулса ҫийёнчех площаде чупса пыратпӑр*. 

Вёсем калаҫнӑ хыҫҫӑн пёр сехет те иртмерё, литавр-
сем янӑраса та кайрёҫ. Ӳсёр козаксем те, тӑнне ҫухатнЯ 
козаксем те пёр тӑруках пуҫтарӑнчёҫ. Площадьре мил
лион казак ҫёлӗкӗ вёлтлетме пуҫларё, Сасйсем^илтёнсе 

^ Н, § , Гоголь, Т а р м Вудьов. 



'кайрёҫ: „Кам? Мёншӗн? Мёнле ёҫ пирки пуҫтарчёҫ?": Ни
кам та ответ памарё. Юлашкинчен унта та, кунта та: 
„Вӑрҫӑ ҫук, козак вӑйӗ ахалех сая каять! Ав старшинасем 
ёҫсе ӳсёрёлсе йӑвана-йӑвана кайнӑ та, куҫёсем нимён 
те курмаҫҫё! Ҫут тёнчере тёрӗслӗх^ҫук пулас ҫав!" текен 
сӑмахсем илтёнме пуҫларӗҫ. Ы т т и козаксем малтан ит-
лекелесе тӑчёҫ, унтан хӑйсем те „чӑнах та ҫуттёнчере 

• нимле тӗрёслёх те ҫ у к Г тесе калаҫма пикенчёҫ. Стар
шинасем к у н пек сӑмахсенчен тёлённё пек тӑчӗҫ. Юлаш 
кинчен кошевой малалла тухрб те : .пансем, запоро-
жецсем, сӑмах калама ирӗк парар-xal" терё. 

. К а л а Г 
„Хисеплё пансем, эсир ӑна манран та лайӑх пӗлетӗр 

пулё те-ха, анчах халь ҫакӑн ҫинчен сӑмах ҫӳрет: нумай 
запорожецсем шинкарьсене тата хӑйсен ҫЦннисене пи-
тех те нумай парӑма кёчӗҫ, вёсене ёнтё халь никам та 
ёненмест те. Унтан часах нумай ҫамрӑксем вӑрҫӑ мённе 
те пёлменни ҫинчен калаҫма пуҫлаҫҫё ёнтё. Пансем, 
хӑвӑрах пӗлетёр, ҫамрӑк ҫын вӑрҫӑсӑр пурӑнма пулта-
раймасть. Бусурманпа пӗрре те ҫапӑҫса курман пулсан, 
вӑл мёнле запорожец пултӑр-ха?" 

„Вӑл лайӑх калать" , шутларё Бульба. 
.Пансем, анчах эсир эпё кӑна мире пӑсас шутпа ка

лать тесе ан шутлӑр. Турӑ сыхлатӑрах, кӑна 'эпё ахаль 
ҫеҫ калатӑп. Тата, калама та намӑс та, пирён турӑ хра-
мёнче ним йёрки те ҫук. Турӑ ирёкне пула акӑ ёнтё 
Сечь миҫе ҫул тытӑнса тӑрать, анчах чиркёве тул енчен 
-чиркӳ пек тума мар, Ку таранччен иконёсене те кӑшт 
илем кёртмен. Вёсем валли кёмёл риза тумаллине те 
пёри те тавҫӑрса илеймест. Вёсене хӑшпёр козаксем 
вилес умён пиллесе хӑварнӑ япаласем ҫеҫ ҫакланчёҫ. 
Укҫа та питё сахал пуҫтарӑннӑ, мӗншӗн тесен, нумайӑ-
шӗсем укҫиеене ӗҫсе янӑ. Кӑна эпё бусурмансемпе вӑр-
ҫӑ пуҫлас тесе каламастӑп: эпир султана мирлё пурӑн-
ма сӑмах панӑ, вӑрҫӑ пуҫласан пире ҫавтери пысӑк с и 
лах пулнӑ пулӗччӗ, мӗншӗн тесен, эпир хамӑр законӑ-
мӑр тӑрӑх тупа тунӑ . " 

„ М ӗ н вӑл 1 пӑтраштарса калаҫать?* тере хӑй тӗллён 
Бульба. 

„Куратар ёнтё, пансем, вӑрҫӑ иуҫлама юрамасть. Ры
царь чысё ӑна тума хушмасть. Хамӑн ухмах ӑсӑмпа эпё 
ҫапда .шутла,тӑп: ҫамраксене уйрӑмӑн ҫеҫ кимӗсемп*' кӑ 
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jtapca ярас. Натоли* ҫыранёсем тарах ҫӳресе пӑртак вӑ-
х а т ирттерччёр. Мен шутлатӑр эсир, пансем?" 

„Ертсе кай, пурне те ертсе кай ! " кӑшкӑрчёҫ пур ен-
цен те ҫынсем: „тӗншён пуҫа хума та хатӗр" . 

Кошевой хӑраса кайрё. Вал пёрре те пётём Запоро
жьене ҫӗклеме шутламанчё. Вал халь ҫапла майпа мире 
пӑснине тёрес мар ёҫ тесе шутланӑччӗ. 

„Пансем, тата кӑшт калама ирӗк памастӑр-и?" 
.Ҫитет ! " кӑшкарса ячёҫ запорожецсем: „ кунтан ла-

йӑххине калаймӑн". 
„Апла ҫавӑн пек* пултӑр, эппин. Эп сирён ирёкӗн чу-

ри. Вӑл паллӑ ентё, турӑ кӗнекинче те ҫаплах каланӑ: 
халӑх сӑмахӗ—турӑ сӑмахё, тенё. Пӗтӗм халӑх шухӑшласа 
кӑларнинчен ӑслӑраххи шутлаеа кӑлараймӑн. Анчах акӑ 
мён: эсир пёлетёр, ҫамрӑксем тустарса ҫӳренёшён сул
тан ахаль тумастех. Пирён ҫав вӑхӑтра хатӗр тӑмал-
ла, пирӗн вёрҫёнё вӑйсем пухмалла тата никамран та 
хӑрамалла мар. Ҫынсем ҫук чухне тутарсем те килсе 
тапйнма пултараҫҫе,—вёсем, туроксен йыттисем, куратӑр-
качах тата хуҫи килте чухнех килме хӑяс ҫук, анчах 
хыҫалтан, ура тупанёнчен ҫыртса илёҫ, ыраттармаллах 
та ҫыртса илёҫ. Тата, тёрёссине калас енне кӑйсан, пи
рён пурин те тухса кайма кирлё чухлӗ кимёсем те ҫук, 
тар та ун чухлё авӑртса хуман. Эпё хам, эпё хам кайма 
хавас, эпе сирӗн ирёкён чури" . 

Чее атаман калама чарӑнчӗ. Ҫын ушкӑнёсем „пёр-
пёринпе калаҫма, курень атаманӗсем пӗр-пёринпе канаш-
ланма пуҫларёҫ, телее ӳсёррисем нумаях пулмарёҫ, ҫа-
вӑнпа та ырӑ сӗнёве йышӑнма шут тытрёҫ. 

v Ҫав сехетрех темиҫе ҫын Днепрӑн тепер енчи ҫар 
складне, шыв айбнче тата хӑмӑшсем хушшинче вӑрттӑн 
упракан ҫар казнипе тӑшмантан туртса илне хёҫпӑшала 
илме кайрёҫ. Ыттисем пурте кимёсем патне, вёсене пӑх-
са ҫула хатёрлеме, чупрёҫ. Пёр минут хушшинчех ҫыран 
халӑхпа тулчӗ. Темиҫе платник аллисене' пуртӑ йӑтса 
ҫитрӗ. Кӑвакара пуҫланӑ майӑхла е хура мӑйӑхлӑ ватӑ, 
хӗвелпе пиҫнё, сарлака хулпуҫҫиллё, тӗреклӗ ураллӑ 
запорожецсем, шалаварёсене тавӑрса, чӗркуҫҫи таран 
шывра тӑрса тереклё канатпа кимӗсене ҫыранран шывалла 
антараҫҫӗ. Теприсем хатӗрлесе хунӑ типӗ пӗренепе тёр-
лб йывӑҫ йӑтаҫҫӗ. Унта кимӗсене хӑмасемпе саплаҫҫӗ; 

* Аиатоли , урЯхла каласан, Кбҫӗп Ааи ҫыранӗсем. 



•куята ӑна ӳпне йӑвантарса вёсен шӑтӑкёсене тёрлй япа-
лапа питёреҫҫё тата ҫиелтен смала сӗреҫҫё; лере тинёс 
ре хумсем ан путарччӑр тесе козаксен яланхи йӑлипе 
кимёсем ҫумне вӑрӑм хӑмӑш кёлтисем ҫыха-ҫыха лартаҫ-
ҫё; тата леререх ҫыран тӑрӑх пур ҫёрте те таҫта ҫитич-
ченех вут чёртсе янӑ та, суднӑсене сёрме пӑхӑр хуран-
сенче смала вёретеҫҫё. Пурӑнӑҫра о ытларах курнисемпе 
ваттисем ҫамрӑккисенеӑе параҫҫё. Йёри-тавра пур ҫёрте 
те шакканӑ сасӑ тата ёҫлекенсем кӑшкӑрни янӑраса тӑ-
рать; ҫыран хёрринче ӑҫта пӑхнӑ унта халӑх вёркёшет. 

Ҫав вӑхӑтра ҫыран патне пысӑк паром ҫитсе чарӑн-
чё. Ун ҫинче тӑракан пӗр ушкӑн ҫын аякранах аллисемпе 
сулса пырать. К у с е м вёсем ҫётёлсе пётнё тумтирлё ко-
заксем. Чылайӑшсен ҫийёнчи кёпипе шӑл х ушшинчи кёс-
ке чёлёмёсёр пуҫне нимён те ҫук, чылайӑшсем ҫётёк 
ҫурӑк ҫеҫ уртса янӑ, ҫакӑ вара вёсем е менле те пулин 
инкекрен аран-аран хӑтӑлнине е хӑйсем ҫинчи мӗнпур 
япалана сутса ёҫсе яриччен иртӗхсе ҫӳренине кӑтартса 
парать. Вӗсем хушшинчен пӗр аллӑ ҫулхи лутрарах кӑна 
сарлака хулпуҫилле козак ыттисенчен уйӑрӑлса маларах 
тухса тӑчё. Вӑл аллисемпе ытларах сулкаласа ыттисен
чен хытӑрах кӑшкӑрать; анчах шакканӑ сасӑпа рабочи-
сем кӑшкӑрни ун сӑмахӗсене хупласа хураҫҫё. 

„Мӗнле кайса килтӗр?" терё кошевой , паром ҫыран 
хёррине ҫитсе чарӑнсан. М ё н п у р рабочисем ӗҫлеме пӑ-
рахса тата пурттисемпе ыййисене йӑтса лешсем мён ка-
ласса кётсе тӑчёҫ. 

„Инкек куртӑмӑрГ кӑшкӑрчё паром ҫинчен лутрарах 
козак. 

„Мӗнле и н к е к ? ' 
„Пансем, запорожецсем, каласа лама ирёк парйр! 4 

„Кала" . 
„Тен радЗна пуҫтармастӑр-и?" 
„Кала, эпир пурте кунта" . 
Ҫыран хӗрринчи ҫынсем пурте пбр ҫёре пуҫтарӑнчёҫ. 
„Эсир гетман патёнче мӗнле пурӑнӑҫ пулса тӑни ҫин-

чен нимён те илтмен-и?" 
„ А мен вара?" терё курень атаманёсенчен- пёри. 
„Э ! мён тетёр? Сирен хӑлхӑрсене тутар чӳпёк чиксе 

лартнӑ пулмалла, эсир нимён те илтмен" . 
„Кала часрах, мён тӑваҫҫё унта?" 
„Унта мён тунине ҫуралнӑранпа та» тёне кбиӗренпе 

те курман" . 



. Й ы т ӑ ҫури, ас пирё уита меа туни ҫйичен кала!" 
т ӳсӗм6 пӗгнипе кӑшкӑрса пӑрахре пёрихалӑх хушшинчен . 

„Халб таса чиркӳсем те пирӗн мар пулса тӑчёҫ ӗнте, 
а к ӑ мбнЛе вӑхӑтсем килсе т у х р е ҫ " . 

„Мёнле пирбн мар?" 
„Весене халь жидсем тытса тӑраҫҫб. Жида малтанах 

тӳлесе хумасан, кӑнтӑр кёллине те кӗме май ҫ у к " . 
я М е н калаҫатӑн эсе?" ' 
^Путсёр жид таса пасха* ҫине хӑйён ирсёр аллипе 

паллӑ тумасан, пасхана та святить тума юрамасть". 
„Суять вӑл, тӑван пансем, ҫылӑхлӑ жид святой пасха 

ҫине значок пусас йёрке пулма пултараймасть*. 
„Итлбр! Сире ӑна-кӑна каламастӑп-ха: халб ёнтё ксендз-

сем те пётбм Украйнипех таратайкӑсемпе вӗҫтерсе ҫӳ-
реҫҫб. Лаша кӳлсе таратайкӑсемпе ҫӳрени вӑл нимех те 
мар-ха, вёсем лаша кӳлмеҫҫё, лаша вырӑнне православ
ной ҫынсене кӳлеҫҫё. Итлёр, сире ӑна-кӑна та каламас-
тӑп-ха: хале ентӗ жидовкӑсем пупсен ризисенчен хай-
сене валли юбкӑсем ҫёлеҫҫе текен сӑмах ҫӳрет. Акӑ 
мӗнле еҫсем пулса иртеҫҫб Украйнӑра, пансем. Эсир 
кунта Запорожьере ларатӑр, ӗҫкё еҫетӗр, сире тутарсем 
ҫавтери хӑратса ҫитерне курӑнать, ҫавӑнпа сирён куҫ та 
курмасть, хӑлха та илтмест, эсир ҫуттёнчере мӗн пулса • 
иртнине те пблместёр" . 

.Тӑхта , тӑхта!" чарче ӑна куҫёсемпе ытти запоро-
жецсем пекех ҫӗрелле пӑхса таракан кошевой (Запоро - , 
жецсем кирлё ёҫ ҫинчен калаҫнӑ чух кирек хӑҫан та 
хӑйсене шӑппӑн тытса, ним чёнмесӗр тӑраҫҫё, ҫав вйхӑт-
ра вара вёсен шӑплӑхра курайманлӑхӑн хӑрушӑ вӑйё 
пуҫтарӑнса ҫитет). „Тӑхта ! Эпё те хушса хурам: эсир, 
Ҫбр ҫӑтманскерсем, хӑвӑр мён пӑхса тӑтӑр? сирӗн хбҫ-
сем пулман-им? Эсир ун пек саккунсӑр ӗҫ тума мёнле 
ирёк патӑр!" 

„Э, ун пек саккунсӑр ёҫе тума мёнле ирёк патӑр! 
Хӑвӑр кайса пӑхӑр-ха, унта ляхсем кӑна аллӑ пин, тата, 
мӗн пытарса тӑмалли пур , пирӗннисем хушшинче те 
йытӑсем пулман мар, вӗсем лешсен тённе йышӑннӑ" . 

,Сирен гетманпа полковник мбн тӑваҫҫб?". 
.Полковниксем тунӑ еҫсене пирбн тек никамӑн та 

курмалла ан пултӑр" . 

. * ) Пасха, tece Мункун праҫникбнче тӑпӑрчЗ е ш у р ӑ чуста ҫине 
"«рлерек иылаксем хушеа пбҫернб япалаиа калана-



„Мёнле!" 
„Мён мёнли? Гетмана вута пӑрахса ашалана та, хале 

вал Варшавара выртать. Полковник аллисемпе пуҫие 
ярмӑрккӑсем тарах пётём халаха кӑтартса ҫӳреҫҫё. Ав 
мён тӑваҫҫё полковниксем!" 

Пётём халӑх хумханса илчё. Малтан ҫыран хёрринче 
вййлӑ тавӑл умёнхи пек шӑплӑх тӑчё, унтан пурте калаҫ-
ма пикенчӗҫ, вара пётём ҫырӑн кёрлесе каирё. вМ>ён, 
жидсем христиан чиркӗвёсене хӑйсен аллине тара илни-
не тӳсетпер-и? ксендзсем православии христиансене 
турта хушшине кӳлнине тӳс.етпёр-и? Мён, православи 
тӗнне тытман ылханлӑ ҫынсем вырӑс ҫёрё ҫинче ҫапла 
асап кӑтартнине чӑтса тӑратпар-и? Полковниксемпе гет
мана ҫапла пӗтерччёр-и? К у пулмасть вӑл, пулмасть ! "— 
Ҫак сӑмахсем пур еннелле те янӑраса кайрёҫ. Запоро-
жецсем шавлама пуҫларёҫ, вёсем хӑйсен вӑйне туйса 
илчёҫ. К у вӑл пӗрре те ҫӑмалттай халӑх хумханни пул-
марё:кунта йывӑр та тёреклё характерсем хумханнӑҫемён 
хумханма пикенчӗҫ,' кун пек характерсем час хёрсе ҫит-
меҫҫё, анчах пёр хёрсе ҫитсен вара хӑйсен шалти ӑш-
шине питех те нумайччен тытса тӑраҫҫӗ. „Мӗнпур жид-
сене ҫакса велерсе пӗтермелле!" кашкӑрчёҫ халӑх х у ш -
шинчен: „пуп ризинчен хӑйсен жидовкисем валли юбка-
сем ан ҫӗленё пулччӑр;святой пасха ҫине значок ан ларт-
нй пулччӑр; вёсене, мёнпур путсёрсене, Днепра путарса 
пётермелле!" Такӑшӗ калана ҫак сЯмахсем пётём ушкан 
хушшине ҫиҫём пек саланчёҫ, вара' мёнпур жидсене касса-
вакласа тӑкас тесе, пурте Сечь тулашнелле ыткӑнчӗҫ. 

Израилён мёскён ывӑлёсем, ахаль те харавҫӑ чунлӑ-
скерсем, йалтах сехӗрленсе ӳксе пушанна эрех пички -
сене, камакасене пытанса пӗтрӗҫ тата хайсен жидовки-
сен юбки айне те кӗре-кёре ларчёҫ. Анчах козаксем вё
сене пур ҫёрте те шыра-шыра тупрёҫ. 

„Хисеплё пансем!" кӑшкӑрать шалҫа пек варӑм пёр 
жичё, хӑраса ӳкнипе мӗскёнён курӑнакан сӑн-питне хӑ-
йӗн юлташёсен ушкӑнёнчен кӑтартса. „Хисеплё пансем! 
пире .пёр сӑмах калама ирёк парӑр-ха, пёр сӑмах; эпир 
сире халиччен илтмен япала ҫинчен калӑпӑр,-ҫав тери 
кирлӗ япала ҫинчен калӑпӑр". 

„Калаччӑр ёнтӗГ хушса хучё яланах айӑпла ҫын мӗн 
каланине итлеме юратакан Бульба. 

„Хисеплё пансем!" терё жид . „ К у н пек пансене тён-
че нихӑҫан та курман. Тупата туршӑн нихҫан.та курман! 



' к у н пеь bipa кӑмалла, лайӑх та-харсар пансем тёнчерё 
халиччен пулман!" Хӑранипе у н сасси чётёрет тата ча-
рйна-чарӑна ларать. .Эпир запорожецсем ҫинчен усалли 
мён шутлама пултаратпӑр-ха? Лешсем, Украйнӑра чир-
кӳсене тара илекенсем, вӗсем пирён ҫынсем мар! Тупата 
туршӑн пирӗн ҫынсем мар! вёсем пӗрре те жидсем мар: 
вёсем камсем иккенне шуйттан ҫеҫ пёлет. Вӗсене сур-
малла та кӑларса сирпӗтмелле, ак камсем вӗсем! Акӑ 
вӗсем те ҫавнах калёҫ. Тӗрёс мар-и, Шлема, тёрӗс мар-и, 
Шмуль?! 

„Тупата туршӑн тёрӗс!" кӑшкӑрчӗҫ пӗчӗк ҫеҫ ҫӗлёк 
тӑхӑннӑ, тӑм пек кӑвакарса кайнӑ Шлемапа Ш м у л ь ха
лах хушшинчен. 

,Эпир нихӑҫан та тӑшманпа ҫыхланман. А католик-
сене эпир йышӑнмастпӑр: вёсен куҫне тӗлӗкре те шуйт
тан курӑнтӑр! Эпир запорожецсҫмпе пӗр тӑвансем пе-
кех..." терӗ вӑрӑм жичӗ. 

„Мёскер ! Запорожецсем сирӗн тӑвансем-и?" кӑшкӑр-
чӗ*пёри халӑх хушшинчен : „ӑна кӗтсе илейместёр, ыл-
ханлӑ жидсем! Днепра вёсене, пансем, путсӗрсене пурне 
те шыва путарас!" 

К у сӑмахсем сигнал вырӑнне пулса тӑчёҫ, жидсене 
- аллисенчен ярса тытрёҫ те хумсем ҫинелле ывӑтма пи-

кенчёҫ, пур енчен те сехёрленсе кӑшкӑрни илтёнсе кай
ре; анчах тарӑхнӑ запорожецсем, жидсен пушмакпа чӑл* 
ха тӑхӑнна урисем сывлӑшра чармакланнине курса, кул* 
са кӑна тӑчёҫ. Кӑшкӑрса хӑйне валли инкек тупнӑ мес-
кён оратор, хӑйне сӑхмантан ярса тытсан ӑна хыврё те, 
тӑвӑр та ула-чӑла камзолпа кӑна юлса аллисемпе Буль
ба урисене ыталаса илчё, хӑравҫӑ сассипе ӳкётлеме ты-
тӑнчё: „Аслӑ господин, хисеплё пан. Эпё сирӗн вилсе 
выртна Д о р о ш пиччӗре те пёлеттёмччӗ. Мёнпур рыцарь-
сене илем кӳрекен воинччё. Туроксен аллинчен укҫа 
парса хӑтӑлма тёл килсен, эпӗ ӑна сакӑрҫӗр цехии* 
патӑм" . 

„Эс ман пиччене пёлнё-и?" ыйтрё Тарас. ^ 
„Туната туршӑн пӗлнё:ыр кӑмаллӑ панччё". 
„Эс мён ятлӑ?" 
„Янкель" . 
„ Ю р а т ь " терӗ Тарас, унтан, пӑртак шухӑшласа тӑнӑ 

хыҫҫӑн, козаксене ҫапла каларё: „Ҫакса вёлерме кирлё 

* Ылттӑн монета. 



пулсӑн, жида |;акса велерме кирек-хаҫан т« вйхйт Пуле, 
паян эсир ӑна мана парар". 

Ҫапла каласа Тарас ана хӑйён обозе патне илсе пы-
чб. Унта ун козакёсем тӑраҫҫб. „ Н у , урапа айне кбрсе 
кай, вырт унта, ан хускал, эсир, тӑвансем, жида ан кй-
ларса ярйр". 

Ҫапла каласа вал площаделле кайре. Мӗнпур ҫынсем 
паҫӑрах унта пуҫтарӑнма пуҫланачче. Ҫынсем сасартӑках 
пурте киммисене ҫула кайма хатерлессе пӑрахса ҫыран 
хбрринчен кунталла тухрӗҫ, мӗншбн тесен, вёсен халь 
похода тинеспе мар, типҫбрпе каймалла килсе тухрё , 
вбсене суднӑсемпе козаксен чайкисем* мар, урапасемпе 
лашасем кирлб пулса тӑчбҫ. Хале ентӗ пурте похода 
каясшан пулчбҫ, ваттисем те, ҫамрӑккисем те—пурте 
старшинасем, куреннӑйсем тата кошевой сённипе, за-
порожецсен петбм ҫаре ирӗк панипе тӳрех Польша ҫи-1 

не кайса мбнпур тискерлёхшён, тёнпе козак чысӑнчен 
мӑшкаланӑшӑн тавӑрма, хуласенче пуянлӑх пуҫтарма, 
ялсемпе тырӑ пуссисене ҫунтарма, ҫеҫенхир тӑрӑх хай-
сем ҫинчен инҫене ят сарма сӑмах пачёҫ. Пурте ҫавӑн-
тах пилёкёсене пиҫиххи ҫыхса алла хёҫпӑшал илчӗҫ. К о 
шевой пёр аршӑн ҫӳлерех ӳссе тӑчб. Хале ентё вӑл 
ирбк халӑхан ҫӑмӑлттай шухӑшбсене хӑюсӑррӑн пурӑнӑҫла-
кан ҫын мар. Халь вӑл пурне те пӑхӑнтаракан, деспот, 
ёҫ хушма ҫеҫ пёлекен ҫын пулса тӑчӗ. Хӑйсен камЗлё 
хушнӑ пек тата веҫемсёр гулять туса пурӑнма веренне 
рыцарьсем ретсенче пуҫёсене чыслӑн пӗксе пёр тикӗссён 
тараҫҫе, кошевой приказанисем панӑ чухне вёсем куҫ 
уҫма та хӑраҫҫё, к#шевой хӑйен приказанийесене лӑпкӑн, 
кӑшкӑрмасӑр, васкамасӑр, анчах вата та еҫе пӗлекен ко
зак пек, хЗйён теплён шухӑшласа хунӑ вӑрҫа ёҫёсене пёр-
р е м е ш х у т ҫ е ҫ мар пурӑнӑҫлакан козак пек парса тӑрать. 

„Тёреслӗр, пурне те лайах тербслёр!" тет вӑл: „лав-
семпе тикёт савйчёсене юсӑр, пӑшалӑрсемпе персе па-
хӑр. Хӑвӑрпа тумтир нумай ан илсе тултарӑр: козак пуҫ-
не пёрер кепе те икшер шйлавар, пӗрер чӳлмек кёрпе 
тата тӳнё вир ҫеҫ пултӑр, урӑх никамӑн та нимён те ан 
пултӑр. Лавсем ҫинче мён кирли пурте пулать. Кашни 
козак пуҫне икшер лаша илёр. Тата пер тӑватҫер яхӑн 
вӑкйр илбр, меншӗн тесен, шыв урлӑ каҫнӑ вырӑнсенче 
тата путлӑхсенче вйкӑрсем кирлё пулаҫҫб. Тата, пансем, 

* Кииесем 
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урйнчен ытла йлркелех тытар. Эпё пблетеп, сиревте* 
хӑшперисем усалланса ҫийёнчех сырмалли тӑла валли 
китай сукнисемпе оксамитсене* тӑпӑлтарма тытӑнаҫҫб. 
Ун пек ухмахла йӑлана пӑрахӑр, юбка таврашне мур 
тёпнелле ывӑтӑр; лайӑххи тёлпулать пулсан, хёҫпӑшала 
ҫеҫ илӗр тата червонцӑсемпе кёмёле илёр, мёншён те
сен, вёсем таҫта та вырӑнаҫаҫҫё тата кирек-хӑҫан та кир-
лё пулаҫҫё. Кунсӑр пуҫне, пансем, сире малтанах ҫакна 
каласа хуратӑп : походра кам та пулин ӗҫсе ӳсёрёлсен, 
уншан нимёнле суд та пулмасть: кирек кам пулсан та, 
пбтём ҫарти чи маттур козак пулсан та, ӑна йытта кӑ-
карнӑ пек мӑйенчен обоз ҫумне ҫыхса лартма хушатӑп ; 
ана ҫавӑнтах йытта персе пӑрахнӑ пек иерее пӑрахат-
пӑр, унтан шӑтӑк чавса пытармасӑрах кайӑксене ҫиме 
ывӑтатпӑр, мёншён тесен, походра еҫсе ӳсёрёлекен ҫын 
христиана пытарнӑ пек пытарнине тивёҫлё мар. Ҫамрӑк-
сем! пур ёҫре те ваттисене итлӗр ! Пуля чӗпётсе илес 
пулсан е пуҫран хӗҫ лексен, ӑна пӑхса ан тӑрӑр; пёр 
зарядлӑх тара пёр курка эрех ҫине ярса бҫёр те, вара 
пбтбмпех иртсе каять, лихорадка та пулмасть; аманна 
вырӑн ытла пысӑк пулмасан, ун ҫине ывӑҫ тупанӗ ҫинче 
сурчӑкпа ҫӑрса ҫёр хурӑр, вара вӑл вырӑн типсе ларать. 
Ну, юлташсем, ёҫе тытӑнар, ёҫе, анчах ӑна васкамасӑр, 
лайӑх туса ирттерер!* 

Ҫапла каларё кошевой. Вал хӑйён сӑмахне каласа 
пётерсенех козаксем еҫе тытӑнчёҫ. Пётём Сечь урӑлчё, 
вёсен хушшинче, нихӑҫан та пёр ӳсёр ҫын та пулман 
пек ниҫта та пёр ӳсёр козак та юлмарё. Пёрисем урапа 
туканёсене юсаҫҫё тата ҫёнё тёнӗлсем лартаҫҫб; тепри-
сем лавсем ҫине апат-ҫимӗҫ тултарна михёсем йӑтаҫҫӗ, 
хашпёр лавсем ҫине хӗҫпӑшал тиеҫҫё; теприсем утсемпе 
вӑкӑрсем валли юрӑхлӑ хӑмӑт-пӑяв хатёрлеҫҫё. Пур ҫӗр-
те те лаша ури сасси, тёрёслес тесе пашалсенчен пени, 
хӗҫ таврашёсем чанклатни, вӑкӑрсем мёкӗрни, ҫавӑракан 
урапасем чӑриклетни, калаҫни, кӑшкӑрни, выльӑх хӑва-
лани илтёнсе тӑрать, часах козаксен таборӗ пётём хир 
тарах таҫта ҫитиех чӑсӑлса кайрё. Кам та пулин к у та
бора малтан пуҫласа вёҫне ҫитиччен чупса тухма ш у т 
тытас пулсан, ӑна питех те нумай чупма лекнё пулёч-
ц ё . Пысак мар йывӑҫ чиркӳре священник кёлё туса ирт-
терчё, пурне те тура шывё сапрӗ, пурте хёрес чупту-
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р&С. Табор хускйлеа кайса Сечьран тухма- тытӑнсан, hyp 1. 
лапорожецсем те каялла ҫаврӑнса пӑхрёҫ. Сывӑ пул , 
пирён анне! терёҫ пурте пёр харӑссӑн. гене пек. Турӑ 
сана тёрлё инкекрен сыхласа татар! Сечьран тухса ҫитес 
чух Тарас Бульба хӑйӗн жидне Янкеле курах кайрё. 
Вал, витсе туна пёчёк лавкана кёрсе ларнӑ та, ҫулу-
сем, тар тата козаксене ҫул ҫинче кирлё ытти япала-
сене сутать, вёсене кана мар, кулачпа ҫӑкӑр та сутать. 
„Пӑх-ха шуйттан жидне!" шухӑшларё хӑй тёллён Тарас, 
унтан лашине ун патнелле пӑрса: „Ухмах , эс мён кунта 
ларатӑн? Хӑвна ҫерҫие персе пӑрахнӑ пек персе вёле-
рессе кётетне?" терё. Янкель, к у сӑмахсене илтсен' ун 
патне ҫывӑхарах пырса тӑчё те) аллисемпе темле вӑрт-
тӑн япала ҫинчен пӗлтернё чухнехи пек паллӑ туса ка
ласа хучё: „пан, ан шарла, никама та ан кала: козак-
сен лавӗсем хушшинче манӑн та пёр лав пур; эпё ко
заксене кирлё тёрлё япала турттарса пыратӑп, ҫул та
рах ҫара кирлё япаласене ҫав тери йӳнё хакпа сутатӑп ; 
нимле ж и д сӳтман йӳнё хакпа 'сутатӑп. Тупата туршӑн , 
тупата туршӑн ҫапла". Тарас Бульба, жидсем мёнле ун 
пек пулма пултарнинчен тёлёнсе ал сулчё те, лашине 
табор патнелле уттарчё. 

•Часах Польшӑн пётём кӑнтӑр-хёвеланӑҫ пайё вёҫём-
сёр сехёрленсе тӑма пуҫларё. Пур ҫёрте те : „Запорожец
сем! запорожецсем килеҫҫё!" текен сймахсем илтёнсе 
кайрёс. Ҫӑлӑнма пултарнисем пурте ҫӑланчёҫ, ун чухнехи 
йёркесер те нимскере шута илме пӗлмен ӗмӗр йӑлипе 
вырӑнтан хускалса тарса пётрёҫ. К у ёмӗрте ҫынсем кре-
поҫсем те, керменсем те туман, мёнле май килнё таран 
вӑхӑтлӑха улӑм пӳрт ҫеҫ лартнӑ. Вёсем ҫапла шутлана: 
„тутарсём килсе пӗтёмпех ишсе каяҫҫё пулсан, пирён 
мёншён-ха ҫурт лартса чӑрманас тата укҫа пётерес?" те-
нё.—Пётёмпех пӑтрашӑнса кайрӗ: пёрисем вӑкйрсемпе 
плугсене пйрахса утсем ҫине утланчёҫ те, хёҫпӑшал илсе 
полксене ҫитрёҫ; теприсем выльахсене хӑваласа кайса 
тата мён йӑтса тухма май пуррине йӑтса тухса пытанса 
пётрёҫ. Ҫул ҫинче хӑнасене хёҫпӑшалпа хирёҫ тӑрса 
кётсе илекенсем те пулчӗҫ, анчах нумаййшсем малтанах 
тарса пытанчёҫ. Запорожье ҫарӗ тесе чёнекен чарусӑр 
та харсӑр ҫынсемпе ҫапӑҫма йывӑррине пурте пёлсе тй-
нй. К у ҫарти ҫиелтен пахсан курӑнакан йёркеҫёрлӗх 
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f e чаыннпе ҫ.апаҪу вахатснчс кирле ййркелбх пулна. Лашал-
лисем хайсен учесене ывӑнтармасӑр, ытлашши тарлат-
тармасӑр пыраҫҫё;ҫураннисем урӑ пуҫпа лавсем хыҫҫан 
ӳтса пыраҫҫё. Пётем табор каҫсерен ҫеҫ куҫать, кӑнтӑр-
ла чарӑноа канса тӑрать. Канма весем мёнпур халӑх тух-
са кайнӑ вырйнсемпе нихйҫан ҫын пурӑнман вырӑнсене 
суйласа илеҫҫб. Ун чухне к ун пек пушӑ вырӑнсем нумай 
пулнӑ-ха. Умра кам та пулин пурриие ҫуккине пёлме 
мала лазутчиксемпе рассыльнӑйсем янӑ.—Кусем вара 
шӑп кӑна питех кётмен вырансенче сасартӑк сике-сике 
тухнӑ; вёсем ҫитсен пурин те ҫавӑнтах пурӑнӑҫпа сыв-
пуллашмалла килнё: ялсене пушарсем ярса илнё;ҫар хыҫ-
ҫӑн хӑваласа кайман лашапа ытти выльӑха вырӑнтах вё-
лерсе пётернё. Вёсем, походра ҫӳренинчен ытларах, ӗҫ-
се иртӗнсе ҫӳренё пек пулнӑ. Ҫав хаяр ӗмӗрте запоро-
жецсем пур ҫёрте те тискеррён хӑтланса ҫӳренине курас 
пулсан, халё кашниннех ҫӳҫ-пуҫ вирелле тӑмалла. Вёсем 
пёчёк ачасене вёлернё, хёрарӑмсен кӑкӑрёсене касса кӑ-
ларнӑ, ирёке янисенне чёркуҫҫи таран ура тирёсене сӳнё, 
пёр сӑмахпа каласан, козаксем хӑйсенчен ӗлек мӑшкӑла-
нӑшӑн пурне те шултӑра монетӑпа тӳленё. Пёр монас
тырь прелачё* козаксем ҫывхарса килнине илтсен вё
сене ӳкётлеме хӑйӗн икё монахне янӑ, вёсене вӑл: эсир 
хӑвӑра тытма пӗлместёр, запорожецсем правительствопа 
килёшӳ туна-ҫке-ха, анчах та эсир короле сӑмах панине 
пурӑнӑҫламастӑр, нимӗнле халӑх правине те хисеплеме-
стёр тесе калама хушнӑ . „Ман ятпа тата мбнпур запо-
рожецсен ячӗпе епископа ҫапла калӑр" тенё ҫав монах-
сене кошевой : „вӑл нимён те ан хӑратӑр: халлёхе козак-
с-ем вут чӗртсе чёлём ҫеҫ тивретеҫҫё-ха". Часах вара 
аслӑ аббатствона вӑйлӑ ҫулӑм хыпса илчё, готсен стилё-
пе тунӑ пысак чӳречесем вут ҫулӑмёсем х у ш ш и п е сив-
вён пӑхма тытанчёҫ. Хашпӗр хуласенче гарнизонпа хула 
милицийё ҫине кӑшт шанса тӑнӑ пулсан, сасартӑк вал 
хуласене тухса тарнӑ монахсен, жидсен, хӗрарӑмсен 
ушкӑнӗсем йышлӑн пырса тулаҫҫӗ. Правительство кая 
юлса янӑ пысак мар полксем вёсене шыраса тупаймаҫҫё, 
е козаксемпе пӗрремӗш хут тёлпулсанах хӑранипе мат-
тур лашисем vHHe утланса каялла вёҫтереҫҫё. Тепӗр чух
не королей унччен ҫапӑҫусенче ҫёнтернё нумай cap на-
чальникӗсем хӑйсен вайёсене пӗрлештерсе запорожецсе-
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н е х й р е ҫ гама хатлаяса пӑхаҫҫё. Куята вара ҫамрӑк ко 
заксем ҫапаҫава керсе хӑйсен вӑйбсене тбрёслеҫҫб. Вбсем 
вӑйсӑр ташмана ҫаратса пуясси ҫинчен шутламаҫҫб, хай-
сене ваттисен уменче кӑтартса парассишен ҫеҫ, чаплӑ 
лаша ҫине утланса епанча* ҫаннисене ҫилпе вбҫтерсе пы-
ракан чӑрсӑр та вӗҫкбн ляхпа печченех ҫапӑҫӑва керес-
сишбн ҫеҫ ҫунаҫҫб. К у наука вбсене кӑмӑла кайрб; вбсем 
бнтб ут таврашб, хаклӑ хбҫсемпе пӑшалсем нумаЙ пуҫ-
тарчӗҫ. Пер уйӑх хушшинче тин ҫеҫ тбк-ҫӑм кӑларматы-
тӑннӑ ҫамрӑксем те ҫавтери терекленсе, улшӑнса кайрбҫ, 
чӑн-чӑн ҫитбннб арҫынсем пулса тӑчеҫ. Халиччен вбсен 
сӑн питбнче ҫамрӑк ҫыннӑн ҫемҫе кӑмалб палӑрса тӑнӑ 
пулсан, халб хаяррӑн та вӑйлӑн-курӑнакан пулчбҫ. Ватӑ 
Тарас вара икб ывӑлб те чи маттуррисем хушшинче пул-
нине савӑнса кӑна курса тӑрать. Остап ҫураласса та ҫа-
пӑҫса чаплӑ бҫсем тума ҫуралнӑ тейбн. Вӑл пёр ҫухалса 
каймасӑр тата нихҫан та иккбленсе тӑмасӑр мбнпур хӑ-
рушлӑха, бҫ менле пулса тӑнине куҫ хупса иличченех 
тавҫӑрса илет, ҫав вйхӑтрах хӑрушлӑхран хӑтӑлма май 
тупать, унтан ӑна чи тӗрӗс майпа пбтерсе хурать. Вӑл 
иёрре те вбриленмест, ҫирбм ике ҫулхи ҫын ун пек ҫа-
пӑҫасси питех те сайра пулать. Унӑн кашни хусканавб — 
пблсе тунӑ хускану, вӗсенче вӑл ӳлбм ҫулпуҫб пуласси 
курӑнса тӑрать. Вӑл шӑмшакран та ҫав тери тӗреклб, 
унӑн рыцарьла пахалӑхӗсем чӑн-чӑн арӑслан пахалӑхбсем 
пулса тӑраҫҫб. „ О , к у кайран маттур полковник пулатЫ" 
тет ватӑ Тарас: „Тупата лайӑх полковник пулать, ахаль 
полковник пулмасть, батькона пиҫиххи хушшине чикекен 
полковник пулать!" 

Андрий вбҫӗмсбр пульӑсемпе хӗҫсем шӑхӑрнин музы-
кине итлет. Вӑл хӑйен вӑйне тата ютҫын вӑйне малта-
нах виҫесси, шута илесси мбне пблтернине пблмест. Вал 
ҫапӑҫӑва чуна хӑпартлантарса яракан лайӑх япала тесе 
шутлать. Ҫапӑҫу ӑна бҫкб пекех туйӑнать: ҫыннӑн пуҫб 
хбрсе каять, куҫ умёнчи менпур ҫынсемпе япаласем пӑт-
рашӑнса пбтеҫҫе, ҫын пуҫбсем ыткӑнаҫҫб, лашасем ҫбр 
ҫине шавлӑн пере-пере анаҫҫб, Андрий пульӑсем шӑхӑрнӑ 4 

тата хбҫсем ялтӑртатнӑ хушӑра ӳсӗр ҫын пек малаллах 
вбҫтерсе пырать, пурне те хӗҫпе ваклать, ҫын вакланине 
пбрре те илтмест. Ашшё Андрийран та пбрре кӑна тё-
лбнмен, вал ҫакна курса тӑнӑ: вал, ҫапӑҫу вбрилбхбпе 
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хыпансая, нимрен хӑрама пёлмен ӑслӑ козак та нихаҫан 
кбме хӑяйман чи хӑрушӑ ҫёрелле кёрсе каять, урса 
кайса пёрре ҫапӑҫнипех тёлӗнмелле ҫёнтерӳ тӑвать, ку 
ҫёнтерӳрен вара ҫапӑҫури ват козаксем те шалтах тё-
лёнсе тӑраҫҫё. „ К у та пит маттур, ӑна тӑшман парӑнтарас 
ҫук, Остап пекех мар, сапах маттур, маттур козак ! " тет 
ватӑ Тарас тёлёнсе. 

Ҫар тӳрех Д у б н о хули сине кайма шут тытрё. Унта 
пуян обывательсемпе казна нумай терёҫ. К у н ҫура х у ш -
шинче поход туса та ирттерчёҫ, вара запорожецсем ху
ла патне пырса тухрёҫ. Хула халӑхё мёнпур вӑйпа хирӗҫ 
тӑма шутларӗ. Ҫынсем тӑшмана киле кёртиччен хамӑр 
пӳрт умёсенче, хула урамёсемпе ллощадёсенче вилсе 
выртатпӑр, тенё. Хулана йёри-тавра ҫёр купаласа тунӑ 
ҫӳллё хӳтлёх —вал хупӑрласа тӑрать. К у вал лутрарах 
ҫёрте батарея вырӑнаҫтарнӑ чуя стена, пӳрт е юман т ё > 
ме туса лартнӑ. Гарнизон вӑйлӑ пулнӑ, вӑл хӑй пысӑк ёҫ 
тунине пёлсе тӑнӑ. Запорожецсем ҫине тӑрсах ҫёр вал 
ҫине хӑпарса кайрёҫ, анчах лешсем вёсене картечпа вӑй-
лӑн персе кётсе илчёҫ. Мещансемпе хулари обыватель-
сем те ӗҫсӗр тӑрасшӑн мар курӑнать, вёсем те ушкӑнпах 
вал ҫине хӑпарса кайнӑ. Куҫран пӑхсан, вёсем юлашки 
вӑйё яётиччен ҫапӑҫма хатёрри курӑнса тӑрать; ҫакӑн 
пекех хёрарӑмсем те ҫапӑҫура хутшӑнма шут тытнӑ ; ча
сах запорожецсем ҫине чул катӑкӗсем, пичкесем, чӳлмек-
сем, вёри шыв тата, юлашкинчен, куҫа кӗрекен хӑйӑр 
миххисем ӳкме пуҫларӗҫ. Запорожецсем крепость илме 
юратман; парӑнтарас тесе йёри-тавра хупӑрласа тӑнине 
вёсем хӑйсемшӗн чыҫлӑ ёҫ тесе шутламан. Кошевой ко -
заксене каялла чакма хушрё. „Тӑван пансем, нимех те 
мар, эпир каялла чакӑпӑр, анчах эпир вёсенчен пӗр ҫын-
нине те пулин хуларан тартас пулсан, эпё христианин 
мар, тутар пулам; вёсем, йытӑсем, пурте. выҫӑпа вилсе 
пётёҫ" . Cap, каялла чакса, хула йӗри-тавра вырӑнаҫрӗ, ва
ра ним ёҫ ҫук енне хула тулашёнчи вырӑнсене тустарма 
тытӑнчӗ. Козаксем таврари ялсене, турттарса кёмен 
ҫёмелсене вут тӗрте-тӗрте ячёҫ, ҫурла тёкёнмен тырӑ 
пуссисене хӑйсен лаша кётӗвёсене хӑваласа кёртрёҫ. 
Тырӑ пуссисенче юри тенё пекех тулли пучахсем кашла-
са лараҫҫё, мёншён тесен, вӑл вӑхӑтра ҫӗр ӗҫлекенсем 
пурте хӑйсен ёҫёшӗн вӑйлӑ тырпул пуҫтарса илнё. Хай-
сене пурӑнма кирлё япаласене козаксем мёнле пӗтерни-
яе хула ҫыннисҫм хӑраса, сехёрленсе пӑхса тйчёҫ. Ҫав 



вӑхӑтрах залорожецсем, хула тавра хӑйсен урапйсене 
икё рет лартса тухрёҫ те, Сечьри пекех куреньсемпе 
вырӑнаҫрёҫ. Вёсем хайсен челӗмӗсене туртаҫҫё, ҫапаҫура 
тупнӑ хӗҫпӑшалёсене улӑштараҫҫё, картла тата пёр-пё-
рин урлӑ черетлён сикмелле выляҫҫё, хула ҫине вара 
ним пулман пекех пӑха-пӑха илеҫҫё. Ҫёрле вут ҫунта-
раҫҫё; кашеварсем кашни куреньрех пысӑк пӑхӑр хуран-
семпе пӑтӑ иёҫереҫҫё; вут хунӑ вырӑнсенче ҫёрёпе пёр 
ҫывӑрмасӑр хуралҫӑсем тӑраҫҫё. Анчах часах запорожец-
сем ним ӗҫ ҫукран тата нумай вӑхӑт х у ш ш и урӑлла пу-
раннаран аптрама тытӑнчёҫ. Походсемпе йырӑр ҫапаҫу-
сем ҫук чухне ҫарта зрех хушса пама ирёк паракан йёр-
ке тӑрӑх кошевой эрех порцине икё х у т ӳстерме хушрё. 
Ҫамрӑксем, уйрӑмӑнах Тарас Бульба ывӑлёсем, к ун пек 
пурӑнӑҫа кӑмӑлламарёҫ. Андрий хӑйне самаях кичемён 
тытма пуҫларӗ. „Пуҫупа шухӑшлама пёлместён", тере 
ӑна Тарас: , т ӳ с коэак—атаман пулатӑн; ҫын ҫапӑҫура ҫу-
халса кайманнипе кӑна маттур воин пулса тӑмасть-ха, 
маттур воин хӑйне ӗҫ ҫук чухне те кичем тытмасть, 
пурне те тӳссе ирттерет , эс ӑна хуть те мён ту, вӑл 
хӑйённех перет" . Анчах вёри юнлӑ ҫамрӑк ват ҫынпа 
калаҫса татӑлас ҫук ёнтё. Вёсем—икё тёрлё ҫынсем, пёр 
ёҫ ҫинех урӑх куҫпа пӑхаҫҫӗ. 

Ҫав вӑхӑтрах Товкач ертсе пынипе Тарас полке персе 
ҫитрё; унпа пӗрле икё есаул, писарь тата полкри ытти 
чинсем те килсе ҫитрӗҫ; мёнпур козаксем тӑватӑ пин 
ҫын ытла пуҫтарӑнчӗҫ. Вёсен хушшинче кунта мён пул
са иртнине илтсе никам чӗнмесёрех, лашисемпе хӑйсен 
тӗллӗнех килнисем те сахал мар. Есаулсем Тарас ывӑлё" 
сене ватӑ карчӑк-амӑшё вёсен сывлӑхёшён турра кёлту* 
ни ҫинчен каласа пачёҫ тата иккёшне те Киеври М е ж и -
горски монастырьтен илсе килнӗ кипарислӑ икон тыттар-
чёҫ. Шӑлнёпе пиччӗш, святой иконсене мӑйёсенчен 
ҫакса ячёҫ те, ватӑ амӑшне аса илсе шухӑша кайрӗҫ. 
Амӑшӗ вӗсемшӗн мӗн тесе кёлтурё-ши? Тӑшмана ҫёнтер-
се ҫуралнӑ ҫӗршыва темчул пурлӑхпа, ӗмёрлёх чаппа 
савӑнӑҫлйн тавранма кёлтурӗ-ши е... Анчах пуласлӑха пёл-
ме ҫук ҫав, пуласлӑх этем умёнче мутлӑх ҫийӗпе хӑпар-
нӑ тётре пек тарать. К у тётрелёхре кайаксем ҫуначё-
семпе ҫапса ҫӳлелле те, аялалла та, ӑсран тухнӑ пек вё-
ҫеҫҫӗ, вёсем куҫӗсемпе иёр-пёрне те паллаймаҫҫё, кӑва-
карчӑн хурчкана курмасть, хурчки кӑвакарчӑна курмасть, 



хайён вилёмёнчен аякра вёҫнипе аякра вёҫменнине вара 
никам та пёлмест... 

Остап хӑйне валли еҫ тупса паҫӑрах курень патнелле 
утре. Андрий хӑй те пӗлмест, темшён ун чёрине тӑвар 
пек. Козаксем ёнтё каҫхи апат тума та ӗлкёрчёҫ; паса-
pax тёттём пулса ҫитрё, сывлӑшра июль уйӑхёнчи ытар-
ма ҫук каҫ шӑрши кёрсе кайрё; анчах Андрий куреньсем 
патне каймарё, ҫывӑрма выртмарё, умёнчи мёнпур япала 
сине пёр куҫ илмесёр пӑхса тӑчё. Тӳпере шутсӑр йышла 
ҫӑлтӑрсем вёттёнвёттӗн ҫуталчёҫ. Хир тӑрӑх таҫта ҫитиех 
урапасем лараҫҫё, вёсем ҫумӗнче тикёт тултарнӑ лакӑм-
сем ҫакӑнса тӑраҫҫё, лавёсем ҫинче тӑшмантан туртса 
илне тёрлё пурлӑхпа апат-ҫимёҫ выртать. Урапасем ҫы-
вӑхёнче, урапасем айёнче тата урапасенчен нумай аякра 
курӑк ҫинче пур ҫёрте запорожецсем выртаҫҫё, вӗсем 
пурте илемлё ҫывраҫҫӗ: пёрисем пуҫ айне ҫапнӑ кӗлте, 
теприсем ҫёлёк хунӑ, теприсем пуҫёсене юлташёсен 
айӑкпёрчи ҫине хуна. Хёҫ, хӑй тёллён перекен пӑшал, 
кёске чӑпӑклӑ, пӑхӑр хупӑллӑ, тасатмалли тимёр йёплӗ 
чӗлём. вут кӑлармалли ҫулу кашни козакӑн хӑйён ҫумён-
чех. Йывӑр вӑкарсем урисене хӑйсен айнелле хутлатса 
хурса выртаҫҫӗ. Шурӑрах кӑна пысӑк массӑсемпе вырт-
нӑран, вӗсем аякран хирӗн сёвекрех вырӑнёнче сапаланса 
выртакан кӑвак чулсем пек курӑнаҫҫё. Ӗнтё курӑк хуш
шинчен пур енчен те козаксем йышлӑн харлатни илтё-
нет, хиртен хӑйсен урисене тӑлласа янӑшӑн тарӑхакан 
ӑйӑрсем хыттӑн кӗҫенни илтӗнет. Ытарма ҫук июль ка-
ҫёнче илемпе пёрлех темле хӑрушӑ вӑй пурри туйӑнса 
тӑрать. К у хӑрушӑ вӑй вӑл—ҫунса пӗте пуҫланӑ ялсея 
вут ҫутийӗ. Пӗр тёлте ҫулӑм ҫути васкамасӑр, ан
чах питё хӑватлӑн пӗлёт тарах сарйлать; тепёр 1 ҫёрте 
вӑл, темёнлехыт ҫунакан япала4 тёлпулса, ҫӳлелле сасар-
тӑк ҫилтӑвӑл пек хӑпарса кайрё те ҫӑлтӑрсем патнех ҫит-
се ҫапӑнчӗ, унӑн татӑла-татӑла кайнӑ сыпӑкёсем чи ҫӳл-
ти пёлётсем айӗнче сӳнсе ларчёҫ: Пер ҫӗрте кашни ҫутӑ 
ӳкмессеренех ҫунса хуралса ларнӑ монастырь картезиа-
нецсен усал монӑхӗ* пек харушшӑн курӑна-курӑна каять. 
Тепёр ҫӗрте монастырь сачё ҫунать; тётём айёнчи йы-
вӑҫсем чӑшлатса ҫунни те илтёнет темелле. Вӑйлӑн сик-
се тухнӑ вут ҫути сасартйках .пиҫнё сливӑсен ҫыххине 
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хёрлён-кӑвакӑн ҫутатса ярать е унта та кунта сара rpy-
шӑсене хёрлё ылттӑн тёслё туса кӑтартать. Ҫавӑнтах 
вёсен хушшинче пӳрт стенинчен е йывӑҫ тураттинчен 
ҫакса янӑ мӗскён ж и д е монах ӳчё, ҫурт-йёрпё пёрле 
вутра ҫунаканскер, хура тёслён курӑнса каять. Вут ҫийё-
пе аякра кайӑксем явӑнса ҫӳреҫҫё, тем анлӑш вут ҫутин-
че вёсем вӗтё кӑна тёксём херес купи пек курӑнаҫҫё. 
Йёри-тавра хупӑрласа илнё хула ыйӑха кайнӑ пек кура-
нать; чаплӑ ҫуртсен шӗвӗр тӑррисемпе ахаль пӳрт тӑр-
рисем тата тёкмесем аякри пушар ҫутипе ҫутала-ҫутала 
илеҫҫё. Андрий козаксем ҫывӑракан вырӑнпа утса тухрё . 
Хуралҫӑсен вучахӗсем халь-халь сӳнсе ларас пек ҫунаҫ-
ҫё, хуралҫисем вара пӗтём козак аппетичёпе пӑтӑпа ҫа-
мах ҫисе тултарнӑ хыҫҫӑн ҫывйрма выртнӑ. Вӑл ҫакӑн 
пек тимсёрлёхрен тӗлёнсех кайрё, юрать ҫывӑхра нимӗн-
ле вӑйлӑ тӑшман та ҫук та, никамран та хӑрамалла мар 
тесе шутласа илчё. Юлашкинчен вӑл хӑй те пёр лав пат-
ве пычӗ те, ун ҫине хӑпарса ҫурӑм ҫине чӑсӑлса вырт-
рӗ, аллисене каялла ярса хутлатса пуҫ айне<хучб; анчах 
ҫывӑрса каяймарё, чылайччен пӗлёт ҫинелле пӑхса вырт-
рб: вӑл паҫӑрхи пекех пӗтёмпех ун умёнче; сывлӑш таса 
та уҫӑ;пӗлёт тӑрӑх пиҫиххи пек иртекен Акӑр ҫулёнчи* 
йышлӑ ҫӑлтӑрсем ҫап-ҫуттӑн курӑнаҫҫб. Вахӑтӑн-вӑхӑтӑн 
Андрий тёлёрнё пек пулать, вара пбр вӑхӑт х у ш ш и у н 
умёнчи пӗлёте темле ҫӑмӑл тётӗре хупласа лартать, ун
тан вӑл каллех тасалать те пётём талккӑшёпех курӑна-
кан пулать. 

Ҫав вӑхӑтра ӑна ун умёнче темле ҫын пичё курӑннӑ 
пек туйӑнса кайрё. К у тёлёк пуле, вӑл часах сирёлет 
пуле тесе шутласа, Андрий куҫёсене ытларах уҫрӗ те 
хӑйён тёлӗнче чӑнах та темле типсе начарланса кайнӑ 
питлё ҫын тӑнине, вӑл ӑна тӳрех куҫран пӑхнине курчё . 
Пуҫ ҫинчи хура 'пёркенчёкё айёнчен ҫыннӑн сапаланса 
кайнӑ вӑрӑм та кӑмрӑк пек хура ҫӳҫӗ тухса тӑрать: ку
се хӑйре евӗрлё ҫутӑпа йӑлтӑртатни тӑрӑх тата аякра-
нах палӑракан пичё вилнё ҫыннӑнни пек тёксём пулни 
тӑрӑх ӑна, чёрё ҫын вырӑнне йышӑниччен, вилнё ҫын мел
ки вырӑнне йышӑнма пулать. Андрий аллине тӳрех пӑ-
шалё патне чӑсрё, унтан чётрекен сасӑпа каласа хучё : 
„Кам эсё? усал сывлӑш пулсан, куҫран ҫухал, чёрё ҫын 
пулсан, халь шӳт тума вахӑт мар-~пёрре персех вблер-
се пӑрахӑп" . 

* | 1 А к ӑ р к ҫ у л * - - Х у р к » й ӑ к ҫуд*. 
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Кӑна хнрёҫ мёлке иӳрнине тутисем патне тытрё, вӑл 
кунпа ан шарла тесе тархасланине пёлтересшён пулчӗ 
курӑнать. Андрий аллине вӗҫертсе ун ҫине тннкерсе 
пӑхма тытӑнчӗ. Ҫӳҫӗ вӑрӑм пулнӑран, мӑйёнчен тата 
уҫӑларах таракан тёксем ӳтлӗ кӑкӑрёнчен вӑл ку ҫын 
хёрарӑм нккенне палласа илчӗ. Анчах вӑл кунта ҫурал-
са ӳснӗ хёрарӑм мар: ун пичё пӗтёмпех тёксём, вӑл ну
май хёнхур тӳснёрен пёркеленсе пётнё, питшӑммисем 
тулалла тухса тӑраҫҫё, питҫймартисем путса кёрсе каи
на, хёсёк куҫёсем пӗкё пек ҫӳлелле авӑнса каяҫҫё. Пӑх-
нӑҫемён вӑл ун сӑн-пичё паллакан ҫын сӑн-пичё пулнине 
ытларах т у я пуҫларё. Юлашкинчен вӑл чӑтса тӑраймарё: 
„Кала, кам эсё? Эп сана таҫта курман-и?" тесе ыйтрӗ. 

„ И к ё ҫул каялла, Киеврй" . 
„Икӗ ҫул каялла, Киевра?" тере Андрий, бурса пурӑ-

нӑҫёнчен мен те пулин аса илме тӑрӑшса. Вӑл ун ҫине 
тепёр хут тинкерсе пӑхре те сасартӑк мёнпур сасӑпа 
кӑшкӑрса ячӗ: „Эсё тутар хёрарӑмё! воевода хёрён слу
жанки! . . " 

„ Ч ш ш ! " терӗ тутар хёрарӑмӗ, аллиҫене тархасланӑ 
чухнехи пек тытса, пётём шӑмшакепе чётресе тата 
Андрий хытӑ кӑшкӑрнӑран кам та пулин вӑранмарё-и 
тесе каялла ҫаврӑнса пӑхса. 

я Кала , кала, эс мёншён кунта?" ыйтрё Андрий 'аран-
аран сывласа тата ҫав тери хумханнӑран чётрекен сасӑпа 
пӑшӑлтатса: «панночка ӑҫта, пурӑнать-и?" 

я В ӑ л кунта, хулара". 
„Хулара?" терё Андрий, хӑйне кӑшкӑрса яма тӑнӑ 

ҫёртен тытса чарса. Сасартӑк вал пётём ҫанҫурӑчёпе 
вёриленсе кайрё. „Вал мёншён хулана юлнӑ вара?" 

„Мӗншён тесен, пан старик хулара: вӑл ёнтё ҫулта-
лӑк ҫурӑ Дубнора воевода пулса пурӑнать" . 

„ М ӗ н , вӑл качча тухнӑ-и? Кала часрах, мӗн эс хӑвна 
темле тытатӑн?, Вал мёнле халь?..* 

я Вӑл ёнтё иккёмёш кун нимён те ҫимен". 
„Мёнле! " 
„Хула ҫыннисен нумайранпа ёнтё никамӑн та пёр та-

тӑк ҫӑкӑр ҫук. Пурте такҫантанпах ҫёр кана ҫиеҫҫё". 
Андрий хытса тёлӗнсех кайрё. 
„Панночка сана хулан ҫёр купаласа туна_валӗ ҫинчен 

запорожецсемпе пёрле танине курнӑ. Мана вал ҫапла 
каларё: „кай та рыцаре пёлтер: мана астӑвать пулсан, 
вял ман патйма килтёр, астумасть пулсан, сана ман ватӑ 
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анне валли татак ҫӑкӑр патар, мёншён тесен, эпё анне 
хам ҫумрах вилнине курасшӑн мар. Луччё эпё малтаи 
вилем, вӑл ман хыҫҫӑн вилтёр; ун чёркуҫҫийбсемпе ури-
сенчен тытса пуҫҫап. Унӑн та ватӑ амӑшё пур, ун ячё-
пе патӑр" , терё. 

Нумай туйӑм вӑранса ҫулӑмланчӗ ҫамрӑк козак ка-
кӑрёнче. 

„Эсё мӗнле кунта тӑратӑн-ха? мёнле килтён всё?* 
„Ҫӗр айёнчн ҫулпа*. , 
„Ҫёр айёнче ҫул пур-и?* 
. П у р ' . 
„Аҫта?* 
„Эсё хӑвӑррӑннисене пёлтерместён-и, рыцарь?* 
„Святой хересе чуптуса сӑмах паратӑп!* 

, „Чанка ҫыранпа анатӑн та, ҫырма кукӑрё урлӑ каҫа-
тӑн, ҫнвӑнта, тип хӑмйш патёнче". 

„Турсх хулана тухать-и вара?* 
„Тӳрех х \ л а монастыре патне т у х а т ь " . 
„Айда, айда часрах!" 
„Анчах Христос ячёпе тата святой Мария ячёпе пёр 

татӑк ҫӑкӑр пар!" 
„Юрать , пулать. Ҫакӑнта лав патёнче тӑр е луччё ун 

сине вырт: сана никам та курас ҫук, пурте ҫывӑраҫҫё 
эп халех килетёп" . 

Вал вара хӑйсен куренён апат-ҫимёҫёсем выртакан 
лав патне кайрё. Ун чёри сиксе тапать. Вӑл сасартӑк 
хӑйён мёнпур иртнё пурӑнӑҫне, походсем вӑхӑтёнче 
козаксемпе пёр вырӑнта тйнӑ чухнехи тата хаяр ҫапӑ-
ҫусенче пулнӑ хушӑра манӑҫа тухнӑ мӗнпур пурӑнӑҫне 
аса илчё, к у асаилӳ вара унан хальхи пурӑнӑҫне хупла-
са лартрё. Ун куҫё умне тёксӗм тинёс авӑрёнчен ишсе 
тухнӑ пек каллех мӑнкӑмӑллӑ хӗрарӑм тухса тӑчё; куҫа 
каллех ун ытарма ҫук аллисем, куҫӗсем, кулса тӑракан 
тутисем, кӑкӑрӗ ҫине кӑграланса анакан тӗксём мӑйӑр 
тӗслё ҫӑра'ҫӳҫёсем, хёр шӑмшакӗн мёнпур килёшӳллё 
вырӑнёсем курӑнса кайрёҫ. Ҫук , ун кӑкӑрёнче ку аса-
илӳсем сӳнмен, пётсе ларман, вёсем ытти хӑватлӑрах 
туйӑмсене ҫеҫ вӑхӑтлӑха ҫул панӑ. Вёсемпе ҫамрӑк к о 
зак час-часах хӑйён тутлӑ ыйхинче тёлёкре аташнӑ, 
час-часах, вӑрансан, вӑл вырӑн ҫинче ку тёлёк мёне пёл-
тернине ӑнланмасӑр ҫывӑрмасӑр выртнӑ. 

Вӑл утать, ҫав вӑхӑтрах, вӑл ӑна тепре курасси ҫин-
чен шутласанах, ун чёри тата хытӑрах тапма пикенет. 
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ҫ«мрӑк чёркуҫҫисем чётресе каяҫҫё. Лав патне пырса 
тарсан вӑл хӑй мёншён килнине те манса кайрё: аллипе 
ҫамкине нумайччен сӑтӑркаласа хӑйне мён кирлё пулни-
не аса илме тӑрашрё. Юлашкинчен шартах сиксе хӑра-
са ӳкрё: ӑна воевода хӗрё ҫак вӑхӑтра выҫӑпа вилессён 
туйӑнса кайре. Вал лав патнех пырса хулхушшине те-
миҫе хура ҫӑкӑр илче; анчах ҫавӑнтах ку нимёне тирке-
мен вӑйлӑ запорожец ҫиекен апат уншӑн, ачашскершӗн, 
хытӑ та юрӑхсӑр апат пулмё-ши тесе шутларӗ. Кунта 
вал ёнер кошевой кашеварсене виҫҫё пёҫерме ҫитекен 
хуратул ҫӑнӑхне пёрре пӑтӑ пёҫерсех пётернёшён ӳпке-
лесе каланине аса илчё. Хурансенче патӑ пулё тесе вӑл 
ашшен походсем вӑхӑтёнче илсе ҫӳрекен пёчёк хуранне 
туртса кӑларче те, унпа хайсен куренён кошевойё пат
не утре. Вӑл вунӑ витре кӗрекен икё хуран пагёнче 
ҫывӑрать, хуранесем айенче кёл те сивенмен-ха. Пёш-
кёнсе пӑхса вёсем иккёшё те пушах иккенне курче те 
теленсех кайре. Пётӗм пӑтта ҫисе яма тёлёнмелле хы-
рӑм кирлё; ахаль те вёсен куренёнче ҫыннисем те ытти 
куреньсенчинчен сахалтарах. Вӑл ытти куреньсен хура-
нёсене пыра-пыра пӑхре—пур ҫёрте те пуш-пушах. Ирек-
сёрех ун пуҫне ваттисен: „Запорожецсем вёсем пбчӗк 
ачасем пекех: сахал пулсан—ҫисе яраҫҫё, нумай пулсан 
та нимён те хӑвармаҫҫё" текен сӑмахёсем килсе кечёҫ. 
М ӗ н тӑвас? Таҫта, ашшё полкён лавё ҫинче, пёр мона
стырь пекарьнине ҫаратна чух тупнӑ шурӑ ҫӑкӑр миххи 
пулмаллаччё. Вӑл тӳрех ашшё лавё патне пыче, анчах 
миххи лав ҫинче ҫук : Остап ӑна хӑйӗн пуҫайне хунӑ та, 
лав патне ҫёр ҫине чӑсӑлса ӳксе, ҫав тери хыттӑн хар-
латтарса ҫывӑрать. Вӑл ӑна хӑрах алӑпа картах туртрб, 
Остап пуҫё ҫёрелле персе анче, унтан вӑранса тӑрса 
ларчӗ те ыйӑх тёлешпе петем вӑйпа кӑшкӑрса яче: „ А н 
вёҫертёр, ан вёҫертер шуйттан ляхне! тытӑр лашине, 
лашине тытӑр " !—„Ан кӑшкарнӑ пул , вёлеретёп эп сана!" 
терё Андрий хӑраннпе хыттӑн. Вӑл ӑна миххипе хӑмсар-
са илчё. Анчах та Остап ахаль те тек чёнмерё, шӑплан-
че те, харлатнипе хӑй пуҫвӗҫенчи курӑка хумхатса ҫы-
вӑрма пикенчӗ. Остап телекре аташса козаксенчен кама 
та пулин вӑратмарӗ-и тесе, Андрий сыхлануллан йёри-
тавра ҫавӑрӑнса пӑхрӗ. Ҫывӑхри куреньре пӗр вӑрӑм сус
ле козак пуҫне ҫёклесе пӑхнӑ пек пулчё, вал та часах 
каллех ҫӗрелле пёшкёнчӗ. Пёр икё минут тйхтаса тӑна 
хыҫҫӑн Андрий хайен миххипе малалла утре. Тутар хӗр-



•арӑмӗ еывламасӑр тенё пек выртать. .Тӑр , кайрамӑр! 
ан хӑра, пурте ҫывӑраҫҫё. Эп ҫакна пӗтёмпе илеймесен, 
эсё ҫак ҫӑкӑрсенчен перине те пулин йӑтайӑн-и?" Ҫапла 
каласа вӑл михӗсене ҫурӑм ҫине хучё, иртсе пынӑ чухне 
пёр лав ҫинчен тепёр вир миххи сӳсе илчё, тутар хё.р-
арӑмне пама шутланӑ ҫӑкӑрёсене те хулхушшине хёс-
терчё те, йывӑр пулнӑран кӑшт пёкёрӗлсе, ҫывӑракан 
запорожецсен речӗсен хушшипе паттӑрӑн малалла утрё . 

„Андрий! " терё ватӑ Бульба, вӑл хӑйён тёлёнчен ирт
нё чухне. Андрий чёри тапма чарӑннӑ пек пулчё, вал 
тӑпах тӑчё те пётӗм шӑмшакёпе чӗтресе: 

— „ М ӗ н вара?" терё. 
„Санпа перле хёрарӑм пырать! тӑрсан, асту, айӑкпёр-

чисене хуҫатӑп. Хёрарӑмсем сана ырри патне илсе пы-
мёҫ!" Ҫапла каларё те, пуҫне чавси ҫине таянтарса, пӗр-
кенчёкпе витённё тутар хёрарӑмне тинкерсе пӑхма пуҫ-
ларё. 

Андрий, ашшё ҫине пӑхма хӑяймасӑр, ни чӗрӗ, ни 
вилӗ тӑчё. Унтан, пуҫне ҫёклесе ун ҫине пӑхрё.те , вара 
Бульба пуҫне чавси ҫине хурса ҫывӑрса кайнине курчё. 

Вӑл сӑхсӑхрё. Унӑн хӑрани хӑй хӑраса ӳкнинчен те 
хӑвӑртрах иртсе кайрё. Тутар хёрарӑмё ҫине пӑхса илес 
тесе ун еннелле ҫаврӑнсан, вӑл тутар хёрарӑмё хӑйён 
умёнче пӗркенчёкпе витнё тёксӗм гранитлӑ статуя пек 
тӑнине курчё, аякри шурӑмпуҫ ҫутийё унӑн вилнё ҫын-
нӑнни пек туйӑнакан куҫёсене ҫеҫ ялкӑштарса илчё.Вӑл 
ӑна ҫаннинчен-туртрё те , вара вёсем вёҫёмсӗр каялла 
ҫавӑрӑна-ҫавӑрӑна пӑхса иккёшё те малалла утрӗҫ. Юлаш-
кинчен, сёвек. вырӑнпа чӑнкӑ ҫыранлӑ айлӑма анчёҫ. К у 
айлӑм вырӑн тӗпёнче ҫырма йӳппи ӳркенчёклӗн юхса 
выртать, ун ик айӑккипе тӗмескесем йышлӑн ларса тух-
нӑ тата хӑмӑщ ӳссе ларнӑ. Айлӑма анса ҫитсен, вёсем 
запорожецсен таборе йышӑнса таракан хир енчен пачах 
курӑнми пулчёҫ. Андрий ҫавӑрӑнҫа пӑхрӗ те ҫакна кур
чё: ун хыҫёнчи сёвек ҫыран пётӗм хире ҫын ҫӳллёшён-
чен те ытларах тӳрё стена пек хупӑрласа тӑрать, ун 
ҫийёнче темиҫе хирти курӑк туни ҫилпе силленкелет, 
тӳпере таса ылттӑн тёслё ҫурла пек уйӑх чалӑшшӑн хӑ-
парса пырать. Ҫеҫенхир енчен вёрекен ҫил ҫутӑличчен 
вӑхӑт нумай юлманнине систерет. Анчах ниҫта та аякра 
автан авӑтни илтёнмест: хулара та, унӑн ҫаратса пӗ-
тернё таврашӗнче те тахҫанах ёнтё пёр автан та юлман. 
Пысӑк мар пӗрене тарах утса вёсем ҫыран урлӑ каҫрёҫ 
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t e леш енчи хысӑрая та ҫӳллё чӑнка хысак патне тух* 
рёҫ. К у н т и хысак хула крепоҫён тёреклё те шанчӑклӑ 
вырӑнё пулса тӑрать темелле, ахаль мар ку тӗлте тӑпра 
купаласа хӑпартна вала лутрарах тунӑ тата ун урлӑ гар
низон та курӑнмасть. Анчах кӑшт леререхре монастырей 
хулӑм стени йӑтанса ларать. Чӑнка ҫырана пӗтбмпех 
хытхура сырса илнё, ҫыранпа ҫырма йӳппи хушшинчи 
лапамра вара ҫын ҫӳллӗш таранах хӑмӑш ӳсет. Чӑнкӑ 
хысак ҫийёнче тахҫан ӗлӗк пахча йёри-тавра тытнӑ кар-

•та юлашки курӑнать: ҫывахрах сарлака ҫулҫӑллӑ хупах 
ӳсет, ун хушшипе мӑян аври, талпиҫен тата пуринчен 
ҫӳллё ӳссе кайнӑ хӗвелҫаврӑнӑш курӑнать. Кунта тутар 
херарӑмё хайӗн уринчи ҫӳллё кёлеллё аттине хыврё те, 
кепине асӑрхануллӑн пуҫтарса илсе, шывпа тулнӑ пут
лах тӑрӑх ҫаруран утма тытӑнчӗ. Хӑмӑш хушшипе пыр
са, вёсем ҫапӑпа тёрлё хытхура купаласа хунӑ вырӑн 
патне ҫитсе чарӑнчёҫ. Ҫаппа сирее вёсем ҫӑкӑр пёҫере-
кен кӑмака ҫӑварёнчен пысӑках та мар шӑтӑк шыраса 
тупрёҫ. Тутар хёрарӑмё, пуҫне пёкёртсе, чи малтан кёр
се кайрё; ун хыҫҫӑн, хӑйён миххисемпе кёме май пул-
тар тесе ытларах пӗшкёнсе, Андрий утре, вара часах, 
иккёшё те сём тёттём шӑтӑка кёрсе тӑчёҫ. 

•Hf.V • • • 
V I 

Хӑйӗн ҫӑкӑр миххисемпе Андрий ҫёр айёнчи тёттём 
те хёсёк коридорта тутар хёрарӑмӗ хыҫҫӑн аран-аран 
утса пырать. „Часах ҫутга тухатпӑр" , терё тутар хера-
рӑмё: „эпе лампа ҫутса хӑварнӑ вырӑна ҫитетпёр" . 

Чӑнах та тёттем ҫёр стенисем пёчёккӗн ҫуталма ты-
танчёҫ. Вёсем часовня пек япала ларакан пысӑках мар 

^плошадкӑна ҫитрёҫ. Стена ҫумне алтарьти престол 
Ввӗрлё ансӑр сётел выранаҫтарса лартнӑ, ун . тёлёнче. 
I католик тёнен турЯ амӑшён пачах якалсэ, тёссёрленсе 
кайнӑ иконё курӑнать. Ӑна икон умне ҫакса хунӑ пысӑк 
мар кӗмел лампадка кӑшт ҫеҫ ҫутатса тӑрать. Тутар 
херарӑмё пёшкӗнчё те ҫӗрти пЗхӑр лампӑна алла илчё; 
лампи ҫинҫе те ҫӳллб тёплё, айӑккинче ун сӑнчӑрпа 
ҫыхса лартнӑ хёскӗч, вутне вӑйлатмалли шпиль тата 
сӳнтермелли тимёр ҫакӑнса тӑрать. Вӑл ӑна алла илсе-
нех лампадкӑран тивретсе ҫутса яче. Ҫутӑ самаях.вӑй-
ланчё, весем вара пёрре хӑйсем ҫине ӳкекен ҫутӑпа 
лайаххӑнах курӑнса, тепре хӑйсем хыҫҫӑн кӑмрӑк пек 



мелке хӑварса Герардв delia no t l l " картининчи ҫьШСем 
евер утса пычӗҫ. Рыцарён вересе таракан вӑйпа ҫам-
рӑклӑха палӑртакан таса та хитре пичӗ ҫумёнче тутар 
хёрарӑмён йывӑр пуранӑҫпа петне, шуралнӑ пичӗ пачах 
урӑхла куранать. Ҫер айенчи ҫул кӑшт сарӑлма тытӑн-
чӗ, халь ёнтё Андрий хӑйён пӳне тӳрёрех тытса утма 
пултарать. Вӑл ҫак Киеври ҫер хавӑлесене аса илтере-
кен стенасене интересленсех пӑхкаласа пыче. Киеври 
ҫёр хӑвӑлесенчи пекех кунта та стенасем шалалла кбре-
кбре кайни курӑнать, унта-кунта тупӑксем тараҫҫӗ, вы-
рӑне-вырӑнӗпе ҫемҫелсе кайнӑ ҫӑнах пек саланакан этем 
шӑммисем те тӗл лулаҫҫӗ. Святой ҫынсем кунта та пул-
нӑ имеш, кунта та вӑрҫӑсемпе инкекрен тата тёрле ас-
кӑн еҫрен тарса, пытанса пурӑннӑ имӗш. Теллен-теллен 
ҫбр питех те нӳрлӗ: тепер ҫёрте весем шыв тӑрӑхах 
утаҫҫӗ. Ывӑннипе аптӑра аптӑра ӳкекен тутар хӗрарӑмне 
канма парас тесе, Андрий час-часах чарӑна-чарана тӑ-
рать. Пер татӑк ҫакӑр ҫини ун апатран писнб хырӑмне 
ыраттарма ҫеҫ пуҫларё, вӑл вара темиҫе минутлӑха вы-
рӑнтан хускалаймасӑр чарӑна-чарӑна тӑче. 

Юлашкинчен весем хӑйсен уменче пысӑк мар тимӗр 
алӑк пуррине курчӗҫ. „ Н у , тавах турра, эпир ҫитрӗмер", 
терё тутар хӗрарӑме вӑйсӑр сасӑпа. Вӑл алӑка шаккас 
тесе аллине ҫеклере, анчах ун шаккама вӑй ҫитмере. 
Андрий ун вырӑнне алака хыттӑн шаккарӗ; алӑк леш ен-
че пушӑ вырӑн пулнӑ май, вӑл хыттӑн янараса кайрё. 
Ҫавӑнтах янӑрана сасӑ ҫӳллӗ маччана ҫитсе ҫапанче 
курӑнать: вал улшӑнна пек пулче. Тепер икё минутран 
ҫӑраҫҫи чӑнкаргатни илтёнчё, тахашё пусма тӑрӑх анма 
тытӑнчӗ пулмалла. Юлашкинчен алӑка уҫрӗҫ; вӗсене тӑ-
вӑр пусма ҫинче аллинче ҫӑраҫҫисемпе ҫурта тытса та
ракан монах кётсе илче. Католик монахне курсан Анд
рий хӑй сисмен ҫертенех тапах чарӑнчё (козаксем като
лик тенён монахесене ҫавтери кураймаҫҫё, вбсене жид-
сене херхеннё чухле те херхенсе тамаҫҫӗ). Запорожье 
козакне курсан, монах та кашт каялла чакре; анчах ту
тар херараме анланмалла мар каланӑ сӑмахсем ӑна са-
маях лӑплантарчеҫ. Вӑл вӗсене ҫутатса тӑчё, вбсен хыҫ-
ҫӑн алӑка питӗрче, унтан пусма тарах ҫӳлелле илсе кай
ре. Весем вара монастырьти чиркёвен ҫӳллё те тексӗм 

* Герард Гонтгорст (1592—1662)—Голланда художнике . Вӑл каҫхи 
кьртинйсеве, ҫуртасемпе тьта фзкелсемпе сутлтнӑ япаласене ӳкерме 
к)рат«4, ҫавӑнпа l n » della nottl (ҫӗрлехи ҫын) тесе яг и»нӑ. 



маччи айне пырса тӑчёҫ. Ҫӳллӗ шанталсемпе* тата сур* 
тасем лартса тултарнӑ пер алтарь умёнче священник 
чёркуҫҫи ҫинче тӑрса шӑппӑн турра кӗлтӑвать. Ун ҫы-
вӑхёнче икё енче те вӑрӑм кӑна кӑвак плащ тумтир тӑ-
хӑннӑ икё ҫамрӑк клир ҫынни священник пекех черкуҫ-
ҫи ҫинче тӑраҫҫё. Вёсем аллине шурӑ чӗнтерлӗ шеми
зетка* * тата кадила тытнӑ. Священник турӑран пулма 
пултарайман япала ыйтать: хулана ҫӑлма, ҫынсен хуҫӑл-
нӑ кӑмӑлне тӗреклетме, вёсене тӳсём пама, ҫер ҫинчи 
инкексемшӗн ӳпкелешсе вӑйсӑррӑн макӑрса пурӑнма сё-
некен усал вӑя хӑваласа яма ыйтать. Темиҫе хёрарӑм, 
к у ҫ умне телекре тухса таракан мёлкесем пек курӑна-
канскерсем, ывӑнса халтан кайнӑ пуҫёсемпе хӑйсем 
умёнче таракан тенкел хыҫёпе тёксём йывӑҫ сак ҫине 
таянса, 'чёркуҫленсе ларнӑ, колоннӑсемпе пилястрсем 
ҫумне таянса ҫакӑн пекех темиҫе арҫын чёркуҫленсе 
тӑраҫҫе. Алгарь тарринчи темисе тёслӗ кантӑклӑ чӳре-
че ирхи шупка ҫутапа ҫуталчё, ун витер урайне лап-лап 
кӑвак, сарӑ тага ытти теслӗ ҫутасем ӳкрёҫ , вёсем са-
сартӑках теттём чиркёве ҫутатса пӑрахрёҫ. Таҫта шала 
керсе каякан алтарь пёр тӑруках ялкӑшма пуҫларб, сыв-
лӑшра, ҫутӑра, кадила тётёмё пелӗт пек чарӑнса тӑче. 
Ҫутӑ чиркёве мёнле улӑштарса пынине Андрий тёттём 
кетесрен тблбнсе пӑхса тӑче. Ҫав вӑхӑтра пётбм чиркб-
вепе орган кӑшкӑрни чаплӑн илтбнсе кайрб; ун сасси 
ӳснеҫемӗн уссе пичб, аслати авӑтнӑ пек йывӑррӑн кӗр-
леме тытӑнчб, сасартӑк пелбте ҫитес пек хӑпарса кайса, 
шёвбр мачча айбнче хӗрачан ҫинҫе сасси пек янӑраре, 
унтан каллех йывӑррӑн кӗрлеме пуҫласа чарӑнса ларче. 
Аслати керлевё пексасӑ шёвер мачча айӗнче чылайччен 
кӗрлере, Андрий вара хӑватлӑ музыкӑна ҫӑварне карсах 
итлесе тӑче. 

Ҫав вӑхӑтра вӑл хӑйне такам сӑхман аркинчен турт-
нине туйса илчб. „Кайма вӑхӑт", терё тутар хӗрарӑмб. 
Вбсем никам куҫ умне курӑнмасӑр чирку витӗр тухрӗҫ те 
чиркӳ умӗнчи площаделле анчбҫ. Тӳпере паҫӑрах шурӑм-
пуҫ ҫӗкленнб бнтӗ: пур ҫере пӑхсан та хевел халь-халь 
тухасси курӑнать. Тӑваткӑл площадь пуш-пушах; ун вар-
ринче йывӑҫ сбтелсем те юлнӑ-ха, весем кунта hep эрне 
каялла кӑна апат-ҫимёҫ пасарё пулнине кӑтартса параҫҫЬ. 
Ун чухне урамсене ним те сарман, ҫавӑнпа та унта к у п и -

• Ш з н г а л — и к о н с е м умне ҫурга лартмадли яаала. 
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купипе пылчак хытса ларнӑ. Площадь йёри-тавра пёр 
хутлӑ пысӑк мар ҫуртсемпе тӑм шӑлса тунӑ ҫуртсем ла-
раҫҫӗ; вёсен стенисем хушшинче ҫурт ҫӳллёш сӑвайсемпе 
юпасем тата вёсем урлӑ хунӑ каштасем курӑнаҫҫё; ун 
чухне обывательсем хӑйсен ҫурчӗсене ҫавӑн пек тунӑ, 
ӑна Литвапа Польшӑн хӑшпёр вырӑнӗсенче халё те курма 
пулать. Вёсен тӑррисем ҫав тери чӑнкӑ, ^йӑккнсенче 
вак чӳречесемпе шӑтӑксем нумай. Площадён пёр енче, 
чиркӳ ҫывӑхёнче, ытти ҫуртсенчен пачах уйӑрӑлса тара
кан пысӑк пӳрт капланса ларать, ку хула магистрачё е 
правительствен мӗнле те пулин ҫурчё пулмалла. Вӑл икӗ 
хутлӑ, ун тӑррине икё аркӑллӑ бельведер туса лартнӑ, 
унта часовой тӑрать; ҫивитти ҫине пысӑк сехет цифер-
блачё вырӑнаҫтарнӑ. Площадьре пёр ҫын та ҫук пек туйӑ-
нать; анчах Андрия темле йынӑшнӑ сасӑ илтённё пек 
пулчӗ. Йёри-тавра тинкерсе пӑхсан, вӑл леш ен.че ик-виҫ 
ҫын ҫер ҫинче пёр хускялмасӑр тенӗ пек выртнине кур
чё. Вал ку ҫынсем ҫывӑраҫҫӗ-и е вилнёскерсем-и тесе ку-
ҫӗсене тинкерчё, анчах ҫав вӑхӑтра хӑйён ури айӗнчи 
темёнле япаларан такӑнчё. К у вӑл хёрарӑм вилли пулчё, 
хёрарЗмё жидовка пулас. Унӑн улшӑнса кайнӑ начар сӑн-
питӗнчен ӑна ҫамрӑк теме май пулмасан та, хёрарӑмё 
самаях ҫамрак курӑнать-ха. Пуҫне вӑл хёрлё пурҫӑн тутар 
ҫыхнӑ пулнӑ; ун айёнчен тӑхӑннӑ ӑшӑ калпакӗн хӑлха тё-
лёнче икё рет мерчен чулёпе ахаль шӑрҫасем ҫуталаҫҫӗ; 
туртӑнса таракан шӑнӑрла типе мӑйне калпак айӗнчен 
тухса кайнӑ ҫивётленё ик-виҫӗ ҫӳҫ кӑтри витсе тӑраҫҫӗ. 
Унпа юнашар ача выртать, вал аллипе хӗрарӑмӑн типсе 
кайнӑ чёччинчен ярса илнӗ,' унта сёт ҫуккишӗн тарӑхса 
ӑна хӑйён пӳрнисемпе пӑчӑртаттарса тытнӑ. Вӑл ёнтё 
иёме те, кӑшкӑрма та пӑрахнӑ, хырӑмё майӗпен хӑпара-хӑпа-
ра анни ҫеҫ вал вилме ёлкӗрейменнине, юлашки сывлӑшне 
кЗларма хатёрленсе кӑна выртнине кӑтартса парать. Ура-
малла кӗрсе кайсан, сасартӑк вёсене темле ӑсран тухнӑ 
ҫын тытса чарчӗ. К у ҫын Андрий хаклӑ япала йӑтса пы-
нине курчё те, тигр пек сиксе ӳксе „ҫӑкӑр! " тесе кӑш-
Kdpca ярса, аллисемпе ыихёрен ярса илчё. Анчах унӑн хӑй 
мён таран урьӑ чухлё вӑйё пулмарё, Андрий ӑна тёртсе 
ячё те, вал ҫёре персе анчё. Андрий хёрхенсе ӑна пёр 
ҫӑкӑр ывӑтса паче, лешё ун патне урнӑ йытӑ пек ыткӑн-
чӗ, кышласа ҫисе ячё те, вара, нумай вӑхӑт хушши ни
мён те ҫименрен хЗрушшӑн асапланса ҫавӑнтах чунне кӑ-
ларчё. Вёсем кашни утӑмрах выҫлйха пула асапланакан 



^ынсене курса нычӗҫ. Пӳртри аҫапа тӳсеймесёр нумаЙеШ-
сем юриех урама чупса тухнӑ темелле, весем ҫӳлтен мен 
те пулин ҫимелли ӳкмё-и тесе шутланӑ пулас. Пёр кил 
умёнче ватӑ карчӑк ларать, вӑл те ҫывӑрать, тс тӑнне 
кӑна ҫухатнӑ; хӑй илтмест те, курмасть те, пёр вырӑнта 
кӑна пуҫне усса ларать. Тепӗр пӳр.т тӑрринчен пӑявпа 
типсе хӑрсп кайнӑ ҫын вилли ҫакӑнса тӑрать: чухӑн ҫын 
выҫлӑх тертне вёҫне ҫнтичченех ту"ссе ирттерме пулта-
райман, ҫакӑнса вилсе хайён вилӗмне ҫывхартма шутланӑ. 

Выҫлӑхӑн ҫак тёлёнмелли картинисене курсан, Андрий 
тутар хӗрарЯмӗнчен ыйтмасӑр тӑма чӑтаймарӗ. „Вӗсем 
вилёмрен ҫӑлӑнмалӑх нимён те тупса ҫиме пултарайман-и 
вара? Ним тума таҫук ,вилём патне ҫитсен ҫын халиччен 
Йёрённӗ япалана та ҫимелле: вал закон ҫиме хушман чёр 
вилепе те тӑранса пурӑнма пултарать, унӑн темен те 
ҫимелле пулать" , терё. 

„Пётӗмпех ҫисе пӗтернӗ", терӗ тутар хӗрарймӗ: „пӗтём 
выльӑха ҫисе янӑ, хулипе те пёр лаша та, йытӑ та ҫук, 
ку кӑна мар, пёр шӑши те тупма сук. Пирён хулара ни-
хаҫан та нимёнле запас та пулман: пурне те ялсенчен 
илсе килнё*. 

.Ҫапла хӑрушӑ вилёмпе вилетёр пулсан, эсир малаш-
не хулана мёнле хӳтӗлеме шутлатӑр-ха?" 

.Воевода парӑннӑ та пулёччё, анчах та ёнер ирхине 
Буджанра таракан полковник патёнчен хурчӑка вӗҫсе 
килчё. Хурчӑка хут татки илсе ҫитерчӗ, унта полковник: 
хулана ан парӑр, эпё хам полкпасире пулӑшма пыратӑп, 
халӗ перле пырас тесе, тепёр полковника кётетёп-ха, 
Тесе пёлтерет. Вӗсене халь-халь ҫитеҫҫӗ пуле тесе кётеҫ-
ҫё... анчах ак эпир киле те ҫитрёмӗр" . 

Ыттисенчен уйрӑлса таракан ҫурта Андрий аякранах 
курнӑччё. Ана Италии темёнле архитекторе туна пулас; 
хӑйне ҫӳхе те илемлё кирлёчсенчен икё хутлӑ тунӑ. 
Аялти хутри чӳречесем ҫийёпе тулалла гранитлӑкарниз-
сем тухса тӑраҫҫё; ҫӳлти хучё йӑлтах пысак мар темиҫе 
алкӑран тӑрать; вёсен хушшинче гербла решуткасем ку-
рӑнаҫҫё; ҫурт кётессисене те гербсем туса лартнӑ. Сӑр-
ланӑ кирлёчсенчен тунӑ тулти сарлака пусма плошадь 
Патнех тухать. Кашли пусма вёҫёнчех пёрер часовой 
тарать; вёсем пурте хӑрах аллипе хӑйсен умёнчи алебар-
дӑсенчен илемлён тытнӑ, тепёр аллипе усӑнна пуҫёсене 
тёреленё, ҫакна пула вёсем чёрё сын лек курӑннинчен 
ытларах яӑвалаҫа тунй кёлеткесем лек курӑнаҫҫӗ темелле. 



Вёсём ҫывӑрмаҫҫё тата тӗлёрмеҫҫӗ те , ӑйчах, ӑпла 
Нулин те, нимскере те туймаҫҫӗ пулас. Часовойсем пусма 
тарах кам хӑпарнине те пёлме тӑрӑшмарёҫ. Хапарса ҫитсен 
ҫӳлте вёсем аллине кёлё кёнеки тытса тӑракан, чаплӑ т у м -
тир тӑхӑннӑ тата хӑйён ҫине темле хёҫпӑшал та ҫакса 
яна ҫар ҫыннине тӗлпулчёҫ. Cap ҫынни кусене курсанах 
ывӑннӑ куҫӗсене чарса пӑрахнӑччё, анчах тутар хӗрарӑ-
мё ӑна пёр сӑмах каларӗ те, вӑл вара куҫёсемпе каллех 
кёлё кӗнекин уҫса хунӑ страницисем ҫинелле тинкерчӗ . 
Вӗсем пёрремёш пӳлёме кёчёҫ. Вал самаях пысӑк ; к у 
пӳлём ҫынсене йышӑнмалли вырӑн е ахаль пуш пӳлём 
пулса тӑрать пулмалла; унта пӗрене патёнче тёрлё май-
лӑ ларакан салтаксем, тарҫӑсем, йытӑ пӑхакансемпе эрех 
ӑсакансем, ҫарта служить тӑвакан е имени тытса пурӑ-
накан вельможа полякӑн чапне кйтартма кирлё ытти ра-
ботниксем те туллиех. Пӳлёмре сӳннё пысӑк лампӑран 
ҫуннӑ ҫу шӑрши кёрет; решуткаллӑ сарлака чӳречерен 
тахҫантанпах ирхи ҫутӑ кёрет пулин те, урай варринче 
ҫын ҫӳллёш икё пысӑк лампа ҫаплипех ҫунаҫҫё-ха. 
Андрий тӳрех герблӑ тата касса тунӑ тёрлё эрешлё пы
сак юман алӑкран кёме тӑнӑччё, анчах тутар хёрарӑмб 
ӑна ҫанӑран туртрё те тул еннелле тухакан пёчёк алӑк 
ҫине тёллесе кӑтартрё. К у алӑкран вёсем коридора тух -
рёҫ, унтан пёр пӳлёме кёрсе кайрёҫ. Пӳлёме Андрий 
чиперрён куҫпа виҫсе илме те пултараймарӗ. Чӳрече яна-
хё хушшинчи шӑтакран кӗрекен ҫутта пула ҫеҫ вӑл тёк-
сём-хёрлё чӳрече кармине, ылттӑн шывёпе ҫутатнӑ кар
низа тата стена ҫине ҫакса хунӑ картинӑна уйӑрса илчӗ. 
Тутар хёрарӑмё ӑна ҫак пӳлёмре юлма хушрӗ , хӑй тепёр 
пӳлём алакне уҫрё, унтан вара вӑйлӑ ҫутӑ куранса кай
ре. Вал пӑшӑлтатса калаҫнине тата хуллен ҫеҫ тухакан 
сасса илтрё, ку сасса илтсен вара унӑн пётём шӑмшакӗ 
вёриленсе кайрё. Уҫӑлнӑ алӑкран вал яштака пӳ-силлё, 
ҫӳлелле ҫёкленё алли ҫине ӳкекен вӑрӑм та хулӑм ҫивёт-
лё хёрарӑм хӑвӑрт утса иртнине курчё . Тутар хӗрарӑмё 
каялла тухре те ана кёме хушрё. Вал хӑй мӗнле утса 
кӗнине те, хӑйён хыҫҫӑн алӑк мӗнле хупӑннине те пёл-
мере. Пӳлёмре икё ҫурта ҫунать, икон умёнче лампада 
тёлкёшет;лампада айёнче кёлтунӑ чухне католик тёнӗн 
йӑлипе чёркуҫлансе ларма тунӑ нумай сентреллб ҫӳллё 
сётел тӑрать. Анчах к у япаласене шырамаҫҫё у н к у ҫ ё с е м . 
Вал тепёр еннелле ҫаврӑнчё те хӑвӑрттӑн утса пынӑ 
чухне талах чарӑнна пек таракан херарӑма курах кайрё 
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Дйӑ хёрарӑм уь патыё ыткӑнма хатёрленне. ҫертёй Ч&-
раина пек туйӑнса кайрё. Вӑл хӑй те ун умёнче тёлёнсе 
тӑчё. Вал ана к ун пек мар тесе шутланӑччё; ҫук, к у вал 
хёр мар, Андрий ёлёк курнӑ хёр мар: вӑл нихӑш енчен 
те ёлёкхи пек мар; анчах халь вал, ёлёкхипе танлаш-
тарсан, икё хут илемлё: ёлёк вӑл ӳссе, тулса ҫитмен 
хёр пекчё, халё ёнтё вал художник пётёмпех ҫырса 
пётернё произведёни. Унччен вӑл хӳхём те ҫӑмӑлттай 
хёрччё; халь вал калама ҫук хитре хёр, пур енчен те 
илемленсе ҫитнё хёрарӑм. Тӳрех пӑхакан куҫёсенче тулли 
туйӑм палӑрса тӑрать, туйамӑн пёр пайё мар, ҫуралайман 
туйӑм мар, пётём туйӑм палӑрса тӑрать. Вёсенче куҫҫулё те 
типме ёлкёреймен-ха, куҫ йёри-тавра чун витёр тухнӑнӳр -
лёхе курма пулать; кӑкӑр, мӑй тата хулпуҫҫисем пур енчен 
те илемленсе ҫитнӗ хёрачана кирлё виҫене ларнӑ; ӗлёк ҫӑ-
мӑл кӑтрашкасемпе пит ҫинелле сапаланса тӑракан ҫӳҫё 
халё хулӑм та сарлака ҫивӗт пулса тӑнӑ, унӑн пӗр пайне 
тирпейлесе хунӑ , тепёр пайӗ ал тӑршшех усӑнса тӑрать, 
ҫинҫе те вӑрӑм ҫӳҫ пёрчисен пёр пайё хутланкаласа кӑкӑ-
рё ҫине тӑсӑлса аннӑ. Вӑл пур енчен те улшӑннӑ пек 
туйӑнать. Андрий хӑй ёлӗк курнӑ тӑрӑх астӑвакан сӑн-сӑ-
патӑн паллисене пёрне те пулин тупӑп-и тесе шырарё,' 
анчах та вёсем ҫук, пёрре те юлман! Тем пек начарлан-
са ҫитнё пулсан та, вӑл хӑйён ытарма ҫук илемне пёрре. 
те ҫухатман, пачах урӑхла, ун илемё пушшех уҫӑмлӑн 
та ҫёнтерӳллӗн курӑнать темелле. Чунёпе Андрий ӑна 
хӑйёнчен мала хурса унтан хӑранине туйса илчё, вара 
ун умёнче пёр хускалмасӑр тӑчё. Хёрӗ хай те ҫав тери 
илемлё те ҫамрӑк, паттӑр козака курсан тӗлёнсе кайрё 
пулас. Андрий ури-аллипе пёр хускалмасӑр тӑнӑ хушӑра 
та питех те ирёккён тӑнӑ пек курӑнать, я л Ц ш с а тара
кан куҫёсем пёр вылямасӑр тинкерсе пӑхаҫҫё, куҫхар-
шисем пёкё пек авӑнчӑк, хёп-хӗрлё тутисем вут пек ҫу-
наҫҫё, тин шӑтма пуҫланӑ хура мӑйӑхӗ пурҫӑн пек ҫу-
талса тӑрать. 

„Ҫук , ырӑ рыцарь, эпё сире нимпе те тав туса пёте-
реес ҫук" терё те вӑл, унӑ1Г кӗмёл сасси чётресе илче. 
, П ё р турӑ ҫеҫ тав туса пётерё сана; алё, вЗйсӑр хёра-
рӑм..." Вал куҫёсемпе ҫёрелле пӑхрё; вӗсене ҫиелтен ҫур 
ҫаврашка юр пёрчи пек куҫ хупаххисем, аял хӗррипе 
ухӑ йёпписем пек вӑрӑм куҫ хӑрпӑкёсем харталаса та
ракан куҫхупаххисем хупса хунӑ;вӑл питие аялалла пбк- i 
ре, сасиртӑь хбрелсе кайрё. Андрий у-нкн« хирёҫ яимӗн 
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tfi калама пелеймерё; вал чёрере пӳррине йӑлтак кӑласа 
парёччё, чёрере пулнӑ пекех херӳллён каласа парёччё,— 
пултараймарё. Вӑл хӑйён чӗлхи ҫыхланса ларнине сисрӗ, 
Сасси хӑйен янравлӑхне ҫухатрӗ: вӑл', хӑй бурсӑра вӗрен-
нё тата вырӑнтан вырана куҫса ҫӳресе ҫапӑҫуллӑ пур-
нӑҫпа пурӑннӑ тӳрккес ҫын, кун пек сӑмахсем ҫине от-
ветлеме пултарас ҫуккине туйрё,_вара хӑй козак пулни-
шен тарйхса кайрё. 

Ҫав вӑхӑтра пӳлӗме тутар хӗрарӑмё кёчё. Вӑл рыцарь 
илсе килнӗ ҫӑкӑрпа ытти ҫимеллине чёллён-чёллӗн касса 
хума ёлкёрнӗ те, ӑна ылттӑн тирек ҫине хурса кёрсе 
хййён панни умне лартса пачӗ. Хитре хёр ун ҫине тата 
ҫӑкӑр ҫине пӑхса илчӗ, унтан куҫӗсене Андрий ҫинелле 
ҫёклерё,—нумай япала каласшӑн пулчӗҫ к у куҫсем. Хер 
хӑйӗн туйӑмёсене уҫса параймасӑр ҫапла куҫпа тав туса 
пӑхса илнине Андрий мёнпур сӑмахсенчен лайӑхрах ӑн-
ланчё. Сасартӑк ун чунё ҫӑмӑлланнӑ пек ьулчӗ; унӑн 
ӑшра йӑлтах вӗҫерёнсе кайрё темелле. К у таранччен 
ҫыхӑнса тӑнӑ мёнпур япала ирӗке тухрӗ, вӑл хӑйен пё
тём туйӑмне вӗҫёмсёр сӑмахсемпе кӑтартса пама хатёр-
ленсе тӑчё. Анчах ҫав хушӑра ытарма ҫук хитре хӗр, 
тутар хёрарӑмё еннелле ҫаврӑнчё те, канӑҫсӑрран; „А ан^ 
не? Эс ӑна кайса патӑн-и?" тесе ыйтрё. 

„Вӑл ҫывӑрать". 
„ А аттене?" 
„Кайса патӑм* вӑл рыцаре тав тума хам пырӑп терё", 
Вӑл ҫӑкӑр чӗлли тытса ӑна ҫӑварӗ патне илсе пычӗ. 

Андрий чунёпе пӑртак лӑпланчё те вӑл хайён ҫав тери 
илемлӗ пӳрнисемпе ҫӑкӑр хуҫса илсе ҫинине пӑхма ты-
тӑнчё; сасартӑк вӑл паҫӑр выҫӑпа аптранӑ ҫын мӗнле 
асапланнине, пёр татӑк ҫӑкӑр ҫинё хыҫҫӑн куҫ умёнчех 
вилсе выртнине аса илчё. Вӑл кӑвакарса кайрӗ', унтан, 
хёре алӑран ярса тытса, хыттӑн каласа хучё : 

„Ҫитет ! Урӑх ан ҫи! эсё ҫимесёр питех те нумай пу-
рӑннӑ, ҫавӑнпа та саншӑн ҫӑкӑр халь наркӑмӑш пек пу
лать* . Хӗр вара ҫавӑнтах аллине ҫӑварё патӗнчен илчё; 
ҫӑкӑрне тирӗк ҫине хучё те, хирёҫ калама хӑйман пёчӗк 
ача пек ӑна куҫран пӑхма пикенчё. Ҫакна мёнле те пу
лин сӑмахпа каласа парасчё... анчах тепёр чухне хӗр 
куҫёсем мӗнле ялкӑшнине е тата ун пек херача куҫӗн-
чен пӑхакан ҫамрӑк чёрине мӗнле туйӑмсем ҫавӑрса ил
нине резецпа та, кистьпа та, ҫав тери хӑватлӑ сӑмахпа 
та каласа пама май ҫук. 
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„Патша хёрё!" терё Ардрий, пётём чун чёререн хав.-
халанса: „мён кирлё сана, мён тума хушасшӑн эсё—хуш 
ҫеҫ мана! Пар мана чи йывӑр служба,—эпё ӑна тума ха-
лех чупӑп! Мана никам тума пултарайман ёҫ хуш,—эпё 
ӑна тӑвӑи! Эп саншӑн вилме хатёр... Эп саншӑн вилетёп, 
вилетёп! Святой хересе чуптуса калатӑп: саншӑн вилме 
мана ҫав тери кӑмӑллӑ... анчах эпё ӑна сӑмахпа каласа 
пама пултараймастӑп! Манан виҫё хутор , атте кётёвё-
сенчи лашасен ҫурри—манӑн, анне атте патне илсе пы-
нӑ мул пётёмпех манӑн, вал аттерен пытарса усракан 
пуянлӑх та йӑлтах манӑн! Козаксенчен никамӑн та ма-
нӑнни пек хёҫпӑшал ҫук: манӑн хёҫ тыткӑҫёшён хӑйён-
шӗн кӑна чи лайӑх лаша кётӗвё тата виҫё пин сурӑх 
параҫҫӗ. Эсё пӗр сӑмах каласанах е эсё мана хӑвӑн илем
лё куҫупа куҫхёсес пулсассӑнах эп ҫакна пёрне те йы-
шӑнмӑп, ӑна пӑрахӑп, ҫунтарса ярӑп, шыва путарӑп! Эпё 
ӑссӑр сӑмахсем калатӑп пулё, ман сӑмахсем вырӑнсӑр 
пулё, вёсене кунта калани килӗшмест те ёнтё, пёлетёп: 
эпӗ, бурсӑра тата Запорожьере пурӑннӑ ҫын, унта, ко-
рольсемпе князьсем, мӗнпур чаплӑ рыцарьсем пуҫтарӑ-
накан ҫёрте, калаҫма та пултарас ҫук. Куратӑп : пирён-
пе танлаштарсан, сана турӑ урӑх тӗрлё ҫын туса ҫурат-
нӑ, ытти боярсен мӗнпур арӑмӗсемпе хӗрӗ-пикисем сан-
ран аякра тӑраҫҫё, Эпир сан чурусем пулма юрӑхлӑ мар; 
сан .чурусем пулма пӗлёт ҫинчи ангелсем ҫеҫ тивёҫлё". 

Унӑн ӑшӑ та тӳрё сӑмахёсене хӗр тёлённёҫемён тёлён-
се, ҫав тери тимлён, пӗр сӑмах сиктермесёр итлерё. У н 
сӑмахёсенче ҫамрӑк ҫыннӑн вӑйлӑ чунё тёкӗр ҫинчи пек 
курӑнса тӑрать, чёре тёпёнчен тухакан кашни сӑмахра 
темёнле вӑй палӑрса тӑрать. Хёр хӑйӗн ытарма ҫук пит-
куҫне ун патнерех ҫывхартрё, кансӗрлекен ҫӳҫне каялла 
сирее хучё, ҫӑварне кӑшт уҫса ун ҫине чылайччен пӑхса 
тӑчӗ; унтан темёскер каласшӑн пулчё, анчах ҫавӑнтах 
чарӑнчё. Вӑл рыцарь ҫичё ют ҫынни пулнине, ун енче 
хаяррӑн тавӑрасшӑн пулса унӑн ашшё, тӑванёсем, пётём 
тӑван ҫёршывё тӑнине, хулана хупӑрласа таракан запо
рожецсем хӑрушӑ ҫынсем пулнине, хула ҫыннисем хӑй-
сён хулипе пёрле тискер вилӗмпе пётессине аса илчӗ... 
вара сасартӑк ун куҫӗсене куҫҫуль тулса ларчӗ; вӑл пур-
ҫӑнпа тӗрлесе пётернё тутӑр ярса тытрӗ, унпа хӑйён питне 
хупӑрласа лартрё, пӗр минут хушшинче вара вӑл йёп-
йёпе пулса тӑчё; хӑйён илемлё луҫне каялла тытса, . вё-
лерекен ҫӗлен сӑхнине туйса илнё рек, аялти хитре ту-
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тяяе юр пек шурӑ шӑлёсемпе ҫыртса нумайччен ларчё, 
— рыцарь вал ҫавтери хуйхӑрнине ан куртар тесе тутйр-
не пнчб ҫинчен пачах та илмерё. 

„Пёр сӑмах кала мана!" терё те Андрий ана ҫемҫе аллин-
чен тытрё.Капла сёртённё хыҫҫӑн унӑнҫан-ҫурӑмё пӗҫерсе 
кайрё, вӑл хёрбн туйӑмсар аллине чӑмӑртама тытанчё. 

Анчах вал нимён те чёнмерё, пёр хускалмасӑр ларса 
тутрине те пичӗ ҫинчен илмерё. 

„Мёншӗн-ха питӗ кулянатӑн? Кала мана, мёншён всё 
ҫав терн кулянатӑн?" 

Хёр тутӑрне ывӑтса ячё, куҫё ҫине усӑнса анакан ва
рим ҫӳҫне сирее пӑрахрё те ӳпкелешсе майёпен кӑна 
калаҫма пикенчё. Тепӗр чухне уяр к у н каҫхине сил т у -
хать те, шыв хёрринчн хӑмӑша сасартӑк хумхатса каять 
—вара ҫавӑнтах таврара хурлӑхлӑн чӑштӑртатнӑ, чёрик-
летнӗ сасӑсем илтӗнме пуҫлаҫҫё, иртен-ҫӳрен вара ӑна 
шухӑша кайса чарӑнсах итлесе тӑрать, вӑл каҫ пулса 
ҫитнине те туймасть, хирти ёҫрен тата каҫалӑк умёнчен 
тавӑрӑнакан халӑхӑн хаваслӑ юррисене те, таҫта ҫывӑхра 
чариклетсе иртекен урапа сассине те илтмест. Ш ӑ п ҫав 
ҫын итлесе тӑракан хурлӑхла сасасем пек юхрёҫ унӑн 
самахёсем. 

„Эпё ёмӗр-ёмёр ӳпкелешсе пурӑнма тивёҫлё мар-ши? 
Мана ҫуттёнчене ҫуратнӑ анне телейсёр мар-ши? Мана чи 
асаплӑ пурӑнӑҫ пӳрмен-ши? Мана пӳрнё араскалӑм, эеё 
мана усал вилёмпе вёлермён-ши? Сана пула ман ума кам-
кам кӑна килсе пуҫҫапмарё пуле: мёнпур шляхеенчен чи 
лайӑх дворянсем, пуянран l a пуян пансем, графсем тата 
ютҫёршыв баронёсем, чи маттур рыцарьсем килсе пуҫ-
ҫапрёҫ. Вёсене мана юратма никам та чарма пултарай-
ман, вёсенчен кашниех ӑна хӑйёншӗн телей тесе шут-
ланӑ. Эпё ал сулсанах вёсенчен чи илемли, пит-куҫёпе 
те, йӑхёпе те чи чиперри манӑн упӑшка пулса тӑнӑ пу-
лёччё. Анчах эсё, телейсёр ӑраскалӑм, мана чӗремпе вё
сенчен перине те юраттармарӑн; эсё ӑна хамӑр ҫёртп 

« лайӑхран та лайӑх витязьсенчен сивётсе ют ҫынна, тӑш-
мана юраттартӑн. Тасаран та таса турӑ амӑшё, мёншён. 
мӗнле ҫылӑхсемшён, мёнле йывӑр преступленисемшён 
ҫавтери асаплантаратӑн мана? Манӑн пуранӑҫра пурте 
ҫителёклёччё. Анчах вал мана мен пачё-ха? мён патне 
илсе пычё? Вал юлашкинчен мана чи тискер вилёмпе 
вилесси патне илсе ҫитерчё-шим? Ара, королевствори чи 
пётнё ыйткалакан та ун пек вилёмпе вилмест-ҫке-ха? 



Мэн арӑскалӑм ҫапла ӗнтё: апё хӑрушӑ зилёмпе вн-
лбп, хам вилес умён манӑн аттепе анне асапланса вил
яние курса тӑрӑп; вбсене ҫӑлассишён эпё хам ҫирём хут -
чен вилсе выртма килёшмелле; анчах ку та сахал-ҫке-ха: 
вилес умён манӑй халиччен курман юрату курма тиврё, 
юрату сӑмахёсем илтме тиврё. Эсё хӑвӑн сӑмахусемпе 
манӑн чёрене ҫурса пӑрахрӑн, манӑн асаплӑ пуранӑҫӑм 
халё бнтё пушшех асаплӑ пулса тӑчё, ҫамрйк ӗмёрёме 
тата ытларах шеллемелле пулса тйчё, ёнтё маншӑн ви
лам те пушшех хӑрушраххӑн туйӑнё, ёнтё эпё сана, ма-
нӑн усал шӑпа, тата сана, таса турӑ амӑшб,— каҫар ма
на ҫылӑха кбнӗшбн,—вилес умён ытларах ӳпкелетён!* 

Вӑл чарӑнчӗ те, унӑн пичё ҫинче мёнпур шанчӑка 
ҫухатнӑ ҫын туйӑмё палӑрчё; вӑл сӑнран ҫавтерихурлӑх-
ланчё; унӑн куляннипе шуралнӑ ҫамкипе ҫёрелле пӑха-
кан куҫёсенчен пуҫласа майёпен йӑлкӑшса тӑракан пит-
ҫӑмартисем ҫине юхса аннӑ куҫҫуль тумламёсем таран 
пётӗмпе „ к у пит-куҫра телей ҫук ! " тесе каласшӑнпулнӑ 
пек туйӑнчё. 

.Хитререн те хитре, лайӑхран та лайӑх арӑм ун пек 
телейсӗр пулма тивёҫлё мар, у н пекки ҫуттёнчере пул
ман*, терё А н д р и й : ,вӑл ыр курма ҫуралнӑ, тёнчери чи 
лайӑх ҫынсем пурте ун умёнче святоя пуҫ тайнӑ пек 
пуҫ таймалла. Ҫук , эс вилместён! Хам ҫуралнӑ к у н ячё-
пе тупа туса калатӑп: эсё вилёс ҫук, вилместён эсё! 
Вилмелле пулсан, телейсӗр шӑпана вӑйпа та, турра кёл-
туса та, паттӑрлӑхпа та—нимёнпе те улӑштарма май 
ҫук пулсан, эпир пӗрле вилсе выртӑпӑр, чи малтан эпё 
вилбп, сан куҫу умёнче, сан ытарма ҫук урусем айёнче 
вилсе выртӑп, мана санран вилсен ҫеҫ уйӑрма пултарёҫ* . 

„Рыцарь, хӑвна та, мана та ан ултала" , терё хӗр хӑйён 
хитре пуҫне майёпен сулкаласа: „пёлетёп, чёрене ҫавтери 
ыраттарать пулсан та, питё лайӑх пӗлетӗп: сан мана юрат-
ма юрамасть, пёлетёп эпё сан тивёҫӳ мёнле: сана асу, мён
пур юлташу, тӑван ҫбршыву кётет, эпир—сан тӑшманусем". 

,Мёнех вара маншӑн атте, юлташсем тата тӑван ҫёр-
шыв?" терё Андрий пуҫне хӑвӑрттӑн сулса тата хӑйён 
шыв хёрринчи тополь пек пӳне тӳп-тӳрё тытса. „Апла 
пулсан, акӑ мён: манӑн никам та ҫук! Никам та, никам 
та!* терё вӑл тепӗр х у т . Ҫакна каланӑ май вал аллине 
ҫавтери татӑклӑн, нимрен хӑраман козак урӑх никам 
тума пултарайман йывӑр ёҫе килёшнё чухнехи пек сул
са ячб, „Манӑн ҫурална ҫёршыв Украина тесҫ кам кала-
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рё? Ана тӑван ҫёршыв тесе мана кам панӑ? Тӑван ҫёр-
шыв вӑл— иирён чун шыракан кӗтес, пирён пуринчен те 
лайӑх туйӑнакан вырӑн, ман тӑван ҫёршывӑм—эсё! Акӑ 
Мёскер ман тӑван ҫӗршывӑм! К у тӑван ҫёршыва эпё ха-
мӑн чёрере илсе ҫӳрёп, ӑна эпё хам виличчен илсе ҫӳрёп, 
ӑна козаксенчен никам та ман чёререн тӑпӑлтарса илей-
мё! К у н пек тӑван ҫёршывшӑн хамӑн мёнпур пурлӑха 
сутатӑп, пё.тём пурӑнӑҫа паратӑп, тёп тӑватӑпГ 

Хӗр пёр вӑхӑт х у ш ш и ӑна ытарма ҫук статуя пек 
куҫран пӑхса тӑчё, унтан сасартӑк макӑрса ячё, хӑвӑрт-
тӑн ун патне ыткӑнса юр пек шурӑ аллисемпе ӑна май-
ран ярса илчё, вара сасӑпах йёме тытӑнчё. Арҫын ҫине 
кун пек ыткӑнма' нимӗн умёнче чарӑнса тӑман ырӑ кӑ-
мӑллй хӗрарӑм ҫеҫ, чӗререн ҫапла ыр туйӑмпа хускалма 
ҫураЛнӑ хӗрарӑм ҫеҫ пултарать. Ҫав вйхӑтра урамра 
темле кӑшкӑрашнӑ сасӑсем илтӗнсе кайрёҫ, рожокпа 
кӑшкӑртма тата литавр- ҫапма тытӑнчёҫ,- анчах Андрий 
ӑна-кӑна илтмерё, вӑл хёрён тёлёнмелле илемлё тути-c i i -
варё ырӑ шӑршӑ кӑларса ӑшшӑн-ӑшшӑн сывланине ҫеҫ 
туйса тӑчӗ, вӑл хёр куҫҫулё хӑйӗн пичё ҫине шапӑртат-
са юхнине, усӑнса аннӑ тутлӑ шӑршлӑ ҫӳҫё тӗксӗм пур-
ҫӑн пек йӑлтӑртатса ӑна пётёмпех хупӑрласа илнине ҫеҫ 
курса тӑчё. 

Ҫав вӑхӑтра вёсем патне тутар хёрарӑмӗ чупса кёчё 
те савӑнса ним пӗлмен пек кӑшкӑрса ячё: „Ҫӑлӑнтӑмӑр, 
ҫӑлӑнтӑмӑр! Пирӗннисем хулана ҫитнё, ыраш, тулӑ, са
нах илсе килнё тата ҫыхса пӑрахна запорожецсене илсе 
к и л н ӗ " . Анчах хулана мёнле „пирӗннисем" ҫитнине, вё
сем мён илсе килнине тата мӗнле запорожецсене ҫыхса 
пӑрахнине лешсем нимён те ӑнланмарёҫ. Андрий хӑйён 
патне лӑпчӑннӑ хёрён тутлӑ тутисене ҫёр ҫинче иулма-
пултарайман ырӑ туйӑмпа чуптуса илчӗ, хёрён тутлӑ 
тутисем те чӗмсёр пулмарёҫ. Хӗр хӑй те ана чуптуса 
илчё, ҫапла пёр-пёрне чуптунинче вара вёсем ик кёш те 
ҫын пурӑнӑҫра пӗрре ҫеҫ курма пултаракан чи хӗрӳллё 
юратӑва туйса илчӗҫ.. 

Петре вара козак! Ҫухатрӗ ӑна пётём козак рыцар-
стви! Вал ёнтё тек Запорожьене те, хӑйён ашшён ху-
тррёсене те, тура чиркӳне те курас ҫук . Ҫакӑн' пекех 
Украина та хӑйне хӳтёлеме ҫуратнӑ паттӑртан та паттӑр 
ачисенчен пёрне кураяс ҫук. Ватӑ Тарас, хӑйён пуҫё 
ҫинчи- пёр пайӑрка ҫӳҫ пёрчине туртса -кӑларса, ашшӗне 
намӑс кӳрекен ывӑлне ҫуратна. куна та, сехете те ылханё. 



VI I 

" Запорожьери таборта шӑв-шав тӑрать тата вёҫёмсӗр 
^ын хёвёшет. Малтан ҫарсем мӗнле майпа хулана кёрсе 
кайнине.никам та пёлме те пултарайман. Кайран ҫакӑ 
паллӑ пулнӑ: хулан айӑккинчи хапхисем умне вырӑйаҫнӑ 
Переяславски курень пётёмпех вил-ӳсёр пулнӑ-мён, ҫа-
вӑнпа та вёсенчен ҫуррине вӗлерсе пётернинчен тата 
ҫуррине пурте сисичченех ҫыхса тухнинчен нимён те 
тӗлӗнмелли ҫук. Шӑй-шай пуҫланнӑран ыйхӑран вӑраннӑ 
ҫывӑхри куреньсем алла хёҫпӑшал тытнӑ ҫёре ҫар х а п -

^харан каялла кёрсе те кайнӑ, юлашки ретрисем хӑйсем 
ҫинелле кӗпӗрленсе пыракан ыйӑхран тин вӑраннӑ тата 
ҫурма-урӑ запорожецсем ҫинелле пере-пере каялла чакнӑ. 

к Кошевой пурне те пуҫтарӑнма приказ пачё, унтан 
пурте пёр ушкӑна пуҫтарӑнса лӑплансан, ҫёлёкне хывса 
калама.пуҫларё: 

„Тӑвансем-пансем, ак мён пулса иртрё кёҫёр ; ав 
мӗн патне илсе ҫитерчё пире ёҫсе ӳсёрӗлни! Ав мӗнле 
килсе мӑшкӑларё пире тӑшман. Сирён йӑли ҫавӑн пек 
пулмалла ёнтё: порцие икё хут ӳстерме ирёк парсан, 
эсир ураран ӳкиччен кӳпсе тултарма хатёр, Христос тён-
не тытакан ҫар тӑшманӗ вара сирӗн шӑлавара хывса 
илме кӑна мар, сире питрен сурма та пултарать, эсир 
ҫапах та илтместӗр".-

Козаксем, айӑпӗсене туйсз , пуҫёсене пёксе тӑраҫҫӗ; 
Незамайковски курень атамане К у к у б е н к о ҫеҫ сӑмах 
х у ш р ӗ : „Тӑхта-ха, батько! ' 1 терё вӑл: „пётём ҫар умёнче 
кошевой каланӑ чухне хирӗҫ калани саккунлӑ мар та, 
анчах ёҫ ун пек пулман, ҫавна калас пулать. Эсё тёрё-
сех айӑпламастӑн. Козаксем походра, вӑрҫӑра, йывӑр та 
асап ёҫре ёҫсе ӳсёрӗлнё пулсан, вёсем аййпла пулнӑ пу-
лёччӗҫ, вилёме те тивёҫлӗ пулӗччӗҫ, анчах эпир ӗҫсӗр 
лартӑмӑр, хула ҫывӑхӗнче ахалех сулланса ҫӳрерёмӗр. 
Эпир пост та тытман, христиан тёнён ытти йӑлине те 
пурӑнӑҫламан: ёҫсӗр сын мёнле ёҫмесӗр пурӑнтӑр-ха? К у н 
та ҫылӑх ҫук. Эпир вёсене айӑпсӑр ҫынсем ҫине тапӑнни 
мёне пӗлтернине лаййхрах кӑтартса парӑпӑр. Елӗк лайӑх 
вёрентеттӗмёр, халё тата лаййхрах вёрентсе илёпёр, 
ура тупанӗсене те киле илсе ҫитереймёҫ*. 

Курень атаманӗн сЭмахӗ козаксене кӑмӑла кайрё. Вё
сем ҫёрелле пӗкнё пуҫӗсене ҫӳлерех йӑтрёҫ, нумайӑшсем 
„ К у к у б е н к о лайӑх каларё!" тесе ырласа пуҫёсене сулчӗҫ. 

5, Н, В. Гоголь, Тарас Бульба. 



Тарас Бульба вара, кошевойран аякра мар тйраканскер: 
„а мён, кошевой, Кукубенко тёрёс каларё мар-и? Эс у н 
пирки мён калӑн?" тесе хучё. 

„Эп мён калатӑп-и? калатӑп: к ун пек ывӑл ҫуратакан 
ашшӗ телейлё; ӳпкелешсе калани ытлашши ӑслӑ сӑмахах 
мар ха вал, ӑслӑ сӑмах ҫакӑ пулса тӑрать: сӑмах, инкек 
курнӑ ҫынтан кулмасӑр, ун кӑмӑлне ҫӗклеме пултартӑр, 
шыв ӗҫсе сывлӑш ҫавӑрна урхамаха шпорсем вӑйлӑн 
хускатса янӑ пек вай-хӑват патӑр. Эп хам та кайран си
ре лӑплантаракнн сӑмах каласшӑнччӗ, анчах К у к у б е н к о 
малтантарах чухласа илчӗ* . 

„Кошевой талайӑх каласа хучё!" терёҫ запорожецсем. 
, Ы р ӑ сӑмах!* терёҫ теприсем. Кӑвак кӑвакарчӑн пек кӑ-
вакарна ҫӳҫлӗ чи ватӑ козаксем те пуҫёсене сулчёҫ, шу-
ралнӑ мӑйӑхёсене хускатса шаппӑн кӑна „пёлсе каланӑ 
сӑмах!" терӗҫ. 

„Итлесемӗр, пансем!" терб татах кошевой: „ютҫёршыв-
сенчи нимёҫ маҫтӑрёсем пек крепоҫе туртса илесси, пус-
масемпе ҫӳле хапарса каясси тата аялалла чавса кёресси 
—йёркесӗр япала, вӑл козак ёҫё мар. Мён пулса иртни 
тӑрӑх пӑхсан, тЗшман хулана пысӑк запаспа кёмен; унӑн 
урапасем нумаях мар; хула халӑхё выҫӑ, апла-тӑк вӑл 
мёнпурне часах ҫисе ярать тата утсене те утӑ кирлё... 
Эп пёлместёп ёнтё, тен вёсене пёлёт ҫинчен хӑйсен мён-
ле те пулин святойӗ сенёкпе пӑрахса парё... анчах кӑна 
турӑ ҫеҫ пӗлет; вёсен ксендзӗсем сӑмахпа кӑна маттур. 
Весем мёншён те пулин хуларан тухаҫҫех. Виҫӗ ушкӑна 
пайланӑр та, хулан виҫё хапхи тёлёнчи виҫё ҫула йышӑ-
нӑр. Теп хапха умне пилёк курень, ытти хапхасем умне 
виҫшер курень лартмалла. Дядькивскийпе Корсунский 
курень засадӑна! Полковник Тарас хӑйён полкёпе заса-
дӑна тӑрать. Тытыревскипе Тымошевский курень обозӑн 
сылтӑм айӑккине запаса тӑрать. Щербиновскийпе Т у р и -
Стебликивский сулахай енне тӑрать. Челхерен маттур-
тараххисем, ретрен мала тухса тӑшмана йекёлтеме пуҫ-
лӑр. ЛяхЗн ун пуҫӗ ёҫлемест, вӑл хӑйне ылханса вӑрҫни-
не тӳсме пултараймасть, вара, тен, паянах пурте хула 
хупхи тулашне тухӗҫ. Курень аТаманӗсем, кашни хӑвӑр 
куренёрсене пӑхса тухар: камӑн ҫын ҫитмест, Переяслав-
ски куреньрен юлнӑ ҫынсене илер. Пурне те ҫӗнёрен 
тёрёслесе тухӑр! Мухмӑр чӗртме пурне те перер курка 
эрех еҫтермелле тата козак пуҫне пёрер ҫӑкӑр памалла. 
Анчах та кашниех Снер ҫиадпех тутӑ пулмалла, меншёа 



т*есен, тёрёссине пытарма ҫуках ёнтё, пурте темскер 
пек кӳпсе тултарнӑ, эпё ҫёрле никамӑн та хырӑмё ҫурйл-
маннинчен тӗлёнсе тӑратӑп. Тата тепӗр наказ: шинкарь-
жид таврашёнчен кам та пулин козака пӗр к р у ж к а пут -
сёр эрех сутас пулсан, эпӗ вӑл йытӑ ҫамки ҫине сысна 
хӑлхи пӑталаса лартӑп, унтан пуҫхӗрлё ҫакса хурӑп (Тӑ -
вансем, ёҫе тытӑнар! Еҫе тытӑнар!" 

Ҫапла распоряженисем пачё кошевой, пурте йна ни -
лёк таран пуҫ тайрӗҫ те, ҫёлёкёсене тӑхӑнмасӑрах хай-
сен лавӗсемпе таборёсем патне саланчӗҫ, ҫёлӗкёсене чы-
лай аякка кайсан тин тӑхӑнчёҫ. Пурте хатӗрленме тытӑн-
чӗҫ: хёҫёсемпе палашёсем мӗнле каснинетёрёслерӗҫ, михё-
сенчен тар сумккине тар ярса хучёҫ, лавсене куҫара-куҫа-
ра лартрӗҫ е тӑрата-тӑрата хучёҫ, лашасем суйласа илчёҫ. 

Хӑйён полкё патне кайнӑ чухне Тарас Андрий ӑҫта 
кайса кёме пултарни ҫинчен шутларӗ, анчах нимён те 
шутласа кӑлараймарё: ӑна ыттисемпе пёрле тыткӑна илсе 
кайрӗҫ-ши, ҫывӑрнӑ чухне ҫыхрёҫ-ши? Анчах Андрий 
ун пек ҫын мар, вӑл чёрёлле тыткӑна парӑнас ҫук. Вӑл 
вилнӗ козаксем хушшинче те курӑнмарё. Тарас тарӑн 
шухӑша кайрё, хӑйӗн полкё умён утса пынӑ чухне вал 
такшин хӑйне чылайранпа ятран чённине те илтмерё. 
„Кам чёнет мана?" терё вал юлашкинчен. Ун умёнче 
Янкель жид тӑрать. 

„Пан полковник, пан полковник! " терё жид тытӑн-
чӑклӑн тухакан сассипе хӑвӑрттӑн. Вал кирлё ёҫ ҫинчен 
каласшӑн пулнӑ пек туйӑнать. „Пан полковник, эпё хула
ра пултӑм! " 

Тарас жид ҫине пӑхса илчё те, вал хулара пулма 
ёлкёрнинчен тёлёнсе кайрё. „Мёнле тӑшман илсе кёчё 
унта сана?" 

„Халех каласа паратӑп" терё Янкель: „ҫутӑлас умён 
шӑй-шай пуҫланнине тата козаксем пеме тытӑннине 
илтсенех эпё сӑхмана ярса илтём те, ӑна тӑхӑнмасӑрах 
унта чупса кайрӑм; сӑхмана вара ҫул ҫинче тӑхӑнтӑм; 
эпё шӑй-шай мӗншӗн хускалнине, козаксем мёншён шурӑм-
пуҫпех пеме пуҫланине часрах пӗлесшён пултӑм. Эпӗ 
хула хапхи патнех чупса ҫитрём, ун чухне юлашки ҫар 
хулана кёретчё. Пӑхатӑп—отряд умёнче хорунжий Галян-
дович пан пырать. Эпё ӑна паллатӑп: вӑл манран виҫём-
ҫулах ҫёр червонец илнёччӗ; эпё кивҫен пана укҫана 
илме кёнё пек, ун хыҫҫӑн утрӑм, вёҫемпе«Пёрлех хулава 
кёрсе кайрӑм". 
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.Мёнле-ха эсё: хулана кёнё, ҫитменнине кивҫен панӑ 
укҫана та илесшён пулнӑ?"терё Бульба: „вал сана ҫавӑн-
тах йытта ҫакса вёлернё пек вёлерме хушмарё-и вара?" 

„А тупата туршӑн ҫакса вёлересшёнччё", терё жид: 
„ ун тарҫисем мана ярса та тытнӑччӗ, мая вёренпе те 
Йӑлмакланӑччӗ, анчах эпё пана пуҫҫапма тытӑнтӑм.кив-
ҫен укҫана пан хӑҫан пама пултарать, ҫавӑнччен кёте-
тёп терём, ытти рыцарьсенчен пухма пулӑ тсан кивҫен 
тата пама пултӑм; йӑлтах калам ёнтё, пан х о р у н ж и н 
кӗсйинче пёр червонец та ҫук ; унӑн хуторсем, кил вырӑ-
нёсем, тӑвӑтӑ кермен, ҫеҫенхирте Ш к л о в таранах акмалли 
ҫӗр пур, анчах вӑл хуҫа пек укҫа тытса пурӑнаймасть. 
Бреславльри жидсем хёҫпӑшаллантарман пулсан, халё 
те-ха унӑн вӑрҫа тухса кайма нимён те ҫукчё. Вӑл ҫавӑн 
пирки сеймра та пулман.. ." 

„Хулзра мён турӑн вара эсё? Пирённисене куртӑн-и?" 
„Курмасӑр, пирӗннисем йышлӑ у н т а : Ицка , Рахум, 

С а м у й ю , Хайвалох, еврей арендатор.. ." 
„ М у р т-ёпне вёсене, йытӑсене!" тарӑхса кӑшкӑрса ячӗ 

Тара^: „Мён эс хЯвЯн жнд ҫынни<-ене шутласа тӑран! 
Эпё сана пирён з я п о р о + ецеем ҫинчен ыйтатӑп" . 

„Пирӗн занорожецсене курмарӑм; пан Андрия ҫеҫ к ур -
т й м " . 

„Андрия куртӑм тетне?" хыттӑн ыйтрё Бульба: „мён 
эсё, ӑҫта куртӑн ӑна? подяэлта-и, ямра-и? мӑшкӑласа 
пётернё-и? ҫыхса пӑрахнӑ и?" 

„Пан Андрия кам ҫыхма хӑйтӑр вара? халё ёнтё вӑл 
питӗ паллӑ рыцарь... Тупата туршЯн, эпё палламан та. 
Хулпуҫҫисем ҫинче ылттӑн, ҫаннисем ҫинче ылттӑн, пилёк 
таран ылттӑн тумтир,ҫӗлёкё те ылттӑнлӑ, пиҫиххийӗ те 
ылттӑн, пур ҫерте те ылттӑнлӑ, пур япали те ылттйнран; 
ҫуркунне хёвел пӑхать вёт-ха, пахчара тӗрлё кайӑксем 
чёриклетсе юрлаҫҫё, к у р ӑ к тутлӑ шӑршӑ сарать, вӑл та 
ылттӑн тумтирпе шап ҫавӑн пекех ҫиҫсе тӑрать, воевода 
ӑна утланма та чи лайӑх лаша панӑ: пёр лаши икҫёр 
червонец тӑрать" . 

Бульба тӗлёнсе хытсах кайрё. „ Ю т ҫын тумтирне мён-
шён тӑхӑннӑ-ха вӑл?" 

„Мёншён тесен лайӑхрах, ҫавӑнпа тӑхӑннӑ. Хӑй те 
вёҫтерсе кӑна ҫӳрет, ыттисем те вёҫтерсе кӑна ҫӳреҫҫё, 
вӑл та вёрентет, ӑна та вӗрентеҫҫӗ: поляксен чи пуян 
панӗ пек " . 

„Кам ирёксёрлесе тӑхӑнтарнӑ-ха ӑна?" 
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„Ӑна ирӗксёрлесе тӑхӑнтарна темерём-ҫкё. Ёӑл л е й -
сем патне хӑйӗн ирӗкӗпе каҫнине пан пелмест-и вара?" 

„Кам каҫнӑг"' 
„Пан Андрий!" 
„Аҫта каҫнӑ?" 
„Вӗсем енне каҫнӑ, вӑл ёнтё халь йӑлгах лешсен ҫынни" . 
„Суятӑн, сысна хӑлхи ! " 
„ Э п мӗнле суйма пулгаратӑп-ха? Эп суйма ухмах-им? 

Суйса меншен хам пуҫа ҫиетӗп-ха эпе? Пана суяс пул
сан, жида йытта ҫакса вӗлерне пекех ҫакса велерессине 
эпе пёлместёп-и вара?" 

„Эс каланӑ тарах, апла вӑл тӑван ҫӗршывпа хамӑр 
тёне сутнӑ пулаты 1 " 

„ Э п ӗ ьӑл мене те пулин сутнӑ тесе каламастӑп, эпё 
вӑл вёсем патне куҫса каҫнӑ терем ҫеҫ!" 

„Суятӑн, шуйттаи жиче! пулман ун пек ёҫ христиан 
ҫёрёнче! пӑтраштаратӑн • эсӗ, анчак!" 

„Эп пӑтраштаратӑп пулсан, мана киле ҫитиччен ҫёр 
ҫ&ттар! Эп пӑтраштаратӑп пулсан, ман атте, анне, хуньамз, 
ман аттен ашшӗ, кукаҫи вилтӑпри ҫине мӗнпур иртен-
ҫурен сурса хавартар. Пан пёлес тет пулсан, эпё Андрий 
весем патне мёншён каҫнине те калӑп" . 

„Мёншён?" 
„Воеводан хитре хёр пур, святой турӑ! Эх, епле хит

ре xep l " Кунта жид хӑйӗн пичёпе хитрелёхе мён пул-
тарна таранах лайӑхрах кӑтартма тӑрӑшрё, вӑл аллксе-
не сарса парахса куҫёсене хесрё, мён те пулин тутанса 
пӑхна чухнехи пек ҫӑварне чалаштарчӗ. 

„ Н у , вӑл мӗнех вара?" 
„Вал ҫав хершён мӗнпурне тунӑ, уншӑн вёсем патне 

каҫнӑ" . Сын, юратма тытансан, атӑ тёпне ҫапнӑ сӑран 
пек, к у сӑрана вара шывра йепетнё хыҫҫӑн ил те авкала 
— в ӑ л ҫамаллӑнах авӑнать". 

Бульба тарӑн шухаша кайрё. Вӑл ҫакна аса илчё: 
пысӑк ҫав вӑйсӑр хёрарамӑн влаҫӗ, нумай вайлӑ арҫынна 
пётерет хёрарӑм, ку енчен ҫемҫе ҫавӑ Андрий. Вара вал 
пёр вырӑнта юпа пек хытса тачё. 

„Итле-ха, пан, эпё пана йалтах каласа иарӑп",терӗ 
ж и д : „шӑй-шай пуҫланнине илтсенех тата хула хапхин-
чен ҫарсем кёнине курсанах эпё, кирлӗ пулмӗ-и тесе, 
хампа перле ахах пёрчисемлё ҫип тарахё илтем, мё,нш.ен 
тесен хулара хитре хёрсемпе дворян хёрарамесем nyp j хит
ре хёрсемпе дворян хёрарӑмёсем пур-тӑк , терем, ҫимелли 
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• и м те ҫук пулсан та ахаха илеҫҫех, терем. Хама хбруЙ-
жий тарҫисем кёртсе ярсанах, эпё воевода килкартишне 
ахах сутма чупрӑм. Служднкӑра таракан тутар херачин-
чен йӑлтах ыйтса пӗлтём: туйӗ запорожецсене хӑваласа 
ярсанах пулмалла. Пан Андрий запорожецсене хӑваласа 
яма сӑмах панӑ" . 

„Эсё ӑна, шуйттан ывӑлне, ҫавӑнтах вёлермерён-и 
вара?" кӑшкӑрса ячё Бульба. 

„Мёншён вёлермелле? вӑл хӑйӗн ирёкӗпе куҫнӑ. Ҫын 
мёншён айӑплӑ пултӑр: унта ӑна лайӑхрах, ҫавӑнпа унта 
куҫнӑ та " . 

„Эсё ана питренех куртӑн-и?" 
„Тупата туршӑн питренех куртӑм! ҫав тери маттур cap-

ҫынни! пуринчен те чаплӑ. Турӑ сывлӑх патӑрах ӑна, вӑл 
мана ҫийёнчех палларӗ;эп унпатне пырсатӑрсан,вӑлмана..". 

„Вал мён терё?" 
„Вӑл, пӳрнепе чёнсе илчё те: „Янкель!" терё. Эпё: 

„пан Андрий!" терем.— „Янкель, кала аттене, кала пич-
чене, кала козаксене, кала запорожецсене, кала пурне 
те : атте халь мана—атте мар, пичче—пиччемар, юлташ— 
юлташ мар, эпё вёсемпе пуринпе те ҫапӑҫатӑп, пуринпе 
те ҫапӑҫатӑп!" 

„Суятан , шуйттан Иуди! " тӳсеймесёр кӑшкӑрса ячё 
Тарас: „суятӑн, йытӑ пичё! Эсё, турӑ ылханнӑ сын, Хри-
стоса пӑталаса лартнӑ! Эпё сана вёлеретёп, сатана! Тасал 
кунтан, унсӑрӑн ҫакӑнтах вӗлеретёп1" Ҫапла каласа Тарас 
хӑйён хӗҫне туртса кӑларчӗ. Хӑраса ӳкнё жид хӑйӗн ҫинҫе 
те типнё ура хырӑмӗсем чӑтма.пултарна таран мёнпур 
вӑйпа тарма пикенчё. Вал козаксен таборе хушшипе, ун 
тан таса хир тӑрӑх таҫта ҫитиччен пёр ҫаврӑнса пӑхмасӑр 
чупрӗ. Тарас вара ӑца пачах та хӑваламарё, вӑл ҫилле ал 
айёнче пулнӑ пёрремёш ҫынна вӑлернипе ирттерсе яни 
BHp9Htap тесе шутларё. Унтан вӑл иртнё каҫ Андрия та-
борта темле хёрарӑмпа курнине аса илчё те пуҫне чик-
рё; ҫапах та вӑл ҫакӑн пек мӑшкӑл ёҫ пулассине, тӑван 
ывӑлё тӗне те, хӑйён чунне те сутнине ёненесшӗн пулмарӗ. 

Юлашкинчен вӑл хайён полкне засадӑна илсе кайрё, 
вара полк козаксем ҫунтармасӑр хӑварнӑ вӑрмана керсе 
курӑнми пулчё. Запорожецсем, ҫураннисем те, юланутли-
с*м те, виҫё хапха патне илсе пыракан виҫё ҫул патнекай-
рёҫ. Пӗрин хыҫҫӑн тепри Умански, Поповически, Канев-
ски , Стебликивски, Незамайковски, Гургузив, Тытаревски, 
Тымошевски куреньсем тухрёҫ. Вёсем х^шшинче пӗр Пе-



реяславски курень ҫеҫ ҫук. Вӑйлӑ ё$йё пулнӑ вал куреньрй 
козаксем, хӑйсен телейне те ёҫсе янӑ. Вёсенчен пӗрисем, 
ҫыхса пӑрахнӑскерсем, тӑшман патёнче ҫеҫ вӑраннӑ, тепри-
сем вӑранмасӑрах нӳрё ҫёре кбнӗ, Хлиб атамана хӑйне лях-
сем шӑлаварсӑр тата ҫиелти тумтирёсёрех хӑйсен станне 

t илсе кайнӑ. 
Козаксем хускалнине хулара та сисрёҫ. Пурте ҫёр 

; купаласа тунӑ вал ҫине тухса тулчёҫ, вара козаксем 
; ҫакна курчёҫ: поляксен пёринчен тепри хитре витязёсем 

купаланӑ вал ҫинче тӑраҫҫе. Хуракӑшӑнни пек шурӑ тё к 
ларта-ларта янӑ йес ҫёлёксем хӗвелсем пек ялкӑшаҫҫё. 
Хӑшёсем чалӑшшӑн хуҫлатса лартна шёвӗр тӑрӑллӑ, 
ҫӑмӑл кӑна шупка херле тага кавак ҫёлёксем. тӑхӑннӑ. 
Ҫине ылгтӑнласа пӗтернё е ахаль кӑна шнурсемпе карка-
ласа тухнӑ , ҫаннисене каялла хутлатса хунӑ сӑхмансем 
тӑхӑннӑ. Теприсем хёҫёсемпе пӑшалёсене тем пек илем-
легсе пётернё, вӗсемшён пансем питӗ хаклӑ тӳленё ёитё. 
Ляхсем ытти енчен те чаплӑ пулнӑ. Чи малта ылттӑнласа 
пӗтернё хӗрлб ҫёлёклё Буджаковски полковник пит 
вёҫкённён тӑнӑ. Калӑпсӑр пысӑк к у полковник, пуринчен 
ҫӳллб те мантӑр, хаклӑ йышши шалпар сӑхманё ана 
аран-аран витсе тӑрать. Тепёр енче, айӑккинчи хапха 
ҫывӑхёнче, пысӑках мар, йӑлтах хӑрса типнӗ тепер пол
ковник тӑрать. Анчах унӑн ҫӑра куҫхарши ъйёнчи витӗр 
те пӗчёк куҫӗсем чёррён пӑхаҫҫё, вӑл пур еннелле те 
хӑвӑрттӑн ҫавӑрӑна-ҫавӑрӑна тӑрать, ҫинҫе те типе аллипе 
тёрлё ҫерелле маттуррӑн тӗлле-тӗлле кӑтартса приказсем 
парать; хӑй пӗчёккё пулсан та, вӑл вӑрҫӑ наукине лайӑх 
пёлет пулас. Унтан инҫе мар ҫӑра мӑйӑхлӑ, ҫӳллӗрен те 
ҫӳллё х о р у н ж и й тӑрать; хӑй хӗп-хёрлё: к у пан хӑватлӑ сим-
пыл таврашёпе вӑйлӑ бҫкё-ҫике питех те юратать пул-
малла. Вёсен хыҫбнче шляхта ҫыннисем йышлӑн кёпер-
ленсе тӑраҫҫё. Кусем бнтё пёрисем хӑйсен червонецӗпе, 
теприсем король хыснипе тата теприсем жидсен укҫипе , 
е аслашшӗсен замокёсенчи мёнпур пурлӑха сутса хӗҫпа-
шалланнӑ. Кунта сенаторсем патёнче явкаланса ҫӳрекен 
харампырсем те сахал мар. Вёсене сенаторсем хӑйсемпе 
пёрле апата хисепшён чёнеҫҫё, лешсем вара сётел ҫинчи 
тата буфетсенчи кёмёл куркасене вӑрлама тытӑнаҫҫӗ; 
паян хисепре пулнӑ, тепёр куннех мёнле те пулин пан 
патне лавӑҫа кёрёшсе ларкӑч ҫине лараҫҫӗ. Терлё этем 
пур кунта. Хӑшпёрисен тепӗр чухне ёҫме те у кҫи пулман, 
вӑрҫа вара пурте чаплй тумланса кнлнё, 



Козаксен речёсем хула етени умёнче лйикан тӑраҫҫё. 
Вёсен ҫинче пёрин ҫинче те ылттйн ҫук; ылттйнё кунта 
хӗҫ тыткйҫӗсемпе вёсен йённисем ҫинче ҫеҫ ялтӑртатка-

I ласа илет. Козаксем ҫап&ҫӑва кёнё чух чаплӑн тумланма 
' юратман; вёсем тимӗр кольчугасемпе* ахаль тумтирсем 

ҫеҫ тйхйннй; пуҫёсем ҫинчи така тирёнчен ҫӗленё хура 
ҫёлёкёсемпе вёсен хёрлё тйррисем аякран хуран тата 
хӗрлён куранса тйнй. 

Запорожецсен речёсенчен икё козак юланутпа тухрёҫ. 
Пёри пит ҫамрӑк, тепри ватйрах. Иккёшё те сӑвар карма 
юратакансЖерсем, ёҫре те начар козаксемех мар. Кусем 
Охрим Нашпа Мыкыта Голокопытенко пулчӗҫ. Вёсем 
хыҫҫӑн юланутпа малалла Демид Попович текен лутра-
рах кйна тёреклё козак тухрё. Вйл Сечьра нумайранпа 
пурйнать. Демид Попович Андрианополь патӗнче те 
пулнӑ, хййён ёмёрёнче нумай хурапа шурра курнй : вутра 
ҫунса курнӑ, ч вёри сймала сапйннипе хуралса кайнй"пуҫпа 
тата ҫуннй мййахпа тарса килсе Сеча ҫитсе ӳкнё. Анчах 
Попович каллех юсаннй, шакла хырнӑ пуҫё ҫинчи-вйрйм 
ҫӳҫ пайаркине хйлха урлй янӑ, ҫйра та сӑмала пек хура 
мйййх ӳстернё. Ҫивчё сймах калас телёшӗнчен питех те 
маттур пулнй Попович. 

„А пётём cap чаплй сйхмансемпе! Пёлес килет манӑн: 
ҫапйҫура чаплй-ши эсир?" 

„ А к эпё «сире!—кйшкйрать ҫӳлтен тёреклё полковник : 
„пурсйра та ҫыхса пйрахатӑп! Тарҫӑсем, пйшалӑрсемпе 
лашйрсене панй пулйр. Сирӗннисене эпё мёнле ҫыхса 
пйрзхрйм, куртйр-и? Вӗсёне. ҫаканта запорожецсене илсе 
тухса кйтартӑр!" 

Ҫӗр купаласа тунй вал ҫине вара пйявсемпе ҫыхнй 
запорожецсене илсе тухрёҫ; пуринчен малта курень ата
мане Хлиб тйрать; вӑл шйлаварсар тата ҫиелти мӗнпур 
тумтирсёр,—йна ӳсёрпе мёнлё илсе кайна,-ҫайлипех тӑ-
рать. Хӑйсен козакёсем умёнче ҫатта-ҫарамас тӑнинчен 
тата хӑйне ҫывйрнй ҫёртех йытта илсе кайнй пек тыт-
кйна илсе кайниичен именсе, атаман пуҫне ҫӗрелле усрё. 
Унйн пуҫӗ пӗр каҫрах кйвакарса кайнй. 

' „ А н кулян, Хлиб! Ҫӑлатпӑр!" кйшкӑрчёҫ йна аялтан 
козаксем. 

„Ан хурлан, тусӑм!* терё курень атамане Бородатый: 
„Сана ҫатта-ҫарамас илсе кайнӑшӑн эс аййплӑ мар: ин-

* К о л ь ч у г а — вӗтё гимӗр унвЗсенчен туна т у м т и р , ана хӗҫпе касас-
ран тӑхӑннӑ, 



кек кйрек кампа та пулма пултарать; сана чипер витмй-
сер ҫапла мӑшкӑлама кӑларса тӑратнӑшӑн вёсене намӑс". 

I „Сирӗн cap ҫывӑракан ҫынсемпе паттӑр ҫапаҫать пул-
малла1" терё Голокопытенко, ҫӳлелле пӑхса. . 

„Тӑхтӑр акӑ, эпир сирён ҫара пуҫӑрсем ҫинчи вӑрӑм 
| ҫӳҫ пайӑркисене касса ярӑпӑр!" кӑшкӑрчёҫ вёсене ҫӳлтен. 

„Вёсем, пирён вӑрӑм ҫӳҫ пайӑркисене каснине курас-
|- чё ман!" терё Попович, лашипе вёсем еннеллеҫавӑрӑнса. 
| Унтан, хӑйсеннисем ҫинелле пӑхса,' ҫапла каласа хучё: 
I , „ А мён тетёр? тен, ляхсем тёрӗс те калаҫҫё пулӗ: ҫав 

пысӑк хырӑмли ертсе тухас пулсан, вёсемгаӗн лайӑх 
; хӳтлӗх пулмалла". 

„Мёншён эсё вёсемшён лайӑх хӳтлӗх пулать тесе 
шутлатӑн?" терёҫ козаксем, Попович мён те пулин ка
лама хатёрленнине сиссе. 

„Мёншён тесен, ун хыҫне пётём cap пытанма пулта-
рать, хырӑм хыҫӗнчен вара вёсенчен нихӑшне те сӑнӑпа 
чикме майё ҫук1" 

Козаксем пурте кулса ячӗҫ: вёсенчен нумайӑшёсем 
чылайччен пуҫӗсене сулкаласа тӑчёҫ. „ Н у , Попович! ка-
ма та пулин сӑмах каламалла пулсан, каласа хурать, ка-
лать-тёк калать ну..." терёҫ вёсем. Козаксем „ну " мёне 
пёлтернине ҫеҫ каламарёҫ. 

„Каялла чакӑр, стена патёнчен часрах каялла чакӑр!* 
кӑшкӑрса ячё кошевой, мёншён тесен, ляхсем ҫивчё сӑ-
маха чӑтаймарӗҫ курӑнать—полковник аллипе сулчё. 

Козаксем пӑрӑнма ӗлкёрнӗччё ҫеҫ, ҫӗр купаласа тунӑ 
хӳтлёх ҫийӗнчен картечпа персе те ячӗҫ. Унта ҫынсем 
чупкалама пуҫларёҫ, юланутлӑ ватӑ воевода хӑй те ку -
рӑнса кайрё, хапха уҫӑлчё те, унтан cap тухрё. Малта 
лашисене харӑссӑн уттарса ахаль тумтлр тӑхӑннӑ гусар-
сем пыраҫҫӗ, вёсем хыҫҫӑн кольчуга тӑхӑннӑ ляхсем, 
унтан тимёр кёпе тӑхӑннӑ, аллисене вӑрӑм сӑнӑсем тыт-
нӑ воинсем, унтан пуҫёсене йес ҫёлёк тӑхӑннӑ ляхсем, 
унтан кашни хӑйне евёр тумланнӑ чи пуян шляхтичсем 
уйрӑмӑн пыраҫҫӗ. Манкӑмӑллӑ шляхтичсем ыттисемпе 
хутшӑнса каясшӑн мар, хӑйсен команди ҫуккисем вара 
тарҫисемпе кӑна пёр-пӗччен пыраҫҫё. Унтан каллех рет-
сем кайрӗҫ, вёсем хыҫҫӑн юланутлӑ хорунжий тухрӗ, 
ун хыҫҫӑн .каллех ретсем кайрӗҫ, вара юланутпа тёреклё 
полковник тухрё, мёнпур cap хыҫҫӑн хӑйӗн лашипе лут
ра полковник тухрё; 

' h 



„Вёсене строя тӑрса речёсене ^Йёркелеме паМаллӑ 
марГ кӑшкӑрчё кошевой: „мёнпур 'куреньсем харассӑн 
xecepl Ытти хапхасем патёнчен кайӑр! Тытаревский ку 
рень айӑккинчен тапӑн! Дядькиевский курень тепӗр 
айӑккинчен тапӑн! Кукубенкопа Палывода хыҫалтан хё-
сбр! Пӑтраштарӑр, уйӑра-уйӑра ярӑр!" 

Пырса ҫапрёҫ вара пур енчен те козаксем, вёсене 
чарса пӑтраштарса ячӗҫ, хӑйсем те пӑтрашӑнса кайрёҫ. 
Пеме те вӑхӑт памарёҫ: хӗҫсемпе тата вӑрӑм сӑнӑсемпе 
ҫапӑҫу пуҫланчё. Пурте пёр ҫёре кёпёрленчёҫ, кунта пу-
риншён те харпӑр-хӑйне кӑтартма май тупӑнчӗ. 

Демнд Попович ахаль тумтирлё виҫё ляха чиксе пӑ-
рахрӗ тата ике пуян шляхтича лашисем ҫинчен сётёрсе 
антарчё. „ А й , мёнле лайӑх утсем, ъп к ун пеккисене так-
ҫанах шыраттӑм-ха!" терб вӑл. Вара угсене таҫта аякка 
хирех хӑваласа ячё, унта таракан козаксене вёсене пӳлёр 
тесе кӑшкӑрчё. Унтан каллех ушкӑналла шӑтарса кёчё, 
лашисем ҫинчен сётёрсе антарнӑ шляхтичсене ҫёнёрен 
тапӑнчё, пӗрне вёлерчӗ, тепёрине мӑйран йӑлмакпа ҫак-
латрё те хаклӑ тыткӑҫлӑ хёҫне туртса илсе тата пиҫих-
хи ҫумёнчен пӗр чӑмака червонец салтса илсе хӑйне 
йёнертен ҫыхса лартрё, вара ӑна пётём хир тӑрӑх сётёр-
се кайрӗ. 

Ҫамрӑк та маттур козак Кобита та поляксен ҫарён 
питех те паттӑр воинёсенчен пӗринпе ҫапӑҫма никенчё, 
нумайччен ҫапӑҫрёҫ вара вёсем. Ентё вёсем алвӗҫҫбн 
ҫапӑҫма пуҫларёҫ, козак ҫёнтернёччё те, вӑл ӑна, авса, 
туроксен ҫивчӗ ҫёҫҫиие кӑкӑртан чикрё. Анчах хӑй те 
сыхлана^ймарё; ҫавантах ӑна тӑнлавран вёри пуля пырса 
тиврё. Ӑна чаплӑран та чаплӑ пан, авалхи князь йӑхён-
чи хитререн те хитре рыцарь персе ӳкерчб. Вал хӑйён 
хура-тур лашипе яштака тополь пек вёҫтерсе ҫӳрерё. 
Боярсен паттӑрлӑхне нумай кӑтартрӗ: икё запорожеца 
ҫурмаран касса вакларё, маттур казака, Федор Коржа , 
лаши-мёнӗпех ҫёре ыткӑнтарчё, лашине пӑшалпа печб, 
козака варӑм-сӑнӑпа чиксе пӑрахрё; нумайӑшённе пуҫб-
семпе аллисене касса сирпётрё, Кобитӑна тӑнлавран пер
се ҫёре йӑвантарчӗ. 

„Эпё хамӑн вӑя акӑ кампа ҫапӑҫса тёрёсленё пулӑт-
тӑм| кӑшкӑрчё Незамайковски курень атамане Кукубен -
ко . Лашине хытӑрах хӑваласа вӑл тӳрех ун хыҫне тухрб 
те, пбтём вӑйпа ҫухӑрса ячё; вӑл ҫавтери хытӑ кӑшкӑр-
нӑран ҫывӑхрисем шартах сикрбҫ. Лях ҫавйнтах хӑйбн 
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лашине ҫавӑрса ӑна хирёҫ лиТпе тӑрасшӑн пулчё, анчах 
лаши итлемерё: хыттӑн кӑшкӑрнипе хӑраса ӳкнёскер 
айӑккинелле сиксе ӳкре . Вара Кукубенко ляха пӑшалпа 
персе тивретрё. Вӗри пуля ӑна ҫурӑм шӑмминчен пырса 
лекрё те, вал вара лаши ҫинчен персе анчё. Ҫапах та 
лях парӑнмарё, ҫав-ҫавах хӑйӗн тӑшманне тавӑрасшӑн 
пулчё; анчах хёҫпе пӗрле ҫӗрелле усӑннӑ алли вӑйсӑр-
ланчё. Кукубенко вара икё енне те ҫивӗчлетнё йывӑр 
хӗҫне икё аллипе ярса тытрё те лешӗн кӑвакарса кайнӑ 
тутисенченех чикрё : хӗҫ икӗ шӑла хуҫса кӑларчё, чӗл-
хине ҫурмаран касрё, пыр тыткӑҫне ҫёмёрсе тухса ҫёре, 
шалах кёрсе кайрӗ; ҫапла вӑл ӑна ҫёр ҫумне ёмӗрлёхех 
пӑталаса хучё. Дворянӑн ҫырма хёрринчи палан пек хӗп-
хёрлё юнӗ ҫӑлран тапса тухнӑ шыв евёр ҫӳлелле сир-
пӗнчё, вӑл унӑн ылттӑнласа пётернӗ сарӑ сӑхманне йӑл-
тах хёрлё тёспе пёветрӗ. Кукубенко ӑна пӑрахса хӑйён 
незамайковецӗсемпе тепёр ушкӑналла кёрсе кайрё. 

я Э х , ҫакӑн пек чаплӑ тумтире ним тирпейлемесёр 
хаварчё!" терё умански куренныйё Бородатый; вӑл ла
шине хӑйсеннисенчен пӑрчё те Кукубенко вёлернӗ шлях
тич патнелле уттарса пычё. „Эпё хам алӑпа ҫичё шлях
тич вӗлертём, анчах пёрин ҫинче те к у н пек тумтир 
курмарӑм!" Вара Бородатый, хӑйён ёмётсӗрлӗхне чарай-
масӑр, унӑн хаклӑ япалисене илес тесе лях ҫинелле пёш-
кӗнчё, вӑл ёнтё унӑнне ҫуталса таракан чулсемпе илем-
летнё йёнёллӗ турок ҫӗҫҫине те илме ӗлкӗрнӗччё, пиҫих-
хи ҫумёнчен пёр ҫыхӑ червонеца та салтнӑччё, ҫӳхе 
кёпепе хаклӑ кӗмёл тата асӑнмалӑх упракан хӗр ҫивётне 
чикнё сӳмкӑна та мӑйёнчен вёҫертнёччё, ҫав вӑхӑтра ун 
патне хыҫалтан хай икё хутчен йенер ҫинчен ^сӗтёрсе 
антарнӑ тата унран яланлӑхах сӗвёленсе юлмалах суран 
туяннӑ хёрлё сӑмсаллӑ хорунжий вёҫтерсё ҫитрё. Вал 
хёҫне ҫӳле ҫёклерӗ те, пӗшкӗнсе таракан Бородатыя 
тӳрех майран касрӗ. Емӗтсӗрленни козака ырӑ япала 
патне илсе пымарё: унӑн хӑватлӑ пуҫӗ ыткӑнса кайрё, 
пуҫсӑр юлнӑ кӳлепи вара таҫта аякка юн сирпётсе ҫё-
релле йӑванчӗ. Козакӑн ҫиллес чунё, тарӑхса тата ҫакӑн 
пек тӗреклё.ҫынран та час тухса каймалла пулнинчен 
тёлёнсе, ҫӳлелле хӑпарса кайрё. Х о р у н ж и й атаман пуҫ-
не йёнер ҫумне ҫыхас тесе вӑрӑм ҫӳҫ пайӑркинчен те 
ярса тытма ӗлкёреймерӗ, ӑна хаяррӑн тавӑракан тупӑнчё те . 

Тӳпере вёҫекен хурчӑка хӑйён вӑйлӑ ҫунаттисемпе 
чылайччен хӑлаҫланна хыҫҫӑн сасартӑк пёр вырӑнта ча-



ранса тӑрать те, унтан ҫул хёрривчех пӑть-пӑльгёкЛётсё 
таракан путене а^и ҫинслле ҫемерен пек анагь. Тарас 
ывйлё Остап та хорунжий патне шан саван пек персе 
ҫитре те ӑна ҫавӑнтах майран паязласа илчё. Карланка-
ран хыттӑн йалмакласа лартнӑ хыҫҫӑн хорунжийён хёр-
лё пичё пушшех хёрелсе кайрё, вӑл пистолетне ярса 
тытрё, анчах хӑйне итлеми пулнӑ алли тёллесе пеме 
пултараймарё, вара пуля хирелле вёҫсе сирпёнчё. 
Хорунжийён йёнерё ҫуменче вал тыткӑна илннсене ҫых-
ма илсе ҫӳренё иурҫан шнур пуррине курсан, Остап ҫа-
вӑнтах ӑиа салтре те, ун 4 аллипе урине хайён шнурепех 
ҫыхса лартрӗ, кантара вёҫне йӗьертен ҫыхса хорунжие 
хир тӑрйх сётӗрсе кайрӗ. Вӑл Умански куреньри козак-
сене хайсен атаманёпе сывпуллашма ченчё. 

Уманецсем хайсен куренён атаманне Бородатыя вёлер-
нине пёлсенех ҫапӑҫма пӑрахса ун ӳтне тирпейлеме вёҫ-
терсе пычёҫ, ҫавӑнтах курень атаманне кама суйласси 
ҫинчен канашлама пуҫлареҫ. Юлашкинчен ҫапла каласа 
хучёҫ: „ М ё н канашламалли п у р : курень атаманне эпир 
Бульба Остапёнчен лайӑхрах ҫынна никама та суйлаяс 
ҫук ; тёрёс ёнтё, вӑл пирёнтен пуринчен те кёҫён, анчах 
вал ват сын пекех аслй". 

Остап, ҫёлёкне хыврё те, козак-юлташёсене пурне 
те хӑйне атамана суйласа чыс тунӑшӑн тав турё. Ҫапӑҫу 
вӑхӑтёнче ёҫе вӑраха яма юраманнине пёлсе, вӑл эпё 
ҫул тёлёшенчен тата ӑсхакӑл тёлёшёнчен ҫамрӑк тесе 
турткалашса тамаре; вӑл весене тӳрех у ш к ӑ н ҫинелле 
ертсе кайрё, вара хӑйне ахальтен мар атамана суйлани-
не кӑтартса пычё. Ляхсем, ёҫ чӑтма ҫук хёрсе ҫитнине 
курса, каялла чакрёҫ те хир леш вёҫне п*/ҫтарӑнас тесе 
унталла чупрёҫ. Лутра полковник хапха ҫывахёнче ҫа-
пӑҫӑва хутшанмасӑр уйрӑмӑн тӑракан тӑватӑ сотньӑна 
ал сулчӗ; унтан вара козаксен ушкӑнёсем ҫинелле кар-
течпа персе ячёҫ, анчах нумай ҫыннах лектереймерёҫ: 
пульӑсем козаксем ҫапӑҫнине сехёрленсе пахса таракан 
вӑкӑрёсене пырса тиврёҫ. Хӑраса укне вӑкӑрсем тискер-
рён мёкёрсе ячёҫ, козаксен таборёсем еннелле ҫаврӑнса 
лавсене ҫёмёрсе пётерчёҫ, ҫынсене нумайашне таптаса 
тӑкрёҫ. Анчах ҫак вахатра хӑйён полкёпе засадӑран тух -
на Тарас пётём вӑйпа кӑшкӑрса вёсене хирёҫ чупрё. 
Урса кайнӑ кӗтӳ, кӑшкӑрнинчен хӑраса ӳкнӗскер, ляхсен 
полкёсем ҫине кӗрсе кайрё, утлӑ ҫара каялла чакарса 
пурие те таптаса, сапаласа ячё. 



. 0 , тавах сире, вЗкӑрсем!" кӑшкӑрчёҫ запорожецсем: 
,ялан походсенче служить тӑваттарччӗ, халё ак ҫапӑҫура 
та служить турар!" Вара тӑшмана ҫӗнё-вайпа пырса 
ҫапрӑҫ. Нумай пӗтерчёҫ к ун хыҫҫӑн тӑшмана. Метелыця, 
Ш и л о , Пысаренкосем иккёшё те, Вовтузенко, ыттисем 

I те нумайӑшсем кӑтартрёҫ хӑйсене. Ляхсем, хӑйсен 1 ӗҫ 
начарланса пынине курчёҫ те, ҫӳлелле хоругвь ҫёкле-
рёҫ, хула хапхине уҫӑр тесе кӑшкӑрма пикенчӗҫ. Тимӗр 
ҫапса тунӑ хула хапхи чӑриклетсе уҫӑлчё те, ывӑнса 
ҫитнё, тусанланса пётнё юланутҫӑсем картана кёрекен 

:' сурӑхсем пек кӗпёрленсе хапхаран кёрсе кайрӗҫ. Запо-
рожецсенчен нумайӑшӗсем вёсене хыҫран хӑвалама т ы -
тӑннӑччё, анчах,Остап хЯйӗн Умански курень ҫыннисене 
чарчӗ те ҫапла кӑшкӑрчӗ: „Пансем-тӑвансем, стена па-
тёнчен аяккарах тӑма тӑрӑшӑр! унта ҫывӑха пыма юра-
масть", терё. Тёрёс каларё, мёншён тесен, стена ҫинчен 
пӑшалсенчен персе ячёҫ тата алла мӗн ҫакланнӑ ҫавӑнпа 

t ывӑтма тытӑнчӗҫ. Нумайӑшне тивретрӗҫ те. Ҫав вӑхӑтра 
к у вырана юланутпа кошевой пырса ҫитрё, вӑл Остапа 
ырласа „Вот ҫёнё атаман, ҫапах та ҫара ватӑ атаман 
пекех ерт^е пырать!" терё. Ватӑ Бульба унта мёнле ҫёнё 
атаман пуррине пёлес тесе ҫаврӑнса пӑхрӗ те, Умански 
курень пуҫёнче лаша ҫинче ҫёлӗкне каялла чалӑштареа 
тӑхӑннӑ, аллине атаман палици тытнӑ Остап ларнине 
курчё. „Ав мёнлескер эсё!" терё вӑл ун ҫине пӑхса са-
вӑнӑҫлӑн, унтан Умански куреньри козаксене хӑйён 
ывӑлне атамана суйласа чыс тунӑшӑн тавтума пуҫларё. 

Козаксем, таборсем патне кайма хатёрленсе, каллех 
каялла чакрӗҫ, ҫӗр купаласа тунӑ вал ҫинче вара каллех 
ҫуркаланса пӗтнӗ сарлака плащсемлё ляхсем курӑнса 
кайрёҫ. Нумайӑшён хаклӑ йышши сӑхманёсем юнпа аар-
ланнӑ, илемлё йёс ҫёлӗкёсем тусанпа витённё. 

„Мӗнле, ҫыхса пӑрахрӑр-и?" кӑшкӑраҫҫё аялтан запо
рожецсем. 

„ А к эпё сире!" кӑшкӑрать ҫав-ҫавах мӑнтӑр полков
ник, пӑяв кӑтартса; тусанланса. пётнӗ, ывӑнса халтан 
кайнӑ пулин те, воинсем паҫӑрхи пекех пӗр-пёрне ха> 
ратаҫҫё, чӑрсӑртараххисем вара икё енчен те пёр-пёрне 
ҫивчё сӑмахсем кӑшкӑраҫҫё. 

Юлашкинчен пурте саланчӗҫ. Пӗрисем ҫапӑҫура ывӑн-
са канма вырӑнаҫрӗҫ, теприсем хӑйсен суранёсем ҫине 
тйпра хураҫҫё, вёсене ҫыхса лартма вилнё тӑшман ҫи-
йӗнчен сусе илнб тутӑрсемпе хакдӑ тум.тире ҫураҫҫё. Ыт-
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тисем вара, тёреклёреххисем, вилесене пытарма тата вё-
семпе сывпуллашма тытӑнчёҫ. Икё ҫивёчлё пысӑк хӗҫё-
семпе, вӑрӑм сӑнӑсемпе тупӑксем алтрӗҫ, ҫӗлӗксемпе, 
тумтир аркипе тӑпра йӑтрёҫ, козаксен ӳчёсене тирпейле-
се хучӗҫ те, вёсен куҫёсене ҫӑхансемпе ҫӑткӑн ӑмӑрт-
кайӑксем сӑхса пётермелле ан пултӑр тесе, чёрё тӑпра-
па витрёҫ. Ляхсен виллисене лаша хӳрисенчен мёнле май 
килнӗ ҫапла вуншарӑн ҫыхса ярса, лашисене хирелле 
хӑваласа ячӗҫ, вёсене ҫаптарса нумайччен хыҫалтан хӑ-
валаса ҫӳрерӗҫ. Чарӑнма пёлмен лашасем вара суха-кас-
сисем, тёмескесем, путӑксем тата ҫырма йӳпписем урлӑ 
ыткӑнаҫҫё, ляхсен юнланса пётнё виллисем ҫӗре ҫапӑн-
каласа кӑна пыраҫҫӗ. 

Унтан мёнпур куреньсем ушкӑнӑн каҫхи апат ҫиме 
ларчёҫ, вара вёсем кашниех килен-каянсене ёмёрех кала
са кӑтартмалӑх тата пулас ӑрусене каласа хӑвармалӑх 
тунӑ чаплӑ ёҫёсем ҫинчен нумайччен калаҫса ларчёҫ. Ч ы -
лайччен ҫывӑрма выртмарӗҫвёсем; ватӑ Тарас пушшех 
те час выртмарё, вйл тӑшман салтакёсем хушшинче 
Андрий пулманнй мёне пёлтерет-ши тесе шутласа ларчё. 
Сутӑнчӑк хӑйсеннисене хирӗҫ тухма хӑймарё-ши е жид 
улталарӗ ши—вӑл ахаль ҫеҫ тыткӑна ҫакланчё-ши? Анчах 
вӑл ҫавӑнтах Андрий чёри хёрарӑм самахёсене итлеме 
юра^нине асаилчӗ те, хуйха кайрё, вара хӑйӗн ывӑлне 
ҫавӑрнӑ полячкӑна тавӑрма сӑмах пачӗ. Вӑл хӑйён сӑ-
махне пурӑнӑҫланӑ та пулёччё: ун илемё ҫине пӑхса тӑман 
пулёччӗ, вӑрӑм та хулӑм ҫивӗтёнчен ярса илсе мӗнпур 
козаксем хушшипе хӑй хыҫҫӑн сётёрсе кайёччё. Унӑн 
т у тӳписене витсе тӑракан нихӑҫан ирӗлмен шурӑ юр 
пек ытарма ҫук кӑкӑрёсемпе хулпуҫҫийёсем ҫёре ҫапӑн-
нӑран юнланса, тусанланса, ҫӗмрӗлсе пётнё пулёччёҫ. 
Хӗрӗн хитре те ҫеп-ҫемҫе ӳтне вӑл пайӑн-пайӑн сапаланӑ 
пулёччё. Анчах Бульба ҫынна ыранхи к у н ыён кӗтнине 
пёлмен ҫав. Вӑл ыйӑха путса пурне те манма пуҫларӗ, 
юлашкинчен ҫывӑрса кайрё. Козаксем вара ҫав-ҫавах пёр-
пёринпе калаҫрёҫ, пур еннелле те тинкерсе нӑхса, ҫуна-
кан вут умӗнче ҫӗрёпех хурал тӑчёҫ; ёҫсе ӳсӗрёлмен ху
рал пёрре те куҫ хупмарё. 

V I I . 

Хӗвел пӗлётён ҫуррине те хӑпарса ҫитменччё, запо
рожецсем пурте ушкӑнӑн-ущканӑн пуҫтаранса.та тӑчёҫ. 

П 



мЗр тёншён вӑй ситнё таран тавартӑмӑр, высӑ хулаяа 
ытлашши тавӑраймӑн. Ҫапла ман канашӑм: каймалла". 

„Каймалла!" хыттӑн кӑшкӑрса ячёҫ запорожецсен ку -
ренӗсенче. Анчах кун пек сӑмахсем Тарас Бульбӑна кӑ-
мӑла каймарёҫ, вӑл вара хӑйӗн Ҫиллес куҫхаршийӗсене, 
ту тӳпемё ҫине тучса тулнӑ, ҫиелтен ҫурҫёр енчи пек 
пас тытнӑ йывӑҫ темёсем пек хура-кӑвак куҫхаршийӗсене 
куҫёсем ҫине аялах антарчӗ. 

„Ҫук , кошевой, сан канашу тӗрёс мар!" терё вӑл: 
„эсӗ йӑнӑшатӑн, эсё ляхсем тытса кайнӑ пирён ҫынсем 
вёсем патӗнче тыткӑнра юлнине манатӑн пулас. Эсё пи
ре юлташлӑхӑн никам пӑсма пултарайман законне хисеп-
леттересшён мар курӑнать, хамӑр тӑвансене кунта хӑ-
вӑрасшӑн, вёсен тирне чёрёллех сӳтересшён е козак 
ӳчӗсене тӑватта пайлаттарса, вёсем ку таранччен гетма
на тата вырӑссен Украйнӑри чи лайӑх витязёсене сётӗр-
се ҫӳренӗ пек, хуласемпе ялсем тӑрӑх сётёрсе ҫӳретте-
ресшӗн. Вӗсем пирён тёнрен ахаль те нумай мӑшкӑла-
марёҫ-и вара? Эп сиҫӗнтен пурсӑртан та ыйтатӑп: мӗнле 
ҫынсем вара эпир? Йывӑр вӑхӑтра юлташне пӑрахакан, 
Йытта пӑрахнӑ пек ют ҫёре пӑрахса хӑваракан козак 
мёнле ҫын пултӑр? Козак чысне никам та нимён вырӑнне 
те хумасть пулсан, кашниех хӑйён кӑвакарнӑ сухалё си
не сурма тата хӑйне кӳрентерекен сӑмах калама ирӗк 
парать пулсан, мана никам та вӑл тӗрӗс мар тӑвать те
ме пултараймасть. Пёчченех юлатӑп. " 

Итлесе таракан запорожецсем иккёленме пуҫларёҫ. 
Унтан кошевой ҫапла каларё: 
"Харсӑр полковник, эс ҫакна мантӑни: тутарсен ал-

линче те—сирён юлташсемех, эпир халь ҫӑлмасан, вёсене 
ёмёрлӗхех 'язычниксене чуралӑха сутаҫҫё, ку вӑл чи 
тискер вилёмрен те асапрах. Эсё пирён христиан юнӗпе 
тупнӑ мёнпур хысна вёсен аллинче иккенне манатӑн-им?" 

Мёнпур козаксем шухӑша кайрёҫ, вёсем нимён кала
ма та пӗлмерӗҫ. Вёсенчен нихӑшё те кӳренмелле ӗҫ тӑ-
васшӑн пулмарё. Ҫав вӑхӑтра малалла ^Запорожье ҫарӗн-
чи чи ватӑ ҫын Касьян Бовдюг тухрё . Ӑна пур козаксем 
те хисеплеҫҫӗ; вӑл икӗ хутчен кошевоя суйланнӑ, вӑр-
ҫӑра та питех те маттур козак, анчах такҫанах ватӑлса 
ҫитнӗ, нимле походсенче те пулман, никама та нимёнле 
канаш пама та юратман ватӑ салтак, козаксен ушкӑнӗ-
сем патӗнче хӑяккӑн выртса, пулса иртнӗ ӗҫсемпе козак
сен похочёсем ҫинчен каласа панине итлеме ҫеҫ-юратнӑ, 



Вӑл вихӑҫан та вёсея калаҫӑвне хутшӑнман, итлесе ҫеҫ 
выртнӑ, ҫав хушӑра хӑйӗн кёске чёлёмӗнчи кёлне пӳрни-
rie вёҫӗмсёр пуснӑ (вӑл чӗлӗмяе пӗрре те ҫӑвартан вӗҫерт-
мен). Вара, куҫне кйшт хӗссе, чылайччен ним чӗнмесӗр 
ларнӑ: пёлмен вара козаксем, те ҫывӑрнӑ вӑл, те ҫав-ҫа-
вах итлене. Вӑл пур походсем вӑхӑтӗнче ч те киле юлнӑ; 
анчах кунхинче хыпса ӳкнӗ. Аллине козакла сулнӑ та 
вӑл: „ А ну, мён пулсан та пулать, эпё те пыратӑп, тен 
козачествӑшӑн мён те пулин тума пултарӑп! " тенё. Ун -
ран нумайранпа ёатӗ нимёнле сӑмах та илгмен, ҫавӑнпа 
та вӑл халь пухура калама тытӑнсан мёнпур козаксем 
шӑпах пулчёҫ. Кашниех Бовдюг мён калассине пёлесшён 
пулчё. 

„Пансем-тӑвансем, мана та сӑмах калама черет ҫит-
рё*, тесе пуҫларё вал: „итлёр-ха, ачасем, ват ҫынна. Ӑс -
лӑ каларё кошевой, казак ҫарён пуҫлӑхӗ, уншӑн тӑрӑшма, 
ҫарӑн вӑрҫӑ хатӗрӗсене сыхлама лартнӑ ҫын унтан ӑслӑ 
нимён те калама пултараймӗ. Акӑ мӗн! К у манЗн пёрре-
мёш сӑмах пултӑр. Хадё манӑн иккёмёш сӑмаха итлёр. 
Эпё хамӑн иккёмёш сӑмахра ҫакна каласшӑн: Тарас пол
ковник та питех те тёрёс каларё; турӑ, ӑна ытларах 
пурӑнмалла ту, Украйнӑра у н пек полковниксем ытла
рах пулччПр! Козакӑн пӗрремӗш чи чыслӑ тивёҫӗ юлташ-
лӑха упрасси пулать. Хам ёмӗрте мёнчухлё пурӑнатӑп 
ёнтё эпё, анчах та, пансем-тӑвансем, ӑҫта та пулин ко 
зак хӑйён юлташне пӑрахса хӑварнине е ӑна мёнле те 
пулин сутнине илтмен. Кусем те, лешсем те—пирён 
юлташсем, сахалрах-и, нумайрах-и—пурпёрх, пурте пирён 
юлташсем, пирёншён пурте хаклӑ. Ҫавӑнпа та ман сӑмахӑм 
ҫапла: камшӑн тутарсем аллине ҫакланнӑ ҫынсем хаклӑ-
рах, тутарсем хыҫҫӑн кайччӑр, камшӑн ляхсем аллинчи 
ҫынсем хаклӑрах, кам тӗрӗслёхлё ёҫе хӑварас мар тет, 
ҫавсем кунта юлччӑр. Кошевой хӑйён тивёҫё хушнӑ та
рах козаксен пёр ушкӑнёпе тутарсем хыҫҫӑн каять, те-
пёр ушкӑнё хӑйне валли наказной атаман суйласа лар-
тать. Ват ҫынна итлес тетёр пулсан, наказной атамана 
Тарас Бульбӑсӑр пуҫне урӑх никама та лартма кирлё 
мар. Пирён хушӑмӑрта хӑйён паттӑрлӑхёпе никам та 
унпа танлашма пултараймасть*.. 

Ҫапла каларё Бовдюг, унтан чаранчё. Ват ҫын кун 
пек ӑс панӑшӑн пур козаксем те савӑнса кайрёҫ. Пурте 
ҫӗлёкёсене ҫӳлелле ыватса кӑшкӑрса ячӗҫ: „Тавах сана, 
батько! чемсерленчӗ, чёмсёрленчё, нумайччен пёр чён-

6. Н . В; Гоголь, Тарас бульба. И 



месёр пурӑнчё, юлашкинчен ак каларӗ. Ахаль мар похо
да хатёрленнй чухне: козаксене усӑ кӳрёп , тербн: чанах 
усӑ кӳтён" . 

„Мӗнле, ҫапла тума килёшетёр-и?" ыйтрё кошевой. 
«Пурте килёшетпёр! " кӑшкӑрса ячёҫ козаксем. 
„Апла пулсан, рада пётет?" 
„Рада пётет!" кӑшкӑрчёҫ козаксем. 
„Халё, ачасем, войсковой приказа итлёр" , терё ко

шевой, хӑй малалла тухса пуҫне ҫёлёк тӑхӑнчё, мёнпур 
запорожецсем вара асли каланӑ чухне тытакан яланхи 
йӑлапа ҫёлёкёсене хывса пуҫёсене ҫёрелле пёкрёҫ. ^Пан-
сем-тӑвансем, халё ёнтё икё пая уйрӑлӑр! кам каяс тет , 
сылтӑм енне тӑрӑр; юлас текенсем сулахая пуҫтарӑнӑр; 
куренён ытларахӑш пайё ӑҫта куҫать, атаман та унта 
тӑрать; сахал пайё кӑна уйӑрӑлсан, вӗсем ытти курень-
семпе пёрлешеҫҫё*. 

Вара пурте сылтӑмалла та, сулахаялла та куҫма ты-
тӑнчӗҫ. Куренён ытларахёш пайё йҫта куҫать, курень 
атамане те унтах пырса тарать; сахал пайё ҫеҫ куҫсан, 
унти ҫынсем ытти куреньсемпе пёрлешеҫҫё; ҫапла пӑр-
так ҫеҫ икё енё те пёр пек пулса тйраймарёҫ. Незамай-
ковски курень пётёмпе тенё пекех, Поповически курень 
ҫурри ытла, Умански курень пётёмпе, Каневски курень 
пётёмпе, Стебликивски курень ҫурри ытла, Тымошевски 
курень ҫурри ытла юлчё. Ыттисем пурте тутарсене хӑ-
валама кайма килёшрёҫ. Тёреклё те паттӑр козаксем икё 
енне те нумай тиврӗҫ. Тутарсем хыҫҫӑн кайма шутла-
кансем хушшинче Череватый, маттур вата козак Поко -
тыполе, Лемиш, Прокопович Хома пур; Демид Попович 
та каякансен енне куҫрё. Попович питех те хивре кӑ-
мӑллӑ ҫын пулнӑ, пёр вырӑнта нумайччен тӑма пултарай-
ман; вӑл ляхсемпе тытӑҫса пахни, халё ёнтё тата тутар-
семпе ҫапӑҫасшӑн пулнӑ. Куренныйсенчен Ностюган, 
Покрышка , Невылычкий каяҫҫё. Тата нумай чаплӑ та 
паттӑр козак тёрёслесшён пулчёҫ хӑйсен хёҫёсемпе тё 
реклё хулпуҫҫийӗсене тутарсемпе ҫапӑҫса. Ҫакӑн пекех 
кунта юлма ш у т тытнӑ козаксем хушшинче те питех 
те, питех те маттур козаксем сахал мар. Куренныйсенчен 
Демытрович , Кукубенко , Вертыхвист, Балабан, Бульбенко 
Остап юлаҫҫё. Ы т т и ятлӑ та тёреклё козаксем те ну
май: Вовтузенко, Черевыченко, Степан Гуска, Охрим 
Гуска, Мыкола Густый, Задорожний, Метелыця, Иван 
Закрутыгуба, Мосий Шило , Дегтяренко , Сидоренко, 



Пысареико, унтан тепер Пысаренко, унтан тата тапёр 
Пысаренко, тата ытти маттур козаксем те нумай. Пурте 
ҫуран та, утпа та ҫӳресе курнӑскерсем; вёсем Днатоли 
ҫыранёсем, Крымри тӑварлӑ вырӑнсемпе ҫеҫенхирсем, 
Днепра юхса кёрекен мёнпур пысӑк тата пёчёк ҫырма- -
сем, мёнпур заливсемпе Днепр утравёсем тӑрӑх ҫӳренё, 
Молдави, Волоша, Турци ҫёрёсенче пулнӑ, козаксен икё 
рульлё киммисемпе Хура тинёс урла пур ҫёрте те каял-
ла-маялла каҫнӑ; пёр харӑс аллӑ кимё ҫинче ларса пыр
са питех те пуян тата питех те ҫӳллё карапсене тапӑн-
нӑ, туроксен сахал мар галерне шыва путарнӑ, хӑйсен 
ёмёрёнче нумай-нумай тар персе пётернё; ютҫёршывран 
курсе килнё хаклӑ йышши пусма-тавара пёрре кӑна мар 
ура тӑли валли ҫурнӑ; йём кантӑри патёнчи енчёкёсене 

/ пёрре кӑна мар йӑлтах таса кёмёл тултарнӑ. Вёсенчен 
кашви мёнчухлё пурлӑх ёҫсе янипе гулять туса пётер-
нине шутласа кӑларма та ҫук, тепёр ҫынна ку пурлӑх 
виличчен пурӑнма ҫитнӗ пулёччё. Вёсем, иёнпур ҫынна 
хӑналаса тата ҫуттёнчере пурте савӑнччӑр тесе музы-
кантсене тара тытса, козаксен йӑлипе пётёмпех ёҫсе янӑ. 
Халй те-ха вёсенчен хӑшпӗрисемсёр пуҫне пурте Днепр 
утравёсем ҫинчи хӑмӑшсем айне тёрлё пурлӑх: куркасем, 
алтӑрсемпе алсуллисем пытарса хӑварнӑ; кӑна вёсем 
кётмен ҫёртен Сечь ҫине тапӑнас-тӑвас пулсан тутар ан 
тупайтӑр тесе пытарнӑ; анчах ӑна тупма тутара йьвӑр пул-
нӑ пулёччё, мёншён тесен, хуҫи хай те ёнтё ӑна ӑҫти ч 
са чикнине мана пуҫланӑ. Ҫакӑн пек ҫынсем пулна ё н к 
кунта юлса ляхсене хӑйсен юлташёсемшён тата Хрис
тос тёнӗшӗн тавӑрасшӑн ҫунэкан козаксем. Ватӑ козак 
Бовдюг та вӗсемпе юлма шутларё. „Тутарсене хӑвала-
ма эпб ҫамрӑк мар ёнтё ; кунта вара мухтавлӑ козак 
вилӗмёпе вилме вырӑн пурах. Эпё турӑран тахҫантанпа 
ҫапла ыйтатӑп : иурӑнӑҫа вёҫлес пулсан, вӑрҫӑра таса 
бҫшбн, христиан ёҫёшён ҫапӑҫса вёҫлес, тетёп. Ҫапла 
килсе тухрё те. Ватӑ козакшӑн ытти ҫёрте кунтан чап-
лӑ вилбм пулас ҫ у к " , терё вӑл. 

П у р т е уйрӑлса хӑйсен куренёсемпе икё енне ике рет-
пе тӑрса тухсан, кошевой ретсем хушшипе утса иртрё. 

„Мӗнле, пансем-тӑвансем, пёр енё тепёр енёпе килё-
ш е т - и ? и терё вӑл. 

. П у р т е килёшеҫҫё, батько! " ответлербҫ козаксем. 

.Апла пулсан, чуптӑвӑр та, пёр-пёринпе сывпуллашӑр, 
мёншён тесен, турӑ пёлет—-пурӑнӑҫра урӑх те тбл рулма 



лекӗт, те Лекмест. Хӑвӑр атамана й тлёр . ' пур еҫе те ти -
вӗҫёр хушнӑ пек тӑвӑр: козак тивёҫё иёв тума х у ш н и 1 

не хӑвӑрах пӗлетбр". 
Вара пур пек козаксем пурте пӑр-пбрне чуптуса т у х -

рёҫ\ Малтан атамансем пуҫлареҫ, хӑйсен кӑвак сухалб-
сене аллисемпе шӑлса илсе вбсем хӗреслесе чуптӑваҫҫё, 
унтан алӑсенчен тытса вӗсене хыттӑн чӑмаотаҫҫё. Весем 
пер-пӗринчен: „менле, ланам-таванам, курнӑҫайапӑр-и ё 
курнӑҫаймӑпар?" тесе ыйтасшӑн, анчзх ыйгмаҫҫб, нимбн 
те чӗнмеҫҫб, кӑвакарнӑ ҫӳҫлбскерсем иккбшб те шухӑша 
кайса тӑраҫҫб. Ы т т й козаксбм вара, кунта юлаканнисем 
валли те, лере каякансём валли те ӗҫ нумай пулассине 
пёлсе, пурте еывпуЛлашаҫҫб. Анчах вбсем ҫак вӑхӑтрах 
уйӑрӑлма шутламарбҫ, козаксен ҫарб чакнинё тӑшман ан 
куртӑр тесе, сём ҫбрлеччен тӑхтама ш у т тытрбҫ . Унтан 
пурте апатланма куреньсене саланчёҫ. 

Апат хыҫҫӑн ҫула тухса каякансем пурте канма вырт-
рёҫ, вара, тен ҫакӑн пек ирбкре юлашки х у т ҫывӑрса 
юлатпӑр пулё тесе, чылайччен тутлӑн ҫыварчеҫ. ВӗсеМ 
хбвел анса ҫичичченех ҫывӑрчёҫ, хёнел анса пӑртак Тет-
тбмленсен, урапасем серме тытӑнчбҫ. Хатбрленсе ҫитсен, 
вёсем малтан лавсене кӑларса ячбҫ, хӑйсем, юлтян)бс> Ni
ne тепбр хут сывпуллашса, шӑппӑн кӑна лавсем хыҫҫян 
утрӗҫ. Юлӑнутҫӑсем лашисене кӑшкӑрмасӑр тата шйхарса 
хӑваламасӑр ҫуран козаксем хыҫҫӑн тӑпӑртаттарчёҫ, вара 
часах пурте тетгӗмре курӑнми пулчбҫ. Лаша ури- сассй 
ҫеҫ тата тикбтленме ӗлкбреймен е ҫёрлехи тбттӗмре 
лайӑх сбреймен кустӑрмасем чбриклетни ҫеҫ кӑшт ил-
тбнет. 

Нимён те курӑнмасть пулсан та, юлнӑ козаксем леш-
сене чылайччен аякран алсемпе сулса тӑчбҫ. Унтан, ҫул 
ҫинчен пӑрӑнса хӑйсен вырӑнне таврӑнчёҫ-те, пелбтри 
ҫӑлтӑрсен ҫутинче урапасен ҫуррийе хӑйсен выранбнче 
ҫуккине, козаксенчен нумай ҫын ҫуккине курса , пурте 
черерен хуйхӑрма тытӑнчёҫ, хӑйСен шухӑ пуҫбСене ҫб-
релле ӳсса ирексёрех пурте шухӑша кайрбҫ. 

Тарас курчё: козаксен речӗсем салхулланчбҫ, паттӑр 
ҫынсене пуҫа усни килбшмест пулин те, козаксем пбчек-
кенех тунсӑхлама пуҫларбҫ; анчах вӑл шарламарё: вӑл 
кбтме шутларб, юлташбсемпе сывпуллашнӑ хыҫҫан тун-
сӑхласа та пӑхчӑр, терё; ҫав вӑхӑтрах вӑл шӑлШхра ве-
сене пурне те сасартӑк козакла кӑшкӑрса хускатма ха-
тбрленчӗ, ы г т и халӑхсемпе танлаштарсан rie4$if ҫ/ырмаеем 
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ҫумДнЧгҫ тинвҫ пулса тӑрӑкан славян халӑхӗ, паттӑр 
•ҫа сарлака кӑмӑллӑ халах, мёнле ҫёкленсе кайма п у л -
•ҫарнине пёлсе, вёсене чунпа унчченхинчен те ытларах 
хастарлатас терё. Тӑвал тухнӑ вЯхӑт пулсан, тинёс 
шавласа, кёрлесе ҫеҫ тӑрлть, ун ҫийён хумсем ҫекле-
неҫҫӗ, к ун пек хумсене вайсӑр юханлывсем нихҫан та 
Ҫӗклес ҫук . Ҫилсер .лӑпкӑ вӑхӑт пулсан. вӑл мёнпур ҫыр-
масенчен ҫутӑрах курӑнать, унӑн куҫпа виҫейми ҫийё, 
кёленче пек туйӑцса, пӑхса тӑранмалла мар илемлён 
ҫарӑлса ныртать. 

Вара Тарас хайён тарҫисене уйрамЯн тӑракан лавсен-
чен пёрне салтма хушрё. К у лав—коэаксен обозёнчи 
чй пысӑк та тёреклё лав; унӑн хулӑм куҫтӑрмисене икё 
х у т тёреклё шина тӑхӑнтарна, лавне туллиех тиесе тул -
тарнЯ, ҫиелтен лава ҫивиттийёсемпе, пиҫё вӑкӑр тирё,-
семне витнё, самалапа сӑтӑрнӑ пӑявсемпе ҫыхса лартнӑ. 
Лав ҫинче пётёмпех Тарас нӳхрепёсенче нумайччен лар-
нӑ лайӑх эрех баклагисемпе пичкесем пулнӑ. Хаклӑ минут 
килсе тухсан тата пулас ӑрусене каласа памалӑх чаплӑ 
ёҫ умён мёнпур козак ёҫме пултартӑр тесе, вӑл ҫак асӑн-
малӑх эрехе запаслӑх илнё.хаклӑ минутра ҫын чёрине 
чапла туйӑм тултӑр, тенё. Полковник приказне илтсенех 
тарҫӑсем лавсем патне чупса пычёҫ, тёреклё пӑявсене 
икё ҫивёчлё хёҫёсемпе касса татрёҫ те, хулӑм вӑкар 
тирё.семпё лаша ҫивиттийёсене сӳсе илсе баклагӑсемпе 
пичкесене антарма пуҫларёҫ. 

„Ара, илёр лётёмпех" ,терӗ Бульба: „мёнпур пеккине 
йӑлтах илёр, камӑнмён пур—тултарӑр: алтарпа, лаша 
шӑваракан савӑтпа, алшышпа, ҫӗлёкпе ёҫёр, ним те ҫук 
пулсан, йёкӗр ывӑҫӑра т ы т ӑ р " . 

Мёнпур пёк козакҫем вара пурте эрех тултарчёҫ: 
алтӑрпа, лаша шӑваракан савӑ.тпа, алшышпа, ҫёлёкпе, 
теприсем вара хӑйсён йекёрывӑҫёсене ҫеҫ тытрёҫ. Тарас 
тарҫисем, ретсем хушшипе ҫӳресе, вёсене баклагӑсемпе 
пичкесенчен тултара-тултара парзҫҫё. Анчах Тарас хӑй 
ҫиҫтериччетёҫме хущмарё, вӑл пурте пёр харӑс ёҫетпёр, 
терё: Вал. темскер кадасшӑн и к к е н . Пӗлет Тарас: нумай 
ларнӑ ырӑ эрех тем пекех хӑватла, вӑл ҫын кӑмӑлне т.ем 
nekeics ҫёклеме пултарать, анчах ӳ н ҫумне тата чипер 
кӑласӑмах хушса хурсан, вара эрех хӑвачё те, ҫыннӑн 
щухӑщ -кӑмал хӑвачё те икё хут ӳсет. 
. ,Эпё ёҫтеретёп сире, пансем-тйвансем!" терё Бульба: 
*§.сир ,мана атаман .туям т е м пек пысйк чыс пулсан 



f a , увшӑн мар, хамӑр юЛташсемпе сыбпуллвшнӑ ятпа 
мар ёҫтеретбп сире: тепёр чухне уншӑн та, к уншӑн та 
ёҫме пулатчб,' халё пирен умра ун пек минут мар. Пирён 
умра пысӑк ёҫ тӑрать, к у ёҫре нумай тар такмалла, 
козаксен чӑн-чӑн паттӑрлӑхне кӑтартса памалла! Юлташ-
сем, пёр харӑс еҫер, пуринчен малтан православиллб таса 
теншӗн ёҫер. Юлашкинчен ҫакӑн пек вӑхӑт ҫиттбр: таса 
тён пӗтӗм тӗнчене сарӑлтӑр, пур ҫерте те пер тён пул-
тӑр, менпур бусурмансем христиансем пулса тӑччйр. К у н -
па перлех пёр харӑс Сечьшӑн та еҫер, вӑл менпур бусур-
мансене хӑратса нумайччен тытӑнса татар, унтан кашни 
ҫулах пёринчен тепри лайӑхрах, пбринчен тепри чипер-
терех маттурсем ҫуралса тухчвр. Ҫакӑн пекех тата хамӑр 
чапшӑн та еҫер; мӑнуксемпе весен ывӑлбсем пирбн ҫин-
чен: ҫавйн чухне ҫаван пек козаксем пурӑнна, весем 
юлташлӑх ятне яман, хӑйсен ҫыннисене сутман теччёр. 
Пансем-тӑвансем, теншен еҫер, тёншён!* 

„Теншен! " хулӑм сасӑпа кӑшкӑрса ячёҫ ҫывйхри рет-
сенче тӑраканнисем. „Теншбн! " терӗҫ весем хыҫҫан аяк-
карахрисем, вара ваттисем те, ҫамрӑккисем те пурте 
теншен еҫреҫ. 

.Сечьшӑн ! ' терё Тарас, аллине пуҫран нумай ҫӳле йатса. 

.Сечьшӑн ! * тереҫ хулӑм сасӑпа малти ретрисем. „Сеч-
шан!" терёҫ майӗпен ваттисем, кӑвакарнӑ мӑйӑхёсене 
хускатса; унтан вара, ҫамрӑк хӑлатсем пек хускалса, 
вӗсем хыҫҫӑн ҫамрӑксем каласа хучёҫ: .Сечьшӑн ! * Козак
сем хӑйсен Сечьне епле асӑннине хир таҫта ҫитиех илт-
се тӑче. А 

„Халё, юлташсем, юлашки сыпкӑма чапшйн тата тён-
чере пурӑнакан мӗнпур христиансемшбн еҫер!" 

Вара хирти мёнпур козаксем алтӑрсенчи юлашки 
сыпкӑма чапшан тата тенчере пуранакан мӗнпур христи-
ансемшӗн ӗҫрёҫ. Менпур куреньсем хушшинчи ретсенче 
чылайччен: „тенчере пурӑнакан пур христиансемшйн! ' 
тени илтенсе тӑчё. 

Ентӗ алтӑрсем те пушӑ , ҫапах та козаксем ҫав-ҫавах 
аллисене ҫбрелле антармаҫҫё-ха. Вёсен эрехпе ҫуталнӑ 
куҫӗсем хаваслӑ пахаҫҫӗ пулин те, хӑйсем таран шуха-
ша кайнӑ. Весем халь хӑйсем ҫинчен, вӑрҫара услам ку-
расси ҫинчен шутламаҫҫӗ, червонецсем, хакла хёҫпйшал-
сем, ҫёленё сӑхмансемпе черкес лашисем ытларах пухма 
камӑн телей пуласси ҫинчен шутламаҫҫӗ; вёсем чул ту-
сем тӑрринче ларакан ӑмарткайак«ем пек шухӑш» каина, 

36 



teaep чухне чӑнкӑ та ҫӳллё тусем тӑрринче ӑмӑрткайак* 
сем лараҫҫё, унтан веҫӗ-хёррисёр саралса выртакан ти -
нёс куранать, тинёс ҫийӗпе галерӑсем, карапсем, тӗрлё 
суднасем вбтё вёсен кайаксем пек ҫӳреҫҫӗ, тинёс хёрри-
пе кашт ҫеҫ курӑнакан ҫыран ҫип-ҫинҫен тӑсӑлать, хурт -
кӑпшанкӑсем пек хуласем лараҫҫё тата вётё к у р ӑ к пек 
вӑрман тайӑлать,—шап ҫакӑн пек ларакан ӑмӑрткайӑк 
пек тйраҫҫӗ козаксем. Весем ӑмӑрткайӑксем пек йёри-
таврари хирелле тата хайсен умра кӑшт ҫеҫ палӑракан 
шӑпи ҫине пӑхаҫҫб. Акӑ тӗрлё карталлӑ тата ҫулсемлӗ 
пётӗм хир тӑрӑх вёсен шурӑ шӑммисем тӑраткаланса тӑ-
ма тытӑнёҫ, ҫёр козак юнёпе исленӗ, таврара ҫёмрӗк 
урапасем, хуҫӑк хёҫсемпе сӑнӑсем темён чухлӗ сапалан-
са выртёҫ. Козаксен явӑнса тӑракан тата юнпа хытса 
ларнӑ вЗрӑм ҫӳҫ тёпекӗ, аялалла усӑнса тӑракан мӑйӑхлӑ 
пуҫёсем таҫта ҫитиех сапаланӗҫ; ӑмӑрткайӑксем, вёҫсе 
пырса, козаксен куҫӗсене чава-чава кӑларёҫ. Анчах сын-
сем ҫапла йышлӑн тӑкӑнни харама каймасть мён! Кунта 
пӗр ырӑ ёҫ те ахаль пётмест, козак чапӗ пӑшал кӗпҫи 
ҫинчи тусан пёрчи вӗҫсе кайнӑ пек ҫухалмасть. Кӑкӑр 
таран ӳстернё кӑвак еухаллӑ бандурист е кӑвакарнӑ 
ҫӳҫлё, ӗлёкхи пек~ех паттӑр, камӑлтан пёрре те ҫемҫел-
мен ват ҫын вёсене ырласа хӑватлӑ сӑмах калатех. Каять 
вара тёнче тӑрӑх вӗсем ҫинчен чап, вёсем пирки вара 
малашне ҫуралакан мёнпур ҫын калаҫать. Мӗншӗн тесен 
хӑватлӑ сӑмах вӑл янракан пӑхӑр чан пекех,—святой 
кёлле чӗнекен чан сассине хуласем, ялсем, чаплӑ» чул-
ҫуртсемпе хӑлтӑр-халтӑр йывӑҫ ҫуртсем аякранах илччёр 
тесе, маҫтӑр ку чана хаклӑ та таса кёмӗл нумай хушать, 
ҫавӑнпа вӑл хытӑ янӑрать: хӑватлӑ сӑмах та ҫак чан 
сасси евёрлех хытӑ янӑраса аякка сарӑлать. 

IX 

Запорожецсенчен ҫурри тутарсене хыҫалтан хӑвала-
ма кайнине хулара никам та пёлмен. Магистрат башни 
ҫинче тӑракан часовойсем ҫеҫ лавсен пёр пайӗ вӑрман 
хыҫнелле кёрсе кайнине асӑрханӑ; анчах вёсем козаксем 
засада тума хатӗрленеҫҫё пуле тесе шутланӑ; француз 
инженер та ҫаплах шутланӑ; ҫав вӑхӑтрах кошевой тё-
рёс каланӑ: хулара апат-ҫимёҫ ҫителёклё пулман, иртнё 
ёмёрсенчи пек ҫарсем хӑйсене мӗн чухлё апат-ҫимёҫ кир-
лине шутласа хурайман. t Козаксем патне кайса килме 



жа.тланеа пӑхнӑ, анчах ҫакнӑ тума хӑйнӑ ҫыноейЧён 1 ҫур 
рине козаксем ҫавӑнтах пётерсе тӑкнӑ, ҫӳррине нимсё;. 
рех хулана хаваласа янӑ. Ҫапа* та жидеем кунпа усӑ 
курса пурне те пёлнё: запорожецсем йҫта тат .амёйшён 
кайнине те, cap начальникёсем камсем пулнине те, мён-
ле куреньсем кайнине татӑ весен йышё мён чухлӗ пул
нине те, hep сӑмахпа каласан, темиҫе мйнутран хулара 
мён нуррине йӑлтах пёлсе тӑнӑ. Пйлковнцксем кӑмӑлтан 
ҫёкленнё, вӗсем ,ҫапӑҫӑва хатёрленмё тытӑннӑ. Хулара 
хускану тата шӑй-шай пуҫлансӑ кайнйнчен Тарас ҫакна 
лайӑх курса тӑнӑ, вӑл васкавлл еҫе тытӑннӑ, япалаСем 
купаланӑ, приказсемпе наказсем панӑ, куреньсене виҫё 
табор туса тӑратнӑ, вёсен йӗри-тавра лавсене крепость 
евёрлё вырӑнаҫтарнӑ,—лавсене к у н пек пуҫтарсан запоро-
жецсене никам та ҫёнеймен,—икё курене засадӑна тӑма 
хушнӑ , кирлё вахӑтра тӑшман утлӑ ҫарне ҫакӑнта кёртсе 
ярё тесе, хирён пӗр пайне шӗвёр патаксем, пӑшал ху-
ҫӑкёсем, сӑнӑ татӑкёсем ҫаптарнӑ. Вара, ҫакна пётёмпе 
кирлё пек туса пётерсен, козаксене сӑмах каланӑ. 

Сӑмахне вӑл вёсен кймӑлне ҫёклеме, вёсене уҫӑлтар-
ма каламан,—вӑл вёсем чунпа унсӑрӑнах тёреклинё пёл-
нӗ—унӑн хӑй мӗн шутланине ҫеҫ каласси килнё. 

„Манӑн сире, пансем, пирён юлташлӑх мӗне пёлтерни 
ҫинчен калас килет. Эпир аттесемпе асаттесем каланин-
чен пирён ҫёре пур ҫёрте те хисепленинё пӗлетпӗр: ӑна 
грексем те пёлнё, Царьградран та вӑл червонецсем илнё, 
унӑн чаплӑ хуласем те, храмсем те, князьсем те пулнӑ,— 
вырӑс йӑхӗнчен тухнӑ князьсем, хамӑр князьсем,—като
лик тӗнне йышӑннӑ князьсем мар. Бусурмансем пурне те 
туртса илнё, пётёмпех пӗтнё; эпир ҫеҫ тӑлӑхсем пек тар-
са юлнӑ, тата тёреклё у п ӑ ш к и вилнӗ хыҫҫӑн юлнӑ тӑлӑх 
арӑм пек пирён ҫёр тӑрса юлнӑ. Акӑ мёнле вӑхӑтра тӑ-
ванланма алӑ патамӑр эпир, юлташсём, акй мён ҫинче 
тытӑнса тӑрать пирён юлташлӑх! Юлташлӑхран таса ҫы-
хану урӑх ҫук та, Ашшё хӑйён ачине юратать, амӑшё 
хайён ачине юрата т ь , ача ашшӗПе амащне юратать; ан
чах ку пачах урӑх япала, тӑзансём, тискер кайак та хӑйён 
ҫурине юратать! Йӑхри ҫынсемпё юнпа мар, чунпа тӑван-
ланма вара пёр этем кӑна пултарать. Ытти ҫёрсенчё те 
юлташланни пулнӑ, анчах Вырӑс ҫӗрёнчй пек юлташсем 
пулман. Сирёнтен пёри кӑна мар нумайччен ют ҫӗрте 
ҫухалса пурйннЭ; пӑхатан та—унта та ҫынсемех! Кунти.пек 
тура ҫынниех, ҫӑмахласса та кунти ҫынпа сӑмахлана пё-



V fcex ҫӑмахлатӑй унпа;, ҫӑпах га ч'ёрё. патенчи.. самаха 
лагси патне, ҫитсен куратӑн: . ҫӳк! ӑсла" ҫынсем, анчах 
сана кирлйсем мар; ҫакан пек ҫынсемех, анчах сана 
кирлйсем. мар! C V K , тӑвансем, вырӑс чунё.юратнӑ пек 
юратма, ӑспа е мёнпё те пулин урӑххипе мар, турӑ 
ланипе мён-пурӗпе, хӑвӑн ӑшӑнта пуррипе мён пурёпе 
юратма-а ! . . . пултараймаҫҫё!" тет Тарас; вӑл аллине 
сулать, кавакарнӑ пуҫне силлесе илет, мӑйӑхне хускатса 
малалла калать: „Ҫук , ун пек юратма никам та пул-
тараймасть! Пёлетёп, ирсӗррӗн хӑтланаҫҫё халё ҫӗр 
ҫинче: кашни.хӑйён ҫинчен ҫеҫ шутлать — унӑн ҫеҫ тырӑ 
капанёсем, лаша кётевӗсем пулччӑр, нӳхрепсенче пуҫла-
ман пыл чёресёСем ларччӑр. Тӑҫтанмуртан бусурманла 
Йӑласем тупаҫҫё: хӑйсен чёлхинчен йёрёнеҫҫё, хӑйсен 
ҫынни хӑйсен ҫыннипе калаҫасшӑн мар; тавар пасарёнче 
чунсӑр та йёрёнчёк япалана сутнӑ пек хӑйсен ҫыннинё 
сутаҫҫё. Ю т король ырлӑхё, хӑйсене сарӑ пушмакёпе 
ёнсерен тапакан Польша магначён йӗрёнчёк ырлӑхё вё-
семшён темле тӑванлӑхран та хаклӑ; пирён чи путсёр 
ҫыннӑн та,- темле пулсан та, вӑл сысна витинче выртса-
тӑрса пурӑнса тата пурне те юрама тӑрӑшса ҫын сӑнне 

^ ҫухатнӑ пулсан та, унӑн та, тӑвансем, пёр тёпренчёк 
вырӑс чунӗ юлнӑ. В^ранать вара ҫак чун xavaH та пу
лин, ярса илет аллисемпе вӑл мёскён сӑхман аркинчен, 
пуҫёнчен ярса тытать те, хӑйӗн ирсёр пурӑнӑҫне сасӑпах 
ылханса намӑс ӗҫшён темле асап та тӳсме хатёрри ҫин-
чён калама тытӑнать. Пёлччёр вёсем пурте Вырӑс ҫё-
рёнче юлташлӑх мёне пёлтернине. Е ёҫ капла килсе 
тухрё пулсан, вилмелле пулсан, вёсенчен нихашё те пи
рён пек вилме пултарас ҫук! Никам та! Никам та! вӑй 
ҫитерес ҫук вёсен шӑшинни пек кӑмӑлё ун пек вилме!" 

Сапла каларё атаман, вӑл сӑмахне пётерсен те козак 
ёҫёсенче кёмёл тёслё пулса шуралнӑ пуҫне ҫав-ҫавах 
силлекелесе тӑче; ун хёрӳ сӑмахё кунта тӑракансене 
пурне те вӑйлӑ хумхантарчё, вёсене шалах, чёре патнёх 
витрё. Ретсенче таракан чи вата козаксем, кавакарна 
куҫёсене ҫёрелле пёксе, ним хускалмасӑр тӑчёҫ; вата 
куҫсенчен майёпен куҫҫуль юхать; вёсем ӑна ҫаннисемпе 
васкамасӑр шӑла-шӑла илеҫҫё, унтан, малтанах калаҫҫа 
татӑлна пек, пурте пёр вахӑтра аллисемпе сулласа, ну
май хурапа-шурра курнӑ пуҫёсемпе чёгретсе илчёҫ. Ну
май хуйхӑ курнӑ^ ёҫпе Ҫапӑҫура пиҫнӗ, пурӑнйҫра тёрлё 

"йыварлах тӳссе йрттернё ҫынсене тата нимех те курман, 



айчах ахах пек черисемпе сакна туяса илсе хайеейе 
ҫуратна вата ашшесене ёмёрлбх савйнйҫ кӳне ҫамраксе-
не вата Тарас сймахё вумай лаййх бҫсене аса илтерче 
пулас. 

Ҫав вахатра, литаврсем ҫапса, трубасенчен янйратса, 
хуларан тӑшман ҫарё тухрё , аллисене пилбкрен тытса, 
пуҫёсене каҫӑртса пансем лашапа пыни курӑнса кайре; 
йбри-тавра вбсен тарҫисем йышлӑн кепйрленсе пыраҫҫб. 
МӑнтЗр полковник приказсем парать. Вара, хӑратса, пи-
щалӗсемпе тбллесе, куҫбсене ялкаштарса тата хййсем 
ҫинчи йбс япаласемпе ялтӑртаттарса, весем йӑввйн тЭр-
са тухни ретпе козаксен таборёсем ҫинелле тапӑнса кб-
ме тытӑнчбҫ. Вбсём пӑшалпа персе тивретмеллех ҫыва-
харса ҫитнине курсан, козаксем пысӑк кбпҫеллӗ пища-
лбсенчен пурте пбр харӑс персе ячбҫ; вара вбсем пища-
лбсенчен пӗр чарӑнмасар пеме пуҫларбҫ. Хыттӑн кбрес-
летнб сасӑ, ҫывӑхри хирсемпе тырй пуссисене саланса, 
таврара вбҫемсбр кбрлесе тӑрать; пбтбм хире тбтбм са-
рӑлнй, запорожецсем сывлйш ҫавӑрмасӑрах ҫав-ҫавах 
переҫҫе те переҫҫб: кайрисем пищальсене авйрласа мал-
тисене парса кӑна тӑраҫҫб; тӑшман козаксем мбнле пи
т а л а авӑрламасӑрах пенине ӑнланаймасар тблёнет. Ча
сах пур ҫбре те саланса икӗ ҫарне те йёри-тавраллах 
хупланӑ тбтбм витёр нимён те курӑнми пулчё, ретсен-
че ҫын хыҫҫӑн ҫын ӳ кни ёнте курӑнмасть; анчах туяҫҫё 
ляхсем: пульӑсем йышлӑн вӗреҫҫё, ёҫ хёрӳленнёҫемен 
хёрӳленсе пырать; тётёмрен тухса йери-тавра пӑхса 
илес тесе каялла чакрёҫ те вбсем, хӑйсен речёсенче ну-
майбшёсем ҫуккине курчбҫ. Козаксем вара мӗнпур сотньӑ-
ран та пёр-икё ҫынтан ытла вилмен пуле. Козаксем пи-
щалбсенчен ҫав-ҫавах переҫҫё, пёр минутлӑха та чаранса 
тӑмаҫҫё. Нихӑҫан курман тактикӑна курса ютҫӗршыв 
инженере те тблбнчб. „ М а т т у р ҫапӑҫаҫҫб запорожецсем! 
ыттисен те урӑх ҫӗршывсенче ҫапла ҫапаҫмалла1* терб 
вӑл ҫавӑнтах пурне те илтмелле. Вара тупӑсене табор 
еннелле ҫавӑрма сбнчё. Чугунран тунӑ тупӑсем хӑйсен 
сарлака пырёсемпе йывӑррӑн кбрлесе илчбҫ; ҫёр таҫта 
аякка чбтбресе кайрб, пӗтём хире тётӗм икё хут ытларах 
хупӑрларб. Тар шӑршине ҫывӑхри хуласенчи площадь-
семпе урамсенче те туйрбҫ. Анчах тбллекеннисем ытла 
ҫӳле илчёҫ, вутпа хбрнё йётресем пысӑк пбкб пек аван
са ытла та ҫӳле хӑпарса кайрбҫ. Сывлйшра ҫавтери хй-
рушшйн шйхӑрса, вёсем табор тйррнпе вёҫсе иртрбҫ те , 
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сывЛӑшалла хура гапр* cHpnetCe ҫере гарйнӑн Kfepee 
ларчеҫ. Капла начар пенине курса француз инженере 
хайбн ҫӳҫёнчен ярса тытре, козаксем вбҫбмсбр пуля так
са Вшалантарнине пӑхмасӑр, тупӑсене вӑл хАй авӑряам* 
пнкенчё. 

Незамайковскипе Стебликивски куреньсене пбтбмпех 
пбтерсе хурассине Тарас аякранах курчб, пбтбм сасйпа: 
„ т ухӑр часрах лавсем хушшинчен, утланйр пурте лаша-
сем ҫине1* тесе кӑшкӑрче. Анчах Остап пулман пулсан 
козаксем ӑна тума та, кӑна л-ума та ӗлкбреймен пулбч-
чбҫ, вйл шап та шай тӑшман ҫарё варрине пырса кбчб 
те, ултӑ пушкарбнне фитилбсене ҫапса ӳкерчб, тӑватта-
шбнне ҫеҫ ҫапса ӳкереймерё: ана ляхсем каялла хӑвала-
са ячбҫ. Ҫав вйхӑтра ютҫёршыв капитане, козаксенчен 
халиччен никам та курман пысӑкран та пысӑк тупӑран 
персе ярас тесе, аллине хай фитиль тытрб. Ҫак тупӑ 
хӑйӗн сарлака ҫӑварбпе хӑрушшӑн курӑнчб, ун ҫӑварбн-
чен темиҫе пин вилбм пӑхса тӑчӗ. Вӑл тата ун хыҫҫӑн 
урӑх виҫб туппи персе ячёҫ, тӑватӑ хутчен ҫёр ытлашши 
хытӑ сасӑ памасӑр чбтренсе илчб,—нумай инкек " к ӳ ч б ҫ 
вара ҫак тупӑсем! Пбр козакшӑн кӑна мар бсбклесе ма-
кӑрать вата амӑшё хдйбн шамӑланса кӑна юлнӑ аллисем
пе типнб кӑкӑрбнчен тытса; пбр тӑлӑх арӑм кӑна мар 
юлб Глуховора, Кемировора, Черниговра тата ытти ху -
ласенче те. Вал, мёскён, кашни кунах пасара чупа-чупа 
тухб,иртен ҫӳренсенекашниехтытса чарса,вбсен хушшин-
че хӑйбн юратнӑ арҫынни ҫук-и тесе, пурне те куҫран 
пӑхб. Хула витбр тӗрлб ҫар нумай иртб, анчах вбсен 
хушшинче вӑл хӑйбн юратнӑ арҫыннине бмбрне те ту-
паймӗ. 

Незамайковски куренбн ҫурри йышё пачах та пулман 
тейбн! ылттйи пек тулли пучахсемлб тырӑ пуссине тӑ-
руках пӑр ҫапса кайнӑ евбр тӑкӑнчбҫ куреньри козаксем. 

Эх, кбрсе кайрӗҫ вара козаксем! Эх, тытӑнчӗҫ ҫапӑҫма 
пурте! Эх, вбресе кайрб курень атамане К у к у б е н к о , к у 
ренбн чи лайӑх пайё ҫуккине курсан! хӑйӗн ытти незамай-
ковецбсемпе вӑл ҫавантах тӑшман ушкЗнне ш8п варрине 
кбрсе кайрб, ҫав тери тарахнипе малтан тёл пулнине 
пурне те купӑстана вакланӑ пек вакласа тӑкрё, сӑннипе 
нумай юланутҫӑна лаши ҫинчен чике-чике антарчӗ, пуш-
карьсем патне пырса тухса пёр туппине туртса илчё; 
курчё унта: умански курень атамане пушкарьсемпе ҫа-
пвҫвть, Степан Гуска чи пясак туппа туртса илме тӑ-

91 



решать. Вил ку коэаксемпатенче ларӑнса 'Тамаре/, ; хӑйӗн.. 
ҫыннисемпе тӑшманӑн тепӗр ушкане ҫяне кёрҫе. кайрӗ; 
незамайковецсем иртн& ҫӗрте—урам! аҫт-а пӑрӑнна вёс.ем. 
—унта тӑкӑрлӑк пулса юлать! Тӑшманан речбҫем сайра-; 
лансах пыраҫҫб, кблтесем пек тӳнеҫҫё ляхсем! ,Лавсем 
патёнче Вовтузенко ҫапӑҫать, малта—Черевыченко, аяк-
р.и лавсем пагёнче—Дегтяренко, ун хыҫӗнче ; курень ата 
мане Вертыхвист. Икё шляхтича ҫӑнӑ ҫине ҫекленб ӗнтё 
Де1ТЯренко, юлашкинчен парӑнасшӑн пулман виҫҫёмёш 
шляхтич ҫине тапӑннӑ. Питё йӗрё те тёреклё пулнӑ лях, 
чаплӑ пулнӑ ун лашин тумёсем, хайёнпе перле вӑл тар-
ҫисене кӑна аллӑ ҫынна илсе тухнӑ. Хытӑ хутлатна вӑл 
Дегтяренкона,—ҫер ҫине сётёрсе антарнӑ та, ун ҫинёлле 
хёҫне сулса ярса: „сиртен, йытӑ-козаксенчен, мана хирӗҫ 
тӑма хӑякан ҫын пӗри те ҫук ! " тесе кӑщкӑрнӑ. . 

»А вот пур!* терӗ Мосий Шило , малалла тухса. Вӑй-
ла козак пулнй вӑл, пбрре кӑна мар тинёс ҫинче атаман 
пулнӑ, тёрлӗ инкек нумай курнӑ. Трапезонд патенче 
вӗсене туроксем ярса тытнӑ, ирексёрлесе галерка ҫине 
илсе кайна, ураран та, алран та тимёр сӑнчӑрпа сӑнчӑрла-
са лартнӑ, эрни-эрнипе вир кёрпипаман, лайӑх мар тинес 
шывб бҫтернӗ. Тем те курнӑ , теме те туесе ирттернё тйш-
ман аллине ҫакланнӑ мӗскён чунсем православи тбнне 
пӑрахас марришӗн: Атаман Мосий Ш и л о тӳссе тӑрайман, 
таса тура законне пасна та хайен ҫылӑхлӑ пуҫне путсер 
чалмапа черкесе янӑ, паша* ӑна шанса карап ҫинчи 
ключник тататыткӑна лекнисене асӑрхакан а с л и т у с а х у -
нй. Питб хурланна куншӑн тыткӑна лекне мёскён ҫынсем; 
вӗсем ҫакна пӗлсе тӑнӑ: хамӑр ҫын тбне сугса пусмӑр-
ҫӑсем патне ҫыпҫӑнсан, ун аллинче пурӑнматепер Хрис
тос тенне тытман сын аллинче пурӑнаҫсинчен те йывӑр-
тарах; ку ҫапла нулса тӑнӑ та. Мосий Ш и л о пер рете 
виҫҫен тӑрагса пурне те ҫене санчарпа санчӑрласа илнё, 
вёсене щура шӑмасем таранах хытӑ канрапа ҫыхса ларт-
на,: пурне те мӑйран ислетсе тухнӑ, ёнсерен те пана. 
Туроксем кун пек тарҫӑ тупнашӑн савӑннипе еҫме. т ы -
тӑнсан, хӑйҫен законне манса ӳсёрёлсе кайсан, вал пур 
утмӑл тӑватӑ ҫӑраҫҫине те илсе пы.нӑ та , тыткӑнра иура-
накансене валеҫсе панӑ, хӑзӑр ҫарарсене у ҫ ӑ р , , санчӑр-
семпе кандаласене тинбсе нарахар, веҫем выранне хёҫ 

* Лаша - т у р о к с е н генералсене т«та а с т , удпутсеие • хийелелсе 
чёнекел сӑмах, v...-..--. j . 
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т1Лсё : ;*ӳ'р локс(гве'вякляма''тытӑнар, .тени. Нумай пурлӑх 
илне унчухне козӑксем, хӑйеен тӑван ҫёршывне чаппа 
тВ'врйнйй', нумай вйхйт х у ш ш и ырйласа юрланй бандурис-
с е м М о с и й Шило ҫинчен. Аиа кошевоя тасуйланӑ пулёч-
чёҫ, анчах вал ытла та кулӑшла козак пулнӑ . Пёр чух 
не темле ӑслӑ ҫын шутласа кйларайман ёҫсем туна, те
пёр чухне козак ытахальтенех ухмаха ернё. Вӑл пётём 
•пурлйхне ёҫсё янй, Сечьра пурне те парӑма кёрсе пёт-
нё. тата, кунсӑр пуҫне, урамра вӑрласа ҫӳрекен ҫын пе
кех вйрӑ ятне илнё: ҫерле ю т куреньтен пӗтём лаша 

^хатерне йатса тухнӑ та, шинкаре укҫашӑн кайса панй. 
;Ҫйкйн пек намӑс ёҫшён ӑна пасарта юпа ҫумне ҫыхса 
ларгНӑ, хйй патне, кашниех вӑй ҫитнӗ таран илсе ҫаптӑр 
тесе, чукмар хунӑ ; анчах ҫынсем унйн унчченхи чаплй 
еҫӗсене майман, запорожецсенчен пёри те ун ҫнне чук
мар ҫёклемен. Ҫакӑн пек козак пулнӑ Мосий Шило . 

я FlyD сире, йыгасене, лӑскакансем!" терё вал, лях 
-сине ыткӑнса. Вара ҫапӑҫрёҫ те вёсем! Хулпуҫҫи.ҫинчи, 
к5хйрпа ҫ^рӑм ҫинчи тимӗрӗсем те аванса кайрӗҫ хытӑ 
ҫапнипе. Лях ун ҫинчи тимёр кёпене касса татрё, хёҫ 
ҫивёчёшне ӳт пчтнех ҫитерчё: козак кепи юнпа хёрелсе 
•кайрё, анчах Шило ӑна пӑхса тӑиарӗ, шӑнӑрлӑ аллипе 
•пётӗмвййран сулса ячё (йывйр унӑн тёреклё алли), йна 
пуҫрпн ҫапса тӑнсйр туре . Пӑхӑр ҫёлёк ванса аяккалла 
ыткӑнчӗ. лях сулйнса кайрё, ун.тан ҫӗре персе анчӗ; 
Ш и л о йJTа, тӑнсӑр пулнӑскере, хёреслесе ваклама тап-
ратрё. И1лтах ан вакла тӑшмана, козак, хыҫналла ҫавӑ-
рЭнса пӑх! Ҫаврӑнмарё каялла козак, вара ҫавӑнтах йна 
вёлернё лях тарҫийё ёнсерен ҫёҫёпе пачё.- Ҫавӑрйнчё 
Ш (ло, хййне чикме хӑйнй ҫынна ярса та тытатчё пуль, 
анчах лешӗ тар тӗтёмбнче ҫухалчё. П у р енчен те хӑй 
тӗллён перекен пӑшалсенчен пеме пикенчёҫ. Сулӑнса 
кайрё Шило , хӑй вилмеллех аманнине туйса илчё. Вӑл 

. аллипе ҫуранёнчен тытса ҫёре персе анчё. „ С ы в пулӑр, 
пансем-тавасем-юлташсем, ӗмёр-ӗмёр пурантӑр право
славии Вырӑс ҫӗрё, ёмӗр-ёмӗр упрантйр унӑн чапё!" 
Вара хӑйён вӑйсӑрланнӑ куҫёсене хёсрё, пиҫёхнё ӳтрен 
козач чунё тухрё. Ҫав вйхӑтра хййён юланутҫисемпе 

•Задорожний хускалчё, курень пуҫлйхё Вертыхвист рет-
сене ҫёмёрме тапратрӗ, Балабан килни курӑнса кайрё. 

- , А мён, пансем, пур-и-ха йёнёсенче тар? Хавшаса 
ҫитмен-и козаксен вӑйё? авйнмаҫҫё-и козаксем?" терӗ 
•Тарас:курен .пуҫ^ӑхёсенекӑодкӑрса^ ц 



„Нур-ха , батько йёнёсенче тар; хавшаса снтмен хз 
козаксен вӑйё; авйнмаҫҫё-ха козаксем1" 

Вайлӑн хёсрёҫ вара козаксем: пётём ретсене пачах 
пӑтраштарса ячёҫ. Лутра полковник , хӑйён пётём хирё-
пе таҫта ҫитиччен сапаланса кайнӑ ҫарне пухас тесе, 
рожокран кӑшкӑртма тата тем тӗрлӗ с&рласа пётернё 
сакӑр ялав ҫакма х у ш р ё . Ляхсем пурте ялавсем патнел-
ле чупма тытӑнчёҫ; анчах вёсем йёркеленсе тйма та 
ёлкёреймерёҫ—курень атамане К у к у б е н к о хӑяён незамай-
ковецёсемпе тАшмана каллех варринчен пырса ҫапрё те 
тӳрех пысӑк хырӑмлӑ полковнике тапӑнчӗ. 1 / сеймерё 
полковник, лашине ҫавярса сиккипе каялла вёҫтерчё; 
К у к у б е н к о вара ӑна полкпа пёрлешме памасӑр пётём 
хир урлӑ таҫта аякках хӑваласа кайрё. Айӑккинчи курень-
ре тйракан Степан Гуска, ҫакна курса, пуҫне лаша мӑйӗ 
ҫумне пёшкёртсе аллинчи йӑлмакёпе ун ҫулне пӳлме 
вёҫтерчё, майлӑ вӑхӑт тупрё те, пёрре ывӑтсах ун мӑйне 
йӑлмак тӑхӑнтарчё. Полковник хёрелсе те кӑвакарса 
кайрё, икё аллипех кантраран тытса ӑна татасшӑн пул-
чё; анчах вӑйлӑн сулса янӑ алӑ ун хырамне вилӗм сӑнни 
чиксе лартрё. Вӑл ҫёр ҫумне мёнле тӑрӑнтарнӑ, ҫапли-
пех тӑрса юлчё. Анчах Гускӑна та ырӑ япала кётмест 
и к кен ! Козаксем ҫаврӑнса пӑхма ёлкёричченех ляхсем 
Степан Гускӑна тӑватӑ сӑнӑ ҫине ҫёклерёҫ. „Тёп пулч-
чар мёнпур ташмансем, вырӑс ҫёрё ёмёр-ёмёр ырӑ кур -
тар! " теме ҫеҫ ёлкёрчё мёскён. Вара ҫавӑнтах ун чунё 
тухрӗ . 

Ҫавӑрӑнса пӑхрёҫ те козаксем, курчёҫ—айаккинче 
Метелыця козак ляхсене хӑналать, пёрин хыҫҫӑн тепёр-
не тӑнсӑр туса ывӑта-ывӑта ярать; тепёр енче хӑйён 
ҫыннисемпе Невылычкий атаман хёсет; лавсем патёнче 
ташмана Закрутыгуба тустарать; аякри лавсем патёнче 
Пысаренко пёр ушкӑна хӑваласа янӑ ёнтё. Лере, ытти 
лавсем патёнче, ҫынсем лавсем ҫинчех тытаҫса ҫапӑҫаҫҫё. 

.Мёнле , пансем?,* кӑшкӑрчё атаман Тарас, юланутпа 
пуринчен малтан иртсе: , п у р - и тата тар Йёнёсенче? тб-
р е к л ё - и х а казаксен вӑйё? авӑнмаҫҫӗ-и козаксем?" 

.Пур -ха , батько, тар йёнёсенче; тёреклё-ха козаксен 
вӑйё; авӑнмаҫҫё-ха козаксем!" Бовдюг та лав ҫинчен пер
се анчё; чёре айёнченех пырса лекрё ана пуля; анчах 
вӑл хӑйён мёнпур ватӑ чунхавалне пухрё те : . ҫ у т тбн-
черен уйрӑлнӑшӑн ӳкӗнместёп! теприне те тура ҫакӑн 
пек вилме пулйштӑр! вырӑс ҫёрё мён ёмёр пётичченех 



чаплй пултар! " тере. Вара Бовцюг чуне таҫта ҫӳле, тах-
ҫан вилнё ваттисене вырӑс ҫёрёнче мёнле ҫапӑҫма пёлни 
ҫинчен, тата, кунтан та ытларах, унта таса ёненӳшён 
мёнле вилме пёлни ҫинчен каласа пама вёҫсе кайрё. 

У н хыҫҫӑн часах курень атамане Балабан ҫёре персе 
анчё. Вӑл сӑнӑпа чикнёрен, пуля лекнёрен тата йывӑр 
палашпа ҫапнӑран вилмеллех аманнӑ мён; вӑл чаплӑран 
та чаплӑ козаксенчен пёри пулнӑ, хӑй атаман пулса 
ертсе пынипе тинёс ҫинче нумай поход туса ирттернё; 
анчах чи чапли вара Анатоли" ҫыранёсем патне тунӑ 
поход пулнӑ. Нумай цехин, туроксен нумай хаклӑ п у р -
лӑхне, пусма-таварне, тёрлё эрешне тытса илнё пулна 
унчух . Анчах каялла ҫавӑрӑнсан инкек курнӑ: туроксем 
вёсем ҫинелле йётресемпе пеме тытӑннӑ. Ҫав тери вӑй-
лӑ пене вёсене карап ҫинчен: кимёсенчен ҫурри тайка-
ланма пикеннё, ӳпёнсе каина, пёр ҫын кӑна мар шыва 
кайнӑ; ҫапах та кимё айӑккисенчен ҫыхса янӑ хӑмӑш 
ҫыххисем вёсене путасран ҫӑлнӑ. Балабан мёнпур кёс-
менсемпе ишнё, хёвел тёлне тухнӑ та, ҫакна пула тин 
туроксен карапё вёсене курми пулнӑ . Кайран вара вё
сем ҫёр каҫичченех алтӑрсемпе тата ҫӗлӗксемпе шыв 
тӑкнӑ, шӑтнӑ вырӑнсене сапланӑ; козаксен йёмёсене кас
са паруссем тунӑ та малалла вёҫтерсе туроксен питӗ 
хӑвӑрт ҫӳрекен карапёнчен тарса хӑтӑлнӑ. Сеча тёрёс-
тёкӗлех ҫитни сахал, вёсем тата Киеври М е ж и г о р с к и 
монастырей архимандричӗ валли ылттӑнран ҫӗленё риза 
тата Запорожьери Покров чиркӳне тӳлеме таса кёмёл 
укҫа илсе килнё. Нумай вӑхӑт х у ш ш и ыраланӑ вара кай
ран бандуристсем козаксен ӑнӑҫлӑ ӗҫне. Вӑл халь вилём 
умёнхи асапсем пуҫланассине туйса пуҫне усрё те, шӑп-
пӑн ҫ^апла каласа хучё: „Пансем-тӑвансем, эпё лайӑх ви-
лёмпе вилетёп тесе шутлатӑп: ҫиччёшне вакласа тӑкрӑм, 
тӑххӑрёшве сӑнӑпа чиксе пӑрахрӑм, лашапа тӑраничче-
нех тёшёртём, пульӑпа мёнчул вёлернине астумастӑп та. 
Емӗр-ёмёр чечеклентёр вырӑс ҫёрё!" терё. Унтан вара 
ун чунё тухса кайрӗ. 

Козаксем, козаксем! хӑвӑр ҫарӑн чи лайӑх пайён 
ятне ан ярӑр! Ентё Кукубенкона йёри-таврах ҫавӑрса 
илнё, ёнтё Незамайковски куреньрен те ҫичё ҫын кӑна 
тӑрса юлнӑ, вёсем те халран кайнипе аран-аран ҫапӑ-
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ҫаҫҫё; Кукубенкон тумтирё те юнланса пӗтнё. Ун инкек-
не курса Тарас хӑех ӑна пулӑшма чупрё. Анчах козаксем 
кая юлчӗҫ: ӑна хупӑрласа илнё тӑшмансене хӑваласа 
нриччен ун кӑкӑрне чӗре айӗнчен сӑнӑ кӗрсе кайма та 
ӗлкӗрчӗ. Вӑл хӑйне ярса тытнӑ козаксен аллисем ҫине 
майёпен уртӑнчё, вара ун вёри юнё ҫал тапнӑ пек шар-
латса юхса анчё; тепёр чухне асӑрханусӑр тарҫӑсем кё-
ленче савӑтпа нӳхрепрен эрех йӑтса пыраҫҫӗ; ҫавӑнтах 
алӑкран кӗнё ҫӗрте вёсен урн шуса каять те, ҫак хаклӑ 
эрех савӑчӗ ӳксе ҫёмёрӗлет: эрехӗ пётёмпёх ҫёре юхса 
тухать; хӑйён пурӑнӑҫӗнчи чи кирлӗ вӑхӑтра ёҫме, . ту 
ра парсан, ҫамрӑк чухнехи юлташне тӗлпулса унпа пер
ле ҫамрӑк чухнехи урӑхла вӑхӑта, ҫынсем к у н пек мар, 
лайӑхрах савӑнса ирттернё вӑхӑта асаилме тёл килсен ёҫ-
ме хатӗрленё эрехне такса янине курса, хуҫа чупса 
пырса хӑйне пуҫран ярса Тытать; ҫак тӑкса янӑ эрех пек 
юхса тухрё К у к у б е н к о юнё. Вӑл куҫёсемпе йёри-таврал-
ла пӑхса ҫавӑрӑнчӗ те: „юлташсем, сирӗн куҫ умёнче вил-
ме тӳр килнёшён турра тав тӑватӑп, пирён хыҫҫӑн сирён-
тен те лайӑхрах ҫынсем пурӑнмалла пултӑр, Христос 
юратакан вырӑЧ: ҫёрё яланах илемлё пултӑр ! " терё. Вара 
ҫамрӑк чунё вёҫсе кайрё. Ана ангелсам хулхушшинчен 
ярса тытса пёлётелле илсе кайрёҫ; лайӑх пулать ӑна 
унта. „Лар , Кукубенко , манран сылтӑм енне" тейё ӑна 
Христос: „эсӗ юлташусене сутмарӑн, чыссӑр ёҫ тумарӑн, 
инкек килсе тухсан, ҫынна пӑрахмарӑн, ман чиркёве лайӑх 
сыхласа пурӑнтӑн* . К у к у б е н к о вилни пурне техурлантар-
чё. Ентё козаксен речӗсем хӑвӑрт-хӑвӑрт сайралса пы-
раҫҫё, нумай, нумай паттӑрсем ҫук ёнтё, аНчах парӑнмаҫ-
ҫё-ха, чӑкмаҫҫё-ха козаксем. 

„Мёскер , пансем! пур-и-ха йёнёсенче тар? мӑкалмарёҫ-
и-ха хёҫсем? тёреклё-и-ха козаксен вайё? авӑнмаҫҫё-и-ха 
козаксем?" терё Тарас юлнӑ куреньсемпе калаҫса илсе. 

„Ҫитет-ха, батько, тар; юрӑхлӑ-ха хёҫсем; пётмен-ха 
козаксен вӑйӗ; авӑнмаҫҫё-ха козаксем!" 

Нимёнле ҫухату та пулман пек ыткӑнчёҫ вара козак
сем. Виҫё курень атамане кӑна чёрё юлчё ёнтё; Hyp 
ҫёрте те хӗрлё юн ҫырма пек хёрелсе Юхать; козаксемпе 
тӑшман виллисенчен темён чухлӗ кӗпер купаланнӑ ёктё. 
Пёлёт ҫинелле пӑхрӗ те Тарас—хёрен-хурчӑкасем кар-
ти-картипе пыраҫҫё. Ну , туянать ёнтё паян кам та пулин! 
Ёнтё Метелыцӑна сӑнӑ ҫине ҫёклерёҫ; ёнтё тепёр Пыса-
ренко нуҫё, палтӑртатса ҫавӑрӑнса, куҫёсрне мӑч-мӑч 



хупса илчё; ёнтё хёҫпе тӑвагта пайланй Охрим Гуска 
аванса ҫёре персе анчё. „ Н у ! " терё те Тарас тутӑрёпе 
сулчӗ. Анланчӗ к у паллӑна Остап, вара, засадӑран тухса, 
тӑшман утлӑ ҫарне вӑйлӑн пырса ҫапрё. Тӳсеймерёҫ 
ляхсем вӑл вӑйлӑ хёснине, леш вара вёсене шӑп та шай 
шёвёр патаксемпе сӑнӑ хуҫӑкёсем ҫапса тултарнӑ вырӑна 
хӑваласа кайрё. Лашисем такӑна-такӑна ӳкме, вёсен пуҫё 
урлӑ ляхсем ыткӑна-ыткӑна кайма тьпӑнчӗҫ. Ҫав вӑхӑтра 
вара лавсем хыҫӗнче чи кайра таракан корсунецсем, 
пӑшал пульли ҫитессине курса, хӑй тӗллӗн перекен 
пӑшалсенчен пёр харӑс персе ячёҫ. Ляхсем пурте пӑтра-
шӑнса кайса аптӑраса ӳкрёҫ, козаксем вара хавасланса 
кайрёҫ. „Акӑ эпёр ҫёнтертӗмёр те! " илтёнсе кайрёҫ пур 
енчен те запорожецсен сассисем. Вёсем трубасенчен 
кӑшкӑртма тапратрёҫ, ҫӗнтернине пёлтерекен хоругвь 
ҫёклерёҫ. Аркатса тӑкнӑ ляхсем пур еннелле те тараҫҫё, 
пытанма тӑрӑшаҫҫё. „Ну , ҫук, йӑлтах ҫёнтермен-xal" терӗ 
Тарас, хула стенисем ҫинелле пӑхса. Вӑл тёрӗссине 
каларё. 

Хапха уҫӑлчё те, унтан мёнпур утлӑ cap полкёсенчен 
чи чаплӑ шутланакан гусарски полк вёҫтерсе тухрё. 
Юланутҫӑсем пурте хуратур урхамах ҫине утланнӑ; 
ыттисенчен малта пуринчен те маттур, пуринчен те 
хитре витязь вёҫтерсе пырать. Унӑн ҫутӑ йёс ҫёлӗкё 
айёнчен тухнӑ хура ҫӳҫӗсем вёлкёшеҫҫӗ кӑна; аллинче 
чи хитре хӗр ҫыхса янӑ шарф явкаланать. К у Андрий 
иккенне курсан, Тарас шартах сикрё. Ҫав вӑхӑтрах 
ҫапӑҫу хёрӳлӗхёпе хавхаланнӑ Андрий, хӑйӗн аллине 
ҫыхса янӑ парнене тивӗҫлё пулас тесе, ҫамрӑк вёшле 
йытӑ пек, йыт кӗтёвёнчи чи хитре те хытӑ чупакан 
вӗшле йытӑ пек малалла талпӑнать. Тепёр чухне чаплӑ 
сунарҫӑ вёслетсе ярать те, йытӑ вара, урисемпе карӑнса 
ӳксе , пӗтём кӳлепипе айӑккинелле тайӑнса тата юр 
сирпӗтсе, хёрсе кайнипе мулкачӑран вунӑ х у т хӑвӑртрах 
малалла ыткӑнать. Ҫавӑн пек пырать Андрий та. Тарас 
чарӑнчё те вӑл хӑйне валли мёнле ҫул уҫса пынине, 
пурне те салатса, касса-вакласа, хёҫне сылтӑмалла та, 
сулахаялла та вылятса ҫапӑҫнине сӑнама тытӑнчӗ. Чӑтса 
тӑраймарё Тарас, кӑшкӑрса ячё: я Мёнле? хамӑрӑннисене? 
хамӑрӑньисене? шуйттан ывӑлё, хамӑрӑннисене ваклатӑн?" 
Анчах Андрий хӑйён умёнче кам пулнине, хӑйсеннисем 
« урӑххисем пулнине курмасть: вӑл нимӗн те курмасть. 
Ҫӳҫ кӑтрине ҫеҫ, вӑрӑм ҫӳҫ кӑтрине тата шыв ҫинчи ху-
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ракӑш евёрлё кӑкӑра, юр пек шап-шурӑ мӑя, хулпуҫҫисе-
не, ӑсран тухиччен чуптумалли пит-куҫа ҫеҫ курать. 

„ Э й , ачасем! ӑна вӑрман енне ҫеҫ илёртсе пыреа 
парӑр мана, ӑна ҫеҫ илертсе пырса парӑр!" кӑшкӑрчё 
Тарас. Вара вӑтӑр харсӑр козак ҫийёнчех ӑна илёртсе 
пыма пулчӗҫ. Хӑйсен пуҫёсенчи тарӑн ҫӗлӗкёсене тӳр-
летсе илчёҫ/те, ҫавӑнтах лашисемпе гусарсен ҫулне пӳлме 
вӗҫтерчёҫ. Малтисене айӑккинчен пырса ҫапса пӑтраштарса 
ячёҫ, кайрисенчен уйӑрчёҫ, кашнине кирлӗ пек хӑналарӗҫ, 
Голокопытенко вара Андрия- ҫурӑмран хёҫ лаппипе 
туртса ҫапрё, унтан козаксем вёсенчен мёнпур вӑйпа 
тарма тытӑнчӗҫ. Эй хыпӑнса ӳкрё вара Андрий! Эх 
вӗресе кайрё мёнпур юн тымарёсенче ҫамрӑк ю н ! Хӑйён 
шёвёр шпорёсемпе лашине хёстерчё те вӑл, пётӗм вӑйпа 
козаксем хыҫҫӑн вёҫтерчё; вал каялла пӑхмасӑр пырать, 
хӑйён хыҫёнчен мёнпурё те ҫирём ҫын кӑна ёлкёрсе 
пынине те курмасть: козаксем, сиккипе ыткӑнса, тӳрех 
вӑрманалла пӑрӑнчёҫ: Андрий лашипе таҫта 'ҫитиех 
кёрсе кайрё, вӑл Голокопытенкона халь-халь хӑваласа 
ҫитет темелле. Анчах шӑп ҫав вӑхӑтра такамӑн вӑйлӑ 
алли ун лашине чӗлпёртен ярса илчё. Ҫавӑрӑнса пӑхрё 
Андрий: у н умёнче Тарас тӑрать. Андрий пётём кёлет-
кипе чётӗренсе илчӗ, сасартӑках шуралса кайрё; тепёр 
чухне ш к у л ачи хӑйӗн юлташне тёкёнет те, юлташё 
вара ӑна куншӑн ҫамкаран линейкӑпа парать; лешё вут 
пек вёриленсе урса кайса лавка хушшинчен сиксе тухать 
те хӑйӗн хӑраса ӳкнё юлташне тытса ҫурса пӑрахас пек 
хӑвалама тытӑнать, сасартӑк вӑл класа кёрекен учитель 
ҫине пырса тӑрӑнать, унӑн мёнпур урнӑ ҫилли ҫавӑнтах 
пётет, ҫапӑҫури тарӑхӑвӗ сӳнет. Ҫавӑн пекех Андрий 
ҫилли те, пачах пулман пекех, таҫта ҫухалчё. Вӑл хӑй 
умёнче тарӑхнипе хӑрушланса кайнӑ ашшёне ҫеҫ к урчё . 

„Ну , мён тӑвӑпӑр ёнтё халё эпир?" терё Тарас тӳрех 
ӑна куҫран пӑхса. Анчах к ун ҫине Андрий нимён те 
калаймарӗ, вӑл куҫёсемпе ҫёрелле пӑхса ҫеҫ тӑрать. 

„Мӗнле, ывӑлӑм, пулӑшрёҫ-и сана хӑвӑн ляхусем?" 
Андрий нимён те чӗнмерё. 

„Ҫапла сутма? тёне сутма? хамӑр ҫынсене сутма? 
Чарӑн, ан лаша ҫинчен!" 

Пёчёк ача пек пӑхӑнса, вӑл лаши ҫинчен анчё те, ни 
вилё, ни чӗрё Тарас умне пырса тӑчӗ. 

„Тӑр, тетёп, ан хускал! Эпё сана ҫуратнӑ, эпех сана 
вёлеретёп!" терё Тарас, унтан пёр утӑм каялла чакса, 
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хулпуҫҫирен пӑшалне вёҫертрӗ. Таса пир пек шап-шур 
тӑрать Андрий; унӑн тутисем майӗпен хусканкалаҫҫё, 
вӑл такшин ятне асӑна-асӑна илет; анчах ку вӑл тӑван 
ҫёршыв ячё мар, амӑТнё ячё мар, тӑвансен ячё мар —ку 
вӑл хитре полячка ячё. Тарас пӑшалӗпе печӗ. 

Ҫурлапа каснӑ тырӑ пучахё пек, хӑйён чӗри айне 
вилём тимӗрё чиксе янине туйнӑ ҫамрӑк така пек, вӑл 
пуҫне усрё, унтан пёр сӑмах каламасӑр курӑ к ҫине 
персе анчё. 

Хӑй ывӑлне вёлернё Тарас пёр сывламасӑр выртакан 
вилё ҫине нумайччен хускалмасӑр пӑхса тӑчё. Вӑл вил-
сен те ҫавтери хитре : унӑн тин ҫеҫ темён пек вӑйне 
тата кирек мӗнле хёрарӑма та ҫавӑрма пултаракан сӑнне 
палӑртса тӑракан харсӑр пит-куҫё хӑйён илемне ҫу-
хатман-ха; унӑн вилнё ҫынна витмелли бархат пек 
туйӑнакан хура куҫхаршийёсем шуралса кайнӑ пит ҫинчи 
йёрсене уҫҫӑнтарах кӑтартса тӑраҫҫё. „Мёнтен козак 
пулман пулёччӗ?" терё Тарас: „пёвёпе те^ҫӳллӗ, куҫхар-
шисем те хура,- питрен те дворянин пек, ҫапӑҫура алли 
те тёреклёччё—пӗтрё! путсёр анчӑк пек чыссӑр пётрёГ 

„Батько , мён турӑн эсё? Эсё вӗлертён-и ана?"—терё 
ҫав вӑхӑтра юлантупа пырса ҫитнё Остап. 

Тарас пуҫне сулчё. 
' Тинкерсе пӑхса илчё вилнё шӑлнён куҫёсенчен Остап. 

Питё шеллерё вӑл ӑна, вара ҫавӑнтах: „батько, ҫӗр ӑшне 
лайӑх пытарар ӑна, унран тӑшмансем ан мӑшкӑлаччӑр, 
ун ӳтне ҫӑткӑн кайӑксем ан салатса пётерччӗр", терӗ. 

„дна пирёнсёр те пытарёҫ!" терё Тарас: пулёҫ уншӑн 
макӑракансем, ӑна йӑпатакан хёрарӑмсем те1" 

Вара вӑл икё минута яхӑн шухӑшласа тӑчё: ӑна какая 
ҫисе пурӑнакан кашкӑрсем валли пӑрахса хӑварас-и е 
унӑн рыцарьла маттурлӑхне хёрхенес-и? Патта"р ҫыннӑн, 
тепӗр паттӑр ҫыннӑн рыцарьла маттурлӑхне вӑл кирек-
кам пулсан та хисеплемелле-ҫке-ха. Курать вӑл—ун 
патне Голокопытенко юланутпа вёҫтерсе пырать. „Инкек , 
атаман, ляхсем вӑй илчӗҫ, вёсене пулӑшма ҫёнӗ вӑй 
ҫитрё!" Голокопытенко калама та ёлкёреймерё, Вовту-
зенко персе ҫитрё. 

„Инкек , атаман, тата ҫёнё вӑй килет ! а Вовтузенко 
калама та ёлкёреймерӗ, Пысаренко лашасӑрах чупса 
ҫитрё. „Ӑҫта Эсё, батько, сана козаксем шыраҫҫӗ. Курень 
атаманне Невыличкие вёлерчёҫ, Задорожний вилнӗ, Чере-
яыченко та вилнёу Анчах чакмаҫҫӗ-ха козаксем, куҫёсемпе 



сана курмасар вилесшён мар, вёсем: вилес умён пире 
атаман куртӑрччё, теҫҫё". 

„Лаша ҫине, Остап ! " терё Тарас, козаксем патне 
вӑхӑтра ҫитсе ӳкме, вёсене хӑйён ҫине тепре пӑхса 
илтерме васкаса. Анчах вёсем вӑрмантан та тухма ёлкё-
реймерёҫ, тӑшман ҫарё вӑрмана йёри-тавра ҫавӑрса та 
илчё, йывӑҫсем хушшинче пур ҫёрте те аллисене хёҫпе 
сӑнӑ тытнӑ юланутҫӑсем курӑнса кайрёҫ. „Остап, Остап ! 
ан парӑн!" кӑшкӑрчёТарас. Хӑй ҫара алӑпахёҫ ярса тытса 
мён тёлпулнине пурне те ваклама пуҫларё. Остап ҫине 
пёр тӑруках улттӑн сиксе ӳкрёҫ, анчах майлӑ чухне 
сиксе ӳкмерёҫ пулас: пёрин пуҫӗ ыткӑнса кайрё, тепри 
каялла чакнӑ май чикеленсе ӳкрё , виҫҫёмёшён айӑкпӗр- 1 

чине сӑнӑ кёрсе кайрӗ, тӑваттӑмёш харсӑртарах пулчё, 
пуля лекесрен пуҫне пӑрчё, вӗри пуля вара лаша ӑмрине 
лекрӗ—тулхӑрса кайнӑ лаша чӗвен тӑчё, ҫёре кёрёслетсе 
ӳкрё те юланутҫӑна хӑй айне туса лапчӑтса хучё. 

„Аван, ывӑлӑм! аван Остап ! " кӑшкӑрчё Тарас: ,ак 
эпё сан хыҫҫӑн. Хӑй ҫав-ҫавах таиӑнса килекен ляхсемпе 
ҫапӑҫать. Касать те ҫапать Тарас, мён лекнине пёр пуҫ-
ран тыттарса ярать, хӑй ҫав-ҫавах малалла, Остап ҫинел-
ле пӑхать. Куратьвӑл:ёнтё Остаппа каллех сахалтан та 
сакӑр ҫын ҫапӑҫма пуҫларёҫ. „Остап , Остап ! ан парӑн!" 
Анчах Остапа ҫёнтерсе пыраҫҫё ёнтё; ак ёнтё пёри ун 
мӑйне йӑлмак тӑхӑнтарчё, ёнтӗ ҫыхаҫҫё, ёнтё йӑтаҫҫё 
Остапа. 

, Э х , Остап, Остап!" кӑшкӑрчё Тарас, ун патнелле 
васкаса, хӑйён таврашёнчи ляхсене купӑстана туранӑ 
пек тураса. я Э х , Остап, Остап!" Анчах ҫав минутра ӑна 
хӑйне те йывӑр чулпа ҫапнӑ пек туйӑнчё: унӑн куҫё 
умёнче мёнпур япала чӑлханса, пӑтрашӑнса кайрё. Пёр 
самантрах ун куҫё тёлне пулнӑ ҫын пуҫёсем, сӑнӑсем, 
тётём, вут ҫулӑмӗсем, ҫулҫӑллӑ йывӑҫ турачӗсем вёлтлет-
се иртрёҫ. Вӑл вара, касса яна юман пек, ҫӗр ҫине пер
се анчё. Ун куҫёсене тётре хупӑрласа илчё. 

X 

„Нумай ҫывӑрнӑ вара эпё ! " тере Тарас, йывӑр мухмӑр 
чухнехи ыйхӑран вӑраннӑ пек вӑранса. Вӑл йёри-таврари 
япаласене уйӑрса илме тӑрашрё. Унӑн шӑмшакё ҫавтери 
вӑйсӑрланса ҫитнё. Вӑл алчӑранӑ куҫёсемпе пысӑк та 
ҫутӑ пӳлӗмӗн стенисемпе кӗтессисене курать. Ю л а ш к и н -
чен Тарас хӑйӗн пуҫвёҫёнче Товкач ларнине асӑрхарё. 
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Вӑл 1 арас мёнле сывланиые кашнинчех тйМлён итлеЛ 
пулас. 

„Ара" , шутларе хӑй тёллӗн Товкач: , тен, ёмёрлехех 
ҫывӑрса каяттӑнччё те-ха. Анчах вал нимён те шарла-
марӗ, пӳрнипе юнаса пёр чёнмесӗр выртма ҫеҫ х у ш р ё . 

„ Н у , кала ёнтё, ӑҫта эпё халё?" ыйтрё каллех Тарас. 
Вӑл ӑс-тӑнне пухма, мён пулса иртнине аса илме тӑрӑшрӗ. 

„ А н шарланӑ пул! " хыттӑн* каларё ӑна юлташё: „мён 
пёлесшён тата эсё? КурмастЗн-им, сана йӑлтах каска-
ласа пётернё. Икё эрне ёнтё санпа эпир лашасене пёр 
кантармасӑр хӑвалатпӑр, эсё тӑнна ҫухатса тем те пёр 
супёлтетсе пыратӑн. Ак пёрремёш хут лӑпкӑн ҫывӑрса 
кайрӑн. Хӑвна валли инкек тупас мар тетён пулсан, ан 
чӗннё п у л " . 

Анчах Тарас ҫав-ҫавах хӑйён шухӑшёсене пухса мён 
пулса иртнине аса илме тӑрӑшать. „Ара, мана ляхсем 
йӑлтах хупӑрласа ярса илнёччё-ҫке? манӑн вёсен хушшин-
чен ҫӑлӑнса тухма нимёнле май та ҫукчӗ-ҫке?" 

„ А н шарла, теҫҫё сана, шуйттан ачи!" хӑйён чарӑна 
пӗлмен найкӑш ачине чӑтаймасӑр кӑшкӑрнӑ пек ҫиллес-
сӗн кӑшкӑрса пӑрахрё Товкач. „Мёнле хӑтӑлнине пёлни 
мӗн усӑ парать-ха? хӑтӑлнӑ, ҫавӑ лӑйах. Сана сутма килёш-
мен ҫынсем тупӑнчӗҫ,—сана ҫавна пёлсен те ҫитет ! Пирӗн 
перле тата темиҫе каҫ каймалла-ха. Эс хӑвна ахаль козак 
тесе йышӑнчёҫ тетне? ҫук, сан пуҫушӑн икё пин черво
нец пама пулнӑ" . 

„А Остап?" терё хыттан Тарас. Вӑл ҫӗкленесшён 
пулчӗ, унтан сасартӑк Остапа ун куҫӗ умёнчех ярса илсе 
ҫыхса пӑрахнине, халӗ ӗнтё вӑл лщссен аллинче пулнине 
аса илчё. Вара старик хуйха кайрё. Вӑл хӑйён суранё 
ҫинчи мёнпур ҫыхӑсене сӳсе пӑрахрӗ; вёсене таҫта аяк-
ках ывӑтрӗ; хыттӑн тем каласшӑн пулчё, анчах ун вырӑн-

е сӳпёлтетме ҫеҫ тытӑнчё: вӑл тӑнне ҫухатрё те хӑй 
тёллӗн аташма пуҫларӗ. Ҫав вӑхӑтрах ун шанчӑклӑ юл
ташё пуҫвёҫёнче вӑрҫса, ятлаҫса, вӗҫёмсӗр ӳпкелешсе 
тӑчё. Юлашкинчен вӑл ӑна аллисемпе урисенчен ярса 
тытрё те, пёчёк ачана чёркенё пек черкесе хучё, суран 
ҫинчи мёнпур ҫыхӑсене тӳрлетрӗ, аманнӑ шӑмӑсем тёлне 
х у п татӑкёсем хурса ҫыхрё, хӑйне пётёмпе вӑкӑр тирё-
пе чёркесе йёнер ҫумне ҫыхса лартрӗ те малалла вӗҫтерчё. 

„Виллине те пулин илсе ҫитеретёпех! ляхсене аманнӑ 
козак ӳтёнчен мӑшкӑлама, сан ӳтне вакласа татӑкёсене 
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шыва парахма памастӑп. Сан ҫамку айёнчи куҫсенё 
амӑрткайӑк сӑхас пулсан та, хамӑр ҫвҫенхирти ймӑртка-
йӑк сӑхтӑр, ляхсен амӑрткайӑкё мар, Польша ҫерӗнчеа 
вёҫсе килекенни мар. Сан виллӳне те пулин илсе ҫите-
ретёп Украинӑна!" 

Ҫапла каларё ун хаклӑ юлташё; вӑл лашине пёр кан-
тармасӑр ҫӗрен-кунён хӑваларё, ӑна, тӑнне ҫухатнӑскерне, 
тӳрех Запорожьери Сеча ҫитерчё. Унта ӑна курӑксемпе 
тата суранӗсем ҫине йёпе япалаҫем хурса ывӑнма пӗлме-
сёр имлеме тытӑнчӗ; чирлё ҫынна пӑхма пёлекен жидов
ка тупрё, вӑл вара Тараса пёр уйӑх хушши ӑрӑм шывӗ 
ёҫтерсе пурӑнчё, юлашкинчен лешне ҫӑмӑлрах пулнӑ 
пек туйӑнчё. Эмел пулӑшрё-и, хӑйён тёреклё шӑмшакӗ чире 
ҫӗнтерчё-и—тепёр уйӑх ҫурӑран вӑл ура ҫине тӑчё, сура-
нёсем ӳт илчёҫ, хёҫпе каснӑ вырӑнсем ҫеҫ ватӑ козак ун 
чухне йывӑр аманнине асаилтерсе тӑчӗҫ. Анчах ёнтё вӑл 
халь ёлёкхи пек савӑнӑҫлӑ пулмарё, хӑйне хуйхӑллӑн 
тытрё. Унӑн ҫамки ҫинче ҫёнёрен виҫё йёр палӑракан 
пулчё, вёсем вара унтан тек нихӑҫан та сирёлмерёҫ. 
Вӑл хӑйён тавра ҫавӑрӑнса пӑхрӗ те, ҫакна курчё: Сечьра 
пур ҫёрте те ҫёнё ҫынсем, унӑн ёлёкхи юлташёсем 
пурте вилсе пётнё. Тӗрёслёхлӗ ёҫшӗн, тӗншён, юлташлӑх-
шӑн кёрешнисенчен никам та юлман. Кошевойпа пёрле 
тутарсене хӑвзлама кайнисенчен те тахҫанах никам та 
ҫук ёнтӗ; пурте пуҫёсене хунӑ, пурте пётнё: пӗрисем 
ҫапӑҫура чыслйн вилсе выртнӑ; теприсем Крымӑн типе 
курӑклӑ хирёсенче ҫӑкӑрсӑр, шывсӑр антӑраса пӗтнё, ыт
тисем мӑшкӑла тӳсеймесёр тыткӑнра ҫухалнӑ; унчченхи 
кошевой хӑй те такҫанах пӗтнӗ, ӗлёкхи юлташёсенчен 
те никам та курӑнман, унчухне вёресе тӑнӑ козак вӑйё 
тахҫанах ҫӗре кёрсе к"урӑк айне пулнӑ. Илтнё вӑл: вӑйлӑ 
ӗҫкё, шавлӑ ёҫкё пулнӑ: ёҫнё савӑт-сапине те йӑлтах ҫапса 
салатса пётернӗ; ниҫта та пёр тумлам эрех те юлман, 
хӑнисемпе тарҫисем хаклӑ черккисемпе, куркисене вар-
ласа кайнӑ; акӑ килхуҫи шухӑша кайса тӑрать, вӑл , к у 
ёҫкё пулман пулсан, темиҫе хут лайӑхчё" тесе шутлать. 
Ҫынсем Тараса калаҫтарас, ун кӑмӑлне ҫемҫетес тесе 
ахалех тӑрӑшаҫҫӗ, сухаллӑ, кйвак ҫӳҫлё бандуристсем, 
ик-виҫё хутчен утса иртсе, ахалех унӑн паттӑр ёҫёсем 
ҫинчен юрӑсем юрлаҫҫё. Вӑл мёнпур япала ҫине сиввӗн 
ҫеҫ пӑхать, унӑн чунё хускалмасть те, питёнче ун вёҫӗм-
сёр хуйхӑрни ҫеҫ палӑрса тӑрать, вӑл пуҫне усса майӗ-
пен: „ывӑлӑм, манӑн Остапӑм!" тесе ҫеҫ чӗнет. 



Запорожецсем тинёс ҫине экспедицине кайма хатёр* 
леннё. Вёсем Днепра икҫёр кимё антарнӑ, Кӗҫён Ази 
вара пуҫ тӳпинчи вӑрӑм ҫӳҫ тёпеклё шакла пуҫлӑ козак
сем хӑйён чечекленекен ҫыранёсене вутпа та, хёҫпе те 
аркатнине курса тӑнӑ; вӑл хӑйён магомет тӗнне тытакан 
ҫыннисен чалмисем вёҫёмсёр чечексем пек юнпа веден
ие хир тӑрӑх сапаланса выртнине тата вёсём ҫыран хёр-
ринче юхса ҫӳренине курса тӑнӑ. Вӑл запорожецсен ти -

ётпе вараланнӑ шӑлаварёсемпе хура нухайкка тытнӑ 
ёреклё аллисене сахал мар курнӑ. Запорожецсем мёнпур 
ҫӗмҫырлине ҫисе е тӗшӗрсе пӗтернӗ; мечетьсенче купи -
упипе тислёк юлнӑ; перссен хаклӑ шаль тутӑрёсене 
озаксем пиҫиххи вырӑнне шӑлавар ҫийёнчен тата вар-
анса пӗтнӗ вӑрӑм сӑхман ҫийӗнчен ҫыхнӑ. Кайран ку 
ырӑнсенче запорожецсен кӗске чӑпӑклӑ чӗлёмёсене ну-
айччен тупкаланӑ. Козаксем хавассӑн каялла ишнё; 
ӗсене хыҫалтан туроксен вуяӑ тупӑллӑ карапӗ хӑваласа 

пынӑ, вӑл мёнпур орудийёсенчен персе козаксен тёрексёр 
киммисене кайӑксене сапаласа янӑ пек сапаланӑ. Вёсен
чен виҫҫёмёш пайё тинёс тёпне путнӑ ; анчах та ытти-
сем каллех пёр ҫёре пуҫтарӑннӑ та кӗмӗл укҫа тултарнӑ 
вуникё пёчёк пичёке хурса, Днепр вӑррине* ҫитнё. 
Тарас кунпа интересленмест. Вӑл, ухутана кайнӑ пек 
пулса, ҫаран ҫине, ҫеҫенхире тухса ҫӳрет; анчах ун пӑша-
лӗ ҫапла авӑрланипех юлать. Вара хуйхине ниҫта вырнаҫ-
тарайман Тарас пӑшалне хурса тинёс хёррине тухз-туха 
ларать. Нумайччен пуҫне усса ларать вӑл унта, хӑй 
вёҫёмсёр: „Манӑн Остапӑм, Остапӑм!" тесе калаҫать. 

Ун умёнче Хура тинёс ҫап-ҫуттӑн сарӑлса выртать; 
аякри хӑмӑшлӑхра чайка кӑшкӑрать; Тарасӑн мӑйӑхё кё-
мёл тӗслён ҫуталать, куҫран умлӑн-хыҫлӑн куҫҫуль т у м -
ламӗсем ӳкеҫҫӗ. 

Юлашкинчен чӑтаймарё вара Тарас: „тем пулсан та 
кайса пёлетӗп: чёрӗ-и вӑл, тупӑкра-и е тупӑкёнче те 
ҫук-и ёнтё? Тем пулсан та кайса пӗлетӗп!" терё. Тепӗр 
эрнерен хеҫпӑшаллӑ Тарас хӑйле перле вӑрӑм сӑнӑ, хӗҫ, 
•ҫул ҫинче апат пӗҫермелли чӳлмекпе кёрпе, тар патронё-
сем, лаша тӑллисем тата ытти япаласем те илчӗ те, 
йӗнерӗ ҫумне ҫул ҫинче тыткалакан баклагӑна ҫыхса 
лартса юланутпа Умань хулине пырса кёчё, Вӑл ла-

* В З р р и е вурри—тесе гоханшыв тепӗр юханшывл е тинӗсе кӗрсе 
хутшӑннӑ вырӑна калаҫҫё (устье реки ) . 



Шине гӳрех. вараланса пёТнё печек кӑна ҫурт еннеллё 
пӑрче. Ҫурчён пысӑках мар икё чӳречи йӑлтах хуралса 
ларнӑ, вёсем кӑшт ҫеҫ курӑнса тӑраҫҫӗ; мӑръене ҫётёк 
кёпе таврашёпе питёрсе хунӑ, шӑтса пётнӗ пӳрт ҫивит-
тийӗ ҫинче пур ҫӗрте те ҫерҫи курӑнать. Кӗнё ҫёрте пӗр 
купа ҫӳп-ҫап выртать. Чӳречерен тёксӗмленсе кайнӑ ахах 
пӗрчисемпе илемлетне калпак тӑхӑннӑ жидовка пуҫне 
кӑларса пӑхать. 

„Упашку килте-и?" терӗ Бульба, лаши ҫинчен анса 
тата чӗлпёрне алӑк патёнчи тимёр ҫекӗлтен ҫыхса. 

„Килтех " терё те жидовка, лаша валли пёр алтӑр тулӑ 
илсе тата рыцарь валли пёр пысӑк к р у ж к а сӑра тултарса 
тулалла васкарё. 

„Ӑҫта вара сан жиду?* , 
„Вал тепёр пӳлёмре, турра кёлтаватчё-ха", ӑнлантар-

чё жидовка. Хӑй Тараса пуҫ тайрё,—леш сӑрине ӗҫес 
тесе тутисем патне илсе пырсан, ӑна сывлӑх сунчё. 

„Кунта* юл та, манӑн утӑма тӑрантарса шӑвар, эпӗ ун 
патне пёчченех кёрсе калаҫам. Манӑн унпа пёр ёҫ пирки 
калаҫмалла". 

Ку жид эпир пёлекен Янкель пулчё. Вӑл кунта арен
датор тата корчма (трактир) тытакан пулса вырйнаҫма 
та. ёлкёрнё; ку таврари пансемпе шляхтичсене пёчёккёнех 
хӑйён аллине илнё, майёпен вёсен укҫисене ҫаратса пё-
терсе вӑйлйнах пуйса кайнӑ. Иёри-тазрара виҫё миля 
ҫывӑхёнче йӗркеллӗ ларакан пёр пӳрт те юлман: пётём-
пех ишӗлнё, юхӑнса пынӑ, пурте хӑйсен пурлӑхӗсене 
сутса ёҫсе янӑ, чухӑнланса, ҫётёлсе юлнӑ; пётём тавра-
лӑх вӑйлӑ пушар е чума хыҫҫӑн ҫаралнӑ пек ҫаралнӑ. 
Унта тата вунӑ ҫул пурӑнас пулсан, Янкель, тен, пӗтём 
воеволствӑна йӑлтах юхӑнтарнӑ пулёччё. 

Тарас малти пӳлёме кёчё. Ж и д , хӑйӗн самаях вара
ланса пӗтнё шур кипкине тӑхӑннй та, турра кёлтӑвать, 
вал, хӑйён тӗнё хушнӑ пек тепёр хут сурас тесе, каялла 
ҫаврйнчё те, сасартӑк ун куҫёсем хыҫалта Бульба тани
не асӑрхарёҫ. Ляхсем ӑна тытса панӑшӑн икё пин черво
нец пама пулнине аса илнё май, жид куҫё умне тӳрех ҫав 
икё пин курӑнса кайнӑ пек пулчё, анчах вӑл хӑй ёмётсёр 
пулничен вӑтанчё те, пуҫри яланах ылттӑна асаилтерсе 
таракан шухйша, жид чунне ӑман пек кышлакан шухӑша 
вайпах хӑвалама тӑрӑшрё. 

Ж и д Тараса пуҫ тайма тытӑнчё, хӑйсене ан курччӑр 
тесе, асӑрханса алӑка питёрсе хучё. 
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„ИТле, Янкель!" терё Тарас ӑна: „Эп сана вилемрен 
ҫӑлтӑм, эп ҫалман пулсан, сана запрожецсем йытта ҫурса 

: пӑрахнӑ пек ҫурса пӑрахатчӗҫ. Халё сан черетӳ, халӗ 
мана пулӑш!" 

Ж и д пнт-куҫран самаях тёксёмленчӗ. 
„Мёнле пулӑшу? Эпӗ тума пултаракан ёҫ пулсан, 

^иёншён пулӑшас мар". 
„Нимён те ан калаҫ. Мана Варшавана илсе к а й " . 
„Варшавӑна?" Мёнле вара Варшавӑна?" терё Янкель. 

СТёлӗннипе ун куҫхаршийёсемпе хулпуҫҫийёсем ҫӳлелле 
ҫёкленчёҫ. 

„Нимён те ан кала мана. Илсе кай мана Варшавана. 
ҪТем пулсан та, эпё ӑна тепре - курасшӑн, пёр сӑмах та 
,-пулин каласа юласшӑн". 

„Кама сӑмах каласшӑн?" 
„Ӑна, Остапа, хамӑн ывӑлӑма." 
„Пан илтмен-и-ха, ара..." ; 

„Пёлетёп, пётёмпех пёлетӗп: манӑн пуҫшӑн икё пин 
\ червонец параҫҫё. Ухмахсем, пёлеҫҫё вёсем уншӑн хак 
*хума! Эпё сана пилёк пин /таратӑп. А к сана халех икё 
1?лин (Бульба саран кошелёкран икё пин червонец кӑларса 
к у ч е ) , ыттине тавӑрӑнсан парӑп" . 

Ж и д ҫавӑнтах алшӑлли илчё те, ч'ервонецсене унпа 
! витсе хучё. \ 

„ А й , ырӑ,монета! ай, лайӑх монета!" , калаҫма пуҫЛарё 
|Вӑл, пёр червонецне алӑра ҫаваркаласа тата шӑлпа ҫыртса 
friaxca: „эп ҫапла шутлатӑп : пан ҫакӑн пеклайӑх червонец-
Ҫсене туртса илнё хыҫҫӑн вӑ'л ҫын ҫуттёнчере пӗр сехет 
иге пурйнаймарё пуле, ҫийёнчех ҫырма хёррине кайрё 
Ьулё те червонецсемшён хуйхӑрса путса вилчё пуле" . 

„Эпе санран пулӑшу ыйтман та пулӑттӑм. Эпё, те«, 
хамах Варшавӑна ҫул тупнӑ пулӑттӑм; анчах мана путсӗр 
ляхсем палласа тытса хумпа пултараҫҫё, мёншен тесен 
р п чееленме ӑста мар. А эсир, жидсем, чеёленме ҫуралнй. 
(Эсир шуйттана та улталӑр, эсир пурне те пёлетёр: ака 
^мӗншӗн килтӗм эпё сан патна! Тата хам тёллён эпё 
Варшавӑра та нймех те тӑвайман пулӑ^ гӑм. Халё лаша!— 
кӳл те мана илсе кай!" 

„Пан — кӗсрене тытса кӳлмелле те : эй, яра пар, ла-
шам!— кӑшкармалла тесешутлать пуле. Пан хӑйне ахалех, 
•пытармасӑрах,, турттарса ,каймалла тесе шутлать пуле?" , 
i „ Н у , пытар, ,пытар апла х у пёднё пек ; пушӑ иичкене 
пытарас тетён и?" 



" A f i , а й ! паи хӑйне пйчкенё пытартгарасшан-и? Г1аа 
кашнивхпичкере врех тесе шутлассине пёлмести вара?" 

„ Н у , шутлатӑр ара эрех тесе*. 
„Мен? Эрех тесе шутлатӑр тетён-и?" терё те жид 

икё аллипе тӑнлав ҫинчи вӑрӑм ҫӳҫ пайӑркинчен ярса 
тытрё, унтан икё аллине те ҫӳлелле ҫёклерӗ. 

„ М ё н ее ун пекех хыпӑнса ӳкрён?" 
„ А пан ҫакна пёлмест -и вара: турӑ эрехе ана пур 

сын та тутанса пахтӑр тесе туса панӑ. Унта пурте тутлӑ 
япалана юратаҫҫё: шляхтич пичке хыҫҫӑн пилӗк ҫухрӑм 
таран чупё, ӑна шӑтарё те унтан ним те юхманнине 
курё , вара: жид п у ш пичкене турттарса каяс ҫук , унта 
мён те пулин пур пулас, тейё. Жида ярса тытмалла, ж и 
да ҫыхса лартмалла, жиаӑнне мёнпур укҫине тытса 
илмелле, жида тёрмене хупса хумалла, тейё. Мёншён 
тесен тёнчере мёнпур усал япала ж и д сине тиенет; мён
шён тесен жида кашниех йытӑ вырӑнне хурать; мёншён 
тесен жид-тӑк , вал этем мар тесе шутлаҫҫё* . 

„ Н у , апла пулсан, пула лавё сине х у р " . 
"Юрамасть, пан, тупата юрамасть! Ҫынсем халё пётём 

Польшипех йытӑ пекех выҫӑ: пулла та вӑрласа пётерёҫ, 
пана та тупёҫ" . 

„Апла шуйттан сине хурса илсе кай, анчах илсе к а й ! " 
„Итле , итле, пан!" терё жид, хӑйён кёпе ҫанни вёҫё-

сене шалалла чиксе. Унтан вал аллисене икё еннелле 
сарса пӑрахса ун патнелле ҫывхарчё: „ А к ӑ мён тӑвӑпӑр 
эпир: халё пур ҫёрте те крепоҫсемпе замоксем тӑваҫҫё; 
нимёҫсем патёнчен француз инженерёсем килсе тулнӑ, 
ҫавӑнпа та ҫулсем тӑрӑх кирпёчпе чул нумай турттараҫҫе. 
Пан урапа тӗпне вырттӑр, эпё ун ҫине кирпёч хурӑп..Пан 
пӑхма ҫирёп сывлӑхлӑ, ҫавӑнпа та ӑна йывӑр пулни нимех 
те мар: эпё пана апат ҫитерме урапа тёпне пёр шӑтӑк 
тӑвӑп" . 

"Мёнле тӑвас тенё, ҫавӑн пек ту , илсе ҫеҫ к а й " . 
Тепёр сехетрен вара икё лаша кӳлнӗ кирпёч лавё 

Уманьрен тухса та кайрё. Пёр лаши ҫине ҫӳллё Янкель 
утланнӑ. Ҫул ҫинчи ҫухрӑм юпи пек чӑсланкӑскер, вӑл 
лаши утнӑ май ҫӳлелле сиккелесе пырать, сиккеленӗ ху -
шӑра унӑн жидсем тӑхӑнакан ҫёлёкё айёнчен тухса тара
кан вӑрӑм та кӑтра ҫӳҫӗ саланса вӗҫкеле - вӗҫкеле илет. 



Халь ҫырса кӑтартакан бҫ пулса иртн* чухне чякё 
херринче нимёнле таможенный чиновнйксемпе объезд-
чиксем те пулман. Хастарлӑ ҫынсене харатаканни пул-
маннипе, вара, чике урлӑ кашниех хӑй мӗн турттарса 
каҫас тенӗ ҫавна^илсе каҫнӑ. Кам та пулин ухтарса реви-
зи тӑвас пулсан та, ӑна хӑйне кирлёшён кӑна туса ирт-
тернё, уйрӑмӑнах лав ҫинче куҫа илёртекен япаласем 
пулсан е хӑйӗн алли вӑйлӑ пулсан, ревизи тунӑ . Кирпе-
че пӑхакан пулмарё, вара лав пӗр чарӑнмасарах хулан 
мЗн хапхинчен кёрсе кайрё. Бульба хесенсе выртнӑ ҫёр-
тен тёрлё шӑй-шая, ямшӑксен кӑшкӑрашуне ҫеҫ илтме 
пултарчӗ. Хӑйен тусанланса пётнё кёске рысаке ҫинче 
сиккелесе пыракан Янкель темиҫе кукӑр туса Грязная 
ятлӑ ҫинҫе те тёттём урамалла пӑрӑнчё. К у урама урӑх-
ла Жидовская теҫҫё, мёншён тесен Варшавӑри жидсем 
пётёмпе тенӗ пекех кунта пурӑнаҫҫё. Урамё вара кар-
тишӗнчи лупасайё пек. Хёвел унта нихӑҫан та ӳкмест 
темелле. Пачах хуралса кайнӑ пӳртсем, чӳречерен тух 
са тӑракан йышлӑ шалчасем тӗксём урама пушшех илем-
сӗрлетеҫҫё. Ҫуртсем хушшинче хутран-ситрен кирпёчрен 
тунӑ хёрлӗ стена курӑна-курӑна каять, анчах вёсем 
те ёнтё нумай ҫёрте йӑлгах хуралса пётнӗ. Тепёр ҫёр-
те хёвел ӳкнёрен стенан штукатурка тунӑ ҫӳлти пайё 
куҫа шартармаллах шап-шуррӑн курӑнать. Ытти урам-
сенчипе танлаштарсан, кунта пӗтёмпех урӑх япаласем 
куҫа курӑнса тӑраҫҫё: мӑръесем, ҫӗтёк кипке татӑкӗсем, 
шуратнӑ япала хупписем, кӑларса пӑрахнӑ тем пысӑкёш 
ҫёмрӗк каткасем. Кашниех хӑйӗн юрӑхсӑра тухнӑ ӑпӑр-
тапӑрне урама кӑларса пӑрахнӑ, иртен-ҫӳрен вара вёсем 
ҫине пӑхса савӑнма пултарнӑ. Пёр пӳртрен тепӗр пӳрт 
патне ҫитиччен урам урлӑ вӑрӑм шалчасем чӑса-чӑса 
хунӑ, вёсем тӑрӑх жидсем хӑйсен чӑлхисене, аялти 
йёмёсене тата пӗҫерсе типӗтнё хурёсене ҫака-ҫака тух-
нӑ. Хутран-ситрен кив чӳречерен мӑйне тёксём шар-
ҫасем ҫакса янӑ илемлё пит-куҫлӑ еврейка пӑха-пӑха 
илет. Пылчӑклӑ вырӑнта кӑтра ҫӳҫлё жид ачисем, вараланса 
пӗтнёскерсем тата ҫётӗк тумтир тӑхӑннӑскерсем, ушкан-
па кӑшкӑрса выртаҫҫӗ. Чӳречерен хёрлӗ ҫӳҫлё ж и д 
карӑнса пӑхрӗ; лаппӑшпех хуратутлӑ пулнӑран унӑн пичӗ 
ҫерҫи ҫӑмарти пек курӑнать; вӑл ҫавӑнтах ӑнланмалла 
мар сӑмахсемпе Янкельпа калаҫма пикенчӗ, Янкель вара 



Ҫийёнчех ун картишне кёрсе кайрё. Урампа тепёр ж и ^ 
килетчё, вал та чаранчӗ.лешсемпе калаҫма тытӑнчё, 
Кирпӗч айӗнчен хёсӗнкелесе тухсан, Булв'ба виҫё жил 
хёрсех калаҫса танине курчё. 

Янкель ун еннелле ҫаврӑнчё те, пур ӗҫе те тӑватпӑр. 
Остап хула тёрминче ларать, хуралҫӑсене ӳкёте кёртме 
йывӑр пулсан та эпё сире унпа курӑнйҫтарасса шанатӑп, 
тесе пёлтерчё. , 

Бульба виҫӗ жидпа перле пӳлёме кёчё. 
Жидсем хӑйсем хушшинче каллех ӑнланмалла мар 

сӑмахсемпе калаҫма тапратрӗҫ. Тарас вёсем ҫине пӑхка 
ласа тӑчё. Ӑна темскер хумхантарчӗ пулас. Унӑн тӳрк-
кес те лӑпкӑ питёнче темӗнле хӑватлӑ шанчӑк палӑрчё. 
К у тепёр чухне сын нимён тума аптранӑ, сехёрленсе 
ӳкнё чухне ҫуралакан шанчӑк пулчё. Унан ватӑ чёри ҫам-
рак ҫынӑнни пек вӑйлӑн тапма пуҫларё. 

„Итлёр,жидсем!" терё вал. У н сӑмахёсенче темле 
хавхалану сисёнчё. „Эсир тёнчере тем тума та пултара-
тӑр, эсир илес тенё япалана тинёс тёпёнчен те чавса 
кӑларӑр. Ахаль мар тахҫанах пословицӑра: жид, вӑрлас 
тесен, хӑйне те вӑрлама пултарать, тенё. Манӑн Остапа 
ирӗке кӑларӑр! Ана шуйттансен аллинчен та'рса хӑтӑлма 
май тупса парӑр. А к ҫак ҫынна эпё вуникё пин червонец 
пама пултӑм—эпё тата вуникё пин хушатӑп . Манӑн мён
ле хаклӑ ылттӑн черккесем пур, ҫёр айне чавса хуна 
ылттӑн мёнчухлё пур, йӑлтах паратӑп, ҫуртӑма, юлашки 
тумтирёме сутатӑп та сирёнпе ёмёрлёхе контракт тйва-
тӑп, к у контракт тарах хам вӑрҫӑра тупнӑ мӗнпур пур-
лӑха сирёнпе ҫурмалла туса пыратӑп! " 

i , 0 , майӗ ҫук, ырӑ пан! майё ҫук!" терё Янкель ассӑн 
сывласа. 

„ Ҫ у к , май килмест!" терё тепӗр жичё . 
Виҫё жичё те пёр-пёрин ҫине пӑхса илчёҫ. 
Я А хӑтланса пӑхас?"—терӗ виҫҫёмӗшӗ, ытти икё жиче 

ҫине хӑравҫӑллӑн пӑхкаласа. „Тен, турӑ парӗ" . 
Вёсем виҫҫёш те нимӗҫле калаҫма пуҫларӗҫ. Бульба, 

тем пек хӑлхине тӑратса итлесен те, нимён те ӑнланса 
юлаймарё. Вӑл час-часах „Мардохай" тенине ҫеҫ илтсе 
тӑчӗ, урӑх нимён те пелеймерӗ. 

„Итле-ха, пан!* терё Ян"кель: „пёр ҫынпа канашлан-
са пӑхмалла. Ун пек ҫын тӑнчере халиччен нихҫан та 
пулман. У -у ! вӑл ҫав тери ӑслӑ, Соломон пекех, вӑл 
нимён те тӑваймасан вара ку ӗҫе тёнчере урӑх никам 
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,fa тума пултараймасть. Лар ҫакӑнта! ак сана ҫӑраҫҫиЬ 
й икама та ан кёрт | " Жидсем урамала тухрёҫ. 

Тарас, алӑка питӗрчӗ те, пёчӗк чӳречерен жидсен 
пылчӑклӑ урамӗ ҫинелле пӑхма тытӑнчӗ. Виҫё жид урам 
в арринче чарӑнса хёрсех калаҫма пикенчёҫ. Вёсем пат-
&е тӑваттӑмёш, юлашкинчен пиллёкӗмёш жио. пырса 
гтӑчё. Вӑл каллех темиҫе хугчен те „Мардохай, Мардо
хай" тенине илтрё. Жидсем вёҫёмсёр урамӑн пёр еннел-
ле пӑхаҫҫё. Унтан, урам вӗҫёкчи начар кӑна ҫуртран, 
урине жидсен лушмакне тӑхӑннӑ ҫын утса тухни тата 
ун кёске сӑхманён арки сирӗлкелесе пыни курӑнса кай
рё. ,А1 Мардохай ! Мардохай!" кӑшкӑрса ячёҫ жидсем 
пёр харӑс. Хӑйне чун пек кётсе тӑракансем патне х ы -
танкӑ кӑна жид пырса тӑчё. Вӑл Янкельрен лутрарах, 
анчах пичё Янкелённинчен ытларах пёркеленсе пӗтнё, 
ҫӳлти г у т и калама ҫук хулӑм. Вӑл ҫитсе тӑрсанах пур 
жидсем те пёр-пӗрне пӳле-пӳлех ӑна васкаса каласа 
кӑтартма пуҫларёҫ; Мардохай темиҫе хутчен те пёчёк 

' чӳрече ҫине пӑха-пӑха илчё, ҫакӑнтан вара Тарас вёсем 
хӑйён пирки калаҫнине тавҫӑрса илчӗ. Мардохай алли
семпе сулкалать, итлесе тӑрать, унтан ыттисене пӳлсе 

|'сӑмах калать, час-часах айккинелле сурать, кёске сӑхма-
нён аркине сирее аллине кӑсйине чиксе ярать те унтан 
темле вылямалли шакӑрчак пек япаласем кӑларать. Сӑх-
ман аркине сирсен ун ҫав тери илемсёр йёмё курӑнса 
каять. Акӑ мёнпур жидсем кӑшкӑрашса ячёҫ, хуралта 
таракан жичё вара чарӑнӑр тесе систерчӗ, Тарас вёсем 

• капла кӑшкӑрса хӑй кунта ларнине систересрен те шик-
ленме тытӑннӑччё, анчах жидсем яланах ҫапла урамра 
пакӑлтатнине, вёсен чёлхине шуйттан та ӑнланас ҫукки -
не аса илчӗ те лӑпланчӗ. 

Тепёр икё минутран жидсем пурте пёрле пӳрте 
кёчёҫ. Мардохай Тарас патне ҫывхарчё, ӑна хулпуҫҫирен 
лӑпкарӗ. .Эпир тата тура та ҫапла тйвас тесен, ёҫ вара 
кирлё пек пуле" , терё вӑл. 

Тарас урӑх ун пекки тёнчипе те ҫук текен Соломон 
сине пӑхса илчё те, ун шанчӑкё ӳснӗ пек пулчё. Чӑнах 
та, хӑйне пӑхсан, ӑна шанма пулать пек: ун ҫӳлти т у т и -
не курсан хӑрасах каймалла. Паллах, вӑл хӑй тӗллӗн ҫап-
ла хулӑмланман. К у Соломон сухалёнче вунпилёк пёрчё 
кӑна курӑнать, вёсем те сулахай енче кӑяа. Соломон 
пичё ҫинче ӑна ытла маттур пулнӑшӑн хёненёрен юлнӑ 
Йӗрсем ҫавтери нумай, паллах, вал вёсен шутне те пёл-
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мест тата шутласса та турпалли вырайне кӑна шутлать 
пуле. 

Мардохайпа ун ӑсӗнчен тёлёнсе таракан юлташёсем 
пёрлех тухса кайрӗҫ. Бульба пёччен тӑрса юлчё. Унчёрин -
че халиччен пулман тёлёнмелле ӗҫ пулса иртет : вал 
хЗйне пуранӑҫра пёрремёш^хут канӑҫсӑррӑн тытать. Чунё 
ун пёрре те лӑпкӑ мар. Елӗк вӑл нихҫан та иккёлен-
местчё, хӑй шутласа хунинчен нимён чухлё те пӑрӑн-
мастчё, юман пек ҫирёпчё, халь ун пек мар: вӑл хӑйён 
шухӑшё ҫинче ҫирёп тӑмасть, халь вӑл вӑйсӑр. Кӑшт 
сас пулсан, урам вёҫӗнче ж и д курӑнсан, кашнинчех шар-
тах сикет. Вал хӑйне к у н каҫичченех ҫапла тытрё: ҫиме-
рё, ёҫмерё, урамалла тухакан пысӑк мар чӳречерен куҫ-
не пёр минутлӑха та илмерё. Юлашкинчен каҫпа Мардо
хайпа Янкель килни курӑнса кайрё. Тарас чёри тапма 
чаранчё темелле. 

Халь-халь ӗрёхсе каякан лаша пек кётсе таракан 
Тарас: „Мёнле? ӑнӑҫлӑ пулчё-и?" тесе ыйтрё. 

Жидсем ответлеме сывлӑш ҫавӑриччен малтанах Тарас 
Мардохайӑн ҫӗлёкё айӗнчен тухса тӑракан пӗртен-пёр 
ҫӳҫ пайӑрки ҫуккине асӑрхарӗ; паҫӑр вӑл, тирпейсӗррён 
курӑнатчё пулин те, ҫапах та ункасемпе усӑнса тӑратчё. 
ВЭл ҫакна та сисрӗ: Мардохай темскер каласшӑн, анчах 
калас пеккине калаймасть, мӑкӑртатать ҫеҫ, ҫавӑнпа 
Тарас нимён те ӑнланаймарё. Янкель те шӑнса пӑсӑлнӑ 
чухнехи пек час-часах ҫӑварне аллипе хуплать. 

, 0 , ырӑ пан!" терё Янкель: „халь пачах май ҫук! 
тупата туршӑн май ҫук! Ҫавтери путсёр халӑх, ун сине 
пуҫё ҫинех сурса хурас пулать. Ак Мардохай та ҫавнах 
кале: Мардохай тёнчере никам тӑвайман ёҫе те туре 
ёнтё, анчах турӑ к у ёҫе апла тӑвасшӑн пулмарё. Виҫё 
пин ҫынлӑ cap тӑрать, тёрмере ларакансене ыран пурне 
те ҫакса вёлермелле". 

Тарас жидсене куҫран пӑхрё, анчах ёнтё халь унӑн ча-
тӑмсӑрлӑхӗпе тарӑхӑвӗ иртсе кайрӗҫ. 

„Пан ывӑлне курас тет пулсан, ыран ирех, хёвел 
тухичченех каяс пулать. Часовойсем килёшеҫҫӗ, пёр ле-
вентарё* майлаштарма сӑмах паче. Сапах та леш тёнче
ре вёсен ырлӑх курмалла ан пултӑр; мёнле ҫӑткӑн халӑх! 
ун пеккисем пирён хушшӑмӑрта та ҫук . Эпё кашнине 
аллӑшар червонец патӑм, левентарне вара..." 

"Команда начальнике. 



„Юрать. Илсе кай мана ун патне!* терё Тарас татак-
лӑн; вӑл чунӗпе каллех ҫирёпленчё. Вал Янкель хӑйне 
яимёҫ ҫёрёнчен килнё ютҫёршыв графе пек тумланма сён-
нипе килёшре. Ӗҫе малтанах пёлсе таракан ж и д кана 
валли тумтир те хатёрленё иккен. Ҫерле пулче. Кил хуҫи, 
хёрлё те хуратутлӑ жид, темле чӑпта витне ҫӳхе тӳшек 
туртса кӑларчё те, ӑна сак ҫине Бульба валли сарса 
пачё. Янкель ҫакӑн пек тӳшек ҫинех урайне выртрё, Хёр-
лё жид пысӑках мар куркапа темле эрех еҫрб, кёске 
сӑхманне хывса хучӗ, урине чӑлхапа пушмак тӑхӑннӑран 
хӑй к ун хыҫҫӑн чӑхчӗппи евёрлӗ пулса тӑчё, вара хӑйён 
жидовкипе шкаф пек япала ӑшне кёрсе ҫухалчё. Ж и д 
ачисем, ик кён , килти йытӑсем пек шкаф ҫывӑхне урай
не выртрёҫ. Анчах Тӑрас ҫывӑрмаре. Пӳрнипе сӗтеле 
майёпен шаккакаласа, вӑл ним хускалмасӑр ларчё. Ҫӑвар-
не вӑл челём хыпнӑ, ун тётӗмне чӑтаймасӑр жид ыйӑх 
тёлёшпе апчхулата-апчхулата илет, сӑмсине одеяла Зш-
нелле чикет. Тӳпере кӑшт шурӑмпуҫ палӑра пуҫласанах 
Тарас Янкеле урипе тёксе те илчӗ. 

„Тӑр , жид , граф тумтирне пар мана!" 
Вӑл пёр минут хушшинчех тумланса та тӑчё; мӑййх-

не хуратрё, пуҫ тӳпи ҫине печёк кӑна хурарах ҫблёк 
лартса ячё,—капла йна хӑйне ҫавтери лайӑх пёлекен 
козаксенчен те никам та паллаяс ҫук. Ҫулпа вӑл вӑтӑр 
пиллёкрен те иртмен темелле. Питҫӑмартисем хёп-хёр-
лё, ёлӗк хӗҫпе каснӑран юлнӑ йӗрсем ӑна чаплӑлатаҫҫӗ 
кӑна. Ылттӑнпа илемлетнё тумтир ӑна питех те килӗшет. 

Урамсем ыйӑхран вӑранман-ха. Хулари пёр сутуҫӑ 
та аллине коробкӑсем йӑтса тухни курӑнмасть-ха. Буль-
бапа Янкель ларакан чарлан кӳлепине асаилтерекен 
ҫурт патне ҫитсе тӑчёҫ. К у ҫурт сарлака та лутра, хӑй 
йӑлтах хуралса кайнӑ, унӑн пёр айӑккинчен ҫӳлелле аист 
мӑйё пек ҫинҫе те вӑрӑм башня хӑпарать, ун тӑррине 
вара кӑшт ҫивитти пекки туса хунӑ. Ҫурта тёрлё ёҫ вал
ли тунӑ. Кунта казармӑсем те, тёрме те, уголовнӑй суд 
та пулнӑ. Пирён ҫынсем хапхаран кёчӗҫ те пысӑк зада
на, тёрӗсрех каласан, тӑррине витнё картишне тухрёҫ . 
Вёсен умёнче пин ҫынна яхӑн кёпёрленсе ҫыварать. Леш 
енче пёчёк кӑна алӑк пур , ун патёнче икӗ хуралҫӑ тем
ле выляса лараҫҫё. Вылянӑ май пёри тепӗрне ывӑҫ тупа-
нёнчен икӗ пӳрнипе шаккать. Вёсем ҫынсем пырса кӗр-
сен хускалмарёҫ те, Янкель : ,Ку эпир-ха, итлӗр-ха, пан
сем, ку эпир" тесен ҫвҫ ҫавӑрӑнса n ixpec. 



„Ярт&р!" -терё вёсенчен пёри; хӑй пёр аллипе алака 
уҫрё, тепёрне юлташё ҫантӑр тесе ӑна тӑсса паче. 

• Вёсем тёттём те т^вар коридора тухрӗҫ, ун тарах 
утса каллех саван- пек залӑна пырса кӗчёҫ. К у залӑра 
ҫӳлте пёчёк ҫеҫ чӳречесем курӑнаҫҫӗ. „Кам килет?" кӑш-
кйрса ячёҫ темиҫен пёрхарӑс. Тарас хӑй умёнче хёҫпӑ-
шаллӑ ҫынсе.м чылайӑн тӑнине асӑрхарӗ. „Пире никама 
та кёртме хушман". . 

„Эпир к у ! " кӑшкӑрчё Янкель: „тупата туршӑн эпир, 
ырӑ пансем!" Анчах вёсене никам та итлесшён пулмарё. 
Телее, ҫав вӑхӑтра темле мӑнтӑр сын пырса ҫитрӗ, 
пуринчен те хытӑрах вӑрҫнӑран Тараспа Янкель ӑна 
начальник пуле тесе шутларӗҫ. 

„Пан, ара ку эпир. Эсир пире пёлетёр. Пан граф 
сире татах та тав тӑвӗ" . 

„Кёртсе ярӑр вёсене шуйттан шӑтӑкне! Урӑх никама 
та ан кёртӗр. Хёҫсене никам та пӑрахнӑ ан пултӑр, ура-
йӗнче йытӑлла ан йӑваланӑр..." t 

Тараспа Янкель ҫакӑн пек илемлӗ сӑмахсемпе пара-
кан приказа малалла илтеймерёҫ. Янкель мёнпур тӗлпу-
лакана „ к у эпир, к у вал эпё, хамӑрӑннисем!" тесе пычё. 

Коридор вёҫне ҫитсен вал хуралти пёр ҫынёнчен: 
„Мёнле, халь юрать-и?" тесе ыйтрё. 

„Юрать , анчах пёлместёп, сире тӗрменех кӗртӗҫ-ши? 
Халё Ян ҫук ёнтё, ун вырӑнёнче урӑххи тӑрать", терё 
хуралҫӑ. 

„Ай , ай!" мӑкӑртатрӗ жид : „ к у н пек начар, ырӑ пан!" 
„Малалла илсе кай! " терӗ ҫирӗппӗн Тарас. Ж и д пахӑнчё. 

Ҫёрпӳртӗн ҫӳлелле шёвӗрёлсе хӑпаракан алӑкё патён
че виҫё х у т м-ӑйӑхлӑ гайдук тӑрать. Мӑйӑхён ҫӳлти хучё 
хыҫалалла, тепри-малалла, виҫҫёмёшё аялалла тӑратка-
ланна. Ҫавӑнпа та вӑл кушак аҫи пекех тӳйӑнать. 

Ж и д хӑранипе ҫӳҫенсе илчё, ун патне хӑяккӑн пынӑ 
пекех пырса тйчӗ. „Ырӑ хуҫа! ыра пан!" 

. „Эсё, ж и д , кӑна мана калатӑн-и?" 
„Сире ырӑ, пан" . 
„Гм... А эп ахаль гайдук ҫеҫ!" терё виҫё хут мӑйӑхлӑ 

ҫын, хаваеланнӑ куҫёсене вылятса. 
„А эпё, тупата туршӑн, сире воевода тесе шутлана. 

Ай , ай, ай..." пуҫне суллакаласа, пӳрнисене чаркалантар 1-
са- каларё жид. . .*» 

„Ай, -мёнле пысӑк ҫын сӑнӗ! Тупата туршӑн полков
ник, чӑн-чйн полковниках! Пана щӑна пек хӑвӑрт весе-
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кен ӑйӑр ҫине лартмалла та полксене вёрентме хушмал-
ла!" 

Гайдук хӑйён мӑйӑхён аялти хутне тӳрлетсе илче, ун 
куҫёсем хёпёртенипе ҫутӑлмаллипех ҫутӑлма тытӑнчёҫ. 

„Ытарма ҫук ҫав cap ҫыннисене!" татах сӑмахлать 
ж и д : „ҫавтери лайӑх халӑх! Шнурёсем, тӑхисем... вёсем 
ҫинче мёнпур япала хӗвел ҫинчи пек йӑлтӑртатса тӑрать. 
Хёрсем ҫар ҫыннисене курсанах вара... ай, ай ! " Ж и д 
каллех пуҫне сулларё. 

Гайдук аллипе хӑйён ҫӳлти мӑиахне пётёркелерё, 
унтан лаша кёҫеннё чухнехи пек сасӑ кӑларса шӑл витёр 
темле сӑмах каларё. 

„Панран пулӑшу ыйтатӑп! " терё жид : ак ю т ҫёртен 
князь килнё, вӑл козаксем ҫине пӑхса илесшен. Князь 
козаксене нихӑҫан та курман" . 

Польшӑна ютҫёршыв графёсемпе баронёсем килсе 
тухнинчен тёлёнме кирлё пулман: Европӑн ҫурма-Азиллё 
кётесне курас ёмётпе вёсем кунта час-часах киле-киле 
кенё. Московипе Украинӑна вёсем Азири ҫёршывсемех 
тесе шутланӑ. Ҫавӑнпа та гайдук, самаях пӗшкёнсе пуҫ-
тайса, хӑйёнчен темиҫе сӑмах хушса хума шутларё: 

,Ырӑ пан, эпё пёлместёп, сирӗн вёсене мёншён курас 
килет? Вёсем ҫынсем мар, йытӑсем. Вёсен тённе те никам 
та хисеплемест". 

„Суятӑн эсё, шуйттан ывӑлё!" терё Бульба: „эсё х у 
йытӑ ! Мёнле эсё пирён тёне хисеплемеҫҫӗ теме хӑятӑн? 
Сирен суя тӗнёре хисеплемеҫҫё ӑна!" 

„Эге , ге ! " пӳлчё ӑна гайдук: „Эпё, тусӑм, эс камне 
пёлетёп: эсё ман патӑмра ларакансем йышшиех. Тйхта-
ха, эпё кунта хамӑрӑннисене чёнсе илем". 

Тарас хӑй асӑрхануллӑ пулманнине курчё, анчах 
унӑн тӳрккес кӑмӑлёпе тарӑхӑвё ӑна тунӑ йӑнӑша тӳрле-
тесси ҫинчен шухӑшлама памарёҫ. Телее, ҫав минутрах 
калаҫӑва Янкель хутшӑнма ёлкёрчё. 

„Ырӑ пан! граф мёнле козак пултӑр-ха? Вӑл козак пул
сан, ҫакан пек кёпе-тумтирпе граф паллисене ӑҫтан туп -
тйр?" 

„Калаҫса тар эсё1* терё те гайдук, кӑшкӑрас тесе 
тӑйён пысӑк ҫӑварне уҫрё. 

„Ыра король ҫыннийё! ан кӑшкӑрар! Турӑ лулӑр, 
ан кӑшкйрӑр!" терё хыттӑн Янкель: „ А н кӑшкӑрӑр! Эпир 
сире уншӑн нихӑҫан курман чухлб тӳлетпёр: эпир сире 
икё, ылттӑн червонец паратпӑр". 
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„Эге , икё червонец! икё червонец мана ним те мар. 
Эпё цырульнике* хам сухалӑн ҫуррине хырнӑшӑн кӑна икё-
чевонец паратӑп. Ж и д , ҫёр червонец пар!" Кунта гайдук 
ҫӳлти мӑйӑхне пӗтёрсе илчӗ. „Ҫӗр червонец памастӑнс 
яулсан. халех кӑшкӑратӑп1" 

„Мёншён ун чухлех илмелле вара?" хурланса каларё 
«ӑвакарса кӑйнӑ жид . Хӑй ҫавӑнтах сӑран хутаҫне салтрӗ. 
Ҫапах та вӑл ҫакӑншӑн савӑнчӗгун хутаҫёнче укҫа унтак 
лтла мар иккен тата гайдук ҫёртен ытла шутлама пёл-
мест и к к е н . 

„Пан! пан! каяр часрах! Куратӑр, мӗнле лайӑх мар 
халӑх кунта ! " терё Янкель, гайдук мӗншӗн ытларах ыйт-
марӑм-ши тенё пек шутласа аллинчи укҫана тёрӗслени-
•е асӑрхаса. 

, М ё н всё, шуйттан гайдук " , терё Бульба: „укҫана 
нлтӗн, кӑтартма шутламастӑн та? Ҫук , эс кӑтартма тивӗҫ. 
Укҫа илнӗ хыҫҫӑн эсё кӑтартмасӑр тӑма пултараймастӑн". 

„Тасалӑр, тасалӑр мур тӗпне! унсӑрӑн эпб халех сис-
теретёп, вара сире... Эпё сире калатӑп: часрах кайса 
ёлкёрёр!" 
*• 1,Пан1 пан! каяр, тупата туршӑн, каяр! Пуҫне пултӑр 
вёсене. Вёсем тёлёкре сурса хумалли япала ҫеҫ к у р ч ч ӑ р " , 
хыттӑн ӳкбтлерё мёскён Янкель. , 

Бульба пуҫне усса майӗпен ҫаврӑнчё те каялла утре . 
У н хыҫҫӑн, ахалех сая кайнӑ червонецсемщён хуйхӑрса, 
Янкель ӑна ӳпкелесе пычё. 

„ М ё н тума тӗкӗнмеллеччё? Йытӑ тек вӑрҫтӑр! Вёсен 
халӑхё ҫавӑн пек, вӑрҫмасӑр тӑма пултараймасть! О й , 
турӑ ҫынсене мбнле телей парать! Пире хӑваласа янӑшӑн 
кӑна ҫбр червонец! Пирён ҫынсене илӗр-ха: вёсенне ҫӳ\-
найӑркисене татаҫҫё, пит-куҫа пӑхма ҫ у к хӑрушла ват-
са пӗтереҫҫб, анчах никам та ҫёр червонец памасть. 
О, турӑ! Асла турӑ ! " 

Анчах ку ӑнӑҫсӑрлӑх Бульба чбрине тата та ытларах 
пӑлхантарчё. У н куҫӗсем вут пек ялкӑшса тӑма тытӑнчёҫ. 

„Кайрӑмӑр!" терӗ вӑл сасартӑк, пбтбм шӑмшакбпе 
чбтренсе илнб пек пулса: кайрӑмӑр площаде. Эпӗ ӑна 
мёнле асаплантарнине курасшӑн" . ' 

• - „Ой, пан, мӗншбн каймалли пултӑр? Унта кайнипе 
энир бнтӗ ӑна пурӗпбр пулӑшаймастпӑр" . 
',, „Кайрӑмӑр!" хӑйбннех печб Бульба, жид вара ассӑн 

сывлакаласа нянька пек у н хыҫҫӑн утрб. 

* Ҫ ӳ ҫ касакан. 
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Ҫакса вӗлермелли площаде шыраса тумпа йывӑ;>" 
гиулмарӗ: унта пур енчен те халӑх кёпёрленсе утать . 
У н чухнехи тискер ёмӗрте ҫакса вӗлерни хура халӑхшан' 
<ҫеҫ мар, ҫӳлтн классемшён те курса киленмелли ч» 
цнтереслй япаласенчен пӗри пулнӑ. Ҫавтери турра ӗнене^ 
кен карчӑксем те, кайран тӗлёкре юнланса иӗтнё виле-
сене куракан, ыйӑх тёлёшпе ӳсёр гусар пекех хытӑ 
«ӑшкӑрашакан ҫавтери хӑравҫӑ ҫамрак хӗрсемпе хӗрарам-
сем те унта пымасӑр %>лман. . А х , мёнле асанлантраҫҫӗ!" 
«уҫёсене хупса, тепёр енне ҫаврӑнса тӑрса тата макӑрня 
чухнехи пек чӗтресе кӑшкӑраҫҫӗ вёсенчен нумайӑшёсем, 
анчах хӑйсем тепёр чухне нумай пӑхса тӑраҫҫё. Тенри, 
ҫӑварне карса, аллисене малалла тӑсса тӑраканни, лайӑх 
«урас тесе ҫынсен пуҫё тӑррине те хӑпарса кайнӑ пулёч
чё . Ушкӑнри ҫынсен пысӑк мар пит-куҫлӑ пуҫёсем хушшипе 
мясникӑн мӑнтӑр пит-куҫё курӑнатъ, вӑл мён пулса 
мртнине ёҫе лайӑх пёлекен ҫын пек пӑхса тӑрать, ҫав 
хушӑрах кёске сӑмахсемпе хёҫпӑшал мастерёпе калаҫать, 
х ӑ й вӑл ӑна праҫник кунё унпа пёр шинкӑра ёҫсе ӳсёрёл-
нёрен кум тесе чёнет. Пӗрисем вёриленсех сӳтсе яваҫҫӗ, 
теприсем тавлашса укҫа е япала хураҫҫӗ; анчах та кунта 
чёререн, ним хускалмасӑр пӑхса тӑракансем ытларах, 
«ун пек ҫынсем тёнчери мёнпур япала ҫине, ҫуттӗнчере 
яулса иртекен мёнпур ёҫ ҫине хӑйсен сӑмси шӑтӑкне 
лӳрнепе чакаласа ҫеҫ пӑхса тараҫҫё. Малта, хула гвар-
дийёнчи мӑйӑхлӑ ҫынсем ҫывӑхёнчех, ҫар костюме тӑхӑн-
знӑ шляхтич е шляхтич пек туйӑнакан ҫын курӑнать; вӑл 
зсӑйён ҫине мёнпур тумтирне пётёмпех тӑхӑннӑ, хватте-
рёнче унӑн ҫурӑлса пётнё кёпипе кивё атти кӑна юлнӑ 
пуле. Мӑйне вӑл икӗ хут пӑчӑрапа темле. ылттӑн монета 
ҫакса янӑ. Вӑл хӑйӗн савнийёпе, Юзыҫӑна, тӑрать, хӑй, 
хам та пулин унӑн пурҫӑн кӗпине ан варалатӑр тесе, 
вёҫёмсёр каялла ҫаврана-ҫаврӑна пӑхать. Шляхтич хӑйӗн 
савнине йӑлтах каласа парать, ун мёнпур сӑмахёсем 
хыҫҫӑн нимён хушма та май су к . . Тусӑм, Юзыся, тет 
вал:, эсир куракан халӑх преступниксене мёнле ҫакса 
вёлернине курма килнё. Ав ҫавӑ, тусам, эсир куракант 
ни, аллинче секирӑпа ытти инструментсем тытса тӑрать, 
вӑл —палач, лешсене ҫавӑ вёлерет. Ҫаврӑнакан кустӑрма 
ҫумне ҫыхса ҫынӑн алли-урисене хуҫма, тата ытти тёрле 
асплантарма тытӑнсан, преступник чёрех пулать-ха, 
ауҫне касса пӑрахсан вара, тусӑм, ҫавӑнтах вилет. Мал-
тан ҫын кйшкӑрать, авкаланать, анчах пуҫне касса парах-



<:ан вал кӑшкӑрма та, ҫиые те, ёҫме те пултараймасть 
иӗвшён тесен унӑн, тусӑм, тек пуҫё пулмасть." Юзысю 
ҫакна сехёрленсе тата интересленсе итлет. Пӳрт тарри-
сем ҫине халӑх ларса тухнӑ. Пёчёк чӳречесенчен мӑйӑх-
лӑ, тёлӗнмелле пит-куҫлӑ, ҫыхнӑ калпак пек япала 
тахӑнса янӑ ҫынсен пуҫёсем курӑнаҫҫе. Чаплӑн внтнё 
ҫивиттисем ӑйёнчи балконсем ҫинче аристократи ларать. 
Сахар пек шура ӳтлё, кулса тӑракан паннӑ хӑйён хитре 
аллиие карлӑкран тытса тӑрать. Самаях тара ӳкнӗ чапла 
пансем пер кулмасӑр пӑхаҫҫё. Хыҫалалла уртӑнса тара
кан лайӑх тумтирлё тарҫӑ вёсене унтах тӗрлё ёҫме-ҫиме 
ныра-пыра парать. Хура куҫлӑ пёр шухӑ хёрача, шап-шур 
аллипе пирожнӑй е ҫырла таврашё илет те, весене халӑх 
хушшине ывӑтать. Ушканри выҫӑ рыцарьсем ку ялала-
сене тытас тесе хӑйсен ҫёлёкёсене ҫ&клеҫҫё, пуҫёпе 
таҫта ҫӳле тухса тӑракан мӗнле те пулин пысӑк шляхтич, 
ылттӑн тӗслё тёксӗмленнӗ шнурсем ҫыхнаскер тата шуп--
каланса кайнӑ хёрлё сӑхман тӑхӑннӑскер, вӑрӑм аллисемпе 
вёсене ыттисенчен малтан ярса илет; алла ҫакланна 
ҫимёҫе чуптуса чёри тёлне тытса чӑмӑртать-те, вара 
ҫӑварне хыпатъ. Балкон айёнчи ылттӑн читлёхре ларакан 
хӑлат та куракансен шутнех кёрет: сӑмсине айӑккинелле 
чалӑштарса хурса тата хӑрах урине ҫёклесе, вӑл халӑх 
ҫине тинкерсе пӑхать. Анчах сасартӑк халӑх шавлама 
тытӑнчё, пур енче те: „илсе килеҫҫё! илсе килеҫҫе! 
козаксем!" тесе кӑшкӑрса ячӗҫ. 

Вёсем ҫарапуҫӑн, пуҫ тӳпи ҫинчи вӑрӑм ҫӳҫ иайӑрки-
сене вёлкёштерсе килеҫҫё. Хӑйсен сухалёсем ӳссе кайнӑ. 
Вёсем хӑраса, хуйхӑраса утмаҫҫё, мӑнкамӑллӑнтарах, 
анчах ку мӑнкӑмӑллӑха ытлашши палӑртмасӑр пыраҫҫӗ; 
ҫийёнчи хаклӑ йышши сукноран ҫёлетнӗ кӗпи-йӗмёсеи 
кивё сукно татӑкёсем пек ҫапкаланакан пуличченех 
ҫётёлсе пётнё; вбсем халӑх ҫине пӑхмаҫҫё тата халӑха 
пуҫ таймаҫҫё. Пуринчен малта Остап утать. 

Мёнле туйӑм ҫуралчб ватӑ Тарасӑн хӑйён Остапне 
курсан? Мён туйрё унӑн чёри? Вӑл ун ҫине халӑх х у ш -
шинчен пӑхса тӑчё, унӑн пӗр хусканӑвне те асӑрхамасӑр 
хӑвармарё. Вёсем ёнтё эшафот патне ҫывхарчёҫ. Остап 
чарӑнчё. Ҫак йывӑр асапа унӑн пуринчен малтан тӳсмелле. 
Вал хӑйсенннсем ҫине пӑхать. Акӑ вӑл аллине ҫӳлелле 
ҫёклерё те хыттӑн каласа хучё: „Тура пире чӑтӑмлӑх 
патар: ҫаканта таракан, T y p p i ененмен мӗнпур путсбр 
ҫынсен христианин мёнле асап.^нннне нлтмелле ан пул-
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тӑр! пирёнтен никам та пӗр самах та ан калатӑр!" К у н 
хыҫҫӑн вал эшафот патне ҫывхарчӗ. 

Бульба шӑппӑн кӑна: „Аван, ывӑлӑм, аван!" терё те, 
хӑйён кӑвакарнӑ пуҫне ҫӗрелле пёкре. 

Палач Остап ҫинчи кивё ҫётёке туртса ҫурчӗ, ун 
алли-урисем ҫине юри туса хатӗрленӗ станок тӑхӑнтар-
чёҫ, вара... Ҫук, вулакансене тамӑкри пек асаплантарнисем 
ҫинчен каласа тӑмӑпӑр. Вӗсене ҫырса кӑтартсан ҫӳҫ-пуҫ 
вирелле тӑнӑ пулёччё. К у н пек асаплантарасси вӑл ун 
чухнехи тис.кер те хаяр ёмӗрте, ҫынсем яланах варҫӑра 
паттӑрлӑх кӑтартассишён ҫунса юн такса пурӑннӑ вӑхӑт-
ра, ҫапла майпа этемлёх мённе пёлмесёрех чунпа пиҫёхнё 
вахӑтра иулма пултарнӑ. Хӑшпӗрисем, вӑл ёмёрте сахал-
лӑн шутланаканскерсем, к у тискер ёҫсемпе килёшменни 
нимӗне те пӗлтермен. Корольпе чылай рыцарьсем, ӑспа 
тата чун аталанӑвӗпе нумай мала кайнӑскерсем, капла 
тискер ваказани пани козак нацинё уншӑн ытларах 
тавӑрасси патне ҫеҫ илсе пырать тесе шутлани нимёне 
те пёлтёрмен. Йёркесӗрлёхе тата государство магна-
чӗсен тӳрккес ирёкне хирёҫ корольпа ӑслӑ ҫынсен влаҫӗ 
нимӗн тума та пултарайман; к у государство магначёсем 
ёҫе шухӑшласа тума пёлменнипе, малашнехине нимён 
чухлӗ те курма пултарайманнипе, пёчӗк ачасем пек хай-
сене ҫеҫ юратнипе тата нимСӗрех мӑнкӑмӑлланнине пула, 
сеймран правлени ёҫёсене тытакан сатира туса х у н ӑ . 
Остап хӑйне асаплантарнине паттӑррӑн чӑтрӗ. Унӑн ал 
шӑммисемпе ура шӑммисене хуҫма тытӑнчӗҫ, шӑмӑ хуҫӑл-
нӑ сасӑ шӑп тӑракан халӑха аякках илтӗнчё, панянкӑсем 
куҫёсене чарса пӑрахрёҫ; анчах Остап кӑшкӑрмарё те, 
йынӑшмарё те ; вӑл пёр йынӑшмасӑр тӳссе ирттерчё, ун 
пит-куҫёнче сехӗрленни палӑрмарё. Тарас халӑх хушшин-
че пуҫне усса, ҫав вӑхӑтрах куҫёсемпе мӑнаҫлӑн пӑхса 
тӑчӗ. Остапа мухтаса: „аван, ывӑлӑм, аван!" терё. 

Ҫапах та ӑна юлашки хут асаплантарма тытӑнсан, 
унӑн вӑйё чакма пуҫларӗ курӑнать. Вӑл вара куҫёсемпе 
йёри-тавралла пӑхса илчё: турӑҫӑм! пурте палламан сын-
сем, йӗри-таврах ют ҫын пит-куҫӗсем. Вӑл вилнине ҫывӑх 
ҫынсенчен кам та пулин пӑхса тӑринччё. Вал вӑйсӑр 
амӑшӗ чунран татӑласа ёсёкленине е арӑмё ҫӳҫне тӑпӑл-
тарса тата аллипе хӑйӗн шап-шур кӑкӑрне ҫапса ӳлени-
не илтме килёшес ҫук; вӑл халь ҫирёп арҫынна, хӑйён 
ӑслӑ сӑмахёпе ӑна вилес умён вӑй парса лӑплантаракан 
арҫынна курнӑ пулёччё, Вара вӑйран чакна тата чунтан 
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хавшанӑ Остап: „Батько ! ӑҫта эсё? илтетён-и эсё?* тесе 
кӑшкӑрса ячё. „Илтетёп ! " янӑраса кайрё шӑплӑхри саса, 
миллионлӑ халӑх вара пёр вӑхӑтрах шартах сикрё. Юла-
нутла cap ҫыннисен пёр пайё пикенсех халӑх хушшине 
тӗрёслеме пуҫларё. Янкель вилнё чухнехи пек шуралса 
кайрё, лешсем хайӗнчен аяккарах пӑрӑнсан, Тарас ҫине 
пӑхса илес тесе сехёрленсе хыҫалалла ҫавӑрӑнчё, анчах 
ун ҫумёнче Тарас пулмарё: унӑн йёрё те ҫухалчё. 

X I I . 

Тарас йӗрри тупӑнчё. Украина чиккинче козаксен ҫёр 
ҫирём пинлё ҫарё курӑнса кайрё. К у вӑл япаласем турт
са илме е тутарсене хӑвалама тухнӑ пёчёк часть е отряд 
пулмарё. Ҫук, пётём наци ҫёкленчӗ, мёншён тесен халах 
тӳсёмё пётрё. Вӑл хӑйён прависенчен кулнӑшӑн, хӑйне 
этем вырӑнне хуманшӑн, ваттисен тёнёпе таса йӑласене 
кӳрентернёшён, чиркӳсенчен мӑшкӑланӑшӑн, ютҫёршыв 
панёсен тискер ёҫёсемшӗн, пусмӑршӑн, унишён, христиан-
сен ҫёрӗ ҫинче жидсем мӑшкӑлла пуҫпулса тӑнишён, 
козаксен курайманлӑхне тахҫанхи вӑхӑтранпа ҫуратса 
лухса пынӑ мӗнпур ёҫшён тавӑрма ҫӗкленчӗ. Козаксен 
шутсӑр-мёнсёр ҫарне ҫамрӑк, анчах чунпа ҫирёп Остра-
ница* гетман ертсе пырать. Унпа пёрле унӑн питех те 
ватӑ, опытлӑ юлташё, ӑна канаш паракан Гуня ҫӳрет. 

Сакӑр полковник вуникшер пинлё полксене ертсе 
пыраҫҫё. Гетман хыҫҫӑн лашапа икё генеральнйй еса-
улпа генеральнӑй б у н ч у ж н ы й * * пыраҫҫё. Генеральный 
хорунжий тёп ялава тытнӑ: аякра ытти хоругвьсемпе 
ялавсем вёлкёшеҫҫӗ, бунчужный юлташёсем бунчук-
сем йӑтнӑ. Кунта ҫакӑн пекех иолкри, обозри, ҫарти 
ытти чинсем; полксенчи писарьсем нумай, вёсемпе пер
ле ҫуран ҫынсемпе юланутҫӑсен отрячёсем шӑваҫҫё, 

, никам чёнмесёр килнисемпе ирёклё ҫынсем те рейстро-
вой козаксем чухлех пуҫтарӑннӑ. Козаксем Чигиринран, 
Переяславран, Батуринран, Глуховран, Днепрӑн анатри 
пайенчен, унӑн тури енёсенчи утравёсенчен—-пур ҫёртен 
те ҫёкленнё. Хиреем тӑрӑх юланутҫӑсем питех те йышлӑ 

* Остраница гетман—козаксене ХУП-мӗш ёмёрте Польша пусмЯр-
не хирӗҫ туса цынӑ кӗрешӳре ертсе пыраканёсенчен пёри. Ӑна 
1638-мӗш ҫулта Варшавӑра ҫакса вӗлернӗ. 

* * Бунчук—гетман влаҫне пёлтерекен паллӑ. Ӑна хӗрлӗ кантӑрана 
ш у р хёлӗхпе явкаласа тЯваҫҫӗ те илемлетсе пбтернӗ патак ҫине ҫыхаҫ-
ҫӗ. ТенеральнЯй б у н ч \ ж н ы й — б у н ч у к а сыхлакав ҫын. 
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иртеҫҫё тата урапаеем вёсемсёр шаваҫҫе. Шӑи ҫак кбзак-
еем хушшинче, ҫак сакар полк хушшинче пер полк уй-
рӑманзх палӑрса тӑрать. К у полка Тарас Бульба ертсе 
лырать. Ӑна полкӑн мӗнпур уйрӑмлӑхӗсем мала кӑлараҫҫё: 
ҫулпа ватӑрах пулни те , опытлӑрах пулни те, хӑйӗн ҫар-
не малалла илсе пыма пӗлни те, тӑшмана никамран вӑйлӑ-
pax кураймасӑр тӑни те. Козаксем хӑйсем те унӑн ника-
ма херхенме пблмен хаярлӑхепе тискерлӗхне ытлашши 
тесе шутлаҫҫе. Ҫак кӑвакарнӑ ҫӳҫлӗ сын мӗнпурне ҫун-
тарма ҫеҫ, ҫакса вӗлерме ҫеҫ хушать, cap советенче вӑл 
пурне петерме ҫеҫ канаш парать. 

Козаксем хӑйсен паттӑрлӑхне кӑтартнӑ мёнпур ҫапӑ-
ҫусене, ҫакӑн пекех кампани менле аталанса пынине 
ҫырса пама кирлӗ мар: вёсене пурне те летопись стра-
ницисем ҫине ҫырса хунӑ . Вырӑс ҫӗрёнче тӗншён пуҫласа 
янӑ вӑрҫӑ пулнине пурте пёлеҫҫё. Тёнрен вӑйли нимён 
те ҫук. Вал хаяр, ӑна, ӗмёрех улшӑнса тӑракан тӑвӑллӑ 
тинес варринчи чул ту пекех, никам та парӑнтарма пул-
тараймасть. К у чул тӑван арканми стенисем тинёс варрl i 
ne ун тёпӗнченех пӗлётелле хӑпарса каяҫҫӗ1, вӑл лаппаш-
иех пёр чултан купаланнӑ/ Вал пур енчен те курӑнать, 
хӑйӗн ҫумёпе иртекен хумсене тӳрех куҫран пӑхать. У н 
ҫине карап пырса кёрес пулсан, пётрё вара вӑл. Унӑн чӑ-
тӑмсӑр пайёсем турпас пек чӑл-пар саланаҫҫӗ, ун ҫинчн 
мёнпур япаласем шыва путаҫҫӗ, йӑлтах ҫёмрӗлеҫҫё, сыв-
лӑш вилме тапратнӑ ҫынсем мёскённен кӑшкарнипе янӑ-
раса тӑрать. 

Ирӗке кӑларна хуласенчен поляксен гарнизонёсем епле 
тарнине, намаса пёлмен арендатор-жидсене епле ҫака-ҫака 
вблересе пётернине, ҫак парӑнгарма май ҫук вӑя хирёҫ 
кёрешнё чухне коронӑланӑ гетман Николай Потоцкипе 
унӑн йышлӑ ҫарё вӑйсӑр пулнине, вӑл хӑйне аркатса так 
са хыҫран хӑваласа пынӑ чухне пысӑк мар юханшыв 
ҫинче хӑйён ҫарӗн чи лӑйӑх пайне путарса пётернине, 
ӑна козаксен хаяр полкёсем Полонный ятлӑ пысӑк мар 
местечкӑра епле хупарласӑ илнине, поляксен ҫак гетмане 
ним тӑвӑйман енне козаксене корольпа государство 
чиновникесем вӗсем ыйтнине пётёмпех пурӑнӑҫлёҫ, вёсен 
унчченхи прависемпе хӑйне уйрӑм ирёклёхёсене каялла 
тавӑрса парёҫ тесе тупа туса сӑмах панине летопись 
страницисенче теплён кӑтартса панӑ. Анчах козаксем 
ӑна ёненмен: вёсем поляксем тупа туни мёнпе пётнине 
пёлнб. Местечкӑра пулнӑ вырӑс духовенстви ҫалман пул-
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вен, Потоцкий пуяи пвниӑсене куҫран п а х т а р о тате 
дворянсене кӗвёҫтерсе улта пин червонец таракан урх» 
махе ҫинче тек вёҫкёнленеймен пулёччё, сенаторсене 
чаплӑ ёҫкёсене чёнсе сеймра шавлайман пулёччё. Вбсене 
хирёҫ пастырьсен ылттӑнланӑ ҫёлӗкне тЗхӑнна архиерей 
аллине херес тытса тухсан, ун хыҫҫӑн ылттӑнланӑ ҫута 
ризӑсем тӑхӑннӑ мёнпур пупсем иконсемпе хёрессем Й8т-
са тухсан, козаксем пуҫёсене тайрёҫ те ҫёлёкёсене хыв-
реҫ. Ҫак вӑхӑтра вёсем корольтан кёҫён ҫынсене никама 
та хисеплемен пуллӗччёҫ; анчах хӑйсен христиан чиркӳне 
хирёҫ кайма хӑяймарёҫ, ҫавӑнпа духовенство ыйтнипе 
килёшрёҫ. Гетманпа полковниксем Потоцкие—христиан-
сен пур чиркёвёсене те тивмесёр хӑваратӑп, халиччен 
вӑрҫса пураннине манатйп, козаксен ҫарне ним тёлёшён-
чен те кӳрентерместёп тесе тупа тутарчӗҫ те ирӗке 
яма килёшрӗҫ. К у н пек мир тума пёр полковник ҫеҫ 
килёшмерё. К у сын Тарас пулчё. Вӑл, пуҫёнчен пёр 
пайӑрка ҫӳҫпёрчи туртса кӑларчё те, ҫапла каларё: 

„Эй , гетманпа полковниксем! ун пек хёрарӑмла ан 
хӑтланӑр! ан ёненёр ляхсене: сутаҫҫё, йытӑсем!" Полк 
писаре килёшӳ условине парсан, гетман ӑна хӑйён влаҫне 
пёлтерсе алӑ пуссан, вӑл хӑйӗн таса булатне, туроксен 
хаклӑ йышши тимёртен тунӑ чаплӑ хёҫне вёҫертрё те, 
ӑна ҫинҫе патака хуҫнӑ пек ҫурмаран хуҫрё, вара икё 
вёҫне тёрлё еннелле аякка ывӑтса ячё. „Сывӑ пулса 
тарӑр! Ҫак хёҫён икё вёҫӗ пёрлеп1се пёр хӗҫ пулма пулта-
райман пекех, эпир те, юлташсем, ҫуттёнчере тек пёр-
пёрне кураяс ҫук ! Манӑн уйӑрӑлса кайнӑ чухне калана 
сӑмаха асаилёр..." (Ку сӑмаха каланӑ чух унӑн сасси 
ҫӳлерех ҫӗкленчё, вӑйланчё—мён пуласси ҫинчен каланӑ 
сӑмахсем пурне те вӑтантарчёҫ): „Эсир мана хӑвӑр вилес 
умён асаилёр! Лӑпкӑ пурӑнӑҫпа мир туянтӑмар тесе 
шутлатӑр-им? Пансем пулса тӑратпӑр т е т ё р и ? Урӑххи 
тёлӗшпе пансем пулса тӑратӑр: гетман, сан пуҫ тирне сё-
вёҫ те унта хуратул хывӑхё тултарёҫ, ӑна мёнпур ярмӑр-
кӑсенче нумайччен курмалла пуле! Пансем, эсир те хӑвар 
пуҫӑрсене упраса хӑвараймар! чул хӳмесем ӑшне хупса 
лартёҫ те сире—нӳрлӗ нӳхрепсенче пӗтӗр е, такасене пё-
ҫернё пек, чёрёллех хурансене ярса пёҫерёҫ!* 

„А эсир, йёкётсем!" терё вӑл,хӑйӗн ҫыннисем еннел
ле ҫаврӑнса: „сиртен кам хӑйӗн вилёмёпе вилесшён? 
Кам кӑмака хыҫёнче е хёрарӑм ҫывӑракан вырӑн ҫинче 
мар, выльӑх вилли пек шинка патӗнчи хӳме айёнче ӳсӗр 

120 



i b i p f c i мар, тӳрё кӑмйллӑ коаак вилемёпе, тин Miujajt-
ланнй хер пек п*р выран ҫинче вилес тет? Тен, киле 
таврЗнса урйх тён йышйнас тетёр, хӑвӑр ҫурӑмӑрсвм 
синче поляксен ксендзӗеене лартса ҫӳрес тетёр?* 

„Сан хыҫҫӑн пыратпӑр, пан полковник! сан хыҫҫЗн! ' 
тесе кӑшкарса ячёҫ Тарас полкёнчи мёнпур ҫынсем, 
вёсем патне ытти полксенчен те ҫынсем сахал мар куҫрёҫ. 

„Ман хыҫҫӑн пыратӑр пулсан, айтӑр эппин ман хыҫ-
ҫӑн!* терё Тарас. Вал пуҫёнчи ҫӗлёкне пусарах латрё, 
голакансем сине пурин сине те хаяррӑн пӑхса илчё, хӑйён 
лаши ҫине вырӑнаҫса ларчё те, хӑйён ҫыннисене: „Пире 
никам та усал ятпа асӑнас ҫук! А ну, йёкётсем, кайрӑмЭр 
католиксем патне хӑнана!" тесе кӑшкӑрчё. Унтан вал лаши-
не ҫапрӗ те. ун хыҫҫӑн ҫёр урапаран таракан табор тапран-
са кайрё. Кунтах юланутлӑ козаксемпе ҫуран ҫынсем те 
сахал мар пыраҫҫӗ. Тарас, каялла ҫаврӑна-ҫаврӑна, юла-
кансене куҫпа хӑратрӗ,—ун куҫёсем тарӑху вучёпе ҫун-
са тӑчёҫ. Никам та вёсене чарма хӑймарӗ. Полк кунтан 
пётём ҫар куҫӗ умёнчех тухса кайрё, Тарас юлакансене 
ҫаврана-ҫаврӑна нумайччен хӑратса пычё. 

Гетманпа полковник питех те сёлкёш тӑчёҫ, темле 
йывӑр инкеке сиснё пек, пурте шухӑша кайса нумайч
чен ним чёнмесёр тӑчёҫ. Тарас ахаль каламарё. Пётём-
пех вӑл каланӑ пек пулса тухрё. Канев ҫывӑхӗнчи ултав-
лӑ ёҫ хыҫҫӑн кӑшт вӑхӑт иртсен гетман пуҫне, ытти чи 
чаплӑ нумай сановниксен пуҫёсемпе пёрле, шалча ҫине 
тахӑнтарчёҫ. 

Тарас ӑҫта ҫухалчӗ пуле тетёр? Тарас хӑйён полкӗпе 
пётём Польша тӑрӑх тустарса ҫӳрерӗ, вунсакӑр местеч-
кӑна, хёрёхе яхӑн костёла ҫунтарса ячё, ёнтё вӑл Кра
ков патне ҫывхарать. Вӑл тёрлё шляхтичсене нумай 
хёнесе пётерчё, чи пуян та лайӑх керменсене ҫаратса 
тухрё, козаксем пансен нӳхрепёсенче сыхланса усранакан 
пичкесене пуҫласа унти ёмӗрхи симпылпа эрехе юхтар-
са кӑларчёҫ; кладовойсенчи хаклӑ сукнопа тумтире тата 
ытти япаласене вакласа пӗтерчёҫ е ҫунтарса ячӗҫ. 
„Нимёскере те ан хёрхенӗр!" тет Тарас яланах. Козак
сем хура куҫхаршиллё панянкӑсене, шап-шур кӑкӑрлӑ, 
тап-таса пит-куҫлӑ хёрсене те хёрхенсе тӑмарёҫ: вӗсем 
алтарьсем патёнче те ҫӑлӑнма пултараймарӗҫ, Тарас вё
сене алтарьсемпе пёрлех ҫунтара-ҫунтара ячё. Вут ҫулӑ-
мё ӑшёнчен пӗр хӗрарӑм ҫеҫ мар хӑйён юр пек шурӑ 
аллисене пёлӗтелле йӑтса нӳрлё ҫёр ҫурӑлмалла, ҫеҫен-
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хйрти курак хёрхенсе ҫерелле усанмалла мёскеннен каш-
карчё. Анчах хаяр козаксем нимёне те итлесе тӑмарёҫ, 
урамсенче выртакан пёчӗк ачасене вӑрӑм сӑннисемпе 
ҫёкле-ҫӗкле лешсем патне вут ӑшнех ывӑтрёҫ. Тарас 
кашнинче: „ К у сире, тӑшман ляхёсем, Остапа асанна 
ятпа!" тесе ҫеҫ хурать. Остапа вӑл ҫапла кашни ялта 
асӑнтарать. Юлашкинчен Польша правительстви Тарас 
ёҫӗсем ахаль йышши вӑрӑ-хурахла ёҫсем ҫеҫ маррине 
курчё, хаахи Потоцкинех пилёк полкпа кирек мёнле пул
сан та Тараса тытма хушрё. 

Козаксем хаясене хӑваланӑран ултӑ к ун х у ш ш и пе
чек .ҫулсемпе чакрёҫ; халиччен нихӑҫан пулман пек хытӑ 
тарнаран утсем аран-аран чӑтса козаксене ҫӑлаҫҫё. Анчах 
Потоцкий ку тапхӑрта хӑйне хушнӑ ёҫе тивёҫлё пулчё: 
вӑл вёсеье ывӑна пӗлмесӗр хӑваларё, вара, Бульба пуша 
юлнӑ ишёлчёк крепоҫе канма чарансан, козаксене Днестр 
хёрринче хӑваласа ҫитрё. 

К у крепость хайен ҫӗр купаласа тунӑ ҫёмрӗк хӳтё-
лёхпе тата ванчӑк стена юлашкийёсемпе Днестр шывён 
чӑнкӑ ҫыранё хӗрринченех курӑнать. Халь-халь ишёлсе 
аялалла йӑтӑнса анас пек ларакан чӑнкӑ ту тӑрринче чул 
ванчакёпе кирпӗч ҫӗмрёкӗ нумай. Шӑп ҫакӑнта ӑна хир-
тен икё енчен коронӑланӑ гетман Потоцкий хупӑрласа 
илчё. Таватӑ к ун ҫапӑҫрёҫ козаксем чулсемпе кирпёчсем 
ывӑтса. Анчах запассемпе вӑйсем пӗтсе ҫитрёҫ, вара Та
рас тӑшман речӗсене шӑтарса тухма шут тытрё. Шӑтар-
са та тухнӑ пулӗччӗҫ козаксем, тен, йалттам лашисем 
вёсене чӑнахах та тепре те ҫӑлнӑ пулёччӗҫ, сасартӑк 
сиккипе пынӑ ҫёртенех Тарас чарӑнчё те: 

„Тӑхтӑр ! Табакпа чёлём тухса ӳкрёҫ : чёлӗм ге тӑш-
ман ляхёсене ан пултӑр" тесе кӑшкӑрчӗ. Вара ватӑ ата
ман пёшкёнчё те курЭк ӑщёнче табакпа чёлёмне,—-тинёс 
ҫинче те, ҫёр ҫинче те, походсенче те, килте те алран 
пӑрахман чёлёмне,—шырама тытанчё. Ҫав вӑхӑтра сасар-
тӑк темиҫе ҫын вёҫтерсе ҫитрёҫ те ӑна тёреклё хулпуҫ-
ҫийёсенчен ярса тытрӗҫ. Вӑл алли-урипе пӗтём вӑйран 
туртӑнчё, анчах ӑна тытнӑ. гайдуксем ёлёкхи пек ҫёрел-
ле такӑнмарӗҫ. „Эх , ватӑлӑх, ватӑлӑх!" терё те вӑл, вара 
тем хулӑмёш ватӑ козак макӑрса ячё. Ҫук , кунта ватӑ-
лӑх айаплӑ пулмарё: вӑй вӑя парӑнтарчё. Ун алли-ури-
сенчен сахалтан та аллӑ ҫын пырса тытрёҫ. „Ҫаклан-
тЗн-и, ҫӑхан!" кӑшкӑрма пикенчёҫ ляхсем. „Халё ёнтӗ ӑна, 
йытта, епле лайӑхрах чыслассине ҫеҫ шутласа кӑлармал. 
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ла*. Вара, гетманран ирёк илсе, ана пурин куҫё умёнче. 
чёрёлле ҫунтарса яма суд турёҫ. Кунтах та'ррине аса 
ҫапса ҫӗмёрнё ҫара йывӑҫ ларать. Ана тимёр сӑнчӑрпа 
йывӑҫ вулли ҫумне туртса ҫыхрёҫ, козак пур енчен те 
курӑнмалла пултӑр тесе тата ҫӳлерех хӑпартрёҫ те алли-
сене патапа ҫапса лартрӗҫ, ҫавӑнгах йывӑҫ айне вут 
чёртме тытӑнчёҫ. Анчах Тарас ҫак вӑхӑтра вучах сине 
мар пӑхрё, хайне ҫунтарма чёртекен вут ҫинчен мар шут-
ларё, вал, мёскён, козаксем перкелешекен еннелле иӑх-
рё: ӑна ҫӳлтен пурте ывӑҫ тупанё ҫинчи пек курӑнать. 
„Юлташсем, вӑрман леш енчи сарта часрах йышанӑр; 
вёсем унта пыраймёҫ!" кӑшкӑрчё вӑл. Ҫук, сил ун сама-
хёсене илсе ҫитереймерё. ,Акӑ пётеҫҫё ёнтё, нимсёрех 
пётеҫҫё!" терё вал пётём чун-хавалёпе, унтан аялалла, 
Днестр ҫуталса выртакан ҫёрелле пӑхрё. У н куҫёсенче 
хаваслӑх палли ҫуталчё. Вӑл хӑва тёмёсем хушшинчен 
тӑватӑ корма тухнине курчё, пётём вӑйне пуҫтарчё те хыт-
тӑн: „Ҫыран патне! ҫыран патне, юлташсем! сулахай енё-
пе, ту айӑккинчи ҫулпа анӑр. Ҫыран хёрринче кимёсем 
тӑраҫҫё, пурне те илёр, хыҫалтан ан хӑвалаччар!" тесе 
кӑшкӑрчӗ. 

Халё сил тепёр енчен вёрчё, козаксем ун пур сӑмахё-
сене те илтме пултарчӗҫ. Анчах к ун пек вёрентнёшён 
ӑна ҫийёнчех пуҫран йывӑр япалапа ҫапрёҫ, вара ун куҫӗ-
сем йӑлтах хуралса ларчёҫ. 

Козаксем пётём вӑйпа ту айӑккинчи ҫулпа веҫтерчёҫ; 
вёсен хыҫёнченех ляхсем хӑваласа пыраҫҫё. Кураҫҫё 
козаксем: ҫул тӳрё пымасть, кукӑр-макӑр чӑсӑлать, айӑк-
кинелли нумай пӑрӑнать. „А, юлташсем, мён пулать те 
мён килет!* терёҫ те пурте, кӑшт чарӑнса тӑчёҫ, нухайк-
кисене ҫёклерёҫ те вёсемпе пёррех туртса ҫапрёҫ—вёсен 
тутар лашисем ҫӗртен уйӑрӑлса ҫёленсем пек сывлӑшал-
ла талпӑнчӗҫ, ту айӑккинчи тем тарӑнёш хушӑк урлӑ 
ыткӑнса каҫса тӳрех Днестра сикрёҫ. Икё ҫын ҫеҫ шыва 
анаймаре, ҫӳлтенех чул сине персе анса лаши мёнбпех 
ёмёрлёхе пётрӗҫ, кӑшкӑрма та ёлкёреймерёҫ. Козаксем 
ӗнтё лашисемпе шывра ишеҫҫё, кимёсене салтаҫҫё. Лях
сем ту хушшинчи тем тарӑнаш хушӑ к патёнче чарӑнчёҫ 
те, козаксен халиччен илтмен ӗҫӗнчен тёлёнсе, сикес-и, 
сикес мар-и тесе шутласа тӑчёҫ. Пёр вёри юнлӑ ҫамрӑк 
полковник, мёскён Андрия ҫавӑрнӑ чаплӑ полячкӑн тӑван 
пиччешё, нумай шутласа тӑмарӗ, лашине пётём вӑйпа 
козаксем хыҫҫӑь сиктерчё, Сырлӑшра лаши-мёнёпех виҫё 
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хутчен чикеленсе илчё, унтан тӳрех шёвёр чулсем с и н е 
пырса ҫапӑнчё. Шёвёр чулсем ӑна темиҫе пая вакларёҫ, 
вал тем тарӑнӑш хушӑкра пачах ҫухалчё, унӑн пуҫмими, 
юнпа хутшӑнса кайса, хушӑкӑн тикёс мар стенисем ҫин-
че ӳсекен тёмёсем ҫине сирпӗнсе пӗтрё. 

Тарас Бульба хӑйне ҫапнӑ хыҫҫӑн тӑна кёрсен Днестр 
ҫине пӑхрё те, козаксем кимёсем ҫине ларнине, вёсем 
ёнтё ишме те тытӑннине курчё; ҫӳлтен вӗсем ҫине пульӑ-
сем тӑкӑнаҫҫӗ, анчах вёсем патне ҫитеймеҫҫӗ. Вара ватӑ 
атамаяӑн куҫёсем савӑнӑҫпа йӑлкӑшма тапратрёҫ. 

.Сывӑ пулӑр, юлташсем!" кӑшкӑрчӗ вӑл вӗсене ҫӳл-
тен : .мана аса илёр, ҫитес ҫуркунне кунта тепре килсе 
лайӑх кӑна тустарӑр! Мӗн , тытайрӑри, шуйттан ляхёсем? 
Ҫёр ҫинче козака хӑратма пултаракан вӑй пур пулё 
тесе шутлатӑр пуле! Тӑхтӑр акӑ, килет вӑхӑт, пулать 
вӑхӑт, православиллё вырӑс тёнӗ мён иккене пёлетёр эсир! 
Аякри халӑхсем те, ҫывӑхри халӑхсем те халех туяҫҫё 
ёнтё: вырӑс ҫёрёнче хамӑрӑн патша ҫӗкленет, тӗнчере 
ӑна парӑнман вӑй пулас та ҫук!...* Вутҫулӑмё ёнтё 
ҫӳлелле кармашса ун урисене ярса илчё, пётём йывӑҫ 
тӑрӑх явкаланса хӑпарса кайрё... Анчах ҫуттёнчере вырӑс 
вӑйне парӑнтарма пултаракан вутпа асаплӑх тата вӑй 
пур-и вара? 

Пёчӗк шыв мар вӑл Днестр, нумай унта тёрлӗ шыв 
юпписем, ҫӑра хӑмӑшлӑхсем, ӑшӑк вырӑнсем тата тарӑн 
тёлсем, шыв куҫкёски пек йӑлтӑртатать, ун ҫийёнче 
акӑшсен янӑравлӑ сасси хыттӑн илтёнсе тӑрать, хир кӑ-
вакалё хӑвӑрттӑн вӗҫсе иртет, хыт туналлӑ курӑксем 
хушшинче тата ҫыран хёрринчи вырӑнсенче вётел-кайӑк-
сем, хӗрлё пӗсехеллё ӑсансем тата ытти тёрлё кайӑк-
сем нумай хёвӗшеҫҫё. Козаксем икё рульлё ҫинҫе кимё-
семпе хӑвӑрттӑн ишеҫҫё, кёсменёсемпе ҫӑмӑллӑн ёҫлеҫҫё, 
вӗҫсе хӑпаракан кайӑксене хӑратса ӑшӑк вырӑнсенчен 
асӑрхануллӑн пӑрӑна-пӑрӑна иртеҫҫё, вёсем хайсен ата
мане ҫинчен калаҫаҫҫӗ. 
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