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Eessõna.

„^aras B u l b a" lugu arwatakse Wene kuulsa kirjaniku Gogoli 
kõige paremate tööde sekka, ja on seda juba igasse tähtsamasse Europa 
keelde ümber pandud. Siin tuleb ta Eesti keeles lugejate ette, ja ümber- - 
paneja loodab, et tema armsad suguwennad seda lugupidamisega saamad 
wastu wõtma; nagu teised rahwad teinud. — Asi, mis Gogol siin jutustu
seks walinud, on üks rahwajutt ehk epos ja üks tük ja pilt Weike-Wenemaa 
ajaloost, wõitlustest ja sõdadest, mis kasakad oma isamaa õiguste ja usu 
wabaduse eest poolakatega pidasiwad. Nimetatud sõjad, millest ka kõik Weike- 
Wenemaa rahwas osa wõtsiwad, algasiwad 16. aastasaja lõpul ja 
testsiwad pea terme 17. aastasaja otsa. Lugu toob harimata ja sõjakat 
aega lugeja silma ette ja näitab tegusid, mis metsikud ja hirmsad; aga 
kõige selle läbi paistab siisgi sealse toore aja inimeste kujust isamaa 
armastus ja wabaduse kalliks pidamine hiilgades lugeja silma ja annab 
tunnistust, kuida igal rahwal omad õigused, omad wanematest päritud mäles
tused, usk ja kombed üle kõige armsad on, nõnda et rahwas malmis 
on, ennem nende eest oma elu sõjas jätma, kui neid maha rõhuda ehk teo
tada laskma. Ja et kasakad Wene rahwa seast wabad inimesed oliwad, 
näeme nendest osama kirjaniku kunsti tööd lugedes kõige selle rahwa rõhu
mata, loomulist kuju, kuida see enam kui neljasaja aasta eest oli.

Aga kes on kasakad? Selle sõna seletuseks wõime pitkemalt mõnd 
sõna lausta. Mitme saja aasta eest tagasi oliwad Wenemaal tatarlaste riisu- 
miste läbt palju inimesi peawarjuta ja kohata, kes siit ja sealt omaks 
ülespidamiseks tööd ja toimetust otsisiwad ja ühest teisi hulkusimad. Lõuna- 
Wenemaal heitsiwad sarnatsed inimesed kalapüigi peale ja käisiwad seks 
Dnjeperi jõesuhu, kus suurt kalade rikkust leiti. Aga ümber jõe hulku- 
wate riisujate tatarlaste salkade pärast oli kalapüidjatel senna käimine
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kardetaw ja hädaohtline, ja nad läksiwad oma püigile iga kord suurel ühen
datud hulgal ja sõjariistus. Sellega harjusiwad nad aga enam ja enam 
sõjamesteks ja ei annud waenlastele armu, kui neid kätte saiwad, aga ei 
leidnud ka ise armu, kui tatarlaste kätte sattusiwad. Jõesuus oli selle
pärast alati wõitlemisi. Aeg ajalt kaswas niisuguste kalapüidjate ja kohast 
kohta käijate arw ikka suuremaks ja nimetadi üle pea kõiki sarnaseid ini
mesi kasakateks. Sõna kasakas tähendab omawolilist, kohata ja maksuta 
inimest, sest et sealsel ajal üksi need maksusid maksiwad, kellel kindel 
elukoht ja warandust oli. Wiimaks aga tekkis neist senna tenna käija
test iseäraline kasaka seisus, kes kellelegi maksusid ei maksnud, ehk küll 
nõukas oli ja kindlat elukohta pidas. See tuli nõnda: Poola kunin
gad — kes ühtlasi ka Leedumaa suurwürstid oliwad — pidasiwad 
Löuna-Wenemaad oma walitsuse all, aga andsiwad Poola wanast päritud 
wiisij järele seda oma riigi suurtsugu meeste ehk panide kätte, nõnda 
nimetatud „laenu peale" walitseda. Need Poola walitsejad aga oliwad 
uhke ja pehme eluarmastajad ja ei jäksanud oma piirisid riisujate tatar
laste hulkade eest marjata; sellepärast otsisiwad nad kasakatelt oma riigi 
kaitsmiseks abi ja andsiwad mitmed maakohad ilma kõige maksuta nende 
kätte, üksi selle tingimisega, et need, kui tarwis, tatarlaste wastu sõdik- 
süvad ja neid maa sisse tungimast ära hoiaksiwad. Nõnda tekkis siis see 
kõiges ilmas tuttaw kasakate seisus.

Sell wahel tõusis Dnjeperi jõesuhu saarte peale kasakate pea 
pesa ehk sõjaasu- ja kogupaik, nimega Sätsha. Siin elastwad suuremalt 
osalt noored, wallalised, meeletumad julged mehed, kes kõigist siitpoolselt 
Wenemaalt kokku tulnud. Sätshasse ei lastud naesterahwaft, aga ligi
kaudu oliwad kasakatel iseäralised külad, kus nad oma perekonde pidasiwad.

Kuida weesõit Dnjeperi peal waewane ja hädaohtline oli, nõnda oli 
ka aru-rohulageda maa ehk steppi kaudu kõik ühendaw tee Sätshasse. 
wäga waewaline, ja sellepärast ei peasenud mingi wägiwõim maadmöõda 
senna kasakate asupaika, olgu siis ratsul, ehk küll ka selgi wiisil raskus
test puudus ep olnud. Aga Poola panide alamad, kes kas mõne karde- 
tawa karistuse ehk muidu oma raske orjuse alt kasakate sekka tahtsiwad" 
põgeneda, wõisiwad seda, ilma et neid enam keegi taga ajaja kätte oleks 
saanud, teha; sest paksu kõrge aru- ehk steppirohu warjamise all peasesi- 
wad nad enamiste ikka õnnelikult Sätshasse, kui nad aga tee peal tatar-
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laste kätte ei sattunud. Wahete wahel päriti küll rewisioni kirjutuste 
läbi sarnaseid põgenejaid jälle oma herrade alla, aga kui neid elama jäeti 
ja õnnekombel mahti saiwad, peastsiwad nad ennast jälle tagasi Sätshasse 
ja wiisiwad teisigi ühes. Sealt tegiwad nad kasakatena sagedaste sõjakäi
kusid maad mööda Krimmi, ja wettkaudu igasse kohta ümber Mustamere 
Türgimaale. 'Aga mil miilil? Noh, seks polnud neil suuri ime-riistu. 
Kasakad ehitasiwad endale pikad wened ehk lodjad, mida tshaikaks nimeta- 
siwad, ja nende peal sõitsiwad nad kõik mere läbi, tungisiwad Türgi 
linnadesse ja mõtfiwad saaki. Selle aja mõtete järele ei peetud sarnast 
saagiajamist rööwimiseks, maid palju enam auusaks, Jumala meelepära
liseks teoks, miks türklased risti-inimesed ei olnud. Pealegi peastsiwad 
kasakad- enne mangi sattunud kristlasi muhametlaste käest pärisorjusest 
lahti ja saatsiwad neid nende omakstele tagasi. Türklased arwasiwad 
kasakaid Poola alamateks ja nõudsiwad selle walitsuse käest, et neid rahu 
rikkumise eest hoiaks, ja sõdisiwadki ka wahel Poolariigiga kasakate pärast. 
Walitsus tahtis muidugi Türgiga küll rahu pidada ja pindis kasakate 
sõakäikisid ära keelda, aga ei jõudnud, ja aegamööda tuli tal nendega 
eneselgi tegemist küllalt. Kaks pea asja tuliwad käsile, mis poolakate 
ja Weike-Wenemaa wahel wiha õhutasiwad: esiteks Weike-Wenemaa rahwa 
püidmine kasakaks minna, pindmine, mis Poola suurtsugu ülemad ära 
tahtsiwad kaotada,' et see kasaka seisusesse tungimise tõbi ka nende oma 
rahwa külge ei tekkiks; teiseks kasakate tallitsemata himu, sõjakäikisid Tür
gimaale teha. Nende juurde tuli weet kolmas asi, ja see oli — usk. 
16. sajaaasta lõpul andis Weike-Wenemaa ülempiiskopp ehk arhirei ennast 
paawsti alla ja tohtis oma-maa kirikut Rooma katoliku kirikuga ühen
dada. Seda ühendust nimetadi „unioniks." Ja pea kõik Weike-Wenemaa 
mõisniku sugu andis ennast unionisse ja wõttis katoliku usku, muud 
kui alam rahwas ja kasakad pidasiwad oma wanemate usku kinni. Poola 
mõisnikud aga tahtsiwad oma Weike-Wenemaa alamaid kõigest jõuust unioni 
alla ühendada ja lubasiwad enestele seks kõiksugust wägiwalda, mis aga 
alamaid enam ja enam rahutumaks tegi. Kõige enam aga pahandasiwad 
nao rahwast sellega, et enda sissetuleku suurenduseks oma mõisad juuti
dele wälja renüsiwad. Poola wiiside järele aga oli mõisnikul õigus, ise 
oma talupoegi hukka mõista ja sellejuures kas üles puua ehk teiba otsa 
wardasse ajada. Ja mõisaid rendi peale wõttes, saiwad seda õigust seega 
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juudid oma kätte. Ka nemad püidsiwad oma sissetulekut jüi palju suu
rendada kui mähe wõisiwad, mõtlesiwad seks ühe juudi karvaluse rvälja 
ja paniwad Wene-õigeusu Jumala teenistused ja kiriku püha-pidamise 
kombed maksu alla, ja see oli õigusega niihästi rahwale kui kirikule ja 
usule hirmsaks teotuseks.

Rahwas tõstis mässamist, ja sellega hakkas 16. aastasaja lõpul kasa
kate sõda Poolamaa rvastu. Aga neid oli mähe waenlaste üli suure 
hulga kohta ja lõpetasiwad kõik õnnetumalt oma elu Weike-Wenemaa ning 
wendade eest. Iga ära wõitmise peale saiwad Weike-Wenemaa rahwas 
aga hirmsaste karistatud ja ikka raskema ikke alla pandud. Nõnda kes
tis lugu ja alatised wõitlemised, kuni 1648 mal aastal hetman Kmelnitski 
niihästi kasukaid kui kõik Weike-Wenemaa rahwaft oma lipu alla kogus 
ja Poola walitsusele tingimisi ette tegi.

Nende wõitluste ja sõdade wahele kannab ka „Taras Bulba," kelle 
tegusid ja elu, ehk wast küll mitte ajalooliku täie põhja peal, kirjanik 
meile selles loos luulerikkalt ette toob.

Wäljaandja.



Esimene peatükk
^ääna nüid ennast ka, pojuke! Wõi kui pensik sa mul 
wälja näitad! Mis meidrad papi-hilbud need teil seljas on? 
Kas sedawiisi kõik käite akademias?

Nõnda oliwad wana Bulba esimesed sõnad oma poegade 
mastuwõtmiseks, kes Kiiewi akademias^) koolis olnud ja nüid 
isa majasse tagasi tuliwad. -

Pojad oliwad aga praegu waewalt hobuste seljast maha 
astunud. Oliwad paar tubli poissi, kes aga sellegi pärast 
weel natuke kõhkluselt, wõi nagu häbelikult ja alt kulmu, ilma 
ja inimesi waatsiwad, — kui kunagi seminaristid, kes koolipinki 
hilja maha jätnud. Mõlema nooremehe termilisel priskel 
palgel oli jo noor habemekene tõusmas, mida weel nuga 
polnud puutunud. Isa imelise wastuwõtmise üle oliwad poisid 
pool segased ja seisiwad liikumata paigal, silmad maas.

„Kannatage, kannatage, lapsed, ja laske ma teid ometi 
ilusaste ära waatan," rõõmustas Bulba ikka peale, neid teisiti 
ja teisiti pöördes. „Näe nüid neil wammuksed seljas! Waat, 
waat! Niisuguseid wammukseid pole weel enne ilmas olnudgi. 
Noh, katske nüid nendega mehed ka jooksta! Ma tahan näha, 
kas jäete kammitsasse ja kukule ülepea wõi ei."

„Ära naera, isa, ära naera!" ütles wanem poeg wiimaks.
„Kuule mul weel suurelist meest! Ja miks ma siis teid 

naerda ei wõiks?

°) Akademia: suurkool; seekord seal aga seminar.
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„Miks ? olgu sa pealegi mu isa, aga kui sa oma 
naeru-tempu ei jäta, Jumala pärast, ma klopin sind läbi."

Ah wõi nii sina! Waata mull siledat poega! Kuida Oma 
isat? küsis Taras Bulba ja taganes sammu kaks.

„Ja-ah, minu pärast ka wõi oma isatki. Wihale ajamise 
ja pilkamise peale ei waata ega hooli ma kellestki."

„Ja mill wiisil sa siis tahaksid minuga peale hakata? Kas 
rusikatega õige?"

„Kuida aga tahes."
„Noh, anname rusikatega," ütles Taras Bulba, käiksid üles 

tõmmates; „eks saa näha, kas mulle oma rusikatega wastu seisad."
Ja hakkasid isa ja poeg kaua aja teretamise ja ümber kaela 

hakkamise asemel teine teisele rusikatega nurutama: — hoop külje 
peale, rindu, selga; taganesiwad kord natuke tagasi, teine teise 
otsa silmitsedes, ja andsiwad aga jälle.

„Näe nüid imelikku manameest! See on ju puhas meelest ära," 
ütles kahwatand, kuiweljas ema, uksest sisse astudes ja solasambana 
seisatades — tema ei olnud weel aega saanud oma armastatud poegasi 
nähä ega ümber kaela hakata. „Jumal Isake, otse meeletu! Lapsed 
tulewad kodu, ju enam aastat aega pole neid näha saanud, ja tema 
— Jumal teab mis mõteldes, ei mõista muud, kui nendega 

rusikaid wahetada!" ,
„Jah, tema lööb kui esimene mees!" hüidis Bulba ja jättis 

wõitluse maha. „Jah, Jumala pärast, uhkeste!" rääkis ta rõõmul 
edasi ja seadis oma riided jälle korda; „nii ilusaste, et minagi pare- 
mine el oleks wõinud katsuda. Sest saab kõlbline kasakas! Ja nüid, 
tere tulemast, mu poeg! Tule, anna mulle suud!"

Isa ja poeg andsiwad suud.
„Hea, mu poeg! Peksa kõik nõnda läbi, nagu minule praegu 

mõetsid; ära kingi kellelegi!
Aga oled sa ikka siiski küll naeru wäärilised hilbud selga 

ajanud; mis nöör see ripub sull seal weel? — Ja sina, lollpea, 
mis sina siin wahid ja käsi lõngutab?" sõnas ta, noorema
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Poja poole pöördes edasi, „Miks sina, koeranägu, mind ka 
läbi ei klopi?" '

„Kas näed nüid mehe aru!" ütles ema, kes selle waheajal ju 
noorema poja kaela oli hakkanud.

Kellele on seda ometi mõttesse tulnud, et mõni laps oma 
enese isat peaks läbi peksma, ja nagu oleks nüid aeg seda teha 
ehk mõtelda: Noor lapsuke hulka maad käinud ja puhas wäsinud..." 
^see lapsuke oli üle kakskümmend aastat wana ju täieste kuus jalga 
pitk); nüid peaks ta ometi natuke puhkama ja suutäit sööma, — ja 
tema sunnib teda enesega rusikaid andma!"

„Noh, eks ole teada, sinust ta mõnda asja," ütles Bulba. 
Ärge kuulake, pojukesed, ema juttu; tema on naene, ja ei tea 
midagi. Mis tarwis teil ennast hellitada lasta? Waba lagemaa 
ja hea hobune — see on, mis teil tarwis! Kas näete seda 
mõeka? Eks see ole teie ema! Miska nemad teile ka seal kooliski 
päid täis on toppinud, see on täitsa tühi kõik! Ja se akademija 
ja kõik raamatud ja philosophia*)  ja kuida see tühi kraam kõik 
nimetakse — sülitan peale!"

*) Philosophia — mõttetarkus.

Bulba pruukis siin weel üht sõna, mida paber ei kannata.
„Mis aga palju parem on," ütles ta edasi: juba tulewal 

nädalal wiin ma teid Dnjeperi äärde kasakate-laagrisse. Sealt 
saate päris tarkust ja teadust! Seal on Leie kool; seal ja ainult 
seal õpetatakse teid targaks ja meelemõtlejaks."

„Ja aga siis ainsa nädalakese peawad nad kodu jäema?" 
ütles kaebades ja silmad täis pisaraid nende waene wana ema. 
„Mu armsad lapsukesed ei sa mitte sugu puhata ega wanemate maja 
tundmagi õppida — ja mina pean neid aga silmapilguks nägema?"

„Küll joh, küll, jäta mull ulumist, wananaesuke! Kasakas 
ei ole mitte seks loodud, et naeste ümber wedeleks. Sina tahaksid 
neid küll heal meelel mõlemaid oma kuue alla wõta ja all pidada 
ja nende peal aududa, nagu kana oma munade peal, eks ole tõsi? 
Aga nüid tee, et minema saad ja katsu meile ruttu midagi süia 
lauale, — kõik mis sull ikka on, nagu meekookisid ja muud 
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niisugust tühja kribu-krabu, ei ole tarwis. Anna meile üks 
terwe lummas ehk kits ja lelle peale weel neljakümne aasta manust 
mõdu! Ja pane meile ka wiina, õige palju wiina laua peale, 
mitte seda uutmoodi, mis rosinate ja muu sarnaste purudega 
segatud, — ei, puhast tähisemat põletud-wiina tahame, mis 
sädcndab ja mahutab kui hull."

Bulba wiis omad pojad ehtimise kambrisse, kust, nii pea 
kui nad üle ukse sisse astusimad, kaks kena, kirju lintide ja kuld 
tukatidega ehitatud teenijat tüdrukut, kes seal oliwad asju ja 
kambrid korda seadnud, kui tuul minema pistsiwad. Oliwad nad 
noorteherrade tulemisest, kes mingit nalja ei pidanud, hirmunud? 
Ehk ei tahtnud nad nimelt oma tnttawa noore tüdruku musi 
wastu eksida? Sest kui need mõnd meest näewad, karjuwad nad 
suure healega ja jooksewad üle pea kaela pakku ja warjamad 
weel tükk aega suurel häbil oma nägu käiksexma.

Ehtimise-tuba oli korras ja ehtes, sealse miisi ja aja järele, 
mille mälestus wana rahwa-lauludes ja jutudes allal on, nagu 
neid Weike-Wenemaal pimedad, pitka habemega wanadmehed bandu- 
ramängu heale all waikseste pealt kuulama rahwa hulkadele ette 
kandsimad, sealse rahutuma sõa-aja musi järele, kuna esimesed 
wõitlused Poola Unioni masta hakasiwad.

Kamber näitas igalt poolt puhtust. Seinad oliwad hele
dat karma sauega wärwitud ja maalitud.

Seal peal rippusiwad mõegad, piitsad, linnu- ja sõa-püssid, 
kala-wõrgud, üks kunstliselt walmistatud püssirohusarw, üks 
kuldne ratsus ja üks hõbedane ehtekett.

Aknad oliwad kambril weikesed, ümmarguse, segase ruutu
dega, nagu neid weel manades kirikutes leida, ja mille läbi muidu 
näha ei mõinud, kui pidi üks weikene liikuw raam wallali 
lükatama. Ukse- ja aknaraamid oliwad punaseks wärwitud. 
Nurkades riiulite peal seisiwad samikruusid, põhilisest ja sinisest 
klaasist pudelid, tikitatud hõbe karikad, weikesed kullatud tassid, 
Wenedigi, Türgi ja Tfherkessi meistrite töö, — ja need asjad 
oliwad kõik läbi kahe kolme käe ja mitmet teed Bulba 
ehte-kambrisse tulnud, kuida manal sõja-ajal lugu ja wiis oli.
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Kasepuust pingid seisiwad pitku iga nelja seina; üks määratu 
suur laud seisis esimeses nurgas püha kujude ees; suur kõrge ahi, 
trepi- ja nurgeline ja kirju kiwidega, oli teisel pool nurgas.

See kõik oli meie kahe noore mehele, kes iga aasta tagant 
kodu käisiwad oma prii aega pidama, küllalt tuttaw. Mina 
ütlen käisiwad, sest et nad ikka oma teekonda jalgse pidiwad 
tegema, sest hobuseid nende osaks weel ei olnud ja selle aja wiis 
ei lubanud koolipoistel ratsa sõita, Nemad oliwad weel selles 
wanaduses, kus iga sõariistade wääriline kasakas neid nende 
pitkast juukse tukkaft ilma karistamata wõis tõmmata. Siis 
alles esite, kuna nad seminarist wälja oliwad astunud, saatis 
Bulba neile paari noort täkku omast hobuse koplist.

Oma pojade tagasi-tuleku pühitsemiseks laskis Bulba kõik 
pealikud ja ohwitserid, kes käepärast oliwad, enese juurde kut
suda, ja kui kaks neist, Jessaul*  **)) ja Dmttri Towkatsh, tema 
endised seltsimehed, oliwad tulnud, tegi ta neid oma poegadega 
tutawaks ja ütles:

*) Kasaka-pealik.
**) Kasaka pea kogumise ehk laagri ja elukoht Dnjeperi ääres.

„Waatke nüid ka, kus mull poisid! Warsti saadan ma 
nad Sätshasse*)."

Wõerad soowisiwad Bulbale ja pojadelle õnne ja tõendasi- 
wad neile, see olla kuldawäärt nõuu ja ühelegi nooremehele 
ei olla kuski paremat kooli leida, kui Dnjeperi käreda jooksu- 
koha äärne Sätsha.

„Ja nüid minu herrad ja wennad," ütles Taras, istuge 
laua ümber — kuhu aga keegi paremaks arwab. Ja teie, mu 
pojad, joome kõige pealt üks klaas gorilkat! . . . Saagu teid 
Jumal õnnistama! Teie tcrwiseks, mu pojad! Sinu terwi- 
seks, Ostap, ja sinu, Andreas! Andku Jumal, et teil sõas ikka 
õnne oleks! Saagu teie uskmataid ja türklasi ja tatarlasi 
lööma, ja kui Poolaklased midagi meie püha usu wastu peak- 
siwad ette wõtma, siis ka Poolaklasi! Lass käia, nüid klaas 
seie! . . . Noh, kuida gorilla maitseb? Kuida teda Ladina 
keeles kutsutakse? Ja, jah, mu poeg, Roomlased oliwad loll
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Pead: ei aimanudki, et ilmas gorillat on. Kuida oli selle mehi
kese nimi, kes palju Ladina salmisid on kirjutanud? Mina 
ei ole kirjadega suurt tuttaw; ma olen tema nime unustanud, 
— kas polnud La nimi Horatius, arwan?"

Näe, mine usu isat ära, mõtles wanem poeg Ostap ise
eneses; ta kawalpea teab kõik ja ise teeb ta, nagu ei mõistaks 
kolme lugeda.

„Mina usun, archimandrit*)  ei annud teile gorilkat nuu
sutadagi," ütles Taras edasi. „Ärge salgage midagi, poisid, eks 
leil ikka saanud seljad, ja mis muud kohad weel kasakal on, 
tubliste kase oksadega ära wstsitatud? Jah, ka ehk weel wast 
piitsadegagi, kuna ju suureks ja meelemöistjaks olite saanud, 
— ja mitte üksi laupäewal, waid ka kesknädalal ja neljapäe- 
wal — noh, eks ole tõsi?,,

„Mis enam sest nüid rääkida, isa? Mis läinud, see 
unustatud."

„Las nad nüid weel seda katsuksiwad!" ütles Andreas. 
„Peaks mõni nüid weel enesele mõttesse wõtma, minu külge 
puutudagi; kui nüid mulle aga weel mõni tatarlase hulgus ette 
peaks juhtuma! See saaks kohe näha, mis kasaka mõek tähendab!"

,,Tubli, mu poeg, Jumala eest, waat see on tubli! Et 
aga nüid ju asi nii edasi on läinud, sõidan ma ise ka teiega 
ühes. Jah tõeste, seda ma teen! Miks, pagana pärast, pean ma 
siin ümber wedelema? Pean ma siin tatraid külwama, maja 
hoidma, lambaid ja sigu wahtima ja naese ümber libitsema? Ei, 
wõtku pagan, mina olen kasakas, seda ma ei taha! Kus ep 
ole sõda, seal ep ole mingit õiget elu; mina lähen teiega ühes 
jõetaguste**)  juurde — jah, Jumala eest, ma tulen ühes!"

Ja wana Bulba sai kord-korralt ikka palawamaks ja nai
maks koguni wihaseks, nii et istmelt üles kargas, jalaga tam- 
pis ja käskiwat nägu tegi.

„Homme lähme! Mis enam wiita? Missuguse waenla- 
sega saaksime siin ka kokku hakkada, kui kodu istuma jäeksime?

*) Archimandrit: Seminari ehk kloostri waimulik ülem.
**) Jõetagused: Dnjeperi jõe käreda jooksu kohtade ehk koskede taga elawad kasakad 
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Mis neil siin urtsikus ametit? Ehk mis teeme nende pottide jcr 
kõige maja riistadega?"

Ja nende sõnadega hakkas ta pottisid ja pudelid katki peksma 
ja maha pillama.

Naene waeneke, oma mehe sarnatse wiha-tujudega am
mugi jn harjunud, istus pingil ja waatas kurwalt oma ette 
maha. Ta ei usaldanud midagi ütelda; aga kui ta seda nõuu 
kuulis, mis talle õige südamesse puutus, ei saanud ta silma- 
pisaraid enam keelda. Ta wiskas ruttu silmi oma laste peale, 
kellest ta nii pea pidi lahkuma — ja ükski sulg ei saaks tema 
sõnalausumata rvägewat südamewalu maalida, mis tema silmad 
ja wärisewad kokkupitsitatud huuled tunnistasiwad.

Bulba oli hirmus kangemeelne: üks niisugust loomu mees, 
kuida seda wiieteistkümnemas aastasadas siin, pool metsikus Europa- 
maa nurgas, mõis tõusta ja kasmada, kuna kõik Lõune-Wenemaa, 
omast würstidest kaitsmata maha jäetud, Mongoli ja Türgi wägewatest 
rööwijate hulkadest maani laastatud ja häwitatud sai, — kui 
inimesele oma kodu ja maja kaotades muud midagit järele ei wõinud 
jäeda, kui ainult tema meelt ära heitew julgus, — kui ta oma suitse
masse kodukyhta, millele waenlikud tatarlased ja kõigepoolsed hädad 
alati oliwad Ähmardamas, jälle oma maja üles julges ehitada ja selle 
juures ära harines kõige häda ja rüistuscle otse silmi waatama, 
täieste unustades, kas maailmas ka weel mõnd hirmu on ehk ei, — 
kuna iseenesest rahuarmastaja Slaawi rahwa loomus söatulele 
õhkus ja kasakate seisus tõusis — see kõigemääratum ja tallit- 
sematam tähendus ja sõna Wene rahwa loomusest, kuna iga jõe
äärne sünnis kohakene ja mäda soode keskene ja mäe-kallaste 
alune paigake kasakate asumistest kubises, kelle aru keegi ei 
wõinud üle lugeda, ja kelle wärisemata saadik üks kord sultanile, 
kes nende paljust teada söömis, wastata mõis:

„Kes seda mõib teada? Kõik rohu-lagemaa (stepp) on 
neid täis; kus iial üks kingukene on, seal on ka üks kasakas. 
Kus mätas, seal mees." Ja see ütlemine Wene mõimust ja 
mäest ei olnud mitte tühine; alatised õnnetused ja hädad sun- 
disiwad rahwaft sell wiisil asuma. Kurja maenlastele aga tõusis igas 



14

kohas mehine mõek wastu. Wana würstiriikide ja weikeste 
linnakeste asemele, mis enne söateenistuse kütidele oliwad wa- 
litsüse' poolt mälja laenatud, — werkeste würstide asemele, kes 
ikka peale üks teisega sõdisimad ja wahel, jälle omad linnad 
ära kauplesiwad, tõusiwad kindlamad asupaigad, mis ühiste hä
dade ja wrha läbi hirmsa waenlaste wastu üks teisega ühendatud 
oliwad. Ajaloo tundjatel on teada, kuida wahetpidamata wõit- 
lused ja kasakate rahutu eluwiis Europat Asia metsiku riisujate 
hulkade eest warjasiwad, mis tema peale weewoode wiisil ähwar- 
dasiwad tungida ja mitmesse kohta ju 'tungisiwadki. Poola ku
ningad, kes ennast ära aetud würstide asemele nende suure 
laia maakondade isandaks tegiwad, — isegi küll ka wõimatumad 
ja kaugel seiswad isaudad, — tuudsiwad küll kasakate tähtsust 
ja seda kasu ära, mis need oma sõjahimulise ja vainumata elu- 
wiisi läbi Poola riigi hommikupoolse rajale wõisiwad saata. 
Nemad meelitasiwad ueid ja kiitsiwad igapidi nende wanema- 
test päritud sõjaelu, et neid weel enam sõjakamaks teha. Nende 
tasase ja wolita walitsuse all muutsiwad kasakatest enestest walit- 
setud hetmanuid kõik üksikud asutused üheks sõja-ühendusekonnaks ja 
seega korralikuks walitsuse waldadeks. Ei olnud siin küll mitte 
mõnd seiswat sõjawäge olemas: sedasuguft ei puutunud kustki ühegi 
inimese silma; aga sõja ajal ja kui ühiselt kellegi wastu üles oli tõusta, 
oliwad kaheksa päewaga kõik ratsa täieste sõariistus platsis. Kuuinga 
käest ei saanud keegi enam kui ühe ainsa kuld tukati sõa-hakatuses 
palgaks. Neljateistkümne päewaga seisis üks sõawägi walmis lahiu- 
giks, kuda seda muidu ükski kuningas omast riigist poleks wõinud 
wälja kutsuda. Oli sõjakäik lõpetatud, pooris iga sõjamees 
oma põllule ja heinamaale Dnjeperi äärde tagasi, pidas kala- 
püidnnst, kauplemist, tegi õlut ja elas kui waba kasakas.

Õigusega pani wõeramaa rahwas kasakate tugewat ja 
wäsimata wõunu imeks. Mingit ametit polnud, mis tema 
ep oleks mõistnud: ta põletas wiina, ehitas wankrid, tampis 
püssirohtu, tegi sepa- ja lukustpa tööd ja kõige pealt mõistis 
ta laiselda, juua ja prassida, kuida seda ainu-üksi weuelane wõib. 
Tegi ta mis iial tahes, ikka oli tall oma asi täitsa käes.



15

Peale nende, kes ju kasakate kirjas oliwad ja enese peale 
sõja ajal wälja minemise kohut oliwad wotnud, wõidi igal ajal, 
kui kibedam häda seda nõudis, suured hulgad wabatahtlikka mehi 
sõtta kokku wõtta. Jessaulidel ehk pealikutel polnud muud 
tarwis, kui aga asutustesse, turudele ja awaliku platsidele minna 
ja sealt mõne wankri pealt kõwa healega maha hüida:

„Kuulge, teie wiinapõletajad ja õlleajajad, küllalt nüüd 
õlle ja põletatud wiina tegemisest, küllalt olete juba ennast 
ahjuääres pingil laiseldanud, pööreldanud ja kärpsid oma raswasa- 
bade kallal söötnud! Tulge seie, auu ja ratsaliste kiitust teenima! 
Ja teie, kes adra Laga jooksete, tatraid külwate, lammaid hoiate ja 
naestega ümber käite — kaua küll olete jo adra käsipuud hoidnud, 
kaua küll oma kollaseid kingi mulla sees mustetanud, kaua küll 
oma naeste ümber libitsenud ja oma sõamehe wõimu raisanud! 
Aeg on käes, kasaka-auu otsida!" ».

Ja need sõnad mõjusiwad kui tule loidud kuiwa puu riitadesse. 
Põllumees murdis oma adra, õlleajaja ja wiinapõletaja purustas 
omad toobrid ja waadid, käsitööline jättis oma ameti ja kaupleja oma 
kaupluse kus pagan ja paik. — Kõik lõiwad omad majariistad 
tükiks ja astusiwad hobuse selga. Ühe sõnaga — Wene loomus 
paisus wägewaks, suureks, näitas ennast uuel näol.

Taras oli weel wana aja järele hoidja pealik. Otse 
sõamürina tarwis loodud, oli ta elu iseäranis oma walju ja 
saladuseta loomu poolt tuttaw. Sell ajal hakkasiwad ju Poola 

> eluwiisid Weike-Wenemaa mõisnikkude juures maad wõtma. 
Palju hakkasiwad ju hiilgust ja ilusat majaelu armastama, 
pidasiwad ehitatud suurt teenrite hulka, jahi-kullisid ja koeri, 
ja tegiwad kõige enam uhkeid wõeruspidusid. See kõik ei olnud 
Tarassi meele järele. Tema armastas liht kasaka-elu ja pa
handas sagedaste oma seltsimeestega, kes heal meelel Warssawi 
poolse eesmärgi järele käisiwad — ta nimetas neid Poola pa
nide sulaseks. Ikka rahutumas liikumises, arwas ta ennast 
tõsiseks õigeusu kiriku kaitsjaks. Ilma kelleltki luba kü
simata läks ta sagedaste ühte ja teisi külasse, kus walitse- 
jate rõhumise ja maksude kõrgendamiste üle kaewati. Seal 
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oma kasakate keskel mõistis ta kohut nende üle. Tema oli omale põh
juseks teinud, et kolme asja eest igatahes mõeka tõmmata, nimelt: 
esiteks, kui kommissarid wanemate sõna ei kulnud ja nende ees 
kübarat peast ei wõtnud ehk jälle teiselt poolt rahwast ülekohtuga 
rõhusiwad; teiseks kui nad, kes enamiste poolaklased, õigeusu kirikud 
naersiwad ja Wene esiwanemate eluwiise pilkasimad, ja kolmandaks, 
kui tall waenlastega, see on uskmatade ja türklastega tegemist tuli; 
ta armas omal igal ajal õigust olewat, nende wastu wälja minna.

Nüüd aga rõõmustas ta ju ette, seda mõteldes, et oma 
poegadega Sätshasse minna ja uhkeste ütelda mõis:

„Näete, waadake nüid, mis tublid poisid ma teile toon!" 
Ta mõtles seda, kuida ta kõige oma mana wöitlustes raudunud sõja- 
seltsimeestele neid ette mõis wiia ja tuimaks Leha, kuida ra siis ise tun
nistajaks ja nägijaks saaks olema nende esimesest wägimehe tööst 
sõja-ametis ja joomise kunstis — sest see oli niisamuti ka esimeseks 
rüütli tubliduseks orwatud. Esite oli tall küll nõuu olnud, neid üksi 
senna lasta minna; aga nende mehist noorust, nende ihu Lugemust 
ja nende aruldast ilu nähes oli tema wana sõja-waim jälle ärkanud 
ja kõige oma järelejätmata kindla meele ja tahmisega wõttis ta 
nõuuks, juba kohe teisel päewal nendega ise ühes minna.

Kohe läks ta tarwilikka ettewalmistamisi toimetama: Ta 
anKis käskusid, walitses hobused ja sõjariistad ja ehted oma 
poegadele wälja, otsis tallid ja aidad läbi ja nimetas sulased, 
kes nendega ühes pidiwad minema. Oma koduse ülema ameti 
andis ta jessaul Towkatshi kätte, ja nimelt selle ette määratud 
käsuga, et kohe kõige walitsuskonna meestega wälja astuda, 
nii pea kui Sätshast talle sõnum saaks tulema. Ehk ta küll 
weel täitsa kaine ei olnud ja wiin tall weel peas keerles, ei 
unustanud la ometi midagi, — ka mitte käskinmst, hobusid 
joota ja neile oma turtawat möetu kõige paremad nisu künasse 
anda. Puru wäsinud pööris ta wiimaks majasse tagasi.

„Noh, lapsed," ütles ta, „nüüd on aeg magama heita; 
homme aga teeme, mis Jumal tahab. Woodisid pole meile 
tarwis üles teha; meie magame hoowi peal."
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Öö oli praegu alles waewalt taewast pimestanud; aga Bul- 
bal oli musiks, mara puhkama minna. Ta sirutas ühe teki peale 
ja kattis ennast lamba kasuka alla, sest öö õhk oli kaunis jahe, 
ja Bulba armastas sooja, kui ta kodus oli. Warsti hakkas ta 
nerskama, ja tema eesmärgi järele kõik teised, kes igaüks jsekohta 
hoowi maha oliwad heitnud; kõige enne aga uinus maht, sest 
tema oli noorte herrade kodutnlemise auuks kõige enam joonud.

Ema, waenekene, ainuüksi ei maganud. Ta oli oma armsa 
laste peatse otsa, kes kõrwu magasiwad, maha istunud. Tema kam
mis nende sassi läinud juukseid ja kastis neid silma meega. Tema 
rvahtis nende peale kõige oma hingega, kõige oma südame Lundmistega, 
kõik ta elu ja olu näitas ennast ta silmist, ta ei jõudnud ega jõudnud 
lapsi küllalt waadata. Eks La olnud neid iseenese rinnast toitnud, 
neid waewa ja murega suureks kaswatanud — ja ainult aga üheks 
silmapilguks pide ta neid nüid jälle oma juures nägema!

„Minu lapsed, minu armsad lapsed! Mis saab teist saama? 
Mis ootab teid?" rääkis ta, ja palawad pisarad woolasiwad 
tall kortsunud palete üle, mis tema endist ilusat nägu mana
tuse olla matsiwad.

Jah, temal oli raskeid muresid ja leinamist kanda, kuida 
igal naesel sealsel karedal kurjal ajal. Ühe silmapilgukese aga 
oli ta armastusele elanud — esimeste nooruse palawate tund
miste ja igatsuste ajal; warsti peale seda oli tema käre, mall 
armastaja teda ära kõrwale jätnud ja tema asemele omale 
moega, sõaseltsimehi ja wiina peekert armastatumaks motnud. 
Kaks kölni kord aastas aga nägi ta oma meest — jah, wahel 
ei saanud ta aastate kaupa temast midagi kuulda. Ja kui 
tema ka kodu oli, kui nad teine teisega elasiwad, mis elu see 
oli? Ta pidi sõimamist, ja ka löökisidki heaks wõtma; armas
tuse kallistamist ja sumandmisi sai ta armaste tunda ja sedagi 
nagu pool kingituse pärast. Tema oli üks aruldaue ja üksik 
inimene siin hulga naesteta sõameeste seas, kellede nägude peale 
wägewa Dnjeperi jõe ja tema ümberkaudse metsade elu ennast 
näitas maalinud olewad. Tema noorpõlw oli ilma õnne maits
mata ja tundmata ruttu kadunud; tema ilusad prisked palged ja

Taras Bulba. 2
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tema walged rinnad oliwad armastuse suuandmiseta närtsinud 
ja enne aega kortsude alla kaetud saanud. Kõik tema armastus, 
kõik tema südame tundmised, kõik mis naestel õnne, igatsemist 
ja soowimist on, oli tema sees wumaks aina aga ema-armastuseks 
muutnud ja saanud.

Südame palamuses, hõrnas armastuse tundmises, silmamees 
walwas La, linnuna enda pead oma laste kohta kummarkile 
hoides. Tema pojad tema kallid pojad mõeti tema käest ära 
— nii et neid mast enam iialgi silm ei sa nägema! Kes teab, 
mõib olla ehk lööb neil kõige esimeses lahingis mõni Tatar pea 
lõhki, ja ema ei saa kunagi teadma, kus nende kehad maha 
jäiwad, kiskjatele ja lindudele saagiks. ,Ja ometi annaks ta iga 
nende weretilgakese eest kõik oma elu. Jookswail pisaratel wahtis ta 
neile weel silmadesse, kui nad ju ammu kõwaste unesse oliwad uinunud.

„Kes teab," mõtles ta, „ehk jätab Bulba, kui ta ärkab, 
seda reisi paariks päewaks edasi. Ehk wõttis ta mast sellepärast 
nii rutulist äramineku nõu, et La täna nii palju on joonud."

Kuu malgustas ülemalt ju ammu kõik hoowi ja seal uinu- 
waid magajaid, malgustas paksu paju wõsu ja kõrget aru-rohtu, 
mis hoowi ümber piirawat post aeda kattis. Weel ikka seisis 
waene ema oma armastatud laste peatses, mitte silma ei pöörnud 
ta neist ära ega mõtelnudki magamisest. Juba oliwad hobused, 
hommikud ligi tundes, rohu sisse, heitnud ja söömist jätnud. 
Lehed pajude ladmul hakkasiwad lõdisema ja kord korralt tungis 
lõdin oksast oksasse künni alla. Walwaja aga jäi istuma, künni 
hommik puhkes, tema ei tunnud mingit wäsimust ja oleks 
soowinud, et öö weel kauemine kestaks. Steppist ehk aru-rohu- 
lagedast kostis korraga ühe noore täku wali hirnumine, ja 
punased wiirud walgustasiwad ju taewa serma.

Häkitselt ärkas Bulba ja kargas üles. Kõik oli tall wäga 
meeles, mis ta õhtu oli käskinud.

„Üles, poisid, raputage uni! Aeg on käes, aeg on käes! 
Minge jootke hobusid! Aga kus siis meie wanakene on?" (Nõnda 
nimetas ta ikka oma naist.) „Tõta kiireste üles, wanakene, 
anna meile süia! Meil on pikk tee ees!"



Waene naene, miimist lootust lautades, läks kurwalt 
majasse.

Kuna ta silmapisarates pruukosti walmistas, toimetas 
Bulba oma wiimseid ettewalmistusi, käis tallides senna ja tenna 
ja otsis iie oma poegadele kõige kallimad riided wälja.

Silmapilguga oliwad meie seminaristid ümber muudetud. 
Nende wana mustunud kingade asemel katsiwad punased saffiani- 
saapad nende jalgu. Püksid, vea ütelda mustamere laiused ja 
tuhande meikese woldilised, oliwad kuldse wööga kokku tõmma
tud, mille küljes pikkad rihmad puudikutega ja muu ehtedega 
piibu tarwis ripvusiwad. Kasaka-kuub, helepunasest riidest, mis 
tulena säras, oli ühe tikitatud wööga pealt kokku tõmmatud, 
mille wahele Türgi pistolid oliwad pistetud; üks suur mõek 
oli wööl tupes, ja wedeles klirisedes wastu jalgu. Nende 
natuke pruunitanud nägu näitas nüid walgem ja ilusam; must 
noor kihwhabe ülendas nende tubli ja terme noorte palede jume 
weel enam. Ilusad oliwad nad waadata oma kullatud serwilise 
musta lamba-nahkse mütside all.

Kui waene ema neid sedamiisi silmas, ei saanud ta sõnagi 
lansta, ja pisaradki tarretasiwad talle silmadesse.

„Noh, pojukesed, kõik on walmis," ütles Bulba. „Nüid 
mitte enam kõhklemist. Aga wana kristliku pruugi järele tahame 
tõik weel maha istuda."

Ja kõik istusiwad, ka sulasedki, kes anupaklikult ukse juu
res oliwad seisnud.

„Ja nüid, ema, õnnista oma lapsi," ütles Bulba. „Palu Ju
mala poole, et nad wahwaste wõitleksiwad, alati oma Kasaka auu 
hoiaksiwad ja ikka kristliku usu eest seisaksiwad; kui mitte, — et 
nad siis hukka saaksiwad ja jälgegi neist maa peale järele ei jäeks! 
Minge oma ema juurde, poisid: Ema palme warjab maal ja merel."

Waene ema langes nendele ümber kaela, wõttis kaks weikest 
püha-kuju ja pani nuttes nende ümber kaela rippuma.

Wõtku teid püha Jnmala-ema... kaitsta ... Lapsed, ärge unus
tage oma emat ära ... Saatke mulle wahel enesest teadust . .."

Enam ei saanud ta rääkida.
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„Jcr nüid edasi, poisid!" ütles Bulba.
Hobused seisiwad ju sadulas ukse ees. Bulba hüppas 

oma „kuradi" selga, kes uõtkuma hakkas, kui korraga paar- 
kümment leksikad omas seljas tundis olewat, sest Tarns oli 
aruldane paks ja raske.

Kui ema nägi, et ka pojad sadulas seisiwad, ruttas ta 
noorema juurde, kelle näu peal hõrn lahkumise tundmine kor
raga oli lehwitsema hakkanud. Ema hakkas tema jalgrauasse 
kinni, siis sadulast, hakkas poja kaela ja ei tahtnud teda enam 
oma kätte wahelt laske. Tema hõrnast emasilmist paistis kõige 
sügawam meeleäraheitmine. Kaks tugewad kasakat wõtsiwad 
teda tasakeste ära ja kandsiwad majasse. Aga sell silmapilgul, 
kui ratsalised hoowiwärawast wälja sõitsiwad, jooksis ta India 
naese usinusega, mis tema wanaduse kohta täitsc imeks oli panna, 
oma poegadele järele, pidas wastupanematal woimul teise ho
buse kinni ja hakkas kui pool meeletu oma poja ümber.

Teda kanneti jälle ära.
Kurwalt sõitsiwad noored kasakad oma isa kõrwal edasi, 

aga teda kartes, hoidsiwad nad oma pisarad tagasi. Ka 
Bulba oli natuke liigutatud, ehk ta küll kõigest jõuust seda 
warjata püidis.

Täna oli üks pool segane ^päew; h-eledaste. wilkusiwad 
larad rohuladwad ja otsata rohumaad; linnud siristasiwad mit
mel wiisil. Kui noored mehed Lüki teed mööda oliwad saat
nud, waatasiwad nad tagasi. Kodumajad oliwad juba nagu 
maapinnast kadumas; üksi kaks korsteut ja puude ladwad 
oliwad aga weel näha, mille oksades nemad poisikese põlwes 
orawatena oliwad ümber roninud. Seal lautas ennast nende 
silmade ees heinamaa igale poole kaugele, mille ümberkaudne 
neile lõik nende läinud elulugu meele tuletas — sest ajast 
saadik hakates, kuna nad kastese rohu sees oliwad püherda
nud ja weeretanud, ja kuuni selle wanaduseni, kuna nad seal
samas sõstrasilmalist kasaka neiukest oodasiwad, neiukest, kes 
häbelikult omal weikesel usinal jalal ligemalle tipitas jooksta. 
. . . . Sealt paistab nüüd weel aga kõrge latt ja sammas 
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kaewu kohalt oma winN-rattaga kõrgel ülewel, ja warsti katab 
kodu kohta ja kõik tuldud lagedat üks mahe kohta jäew mägi 
oma taha marjule. . . .

Jäe Jumalaga, sa isa katuse alune, teie lapse põlwe mängid, 
Jumalaga kõik!

Teine peatükk.
Meie kolm ratsalist sõitsiwad tasakeste. Wana Taras 

mõtles oma endisi iga. Tema noor aeg lehwitas tema maimu 
eest mööda, ja aastad, põgenenud aastad, mida kasakas rkka 
taga leinab, sest tema tahaks, et kõik elu lõpmata noorpõlw 
oleks. Manamees mõtles ka, missuguseid oma wana sõpradest ta 
Sätshast eest saaks leidma. Ta armas neid üles, keda juba 
surm oli kätte saanud, ja neid, kes weel elawate seas oliwad. 
Tasa meeresiwad tall pisarad palede üle, ja hall pea langes 
turwalt rinna peale.

Tema pojad oliwad koguni teistes mõtetes. Meie ei wõi. 
ka nendest mõnda lähemalt siin ütlemata jätta.

Waewalt oliwad nad kaheteistkümne aastased, kui nad Kiiewi 
akademiasse saiwad saadetud; sest juba pea kõik selle aja jõu
kamad tundsiwad hädaste tarwiliseks, oma lastele kooliõpetust 
ja kaswatust anda lasta, ehk küll kõik pärast jälle lühikese ajaga 
täitsa unustatud sai. Kooli astudes oliwad nad kõik metsikud 
poisid ja meelewallalises wabaduses harjunud. Seal saiwad nad 
küll natuke taltsamaks ja pärisiwad enam ehk mähem kõik oma 
elu ja olu poolest nagu ühist harimise wärwi, mis neid üks tei
sega pealiskaudu ühe sarnaseks tegi.

Bulba wanem poeg, Ostap, oli oma teaduse teed sellega 
hakkanud, et ta esimesel aastal koolist ära jooksis. Teda toodr 
tagasi, piitsutadi hirmsaste ja pandl oma ramatute taha istuma. 
Neli korda mattis ta oma abd-raamatu maa sisse ja neli 
kord osteti talle, kuna teda ikka metsalise wiisil pekseti, jälle 
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uus. Wistist oleks poiss wiict korda seda proowi teinud, km 
talle tema isa mitte kindlaste poleks ähwardanud, teda terweks 
kahekskümneks aastaks kloostrisse teenijaks mennaks panna, mis 
juures ta peale seda ähwardust ka puhaste tõotas, iialgi ei saada 
tema silmad Sätshat näha, kui ta mitte kõrk ei õpiks, mis aka- 
demias õpetadi.

On aga küll ime, et sellesama Taras Bulba suust niisugune äh- 
mardus wälja tuli, kes ise kõige teaduste ja tarkuste üle naeris 
ja nalja pidas ja ka oma poegadele, nagu nägime, nõuu 
andis, sellega ei midagi tegemist teha .... — Sest silma
pilgust saadik hakkas Ostap iseäralise suure pindmisega oma 
igawaid raamatuid uurima, ja sar warsti kõige tublimate 
koolipoiste sekka.

Selleaegse õpetamise wiisil ei olnud kõige wähematki ühendust 
ega sidet elu toimetuste ja olemistega. Kõigil kooliteaduse, gramma
tiku, kõnekunsti ja õige-mõttekunfti liig terawatel arutamistel ei 
olnud mingit tegemist selleaegse maimuga ja wälise elu ning oluga. 
Kunagi ei tulnud asja ega korda, kus neid elu toimetustel oleks 
wõinud pruukida. Mehed ei mõistnud oma masina wiisil õpitud 
teadustega mitte wähematki peale hakata. Selleaegsed õpetatud 
pead oliwad waimuharimise poolest kõigist kõige uimasemad, sest 
neil puudusiwad harjutamise tööpaigad. Pealegi pidi ka ju selle 
semiuari republikaniline wõi priirigi wääriline olu ja seaduskord 
seda suurt hulka noori, tugewaid mehi mägise ühe koguni mü
ümise ja wõimsama teu ja tahtmisele äratama, kui selleks teaduse 
tööks, mille mägise paha topimisega siin neid waewati. See 
alw toit, sagedad näljakaristused, südames ärkawad ihaldused 
ja tahtmised, kuida need ühe noore, terme mehe sees kii
kumad, see kõik kogus ühte kokku, tema sees neid ettemõtmisi 
ja nõuusid äratama, mis pärast ainult Dnjeperi ääres pidi täi
detud ja maigistatud saama. '

Näljased akademi-õpijad luusisiwad kõiki Kiiemi uulit
said mööda ümber, ja rahmal oli õigus, kui nende wastu 
ettewaatlikud oliwad. Kauplejad naesed, kes turuplatsi peal 
istusiwad, katsusiwad niipea kui mõni akademiker mööda läks 
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ikka omad koogid ja toidukraamid mõlemate kätega kiuni hoida, 
nagu emane kullikene oma poegi warjab.

Üks seminaristide seast oli, nagu igas koolis wiis, teistele 
ülemaks, ja nimetati konsuliks. Aga sellel konsulil, kelle kohus 
oli, oma seltsimeeste hea ülespidamise eest walwada, oliwad 
enesel nii suured taskud pükste sees, et senna sisse kõik kauba- 
naese kraami aleks wõinud marjule pista.

Seminaristid ehk akademikerid oliwad iseenese kcskis ja ise
enesele nagu üks ilm ja rahwas. See on, ei saannd kuhugi teiste 
inimeste seltsi. Kõrgemad inimesed, Poola ja Wene mõisnikud, ei 
lasknud neid oma seltskonda. Ka wojewode*)  Adam Kissel, 
ehk küll ise akademia eestseisja, ei kutsunud üliõpilasi neid enese 
juure, ega ka muu kohta seltsidesse, maid käskis neid ikka 
kõma käe all pidada. See käsk aga oli puhas ilma asjata,sest ci rek
tor ega prohwessorid ei käinud witsaga ja piitsaga hoidlikuit ümber, 
ja mõni kord piitsutasiwad lektorid nende käsu peale konsulid nii 
hirmsaste läbi, et need mittu nädalat püksa saiwad õeruda.

Palju nende seast aga ei pidanud sarnatsest tühjast karis
tamisest suurt asjagi, wõib olla mast ehk natuke käredamaks, kui 
klaasikest põletatud wiina pipraga; selle wastu aga pahandasi- 
wad ennast jälle mõned teised siinse lõpmata karistuse üle nii, et 
jalgele tuld andsiwad ja Sätshasse võgenesiwad, kui nad aga teed 
teadsiwad ja mitte enne senna jõuudmist kinni ei st anud wöetud.

Ostap Bulba, ehk ta küll suure wäsimatausega loogikat 
ja ka Lheologratki õpis, ei jõudnud ennast ometi naljalt nende 
armutuma witsade eest hoida. Pole siis ime, et see kõik tema 
meelt ja maimu kõmaks, wihapooleliseks, aga ka kõikumataks tegi, 
nagu seda iseäranis kasakatest wõib ütelda. Ostapi loeti 
kõigist teistest ikka kõige paremate seltsimeeste sekka. Armaste 
oli tema mõnel ülemeelsel ettewõtmisel oma seltsimeeste juha
tajaks — nagu näituseks: mõne wõera wiljapuu aia riisu
misel ehk milgil suurematel kelmistükidel — selle asemel aga 
oli ta ikka esimene kaasa tegema, kui mõni kawal-pea kooliwend

-) Wojewode: wäeülem juhataja; ka maakonna ülem j. n. e. 
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mõnda kelmistüki oli wälja arwanud, ja tehtagu mis tahes, 
ilmaski ei annud ta oma seltsimehi üles; mingi karistus ei 
jõuudnud teda seks sundida. Tema ei pidanud pea mingist 
muust meelelahutamisest ega lustist lugu, kui aga sõjast ja pur
jutamisest; wähemalt ei tõusnud tall midagi muud iseenesest 
mõttesse. Tema oli saladuseta ja auusameelne ja armuheitwa 
südamega — muidugi nii, kuida üks niisugune loomus ja selle
aegne aeg seda mõttesse ilmuda lubasiwad. Tema waese ema 
stlmapisarad oliwad teda südamest liigutanud; ja need oliwad 
need ainsad, mis teda rahutumaks tegiwad ja teda oma pead 
norgu sundisiwad laskma.

Tema noorem wend Andreas oli oma südametundmiste poo
lest osalt peenemal järjel. Tema õppimine läks juuremai rõõmul 
edasi, ja ilma niisuguse waewata, mida ühel raskel ja järelejät
matul inimesel õppimisetöö maksma tuleb. Tema oli rikkam 
mõtte-leidmise poolest kui tema wend, oli sagedaste seltsimeeste ees- 
juhatajaks mõne kardetawa ettewõtmise juures ja teadis ennast sa
gedaste oma kawala waimu abiga karistuse eest peasta, kuna wend 
Ostap ilma suure jututa oma wammukse seljast ära tõmbas ja maha 
heitis; iialgi ei lasknud La omale mõttesse tulla, armu paluda.

Andreas oli" otse niisamuti himuline sõja wägimehe tegude 
peale nagu wendgi; aga tema südames oli ka muudel tund- 
mistel maad. Armastuse soowimine wõttis tema sees siis ju 
suurt wõimu, kui ta ju kaheksateistkümne aastaseks oli saanud. 
Ühe naesterahwa kuju tõuusis tall palawates mõttetes silmade 
ette. Kuna ta philosophia maielus-õpetusi pealt kuulas, nägi ta 
seda oma südamesse juurdunud mõttete kuju puna palgetel, hõrnal 
naerul ja sõstrasilmil oma waimu ees; ja igas kohas leh- 
witas üks kuju oma elawa, wälkuwa musta silmadega, hin
gates liikuma rindadega, ilusa hõrna katmata käemartega alati 
nagu tema eest mööda; juba see pealmine kuub, mis neiul armsaid 
ja tugewaid ihu liikmeid kattis, õhutas Andrea mõttetes ja 
hinges rääkimata sügawat armastuse igatsemist. Hoolega hoidis 
ta seltsimeeste eest oma noore, põlema südame tundmist salajas; 
sest sell ajal arwati iga kasakale otse kõlbmatuks ja leuta- 
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waks naesterahma ja armastuse peale mõtelda, enne kui ta 
weel lahingis oma mehisust ei olnud ülesnäidanud. Üle pea 
astus meie Andreas wiimastes seminari aastades hoopis ar- 
wemine oma seltsimeeste eestmedajaks ülemeelsetes ettewõtmistes; 
aga selle asemel eksis ja rändas ta sagedaste mööda üksikuid 
Kiiewi uulitsaid ümber, mis meelitamate kirsi-puu aiade ja 
weikcste madalate majade wahel edasi wenisiwad. Wahel juh
tus ta ka suurtsugu rahwa uulitsatesse, praeguse Wana-Kiie- 
wisse, kus Weike-Wenemaa ja Poola mõisnikud elasiwad, ja 
kelle majad uhkeste ehitatud oliwad. Km ta ühel päewal seal 
nagu pool unine ümber rändas, oleks La peaaegu ühe Poola 
mõisniku raske wankre rataste alla jäenud. Aga pukis istuja 
habemik kutsar ulatas temale ühe kõwa piitsa hoobi. Noor 
akademiker saj tuli-wihaseks. Meeletumal julgusel tõmbas ta 
tugema käega teisest tagumisest rattast kinni ,a pidas korraga 
wankri jooksu pealt paigal. Aga kutsar, kes kurja tempu kar
tis tulewat, andis hoostele piitsa, need tõmbasiwad kiiresti mi
nema — ja Andreas, kes õnneks oma käe tagasi oli tõmmanud, 
sai, silmad wastumaad, pori sisse tõugatud.

Seal helises korraga ülewe! tema kohal kena naeru heal. 
Ta waatas üles ja nägi akna peal imeilusat neidu seis
mas: neiu, musta nuuksetega ja selle juures näu poolest nii 
hele walge kui lumi, mille peale tõuuswa päikese kiired langemad. 
Tema naeris täiest suust ja see naermine andis weel tema otsata 
ilule üht südantwõitwat ime-wüge. Juhmitades jäi Andreas 
seisma, taieste iseennast unustades wahtis ta tema poole üles 
ja pühkis selle juures nagu pool teadmata omal pori silmist, 
mis läbi ta ennast aga weel enam nõutumaks tegi.

Kes oli see ilus tüdruk? Ta küsis maja teendrite käest, 
kes uhkes riides praegu hulgana wärawa ees seisiwad ja üht 
noort bandura mängijat kuulasiwad. Aga need naersiwad temale 
otse suu sisse, km nad teda nõnda poriga kaetud nägiwad, ja ei 
pidanud temast niipaljugi lugu, et wastata. Wiimaks sai ta ometi 
teada, et see naerja Kowno .wojewode tütar olla, kes mõneks 
ajaks Kiiewis elamas oli.
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Teisel ööl ronis ta ülemeelse julgusega, kuida seda ainult 
akademia õpijal wõib olla, üle post-aia selle neiu maja aeda, läks 
ühe puu otsa, mille oksad kuni majakatusele ulatasimad, astus 
puu oksade mööda katukse peale ja roomas läbi madala korsna 
otse teed ilusa tüdruku magamise kambrisse.

Neiu seisis praegu ühe küinla ees ja wõttis endal kallid 
kõrmarõngaid ära.

Ilus Poolatuikene ehmatas nii ära, kui korraga üht 
tundmata inimest enda ees nägi, et mitte üht sõnagi suust ei 
saanud. Aga kui silmas, et akademi-õpija liikumata ja maha 
löödud silmil siin seisis ja nii häbelikus kartuses oli, et sõr
megi ei liigutanud, ja kui ta teda sedasama ära tundis olewat, 
kes tema oma silma ees eile porisse oli langenud, tuli talle 
uueste suur naer peale. Pealegi ei olnud Andrease näust mi
dagi hirmutawat näha; ta oli ju ometi mäga ilus noormees. 
Kaua ja südamest pidi neiu naerma ja minnaks hakkas ta An
dreast naerupilkamisel mängu asjaks tegema. See ilus tüdruk 
oli tuulemeelne, kui kõik Poola naesterahwad; aga tema silmadel, 
tema imet täis selgedel silmadel oli wiibiw waatamine ja niisu
gune pilk, mis jäedawat waimukindlust tunnistab.

Waene akademi-õpija ei julgenud ikka meel kättki liigu
tada, ta oli nagu siutud. Seal astus wojewode tütar kõrgel 
usinusel tema juurde, pani temale ühe hiilgama kallikiwi 
pähä, kõrwa rõngad kõrwade külge ja wiskas talle kuld-nar- 
mastelise, läbipaistwa jakikese õlale. Siis segdis ta tema 
juuksed kunstliku korda ja tegi temaga tuhanded narritembud, 
ja niisuguse lapseliku julgusega, nagu seda üksi Poola naeste- 
rohwa tuline meel mõib teha, ja mis meie noort koolipoissi 
üsna meelest segaseks ajas. Tema oli kui üks naeruwäärt 
kuju, kuna ta lahtise suuga liikumata paigal seisis ja selle ilusa 
naljakelmile silmadesse wahtis.

Korraga oli üht kahinat kuulda. Tütarlaps kargas hirmu 
pärast. Ta käskis Andreast, ennast sängi alla ärq peita ja 
kui meel kohe midagi ei tulnud ja tema ehmatus üle oli läi
nud, hüidis ta oma tua-naese, kes üks mangi saanud Tatari 
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naesterahwas oli, ja käskis teda nöörimeest ettewaatlikult aeda 
wiia, et see sealt üle aia saaks põgeneda.

Aga seekord ei olnud meie akademiker mitte nõnna õnnelik 
üle aia saamas. Waht ärkas unest üles, haris tall kõwaste 
jalust kinni, ja juurde ruttaw teenrite pere klopis teda südame 
soowimist mööda läbi, kuni wiimaks tema usinad jalad teda 
marjule kandsiwad.

Peale seda juhtumist jäi poisil wäga kardetawaks wojemode 
majast mööda minna, kus teenrite kari ikka wäga suur oli. 
Weel ükskord sai Andreas seda ilusat Poola neiud katoliku kiri
kus näha. Neiu tundis teda ja naeratas talle lahkeste wasta, kui 
kunagi wana tutawale. Warsti pärast seda läks Kowno woje- 
wode siit linnast ära, ja ilusa sõstrasilmadega poola neiu asemel 
waatas üks tundmata, tühm nägu aknast wälja.

Sellepeale mõtles Andreas, kuna ta oma pead norgus hoidis 
ja silmi pilgutamata oma hobuse laka peale wahtis.

Aga senni olr rohulagemaa wõi stepp neid kõiki ammu oma 
rohelisse hõlma wõtnud. Kõrge rohi oli igal pool nii nende ümber, 
et aga mustad kasaka-mütsid üle latwade wälja ulatasiwad.

„Ei, ei, mis see tähendab, poisid, et teie igaüks nii wait 
olete?" hüidis wiimaks Bulba, oma mõtetest üles ärkades. 
„Otse nii kui paar kloostrewenda! Wõtke piip hambasse ja süi- 
dake põlema, ja siis tahame oma hobustele kannukseid anda ja 
edasi lennata, et lindki meid kätte ei saa."

Ja kasakad laslsiwad ennast oma hooste selga kummarkile ja 
kadusiwad rohusse. Ei olnud nende mustast mütsisidki enam näha; 
üksi mahawajuw rohi andis mõista kuhu poole nad kihutasiwad.

Päike paistis ju ammu pilwedeta taewast ja walas oma 
elustawat sooja-walgust üle rohulageda. Kõik udu ja kurbtus 
kadus kasakate hingest; nende südamed hõiskasiwad kui ärka- 
wad linnud.

Mida kaugemale nad stepisse jõudsiwad, seda ilusamaks see 
läks. Sell ajal oli kõik lõunapoolne maa-ruum, mis nüid Uueks- 
Wenemaaks kutsutakse, Weike-Wenemaast kuni Mustamereni 
neiu-ehtena tühi rohumaa, iialgi ei olnund keegi oder nende 
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otsata metsiku rohu laenetesse magu ajanud; üksi metshobused, 
kes siin nagu metsas oma marju pidasiwad, astusiwad ja tram- 
pisiwad teda oma jalgade all mõnes kohtades maha, kõiges loo
muses ei wõinud enam ilusamat arwata; kõik see lõpmata maapind 
oli kallakas roheline meri, mille peal miljonid teisiwärwisid kirjen- 
dasimad. Peenikese kõrge rohukõrrede wahelt ajas helesinine wilja- 
ehk rukkilill oma nupu üles. Kollane ginster sirutas oma piiramidi 
wormilist krooni kõrgele; walge ristikhein oma sirmilise peakestega 
walgendas rohupinnal, ja nisupea, Jumal teab kust seie kantud, 
kaswas ja walmines suurel hulgal. Tema peene kõrrede wahel 
aeles võldpüi oma üles sirutama kaelaga ühest teisi.

Õhku täitis tuhandete lindude heal. Taewa all aeles kull 
liikumata laiale sirutatud tiiwul, silmi ahneste alla rohu pinale 
hoides. Kaugelt kostis käre metshane kaagutamine, Jumal teab 
kust kõrwalisest jürweft. Rohu seest tõuusis mõedulisel tiiwa 
löögil stepi-kajakas ja ujus täiel rõõmul ülewel sini-õhu laenetes. 
Pea tungib ta kõrgele üles ;a pilgub aga meel kui must punkt 
maataja silmi, pea pöörab ta tiiwu ja läigib ja wilgub heledal päikese 
paistel! . . . . Oh, kui ilus sa oled, minu rohulagemaa, mu stepp . . , 

Meie reisijad tegimad aga, mõneks minutiks seisatust, et 
süia. Siis astusiwad kõik nende saatjad, mille hulk kümme 
Kasakat suur oli, hooste seljast maha ja peastsiwad puu-pu- 
delid, mis gorillaga' täidetud, ja nendega ühes ka kõrwitsa 
jooginõuud, sadulate küljest lahti. Söödi aga leiba ja pekki 
ehk kuiwatatud kookisid, ja joodi ainult üks peeker wiina 
reisi karastuseks; sest Taras Bulba ei lubanud iialgi tee- 
küigil joobnuks juua. Siis mindi kuni õhtuni wahetpida-
mata edasi.

Ohtu läks arulagemaa täitsa teiseks. Kõik tema kirju pind, 
wiimastest päikese heledatest kiiredeft üle woolatud, muutis 
ennast kord korralt tumedamaks, nii et meeste ja hooste mar
jud suurelt pitkalt tema üle lendasimad, ja waibus wiimaks 
mustaks roheliseks. Taime ja õilme lõhn läks kangemaks; iga 
lillekene, iga rohu kõrrekene õhkas lõhna, ja kõik stepp lehwit- 
ses magusast õhust. Tumesinise taewa peal oliwad kui hiigla 
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pintsliga tõmmatud laiad jooned. Siin ja seal pilkasimad 
kerged, läbi-paistwad pilwetükikesed, kuna waikne tuuleõhk wärske 
suuaudmisega mere-laenete wrisil üle rohu latwade kiikus, wae- 
walt rändajale pale külge õhkadcs.

Kõik päewane muusika waikis ja selle asemele tuli pitka- 
mööda teine. Kirjud muld-hiired hüppasiwad ettewaatlikult omast 
peidust mälja, kükitasiwad tagumise jalgade peale ja Läitsi- 
wad kõik rohulagedat oma wilinaga. Rohusirtsu sirtsumine 
tõusis kangemaks, ja wahel kuuldus mõnest kaugest järmest ühe 
üksiku luige kisa, mis kui hõbe-kella heal läbi õhu kostis.

Öö tulemisel pidasiwad meie reisijad kesk lagedat kinni, 
otsisiwad ühe puhkamise aseme, tegiwad tule üles ja seadsiwad 
katla senna peale, et tangu keeta. Smts lahkus kaheks ja 
tõusis keerul õhusse. Kui õhtu ära oli söödud, heideti magama; 
hobused lasti kammitsas rohusse. Kasakad magasimad oma 
riiete sees. Öötähed waatasiwad kiirgades taewast nende peale 
maha. Nad kuulsiwad oma ümber arwamata hulga putukate 
sirtsumist ja wirinat, kes rohus roomasiwad. Kõik see kräksumine, 
sumisemine, sirtsumine, mis wahetpidamata läbi wärske öö-õhu 
kostis, liigutas armsaste uneuimuses uinuwad kõrwa. Kui 
keegi neist ärkas ja silmapilguks ennast ümberwaatami-seks püsti 
ajas, nägi ta kõik rohulagedat oma ümbert tuli-putukatest kiir- 
gawat. Jälle teine kord oli öösine taewas mitmest kohast kange 
tulekumaga walgustatud, mis sest tuli, et kuiw pilliroog heina
maade peal ja mõne jõekese ääres oli põlema süidatud; ja üks 
mustaru hulk luikesid, omal reisil Põhja poole minemas sai korraga 
roosi-heleda walguse kiirede kohal selgeks nähtawale, siis näitas, 
nagu oleksiwad punased rätikud tumeda taewa all lendamas.

Reisijatel läks tee ilma mingi hädata edasi. Kusagil ei 
tulnud neile üht puud silma; ikka üks ja seesama wallaline, 
ilus, lõpmata rohustepp. Üksi wahete wahel wirweudasiwad ja 
sinasiwad kaugel, kaugel metsade ladwad, mis mööda Dnjeperi 
äärt edasi weniwad. Üks ainus kord näitas Taras oma poe
gadele üht weikest liikuwat musta täppi kaugel stepi-rohu 
sees ja ütles:
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„Waadake ka kord, lapsed, seal sõidab üks tatarlane!"
Näidetaw weikene kihm-hobemega pea pooris kaugelt omad 

pntkakad widulised silmad otse nende poole, häkitselt seisatas tatar 
nagu mõni jahikoer ja kadus siis ruttu kui metskits ära, kui 
nägi et Kasakaid kolmteistkümment oli.

„Noh, poisid, katsuge õige kord seda tatarlast kinni saada! 
ütles Bulba ja siis jälle kohe: Aga, ei, jätke parem, teie ei 
saa teda enam kätte saama; tema hobune on meel wäledam 
kui minu „Kurat."

Sellegi pärast aga armas Bulba ettewaatamist termis 
olewat, sest ta kartis kuskil waritsemist. Tema sõitis oma 
seltsiga ühe jõekese äärde, mis Tatari-jõeks kutsuti ja Dnje- 
perisse jooksis. Siin pöörsiwad nad hobused mette ja läksi- 
wad tükk aega jõe-moolu mööda edasi, et oma jälgi marjata. Siis 
sõitsiwad nad teisele kaldale mälja ja läksiwad oma teed edasi.

Kolme päewa pärast oliwad nad juba selle koha ligidal, 
kus nende reisi eesmärk oli. Õhk sai häkitjelt jahedaks — 
sellest märkasiwad nad Dnjeperi ligidust. Sealt mirwendab ta 
tõeste kaugelt ja näitab ennast tume-sinise! joonel taewa serwa 
all. Ta weeretab oma külmast laeneid edasi ja tuleb meie rei
sijatele ikka ligemale, ikka ligemale, ja pea wõttab ta kõik 
poole silmanähtawat maapinda oma alla.

See oli see koht, kus Dnjeper, kaua kitsaste kallaste wahel 
ülemal pool kokku kitsendatud, wiimaks ometi ennast wabalt 
laiendab ja kohiseb kui meri ja ennast keetmata suurendab, ja 
lahus seiswatest saarekestest oma jooksu-sängis saab sunnitud 
üle oma kallaste tungima, kus tema mood kangele maad kata- 
wad, millede mastu kaljud ega tammid ei pea.

Kasakad astusimad hooste seljast maha, läksiwad nendega 
parwele ja jõuudsiwad kolme tunnilise sõldu järele Kortitsa saare 
peale, kus seekord Sätsha oli.

Üks hulk rahwast waidles praegu kaldal parme rah- 
waga. Meie kasakad hüppasiwad jälle sadulasse, Taras 
wõttis ennast õige uhkeste kokku, tõmbas oma wöö kõmemine 
ja silitas korra suurel wiisil käega oma kihm-habet. Tema 
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pojad silmitsesiwad ennast nisamuti peast jaluni, poolest saadik 
nagu ühe iseäralise kartusega, poolest saadik rõõmuga, ja sõrtsiwad 
kõik ühes alemisse, mis Sätshast poole wersta kaugusel oli.

Senna saades jäimad neil kõrwad wiiekümne sepahaamri 
mürinast kinni, mis kaheskümneswiies poollmaaaluses, rohumä- 
tastega kaetud sepatöömajas halast mastu põrutasiwad. Rüsajad 
nahksepa ehk parkija ameti mehed oma tugema rusikatega, toime- 
tasiwad härjanahku enda uulitsate kõrmale ehitatud ulualustes 
paigale; kraam-kaupmehed istusiwad oma telkide all püssirohu, 
tulekiwide ja terakse hunnikute taga: üks Armeenlane lautas 
kallid rätikuid ostjate ette wälja; üks Tatar pöõris lammast 
wardas; üks Juut imes otseti-peaga ühe waadi kallal gorilkat. 
Mis aga kõige enam nende tähelepanemist äratas, oli üks jõe- 
tagulane, kes otse kesk uulitsat magas, käed ja jalad kaugele 
laiale sirutatud. Taras Bulba ei saanud jätta, oma hobust 
kinni pidamast ja maas wedelejat wälja naermast.

„Hoi, kuida ta mees ennast siin pehmeste maha siruta
nud!" hüidis- ta. „Wui, sina, oled saa w'a ilus asi küll 
nüid seal."

Ja tõeste oli see kuju iseäraline küll.
Jõetagulane oli ennast lõwina uulitsa peale mälja 

, sirutanud; tema uhkeste tagasi pöördud pea kattis pool küinart 
maad ära; tema ilusast punasest riidest püksid oliwad tõrwaga 
määritud, et kõigele ilmale selgeste näidata, kui palju ta 
neist hoolib.

Oli Bulba teda natukene aega silmitsenud, läks ta omaks- 
tega üht kitsast uulitsad edasi, mis kõiksugu käsitöölisi ja kõik
sugu rahwast täis kubises. See alew oli kui laad mõi turg, 
mis Sätshad toitis ja kattis; sest Sätsha mõistis ainult pras
sida ja püssi laska. . .

Wiimaks jäi neil alew taga selja ja tuliwad neile mit
med üks ühest eemal seismad kasakate majad mastu, mis osast 
muru, osast tatari wiisil wildiga kaetud oliwad. Mõne ette 
oliwad suuredtükid üles seatud. Kuskil ei olnud aedu ega nii- 
sugusid madalaid majasid madala puupostide peale ehitatud 
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ulualustega wõi tuaesistega, nagu alewis oliwad olnud. Madal 
wall ja ristpalkidest kants, keda keegi ei wahtinud, wõis selle 
linna elanikude hooletust tunnistada. Mõned tugewad, paksud 
jõetagulased, kes pupu suitsetades uulitsal kõhuli oliwad, waat- 
siwad meie minejatele poolest saadik tähele panemata otsa ja 
ei liigutanud paigastki. Taras sõitis ettewaatlikult oma poega
dega neist läbi ja ütles:

„Tere lõunest, herrad!"
„Terwis teile ka! mastasiwad jõetagused.
Igas kohas leidsiwad nad kokku kogunud kirjuid rahwa hulkasid. 

Nende prunitand nägudest oli tunda, et nad sagedaste oliwad 
tülis olnud ja kõiksugu hädadega harjunud. See on see Sätsha! 
See on see pesa, mille seest nad kõik wälja lendawad, uhked 
ja tugewad kui lõwid! See on see paik, kust see ärowõitmata 
kasakawägi wälja oowab üle kõige Ukräni!

Reisijad sõitsiwad ühe kauge platsi peale, kus nõuukogu kokku 
käimine oli. Ühe suure kummuli pöördud waadi otsas istus üks jõe- 
tagune ilma särgita; sest see oli tall käes põrgatamaks. Jälle oli neil tee 
suure hulga musikantidega kinni kelle keskel üks noor mees tantsis 
müts kuradisarwrlrseks päha pöördud, kätega senna tenna pekstes. 
Ikka peale hüüdis ta:

„Rutem, teie musikantid, rutem! Ka sina, Toomas, ära 
ole õigeusu kristlaste wastu oma gorillaga kitsi!"

Ja punnis silmadega Toomas mõetis igaühele ümber sejsjale, 
ilma kedagi wahele jätmata, ühe suure kruusi-täie. Nooremehe ümber 
tampisiwad neli mana ka kiireste ja tubliste jalgu n astu maad, 
kargasiwad tuulehoona häkitselt kõrwale,musikantrdele pea-aegu pähä, 
ja siis, korraga seisma jüdes, hakkasiwad prisjadkat*)  ja tampi
siwad kõigest jõuuft oma hõbekannuliste saabastega kõwa maad. 
Maa müdises ümberkaudu ja kostzis kaugemalt wastu, ja hulga 
maa taga kompsus läbi õhu nende tants, nende kopak ja tropak 
ja selle sekka hõbe^kannukste hele klirin.

*) Prissjadka: Kasaka-tants, niisamuti nagu ka gopak ja tropak.
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Aga üks nende kasakate seast karjus kõigist teistest üle 
ja tantsis kui lennates. Tema pikk, kukla taha siutud ja selga 
mööda rippuw juuksetukk keerles igale poole, tugew rind oli 
puhas paljas, käed hoidis ta oma sooja kasuka taskus, higi 
jooksis mehel jõena paletelt maha.

„Tõmba ometi kasukas seljast ära, ütles wiimaks Bulba. 
„Eks sa näe, kuidas ta ju auurab?"

„Seda ei wõi!" karjus jõetagune wastu.
„Miks ei wõi?"
„Ei wõi; sest minu meel on kord nõnda: mis seljast 

tõmban, seda ära joon."
Tal mehel ei olnud ka ammu enam ei mütsi peas, ei 

wööd kasuka peal ega kirjendatud rätikut; kõik oli ära.
Hulk kaswas ikka suuremaks; uusi tantsijaid tuli juure, 

ja wõimata oleks olnud liikumata meelega pealt waadata, kuida 
see kõige hullem, kõige wabawolilisem tants, mis ilmas 
iial leida, kõiki enesega ühes tõmbas, see tants, mis oma üles- 
wötjate järele kasaka-tantsuks kutsutakse.

„Hah, kui ma mitte hobuse seljas ei oleks," hüidis 
Taras, „kanade päralt, mina hakkaksin ise tantsima!"

Senikaua hakasiwad mõned wanemad, tõsisemad mehed ka 
seie hulga sekka koguma, kes mitugi kord ju peameheks ja wane- 
maks oliwad olnud. Taras juhtus warsti mitme ja mitme 
tutawa näoga kokku. Ostap ja Andreas kuulsiwad aeg ajalt, 
ja igal silmapilgul hüidmisi, nagu:

„AH, sina oled ikka siin? Petsheritsa?"
„Tere lõunest kah, Kolosup!"
„Kuft Teie tee tuleb, Taras?"
„Sina ka siin, Doloto?"
„Tere jumalime, Kirdjaga!"
„Tere tulemast, Paks Toomas!"
„Ei oleks iial aimata wõinud, sind siin näha, Remen!"
Ja kõik need sõjamehed, kes kõigist Öhtu-Wenemaa nurkadest seie 

kokku oliwad tulnud, andsiwadüheteisele suud, ja siis tuliwad küsimised:
„Mis teeb Kasjan?"
Taras Bulba. 3
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„Kuida Borodawka käsi käib?"
„Kuida Koloper elab?"
„Kuida lugu Pidsitowkiga on?"
Ja Tarassile wastati, et need kõik mangi sattunud ja et Boro- 

dawka Tolopani linnas ülespoodud, Koloper Kisikirmenis elawalt 
ära nülitud ja Bidsitowki peäwaadisse soola pandut ja sellega Kon- 
stantinopelisse saadetud. Wana Bulba laskis mõttes oma pea rinna 
peale nõrku ja sosistas kurwalt: „Need oliwad kulda wäärt kasakad!"

Kolmas peatükk.

Taras Bulba elas nüid juba -nädala otsa oma poegadega 
Sätshas. Ostap ja Andreas tegiwad wäga wähe sõjameheõpimi- 
sega tegemist; sest Sätshas ei olnud wiisikski, sõjakunsti harjutami
sega aega raisata. Wõitlemises ja lahingites õpisiwad ja kaswa- 
siwad uued noored isegi sõjaosawustes ja harjutasiwad enesele 
lahingikorras ümberkäimist. Sellepärast otsiti ikka uusi wõitlemisi. 
Kasakad arwasiwad igawaks, oma wäheseid rahu waheaegasid muiks 
harjutusteks pruukida, kui aga wast ainult märki-laskmiseks, 
ehk hooste kiir-jooksuks ja jahipidamiseks metsaloomade peale steppis 
ja wäljadel. Kõik mu ülejäedaw aeg sai lustipidamiseks tarwi- 
tatud, iseäranis kõrtsis olemiseks ja tantsimiseks.

Sätshat oli iseäraline näha ja waadata. Siin oli omal mõedul 
üks wahetpidamata joomise-juhim, kärin ja otsata ja otsata püha- 
pidamine. Mõned arwad toimetasiwad ka üht ehk teist käsitööd, 
teised pidasiwad kraami-poodisid; aga suurem hulk oli lustil ja 
rõemul hommikust õhtuni, nii kaua kui tasku külge lüies weel 
midagi kõlises ja sõjast saadud saagi-osa weel mitte kõik poodi- ja 
kõrtsimeeste kätte ei olnud saanud.

Sel üleüldisel prassimisel oli aga nagu mõui imeline kül
getõmbamise mägi. Aga Sätshas ei olnud mitte üks niisugune 
joodikute hulk, kes oma südamewalu ja muret klaasi sisse 
püiab uputada, waid ülemeelne rõõmsate meeste kogu, kes hul
lus rõõmu tuhinas elas. Igaüks, kes siia elama tuli, unustas 
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ja wiskas kõik enesest ära, mis ametit ta seni ajani oli pidanud. 
Peaaegu wõib ütelda, tema sülitas oma minewiku peale ja andis 
ennast waimustusega waba seltsimehe elusse kõige teiste seltsi
meestega, kellel niisamuti kui temalgi ei wanemaid, kodukohta, ega 
perekonda polnud — kellel midagi omaks polnud nimetada, kui 
aga waba taewaõhk ja oma lõpmata rõõmus süda ja olek.

Sest ep see meeletu rõõmu elu oowas, ja ei mingist muust 
hallikast. Lood ja jutustused, mida laisalt maas sirutawate 
meeste suust alati kuulda wõis, oliwad sagedaste nii weidrad ja 
puistasiwad nii elawat nalja kuuljate kõrwu, et igal jõetagusel, 
kes pealt kuulas, suur waew oli oma liigutamata meelt ja 
nägu naeruta hoida, ja pealegi nii, et naeru-tung mitte kihw- 
habetki ei saaks liigutada; sest see oli mehiseks arwatud, kes, 
kes teab kui naljakat tempu kuuldes, tõsiseks wõis jäeda — üks 
iseäraline omandus, mille poolest Weike-Wenelane weel täna päe- 
wanigi ennast oma teistest Slawiwendadest eraldab.

Nagu üteltud, oli siin käraline rõõm; aga siiski ikka kui 
ühine seltsimeeste kooli elu ja olu. Ainult selle wahega, et 
mehed kellegi koolmeistri sundiwat ega tegewat korda ja seadust 
ei pruukinud kuulata, nagu kooli-poisid, waid waba tahtmi
sel, kui aga meelde tekkis, iala pealt kohe omast suurest jooma koo
list terwe wiie-tuhande hobusega wälja rohulagedale kihutasiwad; 
kuna koolipoisid ainult wainu peal palli wõisiwad mängida, oli neil 
waba meestel, kes Sätsha-koolis waimu teritasiwad, lai stepp, ehk 
otsata aru-lage, kns kaugelt kärmas tatarlane oma liigutamata nägu 
näitas ja türklane rohelise turbani alt kurjaste wälja silmit
ses. — Ka oli selle juures meel see mõnesugune wahe, et sun
dimise asemel, mis koolis olejaid kokku kogub ja hoiab, mehed 
seie wabalt kokku oliwad tulnud — pärast seda, kui nad isa 
ja ema ja wanemate maja maha jätnud; et siin ka rahwast 
oli leida, kellel juba silmus ümber kaela olnud — muidugi iga kord 
mitte kes teab mis jüi pärast — ja selle asemel, et kuna praegu 
surmale kõige surelikude tolli maksta, ometi õnneks põgenema 
oliwad peasnud ja nüid siin uueste jälle elu kõige täiuse ja laiu
sega maitsesiwad; et siin inimesi oli, kes kiidetawad harjumist

3*
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mööda mitte üht kopikat taskus ei wõinud sallida — ja jälle 
niisuguseid, kes seni ajani üht ainust tukatit terweks rikkuseks 
pidanud, ja kellel sellepärast, — tänu osawate Juutidele — 
taskud täieste ümber wõis pöörda, ilma kartmata, et sealt 
midagi maha oleks pudeneda olnud. Siin leiti ka üliõpilasi, 
kes, kuna nad akademia witsakimpusid ei olnud kannatada jõud
nud, koolist ära oliwad jooksnud, ilma tähekest õppimata; aga 
ka niisuguseid olr nende seas, kes wäga heaste teadsiwad, mis asjame
hed Horaz ja Cicero olnud ja mis Rooma republik ehk prii- 
riik tähendas.

Oli siin ka palju neid ohwitserisid, kes pärast kuningliku 
wäe hulgas iseäralist wahwust ja osawust üles näitasiwad^ 
siin oli hulga kaupa mõne ja kes teab missuguse partei poole 
hoidjaid, kellel see auusaks peetud põhjusmõte südames oli, 
et üks puhas olla, kus ja kelle wastu sõda saada peetud, kui 
aga ülepea mõek mitte tupes ei pruukiwad istuda, sest wiisa- 
kale inimesele olla päris auutu, ilma lahingi-mürinata elada. 
Wiimaks oliwad siin ka mõningad, kes aga seks Sütshasse oli
wad tulnud, et kodu tagasi minnes ütelda wõiksiwad, et seal 
oliwad olnud ja taieste rüitliks wälja õppinud.

Ehk missuguseid, ehk keda siin kõik küll ei olnud? — See 
imelik republik ehk priiriik oli otse sealse aja tarwitus, kus 
ülekohus ja rusikaõigus kõigil pool walitses. Ja kes sõja-elu, 
kuldseid karikaid, kallid asju ja tukatid armastas, — siin wõis 
ta sõjakäikides nende saamiseks teed ja tööd leida. Ainult naeste- 
sugu armastajadel ei olnud siin midagi teha, sest mitte Sätsha 
alewissegi ei wõinud ennast ükski naesterahwas usaldada.

Ostap ja Andreas paniwad imeks, et keegi hulga Sätsha 
rahwa seast neilt ei küsinud, mis nad oliwad ehk kust Luliwad. 
Nemad ja kõik teised astusiwad seie hulga sekka just kui isa ma
jasse, kust tunni aja eest oliwad wälja läinud. Uus juurde 
tuleja andis aga ennast koshewoi*)  juurde üles, ja seal rää
giti siis järgmisel wiisil:

-) Koshewoi: Sätsha-kasakate peamees-
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„Tere, tere! . . . Kas usud Jeesust Kristust?" — Nõnda 
tusis koshewoi. —

„Jah, wastas uus juurde tuleja."
„Ka püha KoLmainust?"
„Jah!"
„Ja kirikus käid?"
„Jah!"
„Hea küll, siis tee püha risti täht!"
„Uus juurde tuleja lõi risti ette."
„Tubli," ütles koshewoi, „otsi endale pcawarju mõnes 

korteris, kus iial sull aga kõige enam meelt mööda."
Sellega oli asi tehtud.
Kõik Sätsha palus ühes kirikus ja olr malmis, selle eest 

kuni wiimse were tilgani wõitlema, ehk küll paastumisest ja kasi
nusest keegi midagi kuulda ei tahtnud. Ülepea oli ainult juutidel, 
armeenlastel ja tatarlastel julgust, alemisse elama asuda ja kaupa 
ajada, sest jõetagused ei armastanud iialgi tingida ja maksiwad 
iga kord otse selle hinnaga, mida käsi taskust tõmbas ehk leidis. 
Nende raha-himuliste kauplejate lugu oli sellepärast wäga kahtlane 
ja kurb. Nemad oliwad nende sarnatsed, kes tulepurtskawa Wesuwi 
kalda ümber elawad; sest nii pea kui jõetagustel enam raha 
ei olnud, lautasiwad nad kauplejate poodid ära ja wõtsiwad 
kõik, mis tarwis, ilma maksmata.

Sätsha oli enam kui kuuekümneks iseäraliseks jauskonnaks 
jautatud, mis igaüks omast kohast nagu weike prii riik oli, jälle otse 
kui laste kool, mille ülespidamise eest eestseisjad ja wanemad 
muretsewad. Kellelgi ei olnud enese käes midagi. Kõik asi 
seisis korteri-hetmanni käes, keda sellepärast ka isakeseks kutsuti.

Tema hoidis ühist raha, riideid, toitu ja ka põletuse 
puidki. Sagedastegi tuli üksiku korterite wahel riidu. Nii
sugusel korral sai asi kohe rusikawõitlusega ära õiendatud. 
Ühe korteri wallalise platsi peale kogus meeste hulk kokku ja 
hakkasimad teine teisele rusikatega andma, kuni üks partei teise 
üle wõitu sai, ja siis tuli jälle üleüldine leppi-joomine.
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Nõnda oli elu Sätshas, mis noori inimesi nii wäga enese 
külge tõmbas.

Ostap ja Andreas andsimad ennast kõigel omal nooruse 
palamusel senna mässawasse mureta päewade meresse, ja õige 
warsti oliwad nad wanemate maja ja akademia ja kõik unus
tanud, mis nende südant seni ajani oli liigutanud; täitsa 
waibusiwad nad selle uue elu hõlma. Kõik tõmbas nende sü
dant enese poole: mabad Sätsha eluwiisid niihästi, kui ka lihtsad 
käsud ja eeskirjad, mis aga neile omast kohast wahel siisgi weel 
waljud küll näitasiwad olcwat selle waba republiki kohta.

Kui mõni kasakas oli warastanud, ja oli see ka nii weike 
asi kui tahes, siis arwati seda kõige kasakatele teotuseks. Teda 
seoti kui auutumat kelmi häbipostisse ja tema kõrwale pandi 
tugew kepp, millega igaüks mööda mineja temale ühe hoobi 
andma pidi, kuni ta sellwiisil surnuks sai peksetud. Wõlglane, 
kes oma wõlga ära ei maksnud, sai ahelaga suuretüki külge 
siutud, kuhu ta nii kaua kinni jäi, kuni üks tema seltsimeestest 
tema wõla ära lubas maksta ja siis teda lahti peastis.

Aga kõige sügawamalt läks Andrea südamesse see hirmus 
karistus, mis mõrtsukale osaks sai. Tehti üks haud, pandi 
mõrtsukas elawalt sisse ja lasti tapetud mees omas kirstus temale 
peale, siis aeti mõlematele muld otsa. — Weel kaua wärises 
Andreas selle jäleda surma nuhtluse üle, ja ikka liikus tema 
mõtetes see hirmsa, raske kirstu alla elawalt maetud inimene.

Mõlemad noored kasakad tegiwad ennast warsti oma seltsi
meestele armsaks. Sagedasti läksiwad nad oma küla ehk korteriselts- 
lastega, wahel ka kõige oma kurenji*)  ehk nabri korterimeestega ühes 
stepisse jahti tegema, lindude, põdrade ja metskitsede peale, mida hul
gana ees oli leida, ehk nad läksiwad järwede, jõgede ja ojade peale, 
mida iga korterile loosiga jauks anti, wõrka wälja heitma ja kalasaaki 
püidma, mille üle kõik korteri mehed lapseliku rõõmu tundsiwad.

Ehk see küll otse see teaduse tarkus ei olnud, mille sees 
kasakas oma jõudu ja mõju wõis proowida, siiski saiwad

') Kurenji: Saporogide küla.
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Ostap ja Andreas ka siingi enda tulise julguse ja liikmete osa- 
wusega teiste noorte meeste seast tähtsamaks. Wirgal osawusel 
lasksiwad nad märki ja ujusiwad Dnjepris wastu wee-woolu 
— üks tegu, mille eest uus juurde tuleja suure auuga kasakate 
seltsisse nagu uueste üles wõeti. ,

Aga manal Tarasil käis ikka mõtte ainult selle peale neile 
uut tegude-tegemise paika anda. Niisugune tööta elu ei olnud tema 
meelt mööda; tema nõudis mehist tööd. Järele jätmata mõtles 
ta selle üle järele, kuida Sätshat mõnele ülemeelsele ettewõtmisele 
mässida, kus kasakal wõimalik oleks näidata, mis ta wõib ehk mitte.

Wiimaks läks ta ühel püewal koshewoi juurde ja ütles 
otse wälja:

„Noh, koshewoi, aeg on käes, et jõetagused kord ka jälle 
wälja jalutama läheksiwad."

„Pole mingit asja jalutamiseks," wastgs koshewoi, piipu 
suust mõttes ja kõrwale sülitades.

„Kuida nii mitte? Meie wõime ju türklastele naha peale 
minna ehk ka tütarlastele."

„ Praegu aga mitte, ei türklastele ega tütarlastele," 
wastas koshewõi, kuna ta kõikumata külmal meelel piibu jälle 
suhu pistis.

„Miks siis mitte?"
,M meie sultanile oleme tõotanud, tehtud rahu mitte 

rikkuda."
„OH, see ou aga üks uskmata! Ja Jumal ja püha kiri 

kässiwad, uskmatade peale sõdima minna."
„Meil ei ole seks nüid mitte õigust. Poleks meie mitte 

oma püha usu juures mandunud, siis ehk oleks weel wõimalik; 
aga nüid ei lähe, nüid on wõimata."

„Kuida nii wõimata! Kuida sul see mõttesse tuleb, ütelda, et 
meil seda õigust pole? Mul siin praegu kaks poega, mõlemad noored, 
kumbki pole weel korda sõjas olnud — ja sina, ütled meil ei ole seks 
õigust, — jõetagused ei tohtiwad oma waenlase wasta sõtta minna."

„No kui ei tohi, siis ei tohi, ja kui ei lähe korda, 
siis ei lähe."
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,,Aga see läheb küll korda, et kasaka-mõim asjata raisatud 
saab, et inimene kui koer otsa saab, ilma üht tubli tegu korda 
saatmata, ilma oma isamaale ehk kristliku kogudusele kuidagi 
kasuks olemata? Mispärast meie siis õige elame. — Seleta see 
mulle ära. Sina oled üks mõistlik inimene, ega nad ilma asjata 
sind koshewoiks pole walitsenud. Noh siis ütle mulle, miks m'e elame?"

Koshewoi ei annud selle küsimise peale mingit wastust. 
Tema oli üks kõwa peaga kasakas. Kaua aja wait-olemise 
peale ütles ta wiimaks:

„Ja kõige sellegipärast ei saa sõjast midagi."
„Ei saa sõjast midagi? kordas Taras."
,,Ei."
„Et ep siis ole sedasarnast sugu mõteldagi?"
„Mitte mõteldagi."
„Oota, sa wanajuuda suutäis!" urises Bulba iseeneses. 

„Sa vead minust midagi kuulma ja tundma!"
Ja selle nõuuga et koshewoile kätte maksta, tõttas ta minema.
Kui La nüid oma ühe ja teise sõbraga selle üle oli rääki

nud, kutsus ta kõik neid üheks joogi-piduks kokku, ja kui kasa
kad siin natukene purju oliwad saanud, läksiwad nad otse kohe 
senna platsi peale, kus ühe posti külge trummid oliwad siutud, 
mille peale löödi, kui rahwast nõuu-pidamiseks ehk mõne tähtsa- 
asja kuulamiseks kokku taheti kutsuda. Et nad trumminuiasid 
kohe üles ei leidnud, mida trummi-lööja ikka oma teada hoidis, 
sellepärast wõttis igaüks ühe kepi ja andsiwad trummidele pihta. 
Kõige esimene, kes selle kära peale sinna ruttas, oli trummi-lööja 
ise, üks pitk mees ühe ainsa silmaga, ja ise praegu weel 
üsna unine.

„Kes tohib trümmisid puutuda?" karjus ta.
„Pea suu! wõta oma trumm ja pauguta, kui kästakse!" 

wastasiwad purjus peaga pealikud.
Trummi-mees tõmbas ruttu nuiad taskust, mida ta kohe 

ühes oli toonud, sest et ta küllalt teadis, mis niisuguste haka
tuste ots oli. Trumm põrises — ja warsti hakkasiwad 
jõetagused platsi peale koguma. Kõik seadsiwad ennast ringi
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trummi-lööja ümber, ja kolmandama põristamise järele tuliwad 
wiimaks pealikud: koshewoi oma nuiaga, mis tema ameti auu 
tunnistas — kohtumõistja oma wäe pitseriga, kirjutaja oma 
tindipotiga ja jessaul oma pitka kepiga.

Koshewoi ja teised peamehed wõtsiwad omad mütsid peast 
ära ja nikntasiwad kummardades igale poole kasakatele wastu, kes 
käed puusas, uhkeste paigal seisiwad.

Mis tähendab see kogumine? Mis on teie soow, herrad? 
ütles koshewoi.

Hüüdmised ja kära keelasiwad teda edasi rääkimast.
„Pane nui maha, pane nui maha, sina põrgu poeg! Kohe 

pane nui maha! Meie ei taha sind enam!" hüidsiwad mitmed healed.
Aga mitmed korteri ehk küla-konnad, kes joobnud ei olnud, 

näitasiwad teisiti mõtlewad ja praeguse koshewoi poole hoidwat. 
Aga warsti oliwad kõik, niihästi kained kui purjus olejad, rusika- 
wõitlust hakkanud. Kisa ja kära oli üleüldine.

Koshewoi tahtis küll esite kõnet pidada; aga et ta küllalt 
teadis, et see palamaks saanud, ülemeelne hnlk temale pea elu 
kallale wõiks halkata, mis sarnastel kordadel ikka ette oli tulnud, 
sellepärast kummardas ta sügawaste igale poole ümber, pani 
nuia maha ja kadus hulga sekka.

„Kas meid ka, herrad, käsite meie ametümärkisid maha 
panna?" küsisiwad kohtumõistja, kirjutaja ja jessaul, peaaegu 
ju wäepitserit, tindipotti ja walget keppi mahapanemisel.

„Ei, jäege!" hüüti neile hulga seast wastu. Meie tahame 
aga koshewoid ära ajada; tema on üks mana naene, ja meie 
tarwitame üht meest koshewoiks."

„Keda t'e siis tahate koshewoiks walida?" küsisiwad pealikud.
„Kukubenkot!" hüüdsiwad mitmed.
„Meie Kukubenkot ei taha!" karjusiwad teised; „tema on 

weel liiga noor, on weel kõrwatagusedki märjad."
„Naaskel peab atamaniks*)  saama," hüidsiwad jälle mõned 

teised healed. „Meie tahame Naasklid koshewoiks teha!"

') Ataman: kasakate eestwedaja.
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„Oma nina mööda peate teie mõne naaskli saama!" karjus 
enamiste kõik hulk mandudes. „Mis kasakas see on? Tema 
warastab kui mõni tatarlane, see koera poeg. Paganale minge 
oma joobnud Naaskliga!" -

„Borodati siis! Walitseme Borodati omaks koshewoiks!"
„Borodatit meie ei taha! Minge wanapagana wanaemale 

kõige oma Borodatiga!"
„Karjuge Kirdjaga nime wälja!" sosistas Taras Bulba 

mõnedele kõrwases.
„Kirdjaga! Kirdjaga!" karjus hulk.
„Borodati, Borodati! — Kirdjaga, Kirdjaga! — Naaskel! 

Kuradile minge Sshiiloga! — Kirdjaga!" Nõnda hüiti kära ja 
müraga läbi segamine.

Kõik need kandidatid, kes oma nime kuulsiwad hüitawad, 
astusiwad kohe hulga seast wälja, et keegi süidi ei wõiks tõsta, 
nagu aitaksiwad nad ise oma walimist.

„Kirdjaga, Kirdjaga!" hüiti nüid kõwemine weel kui enne.
„Borodati!" anti wastuseks.
Asi sai wiimaks rusika wõitlemise peale jäetud ja Kirdjaga 

poolne hulk wõitis. .
- „Tooge Kirdjaga siia!" hüiti kohe.

Arwata kümme meest astusiwad kohe hulga seast minekule. 
Mõned nendest aga oliwad nii joobnud, et waewalt jalul wõisiwad 
seista. Läksiwad mehed otse Kirdjaga juurde, temale teatama, 
et teda koshewoiks oli walitud.

Kirdjaga üks õiete wana, aga wäga mõistlik kasakas, oli 
ju ammu oma korterisse tagasi läinud ja näitas, nagu ei teaks 
tema midagi sest, mis oli sündinud.

„Mis asja pärast t'e tulite mu herrad? Mis on teie 
soowimine?" küsis ta. , .

„Tule, meie oleme sind koshewoiks walitsenud."
„Kuulge mu palwet, herrad, ja jätke mind rahule. Kuida 

oleksin mina selle aun wäärt! Kuida wõiksin ma koshewoi 
olla! Seks ei ole mul mitte küllalt mõistust, et üht sarnast 
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ametit pidada. Nagu nüüd kõiges kasaka-wäes minust paremat 
meest poleks leida olnud!"

„Oh, mis, tühi lori!" karjusiwad kutsujad.
Kaks nendest wõtsimad tema kätest kinni, ja mehe wastu 

panemisest hoolimata wiidi tedu wiimaks platsi peale, ikka peale 
wandumistega ja ka weel rusika löökidegagi.

„Kus sa lähed, wõrukael! Wõta auu wastu, kui sulle 
pakutakse, sina koerapoegi"

Sedawiisi wiidi Kirdjaga kasaka kogu ette.
„Waatke, herrad!" hüüdsiwad tema toojad kõige hulgale, 

„kas olete rahul, kui see kasakas meie koshewoiks saab?"
„Kõik rahul!" karjus hulk, ja weel kaua helisesiwad need 

hüidmised üle wälja.
Üks peamees wõttis nuia ja pakkus seda uue walitsetud 

koshewoile kätte.
Pruugiks olewa wiisi järele pani Kirdjaga hakatuses wastu, 

seda wõtmast. Pealik pakkus teist korda, Kirdjaga ei wõtnud nüidki, 
alles kolmandal korral wõttis mees wiimaks nuia wastu.

Kõik kogu hakkas rõõmul karjuma, ja uueste kajas wäli 
kasakate healtest wastu.

Siis astusiwad kesk rahwa seast neli kõige wanemad ka
sakat, halli kihw-habemetega ja halli juukstega, wälja — (wäga 
wanu kasakaid Sshätsas ei olnud, sest iialgi ei surnud jõeta- 
gune loomuliku surma). Nad wõtsiwad igaüks pihutäie mulda, 
mis praegu kauase wihma järele puhas pori oli, ja paniwad 
Kirdjagale pähe. Märg pori jooksis tal peadmööda maha — 
üle otsaesise, kihw-habeme ja kuue ja määris kõik ta näo ära. 
Aga Kirdjaga jäi rahul seisma, ei liigutanud paigastki ja tänas 
kasakaid temale' näidatud auu eest.

Nõnda lõppes see käratsew walimine, mille üle wist küll 
keegi suuremat rõõmu ei tunnud kui Bulba. Esiteks, et ta 
sellwiisil endise koshewoile oli ninaprilli mänginud, ja siis, et 
Kirdjaga tema wana seltsimees oli, kes temaga ühes maal ja 
merel sõja-käikusid oli teinud ja ühist waewa, häda ja ras
kusi näinud.
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Hulk lahkus ühest ära, et oma tänast walimise pidu pidada, 
ja hakkas ka pidu, mille sarnast Ostap ja Andreas iialgi polnud 
näinud. Wiina-majad saiwad ära riisutud; mõdu, gorilka, 
õlle — kõik wõtsiwad kasakad ilma maksmata. Ja kõrtsmikud 
oliwad weel südamest rõõmsad, et eluga peasesiwaö.

Kõjk tulew öö läks kisa ja lauludega mööda, mis kasakate 
sõja- ja wägimehe tegusid kiitsiwad, — ja ülestõuseni kuu 
waatas waikseste maha ja nägi muusekantisid banduraga, toröaga 
ja balalaikaga läbi uulitsate rändawat, kes muu lauludega ühes ka 
kiriku laulusid laulsiwad, mis Sätshas JuMala teenistuseks ja 
ühtlasi ka suurte tegude mälestamiseks ja auustamiseks pruugiti.

Wiimaks hakkas wiin ja wäsimus päid ja mehi allaheitma. 
Seal ja teal nähti purjutajaid maa peale langewat. Siin 
hoidis üks kasakas südame liikumisel ja õrnusel, ja ka otse 
nutteski oma seltsimehe kaelast kinni, — ja nõnda langesiwad 
nad käsi käes maa peale maha. Seal jälle weeretas ennast terwe 
hulk ühes koos maas; mõni kõige tugewam nende seast istus 
ja ajas weel tükk aega pool arusaadawaid juttusid; aga wiimaks 
sai wäsimus ka tema üle wõitu, — ka tema langes maha, ja 
kõik Sätsha uinus sügamas unes.

Neljas peatükk.

Kohe teisel päewal pidas Taras Bulba uue koshewoiga 
nõuu, kuida jõetaguseid ühe ehk teise ettewõtmisele saada.

Koshewoi oli üks tark, kawal kasakas, kes oma jõetaguseid 
läbi ja läbi tundis. Tema hakkas nõnda:

„Wannet rikkuda on wõimata, päris wõimata."
Ja natukese aja waikse mõtlemise peale lisas ta juurde:
„Jah, täitsa wõimata. Ei meie wannet riku; aga meie 

tahame muul wiisil midagi wälja mõtelda. Tee aga et 
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rahwas kokku tuleb; mitte minu käsu pärast, maid muidu ise
enese wabast tahtmisest. Teie teate ju wäga hästi, kuida seda 
tehakse. Ja siis tulen mina ja teised pealikud kohe ruttu plat
sile, nagu ei teaksime millestki."

Weel ei olnud tundigi pärast seda rääkimist mööda, ja 
juba põrisesiwad jälle trummid. Ja silmapilgul oliwad pool 
purjus ja ettemõtlemata kasakad koos.

Tuhanded kasaka-mütsid paistsiwad kui mets platsis. Igalt 
poolt kuuldus küsimine:

„Mis asi see on? — Mikspärast kutsutakse meid kokku?
— Miks lüiakse trümmisid?"

Keegi ei teadnud wastuft. Aga wiimaks oli siin ja seal 
nurga pool sõnu kuulda, nagu: „kasakate wõim ja wägi saab 
asjata ja kasuta raisatud. — Ei midagi tegemist, ei enam ühtegi 
sõda." — Pealikud on wedelema hakkanud; nad ei märka 
enam midagi näha, rasw ajab neil ju silmadki kirjuks! — Ei, 
seda näeb igaüks, mailmas ei ole enam mingit õigust!"

Teised kasakad kuulasiwad esite sõna lausumata pealt, ja 
ütlesiwad siis wiimaks oma korda:

„Jah ongi tõsi, maailmas pole enam õigust olemaski!"
Pealikud oliwad otse imestand sarnatseid sõnu kuuldes.. 

Wiimaks aga astus koshewoi ette ja rääkis:
„Kas lubate mind üht kõnet pidada, teie herrad jõe

tagused?"
„Aäägi!„
„Minu kõne tuleb sest, mu herrad jõetagused, et paljud 

teie seast — ja teie teate seda ehk ise paremini kui mina — 
poodi juutidele ja nende sarnastele nii palju wõlgu on, 
et keegi pagangi enam laenata ei laha. Peale selle on ka sest 
sagedaste kõnet, et siin palju noori pvissa on, kes weel kunagi 
oma enese silmadega pole näinud, mis nii nagu sõda ka on, 
kuna ometi iga noor inimene, — teie ise teate seda kõige 
paremine, mu herrad, ilma sõjata elada ei wõi. Mis kasaka- 
mees see on, kes weel ühtki uskmatat pole maha löönud?"

Tema räägib hästi, mõtles Bulba.
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„Aga ärga mõtelge, herrad" — rääkis koshewoi edasi — 
„et mina seda kõik rahu rikkumise pärast ütlesin, ei, selle eest 
hoidku mind Jumal! Ma räägin aga nagu muidu sest nii. 
Ja pealegi on Issanda tempel siin meie juures ühes niisuguses 
korras, et otse patt on ütelda, kuida meie jumalakoda wälja 
näitab. On ju palju aastaid mööda, kuna Sätsha ikka Jumala 
armu läbi seisab, aga ikka kuni seni ajani ei ole mitte üksi 
wäljas poolne kirik — ei, maid ka kiriku seeski on pühad vildid 
puhas ilma ehteta. Ükski ei mõtle selle peale, et neile hõbedasi 
riideid walmistada laska. Juhtumise kaupa on nad aga seda 
saanud, mis üks ehk teine kasakas neile testamendis päranduseks 
on jätnud; ja need oliwad kõhnad anded, sest et mehed eluajal 
kõik oliwad ära joonud. Nõnda siis — ei pea ma oma kõnet 
küll mitte seks, et teid sõtta ärritada uskmatade peale', sest meie 
oleme sultanile rahu tõotanud, ja i'ee oleks suur patt, seda 
rikkuda, sest meie oleme oma püha usu juures mandunud."

„Mis pagana tühja lori ta ajab seal?" ütles Bulba 
tasakeste iseeneses. .

„Nõndap näete nüid, see on wõimata, sõda ette wõtta; meie 
rüitli auu ei luba seda. Aga nüid kuulge, mis mina omas 
rumalas peas mõtlen: Meie õige tahame mõned noored mehed 
üksi oma pead mööda ^paatidega wälja laska minna, ja wõiwad 
nad siis Antolia rannamaid nagu natuke ka waatamas käia. 
Tuleb neil seal uskmatadega hambaid wahetada: mis meie senna 
wõime parata. Aga rahu jääb meie poolt rikkumata.

„Wii meid senna, wii meid kõik senna!" hüiti igalt 
poolt. „Meie oleme kõik malmis, oma usu eest surema."

Koshewoi ehmatas. Temal ei olnud sugugi seda nõuu, et 
kõik jõetaguste laagrit jalule kutsuda, tema teadis, et wõimata 
oli, sellwiisil rahu rikkuda.

„Lubate, herrad, et ma weel mõned sõnad räägin?"
„Küllalt, küllalt!" karjusiwad jõetagused. „Sina ei wõi 

midagi enam paremat ütelda, kui sa ju ütelnud oled."
„Kui nõnda on, peab teie tahtmist mööda sündima. 

Mina olen teie tahtmise alune. On tuttaw asi, ja pühas 
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kirjas seisab kirjutatud: Rahwa heal ou Jumala heal. See on 
wõimata, mõnd mõistlikumat ja paremat nõuu leida, kui seda, 
mis terme rahwas on wälja mõtelnud. Aga üht asja pean ma 
teile weel ütlema. Teie teate, herrad, et sultan seda rõõmu 
käiki, mis meie poisid nüid julgemad ette wõtta, mitte karistamata 
ei saa jätma. Aga seni wõiksime meie ka küll jälle uue mäega 
malmis olla, nii et meie kellegi eest ei pruugi karta. Aga meie 
äraolemise ajal wõiks ehk tütarlastele kergeste mõttesse tekkida, 
meie kodumaa kallale tulla. Kui eht türgi koerad, ei julge nad 
mitte meile otse silmi waadata ja meie elumajadesse tungida, nii 
kaua kui peremees kodus on; aga nad hammustawad Lagast kan
dadesse ja hammustawad kõwaste. Ja siis weel, kui ma tõtt 
pean ütlema, meil ei ole paatisid ja ka mitte niipalju püssirohtu 
tagawaraks, et kõik wälja wõiksime minna. Aga siiski olen ma 
kõigeks malmis, mina olen teie tahtmise Leender.

Kumal hetman jäi mait. Hakati üksiku hulkade kaupa järale mõt
lema ja kokku rääkima; kõikide külakondade peamehed pidasiwad oma 
keskes nõuu. Õnneks ei olnud nende seas mitte palju joobnuid, ja 
sellepärast tuliwad wiimaks kasakad oma arwamistes nii kaugele ühte, 
et nõuuks wõtsiwad, oma juhataja targa nõuu järele teha.

Kohe läksiwad mõned rahwast teisele poole Dnjeperi kaldale, 
kus salajates ja juurdepeasmatades marjukohtades, jõe põhja 
all ja pilliroos, sõja kassa ja üks osa waenlaste käest ära wõe- 
tud sõjariistu hoitud oliwad. Kõik teised ruttasimad lootsikuid 
järele katsuma ja sõjakäigi tarwis korda walmistama.

Silmapilgul kubises kõik jõekallas täis rahwast. Üks 
Loosikond puusepasid tõttasiwad jookstes seie. Kõik päewitanud 
pruuni nägudega jõetagused oma tugewate õlade, halli ja 
musta kihw-habemete ja tugema säärtega seisiwad üles kääri
tud pükstes kuni põlweni mees ja tõmbasiwad tugema köitega 
oma laewu jõkke. Teised wedasiwad kuiwe palkisid ja muid 
tarwi puid juurde. Ühes kohas löödi lootsikuid laudadega, 
teises kohas pöörati neid ümber ja tõrmati; siin siuti, nagu 
kasakatel wiis oli, paatide külje peale pilkasi pilliroo- ja luha 
kubusid, et mere lained paati nii kergeste ei saaks ära neelda; 
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sealt natuke maad edasi saiwad pitku jõe-kallast puuhargid püsti 
löödud ja mask kallates pigi ja torma keedetud. Wauemad 
ja targemad, kes enam näinud ja käinud, õpetasiwad nooremaid. 
Kõigelt poolt kuuldus tööliste wasardamine, hüidmine, kõik jõe
kallas oli täis liikumist.

Sell silmapilgul tuli teiselt poolt jõge üks suur paat näh
tumale. Seal sees olewad inimesed näitasiwad ju kaugelt kätega 
märki andes. Need oliwad kasakad, aga puhas katkenud kuubedega. 
Ja kõik nende üleüldine ülikond — mõnel nende seas ei olnud 
muud kui räbalas särk seljas ja piibukene suus, — näitas, et 
nad ühest suurest õnnetusest oliwad põgenema saanud, ehk et nad 
joonud oliwad, kuni neil need närud aga ihu peale jäenud.

Üks neist, üks madala poolne, laia pihadega kasakas, 
arwata wiiekümne aastane, astus nende hulgast wälja ja sei
sis lootsiku ees otsas. Tema karjus ja näitas käega kõigist 
teistest kõwemine. Aga töömeeste koputamise ja kära pärast 
ei saadud tema sõnatest õiete aru.

„Mis asi toob teid seie?^ küsis koshewoi, kui sõiduriist 
kaldale oli saanud.

Kõik töötegijad jätsiwad oma töö seisma, wõtsiwad kirmed 
ja peitlid õlale ja waatasiwad oodates pealt.

„Üks õnnetus," hüüdis see paadi ees otsas seisaw, töntsjas 
kasakas.

„Missugune õnnetus?"
„Kas lubate mull rääkida, jõetaguse herrad?"
„ Räägi!"
„Ehk mast tahakside parem oma nõuukogu kokku kutsuda?"
„Räägi, meie oleme kõik siin."
„Kas Leie siis midagi sest ei ole kuulnud, mis Ukränis 

sünnib?"
Mis seal sünnib siis?" küsis külakonna pealik.
„Sina küsid, mis?" kähmas teine wastu.
„Näha on, tatarlane on teil kõrwad kliistrega kinni top

pinud, et teie enam midagi ei kuule."
„No, siis räägi mis seal sünnib."
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Seal sünniwad nüüd niisugused asjad, mis weel silm iial 
pole näinud, sest saadik kui sündinud ja ristitud oleme.

„Aga, räägi ometi siis, mis asjad seal on, sina koerapea!" 
karjus üks hulga seast, kes enam ei näinud kannatada wõiwad.

„Nüid on ju niisugused ajad käes, et praegu ka meie pühad 
kirikud enam meie päralt ei ole.

„Kuida siis nii?"
Need on nüid juutide kätte renditud. Ja kui juudala

sele mitte ju ette wälja ei saa maksetud, siis on seal sees ju- 
malagi teenistus wõimata."

„Mis sa hullu juttu luiskad?"
Ja kui see pagana ärawannutud juut oma roojase käega 

püha hostia ehk altari leiwa peale mitte luba andmiseks üht 
märki pole teinud, siis ei saa ka lihawõttidki jumala-armu 
wottes kirikus pühitseda."

„Tema waletab, mu herrad ja wennad! See on ju puhas 
wõimata, et üks roojane juut püha leiwa peale märki teeb."

„Kuulge, ma tahan teile weel teisi asju ütelda! Katholiki 
waimulikud mehed ei sõida kõigel Weike-Wenemaal enam muidu 
kui aga tarataikas*).  See ei oleks küll miski õnnetus, et nad 
tarataikas sõidawad; aga see on õnnetus, et nad mitte hobusid, 
waid õigeusulisi kristlasi senna ette panewad. Kuulge, ma saan 
ka teile meel teisi asju rääkima! Juba on kuulda, et juudi 
naesed hakkawad meie waimuliku meeste kiriku-riieiest enestele 
hilpusid õmblema. Niisugused asjad sünniwad nüid Weike-We
nemaal, mu herrad! Ja teie istute siin rahul Sätshas ja pur- 
jutade, ja nagu näha, on tatarlane teile nõnda hirmu sisse 
ajanud, et teil enam silmi ega kõrwu pole ja midagi enam ei 
kuule ega näe, mis ilmas sünnib."

*) Tcrataika: weikene pitkakas Kasaka-wanker.

Taras Bulba.

„Küllalt, küllalt!" ütles tema jutu wahele koshewoi, kes 
seni ajani maha löödud silmadega paigal oli seisnud, nagu ka 
kõik teised jõetagused, kes tähtsa asjade juures iial ennast esi
mese meeletungimiie alla ei annud, waid mait olla püidsiwad. 

4
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et sõna lausumata oma põlgtust ja wihameelt koguda. „Kül- 
lalt! Nüid tahan mina omalt poolt sõna rääkida. Ja teie ise 
— missugune kurat on siis teie hetmani seljas sõitnud! Mis 
teie ise tegite? Ei olnud teil mast mõeku? Miks lasksite nii
suguseid riiwatumaid asju sündida.

„Missaü!led — miks meie niisuguseid riiwatumaid asju oleme 
sündida lasknud Seda oleksite pidanud aga ka teie ise proowima, 
kuna nii meie peale süid annate; teate ka, et poolaklasi terwe 
wiiskümment tuhat oli!? Ja siiski — mis patust salata? — 
ka meie seas oli argu koeri, kes nende usku wastu wõtsiwad."

„Ja teie hetman, teie pealikud — mis tegiwad need?"
„Meie pealikud on teinud, mille eest Jumal iga meest 

wõtku hoida."
„Mis siis?"
Meie hetman on Warshawis ühe waskse härja ees ära praa- 

ditud ja meie pealikude käsi ja päid on laatade peal ümber 
weetud ja rahwale näidatud. See on, mis meie peamehed 
enesiga on sündida lasknud.

Kõige kasakate hulgale läks see wäga südamesse. Esiteks oli 
kõigel jõe-kaldal sügaw waiksus, sellesarnane, nagu tormi ees käib. 
Aga siis tõuusis kogu paigas kõwa karjumine ja hüidmine.

„Mis! Juutide käes ristiusu kirikud rendi peal! — Katho- 
liki papid panemad õigeusu kristlasi wankri ette! — Mis, kas 
seda peame sündida laskma, et niisuguseid hirmsaid tegusid Wene- 
maa pinna peal keetserid wõiwad teha! Nõnda tohitakse eest- 
juhatajate ja hetmanidega ümber käia! Ei, seda ei pea olema, 
seda ei pea olema!"

Niisugused kõned käisiwad ühelt ja teiselt poolt. Jõetagu
sed oliwad mässamas wihas, hakkasiwad oma wcge ,

See ei olnud mitte enam ühe kergemeelse rahwa /nmü 
need pitkaldased, tugewad loomu meeled ei wõti.ud . ker
geste tuld; aga kord kuumaks saanud, pidas seestpidme palawus 
kaua ja kõikumata mastu.

„Poome kõige pealt kõik juudi pesakonna Es! oliwad 
healed rahwa hulgast kuulda; „et nende naesed meie kiriku 
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waipadest enam omale hilpusid ei õmble! — et nad püha 
hostia üle enam oma märki ei saa teha! Uputame nad kõige 
kupatusega Dujeperisse."

Need, mõne ainsa sõnad süttisiwad wälgu kiirusel kõikide 
pähe, ja kõik hulk tormas alewisie, et juutisid puhas otsa teha.

Waesed Jsraeli lapsed, kes hirmuga oma muidugi wähese 
mõistuse oliwad kautanud, peitsimad ennast tühja haamidesse ja 
ahjudesse, jah, nad pugesiwad koguni oma naeste riiete alla. 
Aga kasakad mõistsiwad neid igast kohast leida.

„OH, kõige armsamad herrad," karjus üks pitk kuiwetand 
juut, oma häda-wiletsat nägu oma seltslaste seast wälja siruta
des, „oh kõige wägewamad herrad, lubage aga meile ühte ainu
kest sõnakest ütelda, ühtainukest. Meie tahame teile midagi üles 
rääkida, mida meel keegi pole kuulnud — üht nii tähtsat asja, 
et mitte wälja üteldagi ei jõua, kui tähtjas ta on."

„Olgu peale, laske teda rääkida!" ütles Bulba, kes koh
tualust ikka ja igatahes sõnale laskis.

„Kõige auusamad herrad," rääkis juut, „niisugusid her- 
rasid pole meel iialgi olnud — Jumala eest, ei iialgi! Nii- 
sugusid häid, heldeid ja wahwaid herrasid ej^ ole M.el iial ilma 
peal olnud!" L tziki. L

Heal jäi mehikesel kinni ja ta ise w!kk!W"Ml
„Kuida wõiks see wõimalik olla, et meie jõetagustest 

alwa peaksime mõtlema! Need ei ole ju sugugi meie seast ega 
meie sarnatsed, need, kes Weike-Wenemaal kirikuid on rentinud — 
Jumala eest, need ei ole mitte meie sugu! Need ei ole kellegi 
juudid — pagan teadku, mis nad on — see on üks niisugune 
selts ja seeme, niisugune sugukond, et muud kui sülita peale ja 
wiska ära! Need meiemehed siin saamad teile sedasama ütlema. 
Eks ole tõsi, Salomon? Eks ole tõsi, Samuel?" ,

„Jumala nimel, sinul on õigus! hüidsiwad Salomon ja 
Samuel, mõlemad ise räbalatesse mässitud ja kahwatanud kui 
lubjatud sein.

„Weel iialgi," rääkis pitk juut edasi, „ei ole meie teie 
waenlasega läbi käinud, ja katholiklastest ei taha meie midagi 

4--'
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teadagi — pagan tehku nendega tegemist! Jõetaguste-meestega 
oleme meie kui rvennad. ..."

„Mis, jöetagused pearoad teie wennad olema!" hüidis 
üks hulga seast. „Selle peale ärge lootke ühtegi, teie ära- 
mannutud juudid! Dnjeperisse nendega, mu herrad! Uputame 
kõige selle sugukonna!"

Need sõnad andsiwad jäledat märki. Kasakad haarasirvad 
juutisid kinni ja hakasiwad mette wiskama. Kaebaw karjumine 
ja palumine helises igalt poolt; metsikud jöetagused naer- 
siwad aga suure healega, kui juutide kingis ja sukis jalgu 
ülewel õhus nägiwad siplemas.

See õnnetu rääkija, kes iseenese ja oma wendade kaela
niisugust õnnetust oli tõmmanud, kiskus ennast kahwtani seest
lahti, mille tiiwa pidi teda ju kinni cli wõetud, — tema wõt-
tis, oma kirjusakilise kamsuli mäel, Bulba põlmede ümbert kinni 
ja hakkas hädasel healel paluma:

„Kõige kõrgem, kõige-üli-mägewam herra, mina olen ka 
teie wenda, kadunud õnnist Doroshit, tunnud! Tema oli kõige 
mapram sõjamees Weike-Wenemaal, — kõrge rüitlide õis. Mina 
andsiu temale kaheksasada zechinit*),  kui temal ennast türgi 
wangist lahti oli osta."

*) Türgi kuldraha, mitmesugu hinna suuruses.

„Sina tundsid minu wenda?" küsis Taras.
„Jumala eest, mina tundsin teda! Tema oli mäga auusa- 

meelne herra!"
„Ja kuida on sinu nimi?"
„Jankel!"
„Hea," ütles Taras.
Ja kui ta natukene oli järele mõtelnud, pööras ta kasa

kate poole ja ütles:
„Saab meel aega küll olema, seda juuti üles puua, kui 

tarwis on, — nüid jätke teda minule!"
Ja nenoe sõnade peale talutas Taras juuti oma wankri 

juurde, mille körwaS tema kasakad seisimad.
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„Olgu nüid, roni senna wankre alla ja ära liiguta paigast. 
Ja teie, wennad, ärge laske mull seda juuti ära lipsata."

Selle peale läks ta platsi peale, kuhu ju hulk ammugi 
oli koguma hakkanud. Silmapilgul oliwad kõik paatide seadmise 
maha jätnud ja kaldalt ära tulnud, sest nüüd ei olnud enam 
mett mööda minemist, ward oli sõjakäik kuiwa maad mööda, 
ja mitte weesõidu riistad, maid wankrid ja hobused pidiwad 
walmis pandud saama. Nüid tahtsiwad kõik ühes minna, noor 
ja mana ja kõik oliwad koshewoi ja pealikute nõuu mööda ette 
wõtnud, poolakate wastu sõtta astuda, et kõik kurja, ja usu ja 
kasatate auu teotust neile kätte maksta, ja rvaenlase linnadest 
saaki saada, külad ja wilja wäljad maha põletada ja üle pea 
kõik ümberkaudist maad oma tegude auustusega täita.

Kõik walmistasiwad ja paniwad ennast sõjariistu. Koshewoi oli 
otse terme küindra' pitkemaks kasmanud. Ei olnud mees enam 
see endine ettemaatlik ja ühe talitsemata rahwa nõuu täitja; 
ta oli ülem juhataja, kelle molil mingid piiri polnud, oli oma 
arwamiste järele isewalitseja, kes aga ainult käsku anda mõistis, 
nagu näha. Endised oma tahtmist ja oma pead möö^a elawad 
mehed, need metsikud jõetaguse sõjamehed, seisiwad liikumata 
omas reas ja korras, hoidsiwad auupaklikult ja kartükult pead 
maas, ei julgenud silmigi üles tõsta, kui koshewoi käskusid andis, 

, — ja tema andis neid tasa, kärata, mitte ülepea ruttu, maid 
rahuliku, aga usina mõtlemisega, kui kunagi mana, sõjas täieste 
harinenud kasakas, kes mitte esimest korda küpse järele indlemi
sega oma asju korda ei olnud saatmas.

„Waadake ilusaste järele, maadake ette," rääkis ta, „et 
teil midagi ei puudu; pange hoolega wankrid korda ja katsuke 
oma sõjariistad läbi: ärge mõtke mitte palju riideid ühes: üks 
särk ja kaks paari pükse, üks pott pudruga — enam ei pea 
ükski kasakas ühes wõtma! Mis muidu tagawarkas tarwis, 
olgu mankri peal- Iga kasakas miigu kaks hobust enesega. 
Ka peawad kakssada paari härgi ühes saama wõetud; häkis- 
tes niägedes, jõekestes ja mädamaade kohal on meil neid tarwis. 
Aga kõige peolt olgu korda pidada, mu herrad, kõige pealt 
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korda? Mina tean, et teie seas rahwast on, kes aga rikka saagi 
peale loodawad, — ja kes mõtlemata meelel kallid südiriided 
lõhki kisuwad, et endale sukke teha. Maha jäägu niisugused 
kuradi harinenud miisid! Ärge koormake ennast mitte naeste 
riietega; wõtke aga sõjariistu, kui need head on, ehk tükatisi 
ja hõbedat, sest see wõtab mähe ruumi ja on igas kohas pruugitaw.

Aga kõige pealt meel üht, mu herrad! Kes ennast sõja
käigul joobnuks joob, sellega ei saa pikka juttu tehtud: kui 
koera lasen ma teda wankri külge siduda, olgu ta kes tahes, 
jah, oleks ta wõi kõige parem kasakas kõige mäe seast: ja seal 
saab ta kui koer maha lastud ja lindudele, llma matmata, roaks 
jäetud; sest kes ennast sõjas ära joob, ei ole kristliku matmise 
wäärt. Teie noored, kuulge igas asjas manade sõna! Kui 
mõni kuul Leid trehmab ehk mõni mõega hoop teid peast ehk 
kustki muust kohast haawab, ärge sest suurt hoolige: puistage 
üks laeng püssirohtu ühe klaasitäie wiina sisse, wisake see ühe 
lonksuga alla ja kõik on möödas — teil ei saa siis mitte pala- 
wikugi tulema, ja kui haaw wäga suur ei ole, pange kõige parem na
tukene sülega märjaks tehtud mulda senna peale; see waigistab were- 
jooksmift. Ja nüid töösse, poisid, töösse! Olge usinad, ilma 
siiski oma asju üle pea kaela tegemata.

Nõnda rääkis koshewoi, ja nii pea kui ta oma kõne oli lõpetanud, 
ruttasiwad kasakad kõik töösse. Terme Sätsha oli kaineks saanud; 
kuskil polnud mitte üht joobnud näha, nagu poleks neid iial 
kasakate seas olnudki.

Ühed parandasiwad wankri peidasid ja kodaraid ehk tegiwad 
uusi telgesid, teised kandsiwad toiduwara kastisid ehk pamwad 
sõjariistu peale; jälle teised tõiwad hobuseid ja härgi kokku. Igalt 
poolt müdises hooste trampimine, püsside minna naksumine, 
mida proowiti; mõekade kõlin, härgade möirgamine, täidetawate 
wankrite krägin, inimeste hüidmine ja karjumine — ja warsti 
wenis ju kasakate laager üle kõige wälja edasi.

Kui see liikuw laager wõi Labor, nagu teda kasakad nime- 
tawad, edasi liikuma hakkas ja Sätshast wälja jõuudis, pöörsiwatr 
kõik kose- ehk jöetagused ennast meel ümber.
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„Jumalaga, sa meie kõikide ema! ütlesiwad nad ühest suust. 
Wõtku Jumal sind kaitsta kõige õnnetuse eest."

Kui Taras Bulba alewist läbi läks, nägi ta korraga oma 
juuti Janklit, kes omale juba jälle telgi oli üles löönud ja 
tulekiwisid, püssirohtu ja mis muud meel sõjas ja teel tarwis, 
müia pakkus, — ka püilijahu ja leidagi.

„Ou selle juudile pagan sisse läinud? mõtles Taras 
iseeneses ja ligi astudes ütles ta: „Meeletu inimene, mis sa teed 
siin? Tahad sa siis mägise, et nad sind kui warblast maha lasewad?"

Palun wäga suurt armulist herrat, sest ei tähelegi panua ja 
ei ühelegi inimesele midagi ütelda. Kajakate-wankrite seas on üks, mis 
minu päralt on, minul on ka koorm. Mina toon kõiksugust tarwituse 
ja tagawara kraami ühes, mis kasakatele mäga tapwis läheb, ja teel 
tahauma seda kõige odawama hinnaga müia, niiodawaste kui weel iial 
keegi juut pole müinud; Jumala eest, see on tõeste tõsi, selge tõsi!"

Taras Bulba kehitas õla-nukkisi, ja juudide wisa loomu 
imestades, sõitis ta Laborile järele.

Wiies Peatükk.

Pea täitis hirm ja ahastus kõik lõune-õhtu poolist Poola
maad. Igas kohas kuuldi hüidmist: „Jõetagused tulewad, jõe- 
tagused tulewad!"

Kõik, kes põgeneda wõis, põgenes; igaüks jättis koda ja 
maja — kuida sealsel, kardetawal ajal wiisiks oli, kuna ei 
kindlusi ega lossisid poluud, kuna inimene, olgu kus tahes 
sündsaks arwatud kohas, ainult lühikese aja veale omale hõle- 
katusega urtsiku üles ehitas. Sest ta mõtles ja teadis, et ei 
maksnudki aega ega raha kulutada ja raisata kindlama elumaja 
ehitamiseks, mis ometi lühema ehk pitkema aja pärckst ümber 
hulkuwad tatari-rööwli hulgad ehk mõued teised ära häwitasiwad.
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Kõik hakkas liikuma. Üks wahetas omad härjad ja adra 
ehk hobuse mõne püssi wastu ümber, et kokku koguwate mäe 
ridades -vaenlasele wastu astuda; teine otsis siit ehk sealt marju 
kohta üles, ruttas senna oma loomadega ja wõttis ühes, mis aga 
ära weetaw oli. Mõningaid oli aga küll ka, kes kutsumata 
wõerusele tulejaid sõjariistadega wastu wõtsimad; aga suurem 
hulk põgenes ju enne eest ara. Kõik teadsiwad, et kerge töö ei 
olnud, selle metsiku, sõjas raudunud ja kängunud hulgaga lahingisse 
hakata, selle hulgaga, kes kasaka-wäe nime all tutaw oli, ja kes, 
ehk küll lahingi-korra ja kunstlikn liikumise seaduste poolest pudu- 
line, siiski lahingis ikka oma ette-arwatüd iseäralikku plaani 
hoidis ja sedamööda wõitles. -

Marsshimises Lungisiwad ratsalised pikamisi ja tähelepannes 
edasi, ilma oma hobuseid liia koormaga waewamata ehk wäsita- 
mata; jalgse rahwas kaincste wankritele järele, ja kõik laager 
liikus aga ööse edasi, kuna ta päewal puhkas, ja pealegi seisu
kohaks ikka tühised paigad ja wäljad walitses, mis sell ajal weel 
hoopis suuremad ja laiemad oliwad, kui nüid. Ceskuulajad wõi 
spionid saimad ikka ette saadetud, et teadusi tuua ja kuulda saada, 
kus oldi ehk kuhu minna. Ja nõnda tuliwad kasakad sagedaste 
kohtadesse, kus neid kõige wähem oodata teati; ühe korraga oli
wad nad siin — ja kõik jätsiwad elu jumalaga. Kuida sell 
hirmsal sõdade ja rahwaste wastastikku wihaajal poolakatel Weikese- 
Wenemaa rahwa wasru armu ega õiget inimese tundmist kõige- 
sugustes nuhtlustes ja rõhumistes ei olnud, nõnda ei olnud 
metsikutel kasakatel omas nõnda arwatud silm silma wastu kätte- 
maksmise tujus mingit inimese sarnast halastuse tundmist ja 
armu heitmist. Nerwed külad sarwad maha põletatud, loomad 
ja hobused, mis mitte ühes ei saadud wõtta, saiwad sealsamas 
paigas mahatapetud. Pealt nähes wõis arwata, nagu oleksiwad 
jõetagulased enam lusti pärast niisuguses meeletumas jahis, kui 
päris sõjariistade töös mehisel lahingi wäljal. Karwad tõusewad 
meil nüid jälestuse ja põlastuse pärast püsti, kui nende koledate ja 
hirmsate tegude peale mõtleme, mis kasakad kõikis paikas tegiwad.

Imejad ja suuremad lapsed tapsiwad nad ära, naestel 
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lõikafiwad nad rinnad küljest, ja mõnel harwal inimesel, kellele 
nad wabadust andsiwad, tõmbasiwad nad csite labajalust kuur 
põlwini naha maha, — ühe sõnaga: Kasakad tasusiwad kõik 
enda wastu enne tehtud wõlad jämedal wiisil ja iuetuma 
hinnaga.

Kui ühe kloostri prälaat ehk ülem kasakate liginemisest kuulis, 
saatis ta kaks munka neile wastu, laskis neile ütelda, et nad 
ennast ei olla mitte üles näitnud kui kohus ja õigus, sest riigi- 
walitsuse ja jöetaguste wahel olla rahu, ammu juba rahu ma- 
litsemas, ja nemad rikkuda sell wiisil oma tõotatud kohut ku
ninga kui ka iga rahmaste õiguse wastu."

„Ütelge selle piiskopile minu ja kõige jöetaguste nimel, 
wastas koshewoi, „tall ärgu olgu ka midagi karta, kasakad 
saawad aga omad piibud põlema pistma.

Ja warsti sai see kuninglik uhke kloster täieste tule 
roaks ja tema kenad põhjatu suured Gooti-wiisi ehitatud aknad 
waatasiwad nagu hirmsa wiha näul woolawa tulemere läbi 
alla. — — Põgenejade munkade, juutide ja nacste hulgad 
tältsiwad korraga kõik linnad, millel aga müirid ümber ja sõja- 
wäge sees oli.

Hiline abi, mis riigiwalitsus aeg ajalt saatis, ja mida 
aga mõni kõhn rügement loo poolest oli, ei leidnud kasakaid 
wahel ülesseki, ehk pani mõni kord kohe esimese kokku puutumi
sega nende eest oma kergejalgsete hobustega plehku. Juhtus ka 
wahel küll, et mõned kuninga wäe juhatajad, kes endistes lahin
gutes wõidurikkad oliwad olnud, nõuu wõtsiwad, oma wäge 
ühendada ja jõetagustele awalikult wastu astuda.

Niisugustes kokku puutumistes näitosiwad ennast meie 
noored kasakad ikka ees otsas, kes rööwida, riisuda ehk sõja- 
riistuta waeulasi wõita häbenesiwad, aga himust põlesiwad, 
et ennast manade ees wahwuses üles näidata, kuna nad mees 
mehe wastu ennast uhke, kiitlema poolakatega wahwuses mõetsi- 
wad, kes ennast oma toreda hobuste seljas laiutasiwad omas uhkes, 
kallis mundris, mille laiad käiksed tuule käes lehwitasimad; 
üli upsakad mehed iga pidi.
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See oli noortele meestele tusata ja rõõmus teaduse ja tarkuse 
kogumise põld; ja suurt saaki kogusimad nad siin igas wõitluses ka, 
nimelt palju hobuse raudriistu, mõeku ja püssa. Ühe luuga oliwad 
poisid meheks saanud ja taieste ümber muudetud nagu linnud, kellel 
sülede kaswamise aeg olnud. Nende näud, kes seni ajani nooruse peh
must oliwad tunnistanud, oliwad nüid kõwaks ja tugawaks saanud.

Wana Tarassil hüppas süda nähes, kuida tema pojad ikka 
esimestes wõitluste ridades oliwad. Ostapile oli sõda silma- 
nähtawalt päris ametiks loodud; see raske teadus näitas talle nagu 
ju kätkist saadik kätte määratud olewad. Ilma iialgi pead ja 
mdu kautamata ehk meelest segaseks saamata; külma merega, mis 
pea imeks arwata oli kahekümnekahe aastasest noorest mehest, 
nägi tema silm ikka ühe ainsa pilguga kõik häda, mis siit ehk 
sealt peale ähwardas tulla, kõik liikumise seisust ja olekut ja 
leidis silmapilgul asja üles, mille läbi hädast peaseda, kõrwale 
pöörda, aga temast nõnda kõrwale pöörda, et La seda häda pärast 
täiema ja suurema kindlusega ärawõita wõis. Juba hakkasimad 
kõik tema liikumised ja tema olu nagu mehist isienese tundmist 
ja kõikumata kindlust kõikide ees üles näitama ja igaüks tundis 
tema sees edespidist peameest ja juhatajat. Temal osi Lugem, 
kõwa ihu-kasu, ja tema ratsalise loomus ja maimu omanbused 
oliwad wälja kosunud kui wägewa lõwi mõim ja jõud.

„Oijäh, sest saab aega mööda üks tubli peamees," ütles 
mana Bulba; „Jumala eest, tubli peamees; jah, ja meel pealegi 
niisugune, kes omast isast palju ülekäib."

Andreas aga andis ennast, isegi arusaamata waimustusega ja 
wahwusega, puhas kõige elu ja hingega sõjakära muusikasse, 
kuulide ja mõega healde kätte. Tema ei hoolinud ega tahtnud 
ühtegi teada, kui wäga sõjamees wastase jõuudu ja kõmadust ette 
ära mõetma, arwama jn kaaluma peab ja siis selle järele oma 
wõimu tarwitama ja sell mõedul asja ette wõtma ehk jätma. 
Temale oli wõitlemine hulluks, meeletumaks lustiks. Nagu 
pühapäcmaks oliwad tema meelest need silmapilgud, kus wõit- 
lenune möllab, kus nägu palamusest kuumab, kus silmade ees 
kõik kirjendab ja wirwendab, kus pead senna ja tenna lenda- 
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wad ja hobu ja mees rähnatades maha langemad, kus tema 
kui joobnud oma läikima mõegaga läbi kuulide milina edasi len
dab, paremale ja pahemale poole enese ümber raiudes, ilma 
neid hoopisid tundmatagi, mis tema enese külge käiwad.

Mitmed korrad pidi isa Andreast täitsa imestama, kui 
nägi, kuida tema, omast liig wahwuse tuhinast edasi kistud, 
asja ette wõttis, mida keegi külma mereline järelmõtleja ei 
oleks usaldanud, ja omas meeletumas ülijulguses imet tegi, 
mida manad lahingis harunenud kasakadki imestamata ei saa
nud jätta. Wana Bulba imestas teda ka ja ütles:

„Näed, ka see on tubli sõjamees — kui teda aga pagan 
mitte ei wõttaks! Kui ta aga mitte sellega oma noort elu liig 
ruttu ei kautaks! Tema ei ole küll mitte Ostap, aga ka 
tema on tubli sõjamees!"

Nõuuks sai wõetud, et mägi otse Dubno linna peale pidi 
edasi tungima, kus — kuida kuulda — palju rahwast ja palju wa- 
randust olla. Pooleteise pääwaga oli tee kuni linna ette ära käi
dud ja ilma aimamata oliwad jöetagused korraga wärawate ees.

Linna rahwas aga oliwad ka nõuuks wõtnud, wiimse hingeni 
wastu panna; nemad tahtsimad parem platsides ja oma ma
jade ees uulitsates surra, kui waenlast oma müiridesse tulla 
laska. Kõrge mulla wall oli linnal ümber. Kus aga wall 
madal oli, seisis kiwine müir ehk maja nagu patarei asemel. 
Mitmes kohas seisiwad madalates müiri kohtades ka tamme- 
palkidest ehitatud tornid.

Sõjawäge oli linnas wäga kõwa hulk ja see hulk teadis, kui 
palju tähtsust tema kätte oli ustud ja mis tema wahwa mastu- 
panemine kaalus. Jöetagused hakkasiwad kõwaste wälimiste 
kindluste kallale, saiwad aga kibeda kuuli rahega wastu wõe
tud. Ka kodanikud ei tahtnud ennast kõrwale hoida ja astu- 
siwad suurel hulgal malli peale. Nende nägudest wõis ära 
näha, et nad kuni wiimse were tilgani wastu Lahamad seista. 
Ka naesedki wõtsiwad mastuwõitlemisest osa; ja kiwa, põlema 
pigiga toimisid ja hulk liima leudasiwad kasakatele pähä ja 
ajasiwad neil silmad pimedaks.
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Kindlustega ei teinud kasakad mitte heal meelel tegemist; 
mallide wastu tormata, see ei olnud mitte nende asi. Koshe
woi käskis sellepärast taganeda, üteldes:

„See töö ei ole ühtegi, mu herrad ja wennad; taganeme 
tükike tagasi. Aga mina tahan ärawannutud tatar ja mitte 
kristlane olla, kui meie neist üht ainust linnast põgenema laseme, 
ja kui koerad peamad nad senna kõi,k nälja kätte otsa saama."

Kui mägi tagasi oli taganenud, piiras ta linna kõwaste 
sisse, ja et kasakatel midagi teha ei olnud, häwitasiwad nad 
ümberkaudse maa ära, põletasiwad külad ja wilja wäljad 
maha ja ajasiwad oma loomade karja lõikamata wiljasse, mille 
rasked pead nii armsaste tuule ees kiikusiwad, — oli ühe 
wäga rikka aasta wägew wili, mis põllumehele rohkel andel 
tema töö waewa lubas tasuda. Ehmatusega nägiwad linnas 
olejad, kuida nende eluülespidamine ära sai häwitatud. Sell 
wahel oliwad ennast jöetagused, nagu Sätshaski, mitmesse 
korteridesse jautanud ja kõik linna kahekordse wankride wööga 
ümber piiranud. Nemad suitsetasiwad oma piipusid, waheta- 
siwad saagiks saanud sõjariistu üks ühega, mängisiwad kõiksugu 
õnnemängusid ja silmitsesiwad põrgulise külmawerega linna 
poole üles. Ööse tehti tuled laagrisse, ja igas korteris keetsiwad 
kokkad ilmatumate wask kateltega oma pudru; ja iga tule juurde 
seatud waht muretses, et laagris wäljast poolt häkist pealetule- 
mist ega õnnetust poleks karta.

Aga warsti hakkas jõetaguslastel omas tegewuse puu
duses ja kõige pealt omas sunnitud kainuses, mille eest neil ka 
enam mingit sõjariistate tööd osaks ei saanud, igawus peale. 
Mehed oliwad kõik kui uimased ja haiged. Koshewoi andis 
käsku ja luba, wäikest wiina osa poolt jagu suuremalt wotta, 
mis wahel ka ikka laagri elus ette tuli, kui mitte just kibedat 
ega kardetawat ettewõtmist ees ja käsil polnud. Noore rah- 
wale, ja isiäranis Taras Bulba poegadele, ei tahtnud see elu 
kuidagi meeltmööda olla. Kõige suuram igawus aga oli An
dreal, ja ta ei salganud seda ka sugugi.

„Sina oled üks tormpea," ütles tall Taras ikka; „pea 
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kanntust, kasakas, ja sina saad hetmaniks!^) See ei ole weel 
kellegi tubli sõjamees, kes palamas lahingis meelt ja mõistust 
ei kauta ja küll teab kuhu lüia ehk jätta, maid see on üks tubli 
sõjamees, kes ka tööta olekus iialgi igawusest ei hooli ega tunne, 
kõik pitkal meelel ära kannatab ja kord ettewõetud nõuu kuni 
otsani ja täieste korda saadab, tulgu mis tahes."

Aga tuline noormees ja mana habemik ei wõi ühes mõttes 
olla; oliwad kaks wastupidist loomu, ja sellepärast näitasiwad 
ennast kõik asjad teisele teist wiisi.

Wahe ajal oli Tarassi kodune wäekogu Towkatshi juha
tusel seie tulnud. Tema wäesalkade suurus oli peale nelja 
tuhande. .

Nende seas oli palju priitahtlikuid, kes ilma mingi kutsu
miseta otse oma tahtes oliwad seltsi löönud, kui kuulnud oliwad, 
mispärast sõda käsil.

Pealikud wõi jessaulid tõiwad Bulba poegadele ema õnnis
tust ja mõlematele ühe pühakujukese Kiierm kloostrist. Mõlemad 
wennad paniwad omale pühadkujud kaela ja saiwad tahtmata 
kurwameeleliseks oma mana ema peale mõteldes.

Missugust ettekuulutamist tõi neile see õnnistus? Wõitu 
waenlase üle ja siis rõõmust koju tagasi pöörmist saagi ja 
auuga, wäärt, et bandura lauljate laulud sest kiidaksiwad, — 
ehk aina . . . ? Aga, kes teab tulewikku ära! Kui sügisene 
udu, mis soost üles tõuseb, seisab ta inimese ees: ettenägemata 
lendawad linnud seal sees ümber, wäristawad oma tiibu ja ei 
tunne üks ühte teine teist, ei tuikene kulli, kull tuikest, ja keegi 
nendest ei tea, kui ligi ehk kaugel tema hukatus on . . .

Ostap wõttis jälle omad igapäewased toimetused käsile 
ja jäi warsti oma isa wäekogu sekka. Aga Andreas tundis, 
— ta ei teadnud isigi miks — iseäralikku südame rahutust. 
Kasakad oliwad praegu õhtust söönud; pime lautas omad tn- 
wad maa peale, — oli üks lõpmata ilus Juuli öö. Aga 
Andreas ei läinud oma korterisse, tall ei tulnud magamist

) Wanasõna. 
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meelegi; tahtmata wajus ta mõtetesse ja selle näitemängu sil- 
mitsemisse; mis tema ees näha oli.

Taewast saatsiwad lugemata tähtede hulgad oma tumedat 
walgust maha. Wäli oli kaugele igalt poolt wankrite hulgaga 
kaetud, mille peal Loiduwara ja waenlase käest saadud saak 
üles lautud seisis, wankride all rippusiwad panged tõrwaga. 
Sõiduriistade all ja kõrwal magasiwad jöetagused sirukil 
rohus. Mõnel oli kott pea alla pandud, teisel müts; mõnel 
jälle oli oma seltsimees peapadjaks.

Kasakate kõrwal oliwad mõek, püss, lühikene wasega löödud 
piip, raudse puhastamise nõela ja tulenõuudega. Suured härjad 
magasiwad walgendades ja kirjendades maas ja paistsiwad kaugelt 
waudates kui kalju tükid üks ühes kohas wälja peal laiali. 
Igalt poolt oli magawate sõjameeste norskamine kuulda, millele 
kaugemalt wäljalt täkkude hele hirnumine wastu hüidis, kes 
oma köies olemise pärast kannatumaks saanud.

Siiski ka suuri ja hirmsaid piltisid näitas see ilus Juuli 
öö. Ja see oli ümberkaudne põlewa külade tulekuma. Ühes 
kohas tõusis Lukeleek rahulikult wägewaste taewa wastu, teises 
kohas, uut toidust leides ja ühest häkisest tuulehoost uueste 
edasi kannetud, pragises ja keerles ta kuni kõrgele üles täh
tede poole, ja kaugele lendasiwad tema sädemed ja kustusiwad 
wiimaks kaugel taewa sõrwas. Teises kohas seisis kurwalt, 
nagu mõni tõsise näuga wana munk, üks poolest saadik ära 
põlemas klooster musta müiridega, iga uue tuuleõhkumise tõu
sul nagu wihaga oma suurust näidates. Natukene maad 
eemal põles kloosteri aed: oli nagu oleksiwad körwad selgeste 
puude pragisemist, mis suitsu wahelt aeg ajalt wälja pilkusi- 
wad, ära kuulnud, ja kui tuli paksust suitsust häkitselt üles lõi, 
walgustas ta sinika woswori karwal isewalgusega küpsenud ploomi
puu marju kloostri aias ja muutis kollased pirnid nagu kuldtukati- 
deks; läbi suitsema lehtede paistis müiri peal ehk puuoksates 
üks rippuw juudi ehk munga surnud keha, kes ühtlasi majaga 
otsa oli leidnud. Kõrgel üle tule keerlesiwad linnud, kau
gelt nähes kui hulk weikesi ristikesi kuldse lageda peal. —
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Ümber piiratarv linn näitas kõik uinumas olewad; tornid, 
majade katuksed, suuretükide kantsid ja müirid punetasimad 
waikseste kaugemalt paistma tulekahju kumast.

Andreas läks pitku kasakate ridasid edasi. Laagri tuled, 
mille ümber mähid seisiwad, mälkusiwad peaaegu kustumisel, 
mähid ise oliwad ennast une kätte annud, pärast seda, kui oma 
tasaka-isu Lugemaste saimad täitnud. Tema imetses seda suurt 
hooletust ja mõtles iseeneses: „See on hea, et kedagi kardeta- 
wat waenlast lähedal ja midagi karta pole."

Wümaks läks ta ühe wankri juure, astus üles ja heitis seliti, 
ristis käsi pea alla pannes. Aga La ei saanud und ja ta maatas weel 
kaua öösise taewa poole ülesse. See kumas nagu lahti löödud tema 
ees: õhk puhas ja selge; tähed, mis linnu teeks kutsutakse, wenisiwad 
mööna üle taewa wõlwi; kõik nagu igawese walguse sees ujumas.

Aeg ajalt uuustas Andreas kõik, ja esimene unewaipas 
kattis tema silmade eest taewast ära, siis paistis La aga uueste 
ja näitas ennast kõiges omas selguses.

Häkitselt märkas Andreas, nagu oleks üks imelik kuju, 
üks inimese nägu ennast ruttu tema silmade ees liigutanud. 
Mõteldes, et tall see aga unes ette tulnud oli ja kohe jälle kaduma 
saaks, lõi ta silmad lahti ja nägi, et tõeste üks kahwatand, 
ära kuiwanud inimese nägu ennast tema üle oli kummardanud 
ja temale kõwaste silmadesse wahtis. Pitkad, süsimustad juuksed 
rippusiwad sasis ühe hooletumalt ümber pea wisatud rätiku alt 
wälja; imelik silmade läikimine ja surnukarmaline kahwatus te- 
rawa näu peal wõisiwad pea üht waimu mõttesse tuua.

Andreas noppas tahtmata oma püssi ja hüidis pool kinni 
jäenud healega:

„Kes sa oled? Kui üks kuri maim, siis kau kohe mu 
silmade eest! Oled sa üks elaw inimene, siis aga oled sa õnnetu
mal ajal minuga nalja hakkanud, — mina lasen sind maha!"

Ilma wähematki mõstust andmata, pani see inimese-kogu 
sõrme oma huulde peale ja näitas seega wait olemist paluwat. 
Andreas laskis oma kätt sõjariistaga kõrwale langeda ja sil
mitses tähele pannes tema otsa. Pitkaist juuksetest, kaelast ja 
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pool katmata rindadest tundis ta teda üht naesterahwast olewad. 
Aga ta ei olnud Poola sugust. Tema pruun, kollakas nägu 
oli kahwatu ja kuiw; laiad palgenukkid seisiwad kokku langenud 
palest kõrgele wälja, ja kitsad silmad oliwad mandli wiisil pitka- 
kalt wälimise otsaga üles poole. Mida kauem teda Andreas 
silmitses, seda enam arwas ta teda enne kuskil näinud olewad. 
Wiimaks ei saanud ta ennast enam pidada ja küsiis:

„Ütle mulle, kes sa oled? Mulle näitad sa nagu wähe 
Luttawad nägu olewad? Olen ma sind kuskil näinud?"

„Jah, kahe aasta eest Kiiewis."
„Kahe aasta eest Kiiewis?" kordas Andreas, ;a katsus kõik, 

mis talle meel akademia elust meeles oli, läbi motell a.
Tema waatas weel kord terawaöte naesterahwa otsa ja 

hüidis siis korraga:
„Sina oled ju see tatari naesterahwas, wojewodi tütre 

teenija."
„Pst!" tegi tatarlase naesterahwas ruttu, oma käsi palu

des kokku pannes, kõigest ihust mürisedes ja igale poole ümber 
waadates, kas ehk Andreas oma häkilise hüidmisega kedagi ma
gamast üles polnud äratanud.

„Räägi, ütle! Mikspärast ja kuida sa seie oled tulnud?" 
ütles Andreas pool hinge tõmbamata ja sosisedes, mis seeftpidise 
liikumise pärast igal silmapilgul takistama jäi. „Kus on sinu 
käskijanna? Elab ta weel?"

„Tema on praegu siin linnas?"
„Siin linnas!" ütles Andreas häkitselt.
Ja waewaga sai ta ennast imestuse pärast kõma healega 

hüidmast tagasi hoida, ja tema tundis omale kõik werd korraga 
südamesse tungiwad.

„Mikspärast on ta siin linnas?"
„Sellepärast, et ka ivana herra siin on. Juba pooleteise 

aasta eest on ta Dubno linnas wojewodeks."
„Kuida käib sinu käskijanna käsi? On ta mehele läinud? ... 

Aga räägi ometi, sina imeline inimene! . . . Kuida käib tema 
küsi? ..."
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„Tema on ju kaks päewa ilma söömata."
„Mis!?"
„Ammu pole enam ühelgi inimesel linnas raasukest leiba 

— kõik söömad mulda."
Andreas jäi kui kiwistatud seisma.
„Minu käskijana on sind mallide pealt jöetaguste seas näi

nud ja ära tunnud. Siis ütles ta mulle: Mina senna ja 
ütle selle rüitlüc, kui ta mind weel mäletab, tulgu ta minu 
juurde; kui mitte, siis wõib ta ometi sinu kätte tükikese leiba anda 
minu mana emale, sest mina ei kannata seda, teda oma silma ees 
surewad nägema. Ei iialgi-, enne mina, siis tema! Palu seda rüit- 
lit ja hakka tema jalge ümbert; ka temal ehk on üks mana ema — 
selle peale armastusega mõteldes andku ta sulle tükikene leiba."

Mitmesugused tundmised woolasiwad noore kasaka rinnust läbi.
„Aga kuida oled sa seie tulnnd?"
„Üht maaalust teed mööda."
„Kuida, kas on siis snn mõnd maaalust teed?"

„Kus?"
„Kas sa aga meid mitte ära ei saa andma, rüitel?"
„Ei, ma wannun seda sulle püha risti juures."
„Kuristiku mööda minnakse alla, astutakse sealt kohalt jõest 

üle, kus pilliroog kaswab, seal on salatee hakatus."
„Ja see tee wiib kuni linna?"
„Otse linna kloostrisse."
„Lähme, silmapilk lähme!"
„Aga Kristuse ja tema püha ema nimel, üks tükikene leiba 

— tükikene leiba."
„Hea küll, seda sa pead saama. Jäe seie wankri juurde 

seisma, — ehk ei, heida üles senna peale; seal ei näe sind keegi. 
Mina olen silmapilgul jälle siin tagasi."

Ta läks wankride juurde, kus tema wäe-jauskonna toidu
kraam seisis. Süda põksus tal kui haamriga. Kõik mine- 
wik, kõik, mis tema praegune sõjakas kasaka-elu ära näitas 
kustutamas olewad, — see minewik wõttis korraga tema sees

Taras Bulba. 5 
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jälle woimu, tõusis tema waimu ette ja olewik uppus, tumenes — 
kadus. Jälle ilmus temale kui mustadest merewoogudest see uhke 
naene; jälle tõusiwad tema silmade ette need ilusad käewarred, 
põlewad silmad, naerataw suu, paksud, mustjas-pruunid juukselokid, 
mis käheraste kaela, piha ja rinna üle rippusiwad, ja kõik need 
sirged, tublid, harmoni-ilusad noore neiu ihu liikmed! Ei, see 
pilt polnud iialgi tema südamest koguni kadunud olnud; ta oli 
aga teiste, mehiste tundmiste eest kõrwale waibunud! aga sage
daste, õige sagedaste oli ta meie noore kasaka magusat und sega
nud, ja sagedaste oli magaja ärkanud ja uneta oma asemel 
olnud, ilma aru saamata, mis asi tema und oli riisunud.

Tema astus edasi, ja tema südame tuksumine sai ikka kõ- 
wemaks, selle mõtte juures, et ta seda naesterahwast jälle pidi 
näha saama; tema noored põlmed lõdisesiwad käies.

Wankrite juurde saades oli ta puhas ära unustanud, miks 
pärast ta õieti tulnud. Ta tõmbas käega üle otsaesise ja kat
sus meelde tuletada, mis teda seia oll ajanud. Korraga kargas 
ta ehmatusest. Tal käis mõte peast läbi, et kallis neiu praegu 
ju ehk nälja-surmaga wõitlemas on.

Tema kargas kui tuule hoog ühe wankri juurde ja noppas 
mitu suurt rukki leiba kätte. Aga siin tuli tall mõttesse, kas ehk see 
loidus, mis hellitamata kasakale küll kõlbaw ja hea, ühele hõrne- 
male inimesele liig jäme ei saaks olema. . .

Seal tuli talle jälle meelde, et koshewoi eile õhtu kokkasid oli 
laitnud, miks need kõik nisu-tangu korraga oliwad pudruks keetnud, 
kuna sellega ometi kolmeks korraks oleks wõinud toitu teha.

Arwates, et ta suurte kallate seest küllalt weel pudru saaks 
leidma, wõttis Andreas oma isa weikese katlakese ja läks oma 
wäe-kogu koka juurde, kes kahe kümnepangese katla wahel magas, 
mille all weel tuhk tuliselt õõgas.

Omaks imeks nägi ta, et mõlemad tühjad oliwad. Seks 
oli hiiglaste kered ja wõimu tarwis, et nii palju Langu kor
raga nahka panna; sest tema wäe-kogus oli hoopis wähem 
mehi kui teistes. Ta waatas teiste jauskonna katlaid — kõik 
tühjad. Tahtmata mõtles ta wanasõnaga: Jöetagused on
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kui lapsed: on neil mähe käes, siis on nad sellega rahul; on 
palju, ei jäta nad ka midagi üle. Mis teha? Isa wankri peal pidi 
kott saiadega olema, mis ühe kloostri riisumise juures oli leitud.

Ta otsis kohe selle wankri üles, aga ei kotti ühtegi. Ostap 
oli seda enesele maha pea alla pannud ja norskas ise siraküle, nii et 
kaugele wälja peale ära wõis kuulda. Andreas wõttis kotist 
ühe käega kinni ja tõmbas seda nii häkitselt ära, et Ostapi pea 
wastu maad langes, mis peale ta pool ärkades püsti kargas, siis, 
ilma silmi lahti löömata, jälle maha heitis ja kõigest jõuust 
karjus:

„Pidage seda Poolakese kuradit! Pidage kinni! Püidke ta 
hobune kätte, püidke kätte!"

„Ole wait, ehk muidu löön ma sind maha!" kähwatas Andres 
ja ähwardas teda kotiga.

Aga Ostap oli ju- isegi wait, La langes maa peale tagasi 
ja hakkas jälle nii norskama, et hingamise ees rohi liikus, mis 
tema pea ümber lokkas.

Andreas waatas kartes igale poole ümber, et näha, kas 
ehk mõni kasakas Ostapi unisest peast hüidmisega üles polnud 
ärkanud. Kõik oli rahul. Üks ainus paksu juuksega pea ajas 
ennast naabri korteris üles, — ta wahtis segaselt ümber ja 
Langes jälle maa peale tagasi.

Kui Andreas weel mõned minutid oli kahklenud, läks ta 
wiimaks oma saagiga ära. Tatari naesterahwas oli liigutamata 
wankris, waewalt wõis teda aga hingawad näha.

„Tõuse üles," ütles Andreas; „lähme, kõik magawad; 
ära karda midagi! Saaksid sa ehk üht leiba oma käes kanda, 
kui nad mulle raskeks läheksiwad?"

Sellega wõittis La koti õlale, noppas, kui nad wankritest 
mööda läksiwad, weel ühe teise tatra tanguga täidetud kotikese 
ja ka need leiwad, mis ta Tatarlasele oli kanda anda lubanud, 
ja astus siis, natukene kumarkile oma koorma all, kartmata 
läbi magawate jöetaguste ridade.

„Andreas," ütles wana Bulba sell silmapilgul, kuna poeg 
Lemast mööda läks. «

5*
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Noore mehe süda lõi külmaks. Ta jäi seisma ja wastas, 
kõigest ihust mürisedes, tasase healega:

„Noh, mis on?"
„Sinul on üks naesterahwas juures! kui mina üles tulen, 

klõpsin ma sind tubliste läbi! Naesterahwas ei saa sulle midagi 
head tooma."

Ja nende sõnadega toetas ta oma pea küinarnuka peale 
ja hakkas rätikusse mässitud Tatari naesterahwast terawalt sil
mitsema.

Andreas seisis korraga liikumata, enam surnud kui elus, 
julguseta, isale silmi waadata, ja kui ta wiimaks silmad üles 
lõi ja waatas, nägi ta, et mana Bulba, oma pead käe peale 
toetades, jälle magama oli jäänud.

Ta lõi endale risti ette. Ja tema ehmatus kadus weel 
rutem kui oli tulnud. Kui ta ennast ümber pööris, nägi ta ka naeste
rahwast, oma rätikusse mässitud, liikumata seiswat, liikumata, 
kui musta kiwisammast, ja ühe kaugemalt paistma tulekahju kuma, 
mis korraga uueste üles leegitses, walgustas selgeste tema nägu ja 
silmi, mis waibunud ja näljast hauku langenud oliwad, nagu surnul.

Andreas wõttrs tema käest kinni, ja mõlemad, kord korralt 
tagasi wahtides, läksiwad. Wiimaks ronisiwad nad ühte kuns
titusse, wõi õigemine ütelda ühte sügawusesse, alla, mille põhjas 
laisalt üks porine oja nagu salajas edasi woolas, puhas pilli
rooga warjatud ja mättaid ja kingukesi täis.

Üht weikest palki mööda läksiwad nad üle oja, ja nende 
ees tõusis teine poolne kallas, mis weel kõrgem ja häkisem oli, 
kui esimene. See koht näitas linnal kõige kindlam ja julgem olewad, 
sest mulla wall oli siin madalam kui kuski mujal ja sõjamehi ei 
olnud siin silmagagi näha. Aga selle eest tõusiwad natukese maa 
tagant paksud kloostri müürid. Kõik jõe äärt kattis paks steppi- 
rohi, ja selle ja jõe wahel wenis mehe kõrguse pilliroo madalik.

Tatarlane wõttis kingad jalast ära, astus palja jalu 
edasi ja hoidis märja maa pärast ka oma riided hoolega üles. 
Kui nad pilliroost läbi oliwad tunginud, saiwad nad korraga 
ühe kuiwa haohunikukese juurde. Selle lükkasiwad nad kõrwale 
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ja nüid tuli nagu koobakene nähtawale, mille suu arwata leiwa- 
ahju suurune oli.

Naesterahwas läks kummarkile ees sisse; Andreas astus 
järele, mis juures ta, kummardates, kotid järele tõmbas, ja 
warsti oliwad mõlemad minejad täitsa kott pimedas.

Kuues peatükk.

Andreas käis oma leiwakotidega küirutades tatari naeste- 
rahwale pimedat kitsast maaalust teed järele.

„Warsti saame walged," ütles eeswija, „meie oleme ju selle 
koha ligidal, kuhu mina oma küinla seisma jätsin."

Ja nõnda see oli. Pimedad maaalused seinad hakkasiwad 
kord korralt helenema. Minejad saiwad ühe laialisemasse kohta, 
kus üks matukse paik nähti olewat; wähemalt seisis ometi ühe 
seina ääres madal weikene altari sarnane laud, ja selle kohal 
üks wana, pea puhas ära kolletand katoliku Maarja-ema pilt, 
mille ees weikene hõbe lamp rippus ja kõhnaste ümber kaudu seinu 
walgustas.

Tatarlane kummardas ennast ja wõttis maast oma waskse 
Lühtri, mille õhukese jala ümber ahelad oliwad.

Ta süitas küinla põlema. Walgus sai suuremaks, ja 
mõlemad rändajad astusiwad oma teed edasi.

Wõlwtee läks warsti natukene laiemaks ja kõrgemaks, nii 
et Andreas ennast püsti wõis ajada. Uudishimuliselt wahtis ta 
maaaluseid seinu. Nagu sarnastes Kiiewi maa-alustes koopades, 
oliwad ka siin kõrwalised sügawamad kohad seinades, ja nende sees 
kirstud; mitmes kohas wedelesiwad koguni inimese luud maas, mis 
niiskusega pehmeks oliwad läinud ja nagu taigna tükideks muutnud.

Selgeste arwata wõisiwad ka siin pühad asujad elanud 
olla, kes mailma mürina ja kiusatuste eest oliwad põgenenud. 
— Niiskus oli mõnes kohas nii suur, et meie minejad wahel
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otse pori lompidest pidiwad läbi roomama. Andreas pidi aga 
sagedaste seisatama, et oma saatjat puhata lasta, kes ikka peale 
wäsima kippus. Weikene tükikene leiba mis ta suure isuga oli 
alla neelanud, tegi tema toidule wõerdunud kõhule kõwaste walu, 
ja ta jäi sagedaste seisma ja ei saanud minutite kaupa paigastki 
liigutada.

Wiimaks tuli neile weikene raud uks nähtawale.
„Jumal tänatud, meie oleme siin," ütles tatarlane nõrga 

healega, — ta tahtis kätt tõsta, et koputada, aga seis puudus 
tal jõuud.

Tema asemel koputas Andreas kõwaste wastu ust; ja klop
pimise kõwa kajamine ehk wastukostmine tunnistas, et ukse taga üks 
tühi ruum pidi olema. Aega mööda sai kajamine nõrgemaks, nagu oleks 
ta kõrge wõlwi wastu tõusnud. Arwata kahe minuti pärast kõlises üks 
wõtme-kimp, ja keegi astus treppi mööda alla. Üks munk, wõtme- 
kimp ühes ja küinal teises käes, laskis neid sisse.

Andreas taganes tahtmatalt häkitselt tagasi, üht katholiku 
munka nähes, kes kasakatele wihatud ja põlgtud loom oli, 
ja kellega nad weel metsikumalt ümber käisiwad kui juuti
dega.

Munk kargas ka mõned sammud tagasi, kui ta jõetagust 
kasakat nägi; aga üks kõrwa sisse sosistatud tatari naeste- 
rahwa sõna tegi teda rahuliseks. Tema näitas neile walget, 
pani nende Lagand ukse lukku, wiis neid trepist üles, ja warsti 
oliwad nad kõrge, pimeda wõlwi all kloostre kirikus.

Ühe altari ees, kus peal hulk küinlaid põlesiwad, seisis 
üks preester põlwile; mees oli waiksesse palwesse waibinud.

Kahel pool teda seisiwad kaks noort preestrit põlwede peal, 
wiuletti wärwiliste ja walge äärte ja nipudega kiriku teenistuse 
riietes, ja pidasiwad suitsetamise riistu käes.

Waimulikud mehed palusiwad üht imet: linnale peastmist, 
lõppemale julgusele ja kindlale meelele uut jõudu, kannatust 
hädas, kiusaja ära wõitmist, kes nurisemist, kartlikku meelt ja 
wiletsat kaebamist ihuliku ahastuste ja puuduste läbi olla üles 
ärritanud. Ka mõningad naesed, kahwatanud kui kodukäijad, palu- 
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siwad kirikus põlwile, oma jõutumaid päid pingi-toe wastu 
hoides.

Mitmed mehed oliwad postide kõrwal murelikult põlwili. 
Wärwilised akna ruutud läksiwad altari kohal praegu hommi
kuse koidu punaga heledaks ja sinised ja kollased walguse kii
red langesiwad nendest läbi põrandale ja «tegiwad korraga 
pimedat kirikut walgeks. Kõrk altar omas kauges wõlwi 
sügawuses näitas korraga walguses ujuwad, ja wiiruki suits 
lehwis liikumata õhus nagu wikerkaarega helendaw pilw.

Sügawal imestusel wahtis Andreas omast pimekast nur
gast seda imelikku hommikuse walguse-Lera muutmise wõimu. Sell 
silmapilgul kajasiwad korraga oreli kuninglikud healed kirikus. 
Nad paisusiwad kord korralt tugewamaks, jüiwad kõrrega waid 
ja hüidsiwad siis häkitselt jälle kui pilkse müristamisel, mis peale 
nad otse taewalikuks laulu- ja muusikahealeks muutsiwad, 
kõrges wägewas wõlwis wastu kostes, nagu kõrged ja heledad 
naestcrahwa healed; selle peale tuli jälle müristamise sarnane 
põrutaw heal, ja siis waikes jälle kõik.

Weel kaua kajasiwad need wägewad healed wärinal ja 
wastu kostes wölwide all, ja pool lahtise suuga seisis An
dreas paigal, seda kuningliku muusikat imestates.

Siis tundis ta, et keegi teda kasuka hõlmast tõmbas.
„Aeg on käes," ütles tatarlase naestrahwas.^
Ilma kellestki tähele panemata astusiwad nad kirikust läbi ja 

saiwad ühe suure lahtise platsi peale. Juba ammu oli kõik taewas 
hommiku punaga heledaks läinud; kõik tunnistas päikese tõusu.

Plats oli kui tühi surnu aed, kus mingit elu ega liiku
mist näha ei olnud. Kesk seda seisiwad weel puu lauad, mis 
selgeste tunnistasiwad, et siin wast ehk weel kaheksa pääwa eest 
toidu kraami osteti ja müidi. Uulitsad, mis sealsel ajal weel 
kiwidega prügitatud ei olnud, oliwad kuiwa pori kordadega 
kaetud. Ringi ümber platsi seisiwad weikesed ühekordsed sarvi
sa telliskiwi majad, mille seinu kuni üles holwi nipuni 
palgid ja ristpalgid toetasiwad, sest teisiti ei ehitatud sealsel ajal, 
nagu ka nüidki weel mõnes kohas Liitawis ja Poolamaal, majasid.
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Teisel pool platsi, ligi kirikut, seisis üks maja, mis teistest 
hästi kõrgem oli ja ülepea hoopis teist ehitus-wärki tunnistas; 
wistist mõni raadimaja ehk muidu kroonu hoone.

Nagu üteltud, oli plats tühi. Aga ometi armas Andreas nagu 
waewast hoigamist kuulwat, ja kui sa ümber waatas, silmas ta teisel 
pool kolme nelja inimest, kes liigutamata maas oliwad. Tema waatas 
terasimini senna, et näha, kas nad magama jäenud wõi surnud oliwad. 
Korraga komistas ta ühe asja wastu, mis lale seni ajani silma 
polnud puutunud. See oli ühe naese surnu keha, nagu näha, ühe 
juudi naese. Awalikult tunda, oli ta noor, ehk kül seda tema nälgi
nud näust esite kohe poleks wõinud arwata. Ümber pea oli tal 
üks punane sidi rätik mässitud ja kahekordne pärlide rida rippus 
kõrwa-rõngaste küljes; pilkad juukse tukad katsiwad tema ära 
lahjendatud pihta ja üles paistetanud sooni.

Tema kõrwal oli weikene laps maas, kes krampis kätega tema 
kuiwanud rinda kiskus, mida ta, et piima ei leidnud, teadmata pahal 
meelel oma sõrmedega ära oli kratsinud. Ta ei nutnud ega karju
nud, ja üksi tema nõrgast liigutamisest oli näha, et La weel surnud 
ei olnud.

Meie minejad pöörasiwad uulitsale tagasi, seal tormas neile 
üks pool meeletu inimene kallale, kes, kuita korraga kõigest kullast kal
limat asja nägi, mis Andrea käes oli, kohe kui tiiger nooremehe 
kallale kargas ja karjus.

„Leiba, leiba!"
Aga tema jõud oli tema hullust tujust palju wähem. Andreas 

lükkas tema tagasi ja ta langes maha. Südame haleduse pärast wiskas 
noor kasakas temale ühe leiwa kätte, teine hüppas hullu koerana selle 
kallale, purustas ja neelas teda silmapilguga ära; aga kohe siinsamas 
paigas tull mehele surm hirmsa waluga; kaua aja nälgimise järele ei 
wõinud tema kõht enam mingit toitu kanda. —

Pea iga sammu peal oliwad näljahäda õnnetumaid ohwreid näha. 
Ja nagu wälja) waba õhu sees enam nälja kustutust oleks leida olnud, 
oliwad mitmed, kuida näha oli, omast majadest nälja piinal 
wälja uulitsatesse jooksnud, seie surema. Ühe maja ukse peal istus 
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üks wana naene, kellest raske oli ära tunda, kas ta surnud wõi 
elus, nii liikumata kõwerdas ta paigal, rinna peale wajunud 
peaga ja ei näinud ega kuulnud midagi.

Ühe maja katukselt rippus köie otsas lahja, ärakuiwanud 
surnu keha. Ta waene loom ei olnud nälja piina otsani 
kannatada jõudnud ja oli enne aega enesele otsa teinud.

Seda hirmust nälja häda ja tema koledaid jälgi nähes, 
ei saanud Andreas ennast enam tagasi pidada Tatari naese 
käest küsimast:

„Kas linna rahwal siis enam midagi oma elu üles pida
miseks polnud? Kui inimene niisuguses kõige suuremas hädas 
on, siis peab ja wõib ta ennast asjadega toita, mis talle muidu 
kõlbmatud on; ka niisuguseid elajaid wõib ta süia, mida käsk keelab; 
on nälg käes, siis peab temale kõik roaks kõlbama."

„Kõik on ära söödud," wastas tatarlane; „kõik kodu- 
elajad — mitte üht hobust, nutte üht koera, ja mitte hurtki 
pole enam kõiges linnas leida. Tagawaraks pole siin iialgi 
toidukraami olnud; kõik sai ikka ümbert kaudu küladest 
toodud."

„Aga kuida wõite teie, kuna ise ju nii hirmsat surma 
surete, weel ikka selle peale mõtelda, et linna kasakate wastu 
kaitsta?"

„Wist oleks teda kül jo wojewode alla annud; aga eile 
hommiku olla see pealik, kes Bushanis on, meile üht ära 
õpetatud kulli selle sõnumega saatnud, linna mitte ära anda: 
tema olla ama truppidega appi tulemas. Tema oodata ka 
weel üht teist wäepealikut oma wäega, el siis ühiselt peale 
hakata. Ja meie ootame neid igal silmapilgul Aga 
juba nüid oleme kodus."

Andreas oli ju kaugelt üht maja näinud, mis teiste sar
nane ei olnud, ja mis Jtalia ehitus-meistri töö nähti olewat. Ta 
oli peenikestest punastest telliskiwidest üles ehitatud ja oli 
kahe kordne. Alumise korra aknad oliwad kõrged ja wälja 
poole seiswate kranit simsidega; pealmine kord oli nagu 
wäheldane ümargurre poogen, kena galleriidega; nende wahel oli- 
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road raudsed wõred wappi-märgide ja siltidega; ka maja nurga 
kulges oliwad wappi-sildid.

Lai wälimine trepp, polcritud telliskiwidcst, wiis alla 
lusti platsi peale. Alumise trepi astme peal istusiwad mõlemil 
pool wahi soldatid, kes kui maalitud wigurid sirgelt püsti seisiwad, ühe 
käega sõjakirwest pidades, teisega oma pead toetades, —ja nõnda näit- 
siwad nad enam raiutud kujude kui elawate inimeste sarnatsed olewad.

Nad ei olnud küll praegu magamas ja siiski ei näitnud nad 
millestki hooliwad; nad ei pannud sedagi tähele, kes trepist üles läks. 
Trepi ülemises otsas leidsiwad meie minejad ühe uhkes ehtes sõjamehe, 
kes peast jaluni sõariistus oli ja üht palwe-raamatud käes hoidis.

Pitkamisi tõstis ta oma uimaseid silmi nende poole; 
aga naesterahwas ütles talle ühe kes teab mis sõna, ja selle 
peale laskis ta silmad jälle palwe-raamatu peale. Nemad as- 
tusiwad ühe kaunis suurde saali, mis wõeraste wastu wõt- 
mise ehk eest kambriks nähti olewad. See oli täis soldatist, 
teendreid, kirjutajaid, jäägreid ja muid kõiki Lallitajaid, kelleta 
keegi poola suurtsugu mees ja riigi ametnik ei arwanud läbi 
saawad, ilma et tema seisus ei saaks rikutud. Kõik istusiwad 
omas mitmesuguses kohas pitku seinu. Ühe praegu kustuta
tud küinla haisu tundus kambris; kaks teist põlesiwad weel mehe 
kõrguse ilmatu suure jalglühtri peal, mis kesk saali seisis; 
ja ometi paistis ju ammu hommikune walge saalis.

Andreas tahtis ühe laia, mapide ja muu nikerdustega 
ehitatud ukse poole astuda, aga tatari naesterahwas pidas 
teda käikset-pidi tagasi ja näitas sõrmega üht weikest ust kõrwalises 
seinas. Sellest läbi saiwad nad ühte, koridori ja sealt ühte 
kambrisse, mida Andreas tähelepannes silmitses. Pääwaualge, 
mis akna luukide pragude wahelt sisse tungis, walgustas karmoisin- 
wärwilisi kardinaid, kullatatud simsisid ja üht pilti seina peal.

Tatari naesterahwas palus Andreast siin oodata ja tegi 
ühe teisi kambri ukse lahti, kust tule walgus wälja paistis. 
Noormees kuulis üht healt tasakeste rääkiwad, ja see heal 
pani teda kõigest ihust wärisema. Läbi lahti tehtawa ukse oli 
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ta üht sirget naisterühmast pitkalt, üle käewarte maha rippuma 
juuksetega silmanud.

Tatari naesterahwas tuli tagasi ja ütles, ta wõiwad sisse 
astuda.

Kuida Andreas selle peale üle ukse lame astus, kuida uks 
tema taga lukku läks, ei teadnud ta isegi. Kambris pölesiwad 
kaks küinalt, kui ka üks lamp püha pildi ees; selle all seisis 
katholiku pruugi järele kõrge maja-altar trepilise astmetega, 
pölwili laskmiseks.

Aga mitte seda ei otsinud tema silmad. Ta pööris teisele 
poole ja nägi üht naist, kes häkilise liikumise peal nagu hangunud 
ja kiwistanud wälja näitas. Oli näha, nagu oleks ta korraga 
tulejale wastu hüpata tahtnud, aga ometi häkitselt seisatama 
jäänud. Ka Andreas seisis imestades kui kinni naelutatud. Mitle 
nõnda ei olnud ta teda leida ootanud, see ei olnud enam see noor 
tütarlaps, mitte see, keda tema enne oli tunnud — midagi ei olnud 
temas enam endise näu ja tegumoodu sarnane; maid palju ilusam ja 
kuninglikum oli ta kui enne: siis oli temast meel nagu mil agi puudu
likku, täiendamata näha olnud; nüid oli ta kui kunstniku kunsttöö, 
mille külges meister praegu wiimast täiendust lõpetanud. Endine 
oli nagu üks ära nõiduw, tembu-naljakas tüdruk: praegune üks 
täieline iludus, üks naine kõiges omas täiskasmanud kõrguses. 
Ja sügaw, kuum tundmine paistis tema üles löödud silmist, mitte 
tükati wõi tagasi hoides, maid täitsa armastama südame tundmine. 
Weel ei olnud pisarad nendest silmadest ära pühitud; kiirgasiwad, nagu 
uduriidega kaetud, läikimises, mis kuni südame põhja tungis. Rin
nad, kaela pealne, õlad oliwad selle ilupiiri kätte saanud, mis täielist 
wälja kaswanud iludust tunnistab. Tema juuksed, mis enne õhukestes 
lokkides üle näu rippusiwad, oliwad nüid kena paksu plettidesse pan
dud, mis muist pea peale kokku oliwad keeratud, muist üle käe
warte ja rinnapealse uhkel keerul maha rippusiwad.

Kõik tema näu tegumood näitas muudetud. Asjata püidis 
Andreas tuttawat endist nägu, mis ta ikka meeles oli pidanud, 
praeguse seest jälle üles leidu, — ei leidnud wähematki. Nüid 
oli neiu wäga kahwatu; aga see kahwatus ei wähendanud tema 
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imelikku ilu mitte, maid näitas temale pealegi weel kui üli 
wägewat nõiduse wõimu andwad.

Ja Andreas tundis omas hinges sügawat auukartust; liiku
mata jäi ta tema ette seisma. Ka tema nähti kahwatanud ole- 
wad, noort kasakat nähes kes kõiges nooremehises jõuus ja ilu
duses tema ees seisis ja kes ka liikumata paigalgi olles oma liik
mete liikumise kärmust terase pealt maaraja silma ees awaldas. 
Kindel meel wülkus tema silmist, mida uhked kulmud sammetiste 
poognatena warjasiwad; tema päewitand paled punetasiwad täies 
nooruse tules; peenikene must kihwhabe läikis siidina.

„Ei, mina ei jõuna sind küllalt tänada, helde, kõrgemeele- 
line sõjamees!" ütles neiu ja tema hõbedane heal mürises. 
„Jumal üksi wõib sulle selle eest tasuda, mitte üks nõder naine 
nagu mina. ..."

Ise lõi ta silmad maha; lumiwalge poolringina liikusiwad tema 
kulmualused oma musta ripsmetega. Tema ilus pea oli ennast alla 
kummardanud ja kerge puna tõusis tal paledesse.

Andreas ei teadnud, mis wastata. Tema tahtis kõik seda 
wälja ütelda, mis tema süda tundis, — tahtis otse palawalt 
wälja rääkida, mis ta hinges liikus — aga ta ei saanud. 
Tema tundis, et midagi tal suud kinni pidas; sõnadeks puudus 
heal. Ta tundis, et temal, kes akademias kaswatatud, ja sest 
saadik sõjalist kolija ehk nomadi elu oli pidanud, wõimalik ei 
olnud, sarnatse kõne peale wastata, — ja tema hing tõusis 
põlgtuft täis oma kasaka-loomu wastu.

Sell silmapilgul astus tatari naesterahwas kambrisse. 
Tema oli Andrea toodud leiwa weikesteks tükkideks lõiganud, 
kandis seda kuldse taldrekuga sisse ja pani oma käskijanna ette.

Noor piiga waatas esite tatari naesterahwa otsa ja pööris 
siis silmad Andrea peale — ja otsata palju näitas see silma- 
waatus. See südant liigutaw, tänulik pilk, mille seest pool

' minestus wälja paistis, süga maid tundmist tunnistates, kuulutas 
Andreasele enam, kui pitkad kõned seda iial oleksiwad wõinud. 
Temal sai süda korraga kergemaks; ta tundis enesest,
nagu oleksiwad tal rasked ahelad ümbert ära wõetud.
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Tema südame liikumine, tema tundmused ja ihaldused, mis 
seni ajani otse kui suruma kaane all oliwad äganud, oliwad 
nüid wabaks peasnud ja tahtsiwad tungima sõna woolus jõena 
wälja hakata jooksma; aga korraga küsis ilus tüdruk, ennast 
Tatari naesterahwa poole pöördes:

„Ja ema? Oled sa temale leiba wiinud?"
„Tema magab."
„Ja isale!"
„Mina wiisin temale; tema lubas ka ise siia tulla, seda 

rüütlit tänama."
Neiu wõttis tükikese leiba ja pistis tasa suu ette. Rääki

mata rõõmuga nägi Andreas, kuida tema seda oma õrna, läikima sõr
medega murdis ja sööma hakkas. Siin korraga tuli tale endine nälja 
polest meeletu inimene meelde, keda ta surewat nägi, et ta üht leiwa 
tükki alla oli söönud. Ta kahwatas, wõttis kiirest neiu käe ja hüidis:

„Küllalt, ära söö enam! Sina oled nii kaua söömata 
olnud, et nüid leib sulle kihwtiks on saanud."

Piiga laskis silmapilk käe langeda, pani leiwa jälle tald- 
rekusse ja waatas sõnakuuleliku lapsena Andrea otsa. Jõuaks sõna 
seda wälja ütelda .... Aga ei kellegi maaldri peitel ega pinsel 
jõua järele maalida ega ka inimese keel, kõige oma wägewusega, 
üles ütelda, mis ühe noore piiga silmis seisab, ehk mis selle süda tun
neb, kelle peale niisugune naesterahwa sügaw pilk ennast heidab.

„OH, minu kuningas!" hüidis Andreas waimustuses. 
Mis nõuad sa minult? Kässi, mis sa aga tahad! Küssi kas 
wõi kõige wõimatumat asja ilmas — mina ruttan kohe seda 
läitma! Kässi mind teha, mis ükski teine inimene teha ei wõi, 
— mina täidan seda, mina lähan sinu eest ka kas surma. 
Jah, jah, sinu eest surma, ma wannun seda püha rissi juures! 
See saab mulle nii magus olema — nii ülesrääkimata magus! 
Minul on kolm küla, pool osa mu isa hooste karja on minu 
päralt; kõik, mis minu ema minu isale kaasas tõi ja mis 
ta tema eest salajas hoiab — see kõik on minu! Ühelgi 
kasakal ei ole niisuguseid sõjariistu kui minul; kõik see on ema 
salaja waranduses mulle hoitud; juba minu mõega käewanga 
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eest saaks kõiege paremad hooste karjad wastu wahetatama ja 
kolmtuhat lammast antama. Ja seda kõik jätaksin ma maha, 
heidaksin minema, astuksin jalaga, saaksin ära põletama, kõige 
tuulte poole laiale wiskama, kui sina mulle aga ühe ainsa sõna 
ütled, kui sina aga ühe ainsa korra oma ilusaid mustasi silma
kulmusid liigutad! Aga kes teab, ehk on kõik, mis mina räägin, 
tühi jutt; mina tean, et minut kes ma kõige oma elu aja aka- 
demias ja Sätschas olen mööda saatnud, mitte ei kõlba nõnda 
rääkida, kuida seal räägitakse, kus kuningad ja würstid on — 
lühidalt, kus auusamad ja paremad rüütlid ees seisawad. Mina 
näen küll, et sina koguni teist sugune Jumala loom oled, kui 
meie teised inimesed, ja et kõik teised Bulgaria naesed ja 
Bulgaria tütred kaugel sinu taga seisawad."

Kaswawa imestusega ja sügama tähele panemisega ja sõna 
lausumata, kuulas noor piiga seda ime priimeelelist kõnet pealt, 
mille seest kui ühest peeglist noor ja wägew süda ja hing wälja 
paistis; ja iga sõna selles kõnes sarnatsel healel räägitud; 
mis sügawamast südame põhjast tuli, oli täis jöundu ja 
tähendust.

Neiu sirutas oma ilusat nägu ette poole, wiskas wastu- 
panejaid juukseid tagasi, tegi natukene uuled lahti ja wahtis 
temale nõnda tükk aega otsa; Lahtis midagi ütelda, aga pidas 
häkitselt mait; sest tal tuli korraga meelde, et üks hoopis teine 
asi seda rüütelt kaugelt seie toonud, tal tuli meelde, et selle 
isa, tema wennad, kõik tema seltsimehed tema isamaa ja rahwa 
kurjad, metsikud waenlased oliwad, — et need hirmsad jõeta- 
gused linna kõigeltpoolt ümber piiratud hoidsiwad ja kõiki selle 
sees elajaid järele jätmata surma suhu tahtsiwad saata.

Tema silmad tõusiwad korraga täis pisaraid. Ta wõttis 
ühe kullatud narmastega süidi ninarätiku, kattis sellega 8ma 
näo kinni, ja silmapilgul oli rätik pisaratest märg. Ja kaua 
seisis ta nõnda liikumata paigal, ilusat pead tagasi hoides, ja 
lumiwalge hammastega oma alumist huult pitsitades, nagu 
tunneks ta korraga kihwtisest loomast ennast hammustatawad, 
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ja selle juures hoidis ta kõwaste rätikut silmade ees, et oma 
sügawat walu waataja nooremehe eest marjata.

„Räägi mulle aga üks ainus sõna!" ütles Andreas ja 
hakkas.^neiu siidi-pehmest käest kinni.

Põlew tulukena jooksis tema merest ja soontest läbi, seda 
kätt puudutades, ja teist kord pigistas ta teda, mis siiski liiku
mata tema sõrmede wahel seisis.

Aga neiu oli ikka mait, ei wõtnud rätikutki silmi eest 
ära ega liigutanud ennast sugugi.
k>MD„Mikspärast oled sa nii kurb? Ütle mulle, mikspärast 
sa nii kurb oled?"

Piiga wiskas rätiku ära, lükkas oma pitki juukseid, mis talle 
näu "peale oliwad langenud, tagasi ja hakkas haledaste kaebama, 
waikse healega, otse kui tuule hoog, kui see ennast mõnel ilusal 
õhtul tõstab ja korraga paksus pilliroos mööda jõekallast kahiseb — 
ta hakkab mühisema, sohistama, sobisema ja minnaks Lõusewad mait
sed kaebawad healed ja toonid: ja rääkimata raskes mõtetes ja kur- 
wa meelega kuulab neid hiline rändaja; ei ta pane tähelegi õhtu-pime- 
duse peale tulemist, ei maarahwa rõõmsaid laulusid, kes wäljatööl 
lahket nalja ajawad, ei kaugemalt weerewad wankri mürinat.-------

„Eks ole mina otsata kahenemise wäärt? Eks ole õnnetu 
see ema, kes mind, kes mind ilmale tõi? Kas er ole küll kibe 
ja mõru lugu, mis minule osaks on saanud? Minu õnnetu 
elu-õnn — eks ole sina mulle hirmsaks timmukaks. Kõik oled 
sa mu jalge ette pannud, kõige paremad mehed kõigest poola 
tõrgest sugust, kõige rikkamad herrad, — grahwid ja wõeramaa baro- 
nid, meie rüitlisugu õied. Igaüks armastas mind ja igaüks 
oleks omaks suuremaks õnneks pidanud, kui ka mina teda oleksin 
wastu armustanud. Mul olels aga tarwis käega näidata olnud ja 
kõige ilusam, auusam ja armsam nendest oleks minu abikaasaks 
saanud. Ja kellegi wastu nende seast, oh minu halastamata elu
õnn, pole sa minu südant rääkida laksnud; aga ühe wõera wastu, 
kes meie rahwa waenlane on, oled sa teda rääkida lasknud, minu 
isamaa kõige auusamatest rüitlitest hoolimata. Mlkspärast, oh püha 
Jumala ema, mis patu pärast kiusad sa mind nii hirmsaste, 
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nii halastamata? Külluses ja rikkuses kadusiwad minu päewad. 
Kõige paremad road, kõige kallimad wiinad oliwad minu 
igapäewane toidus. Ja miks, milleks oli seda küllust mulle 
tarwis? Et ma wiimaks hirmsa surma sattuksin — surma, 
mis sisse kõige alatum sant siin maal sureb! Ja sest on 
weel mähe, et niisugune hirmus lugu minu osaks on antud, 
— weel wähe, et mina enne oma surma pean nägema, kuida 
mu isa ja ema kõige wiletsamat piina-surma surewad, — nemad, 
kelle eest ma tuhat kord hea meelega oma elu ära annaksin! 
See kõrk on weel wähe. Mina pean teda enne oma surma 
jälle nägema ja tema suust jälle armastuse sõnu kuulma, mida 
ma ei olnud aimanudgi, — tema peab mul oma sõnadega 
südant lõhki kiskuma, et minu mõru lugu weel kibedamaks 
saaks, — et mul weel walusam oleks oma noort elu jätta, 
— et minu surm weel hirmsamaks saaks ja mina surres sinu 
peale weel enam wiha kannaksin, sinu peale, minu armuta 
hirmus elusaatus, jah, anna mulle seda pattu andeks — sinu 
peale ka, oh püha Jumala ema!"

Kui ta wait jäi, oli tema silmist ja näust sügaw lootuseta olek 
lugeda. Iga liikumine tema pales tunnistas näriwad südame walu, 
ja kõik, alla pöördud otsaesisest ja maha löödud silmist kuni weerewa 
pisarateni, mis kuuma pale peal otse ära kuiwasiwad, — kõik 
näitas nagu ütlewat: „Ei selle näu peal ela enam õnne!"

„Ei seda wõi ilmas olla, see on wõimata, seda ei pea 
mitte sündima," ütles Andreas, „et kõige ilusam ja parem 
naiste seast niisugust mõrudat lugu peab kannatama, kes ometi 
täitsa seks sündinud on, et kõik, mis kõrge ja auus ilmas, 
tema kui ühe püha ette maha peab langema. Ei, sina ei 
pea mitte surema! Mina wannun seda oma sündimise juures, 
oma elu juures, kõige juures, mis mul kallis on maa peal, 
sina ei pea mitte surema! Kui see aga mitte teisite olla ei 
wõi ja miski asi, ei jõuud ega palwed, ega julgus seda mõrudat 
elu-juhtumist ära pöörda ei wõi, siis wõrme meie ühes surra 
— mina saan enne kui sina, ja sinu jalgade ees surema, ja 
ainult surm peab mind sinust lahutama."
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„Ära petta murdega iseennast, rüitel!" ütles neiu ja müris
tas tasa oma ilusat pead. „Mina tean wäga hästi, et sinul mitte 
wõimalik ei ole miud armastada; mina tean, missugune sinu kohus 
ja asja-ajamine on. Sinul ou isa ja seltsimehed ja isamaa 
— need hüiawad sind, — ja meie oleme sinu waenlased."

„Mis on mul isast ja isamaast, mis seltsimeestest," 
wastas Andreas, kuna ta uhkeste pead müristas ja ennast 
kõrge kuusena õigeks ja sirgeks ajas. „Ja kui sa mind usud, 
siis kuule, mis ma sulle ütlen: Minul ei ole kedagi, kedagi!" 
ütles ta korrutades ja niisuguse tooni ja käe liigutamisega, 
millega järele jätmata, painumata meelne kasakas oma kindlat 
ettewõtmist awaldab, kui midagi enne nägemata, kuulmata ja 
kõigile teistele mõimatumat asja teha tahab. „Kes on mulle 
ütelnud, et Ukränis minu isamaa ou? Kes on teda mulle 
isamaaks anuud? Meie isamaa on see, mis meie süda otsib, 
mis meil kallim on kui kõik muu asi maa peal. Minu isa
maa oled sina! Sina oled minu isamaa! Ja seda isamaad 
saan ma omas südames kandma, ikka, ikka, nii kaua kui elan, 
ja mina tahan näha, kas keegi kasakas teda sealt seest wälja 
saab kiskuma! Ja kõik, mis mul ou, anuan ja wislan ma 
ära, et uiisuguse isamaa eest surra!"

Ühe silmapilgu seisis neiu kohmetand nagu ime ilus raiu
tud kuju ja waatas Andrea silmadesse. Aga häkitselt hakkasi- 
wad tal silmapisarad jooksma ja imeliku sügama õnne tundmi
ses ja enese äraandmises, enese äraandmises, mis aga ainult 
järele arwamatal, heldel ja suuremeelsel naese loomul wõimalik 
on üles näidata, — keda nagu otse seks loodud, et südame 
kallimate tundmiste järele käiks — wiskas ta ennast noore mehe 
kate wahele, wõttis oma imearmsa lumiwalge kätega tema ümber 
kinni ja hakkas nuutsuma.

Sel silmapilgul kostsiwad uulitsalt läbisegamine -karju
misel), hüidmised ja trumpetide ja trummide helin ja põrin. 
Aga Andreas ei kuuluud midagi. Ta tundis aga nagu unes 
piiga palawat, armsat õhku suudandes oma pale wastu õõ- 
gawat, tundis oma näu üle tema pisaraid woolawad ja tema

Taras Bulba. 6 
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wallale rippuwaid, armsaste lõhnawaid juukseid oma pead kui 
kiirgama musta siidiga kinni katwad.

Häkiselt tormas tatari naesterahwas, suurel rõemul kar
judes, kambrisse.

„Peastetud, peastetud!" hüidis ta pool meeletumalt. 
„Meie omad on linna tunginud; neil on leiba, tangu, jahu 
ja ka mängis jõetaguseid on nad ühes toonud!"

Aga keegi ei kuulnud, missugused „meie omad" linna oli
wad tunginud, mis nad ühes toonud ja missuguseid jõetaguseid 
nad mangi oliwad wõtnud. Joobnud, ei iial ilma peal enne 
maitstud tundmistest, musutas Andreas seda ilusat suud, mis 
tema pale wastas seisis, ja see suu ei jätnud ilma wastuseta, 
ja palamas wastastiku suuandmises tundsiwad nemad, mis 
inimesele aga üks ainus kord elus on antud tunda.

Ja noor kasakas oli kadunud — kadunud kõige kasaka 
wägimeste olule ja elule! Iialgi ei pidanud ta Säthsat, ega 
isamaja rohumaid, ega oma Jumala kirikut enam nägema. — 
Ukränimaa ei pidanud oma kõige wahwamat, julgemat poega 
enam näha saama — teda, kes wälja oli läinud tema eest 
wõitlema. Wana Taras saab enda hallid juuksed wälja kiskuma 
ja seda päewa ja tundi wandum, kuna temale tema enese häbiks 
üks niisugune poeg sündis.

Seitsmes peatük.

Joetaguste laagris oli kära ja liikumine. Hakatuses ei 
saanud keegi aru, kuida see ometi mõis tulla, et üks jauskond 
kuninglikku mäge linna oli tunginud. Hiljemiue tuli siiski wälja, 
et kõik Perejaslawi wäekogu, mis ühe linna kiwimärawa ees 
ümberpiiramist pidas , eile õhtu oimetumalt joobnud olnud, ja 
ei wõinud mehed sellepärast sugugi imeks panna, et, enne kui 
ise arugi saiwad, mis asi kätte oli tulnud, poolest osast saadik 
maha saiwad löödud ja teine pool mangi mõetud.
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Enne kui naabri wäekogud, kes kärinat kuuldes üles ärka- 
nud, sõjariistu oliwad kätte saanud wõtta, oli kuninga wägi 
ju wärawast sisse tunginud, wiimastel roodudel oli sellepärast 
mängu asi, uniste ja pooljoobnute jõetagustega malmis saada kes 
ilma korrata nende kallale tormasiwad.

Koshewor laskis kõik wäe kokku koguda, ja kui kõik, mütsid 
käes, ringi ümber seisiwad, rääkis ta nõnda:

„Waat, näete nüid, mu herrad ja wennad, mis täna öösi on 
sündinud; siin te näete nüüd, mis joomine teeb! Nääte nüüd mis
sugust teotust waenlane meile on teinud! Nagu näha, on teil see wiis 
ja arwamine: Kui teie kahekordse osa saate, joote ennast kohe nii joob
nuks, et ristirahwa waenlane teil mitte üksi püksa jalast wõtta, waid 
ka silmi sülitada wõib, ilma et teie sest midagi märkate ehk aru saate."

Kõik kasakad seisiwad maha löödud silmadega paigal; nemad 
Lundsiwad, kui suured süialused nad oliwad. Üksi Kukubenko, 
Nesamaiko wäe-kogu hetman, andis wastust:

„Jätä järele, isakene," ütles ta. „Kui seda ka kül käsus 
ja seaduses ei seisa, et sõnakest wahele rääkida wõiks, kui koshewoi 
kõige wäe ees räägib, peab ometegi üteldud saama, kui asi tei
siti on. Sinu süiandmised ei ole mitte puhas õiged. Kasa
kad oleksiwad süidlased ja surma ära teeninud, kui nad marshi- 
mises ehk lahingi ajal ehk mõne raske töö peal ennast joobnuks 
oleksiwad joonud. Aga meie seisame siin ilma tööta ja meil oli lõp
mata igawus selle pagana linna ees. Ei olnud praegu paästu ega muud 
kristlikku tähtpäewa, mis kasinust oleksiwad nõudnud; kuida on nii
suguses korras wõimalik, et inimene ennast joobnuks ei pea jooma? 
See ei ole mingi patt. Aga kül meie tahame neile näidata, 
mis see maksab, sõjariistata inimesele salaja kaela tungida! 
Enne rookisime neid kohe ju hästi läbi, nüid aga tahame neile 
nõnda walu anda, et nad oma kannukseidki enam kodu ei wii."

Hetmanni kõne oli wäga kasakate meelt mööda. Nad 
tõstsiwad nõrkunud pead juba jälle üles, ja palju nikutasiwad 
kõendades ja ütlesiwad: .

„Kukubenko on hästi rääkinud."
Ja Taras Bulba, kes koshewoi ligidal seisis, ütles:

6*
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„Noh, koshewoi, näha on,, Kukubenko on naela pea pihta 
oskanud! Mis sa wastad selle peale?"

„Mis mina selle peale wastan? Mina ütlen, et õnnelik 
see isa, kellel niisugune poeg on. See ei ole ühtegi suur tarkus, 
mõnd laidu sõna wälja rääkida; aga suur tarkus on, sõnakest 
ette tuua, mis inimest tema õnnetuses mitte ei pilka ega teota, 
waid teda jälle üles tõstab, ja temale uueste julgust annab, 
nagu kannuksed hobusele julgust annawad, kes ennast juues on 
karastanud. Mina ise ka tahtsin teile mõnd tröösti-sõna ütelda; 
aga Kukubenko on siiski mulle ette jõuudnud."

„Ka koshewoi on hästi rääkinud," hüiti jõetaguste ridades.
„See oli tubli sõna!" kordasiwad teised.
Ja ka pealikudki, kes kui sinendawad tuid omas kohas 

seisiwad, nikutasiwad päid, silitasiwad oma halli kihw-habet ja 
ütlesiwad tasa:

„Ja muidugi, heaste räägitud!"
„Nüid kuulge mind, mu herrad!" rääkis koshewoi edasi. 

„Üht kindlust ära wõtta, tema müiridest üle ronida ja minii- 
rida ehk kantskraawidega kord korralt edasi tungida, kuida 
wõeramaa ja Saksamaa meistrid teewad — lass pagan seda wõtta, 
see ei kõlba ühtegi, see ei "ole kasakate wüs. Mina ei usu 
mitte, et waenlane suure tagawaraga linna on tunginud. 
Palju wankreid ei wiinud ta enesega mitte ühes. Linna-rahwas 
on ära nälginud, sellepärast saawad nad kõik toidu korraga ära 
sööma; ja mis nende hobuste heintest ütelda .... mina ei 
usu ühtegi, et neid neile mõni nende püha mees saab taewast 
hanguga maha wiskama ... aga sedasarnaft asja teab aga Jumal; 
nende papid on ainult suuga ja sõnadega kõwad ja wägewad. 
Selle ehk muu asja ja põhjuse pärast saawad nad warstigi 
linnast wälja tulema. Jagage ennast sellepärast kolme jaklu 
ja seadke endid kolme linna wärawa ette. Peawärawa ette' 
wiis wäe-kogu, teiste kahe ette kolm. Djädikowi ja Korsuni 
wäe-kogu jäegu tagawaraks! Pealik Taras oma rügemendiga 
ka tagawaraks. Trtarewi ja Timoshewi wüe-kogud warjawad 
paremast tiiwa peal toidu-wankreid, Tsherbinowi ja Tebst 
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kobi wäe-kogud pahemale tiiwa peal! Ja siis walitsege noori 
mehi wälja, kellel okkad keele otsas on, kellel terawad hässitawad 
hambad ja waenlast ärritada ja pahandada mõistawad. Poola- 
kesel pole aru asetki peas, sõimamist ei jõua ta mitte ära kan
natada ja wõib olla ehk tulewad nad ju täna wärawatest wälja. 
Katske aga et mul iga hetman oma wäe üle waatab ja mus
erdab! Ja kui ta oma wäge puuduliku leiab, siis täitku tühjad 
read Perejaslawi järele jäenud jauskonnast täis. Nõnda olgu 
siis kõik ilusaste üle waadatud! Ja iga kasakale peab üks klaas 
wiina ja üks leib saama, et ta kaineks saaks! Aga mina arwan, 
teie olete sest, mis L'e eile nahka olete pannud, praegugi Läieste 
söönud, sest tõeste, teie olete ennast eile nii täis toppinud, et 
mul ime on, kuida täna ööse teegi lõhki pole läinud. Ja siis 
weel seda: Kui keegi mõni müija juut mõnele kasakale ka ühe 
ainsa klaasi peaks wiina müima, — sellele koerale lasen ma 
ühe sia kõrwa otsaette naelutada ja teda siis jalgu pidi wõllasse- 
tõmmata! Ja nüid töösse, wennad, töösse!"

Nõnda andis koshewoi oma käskusid, ja- kõik kummardasiwad 
tema ees kuuni wööni ja läksiwad siis palja peaga oma wankrite 
juurde ja oma laagri-platsisse, ja kui ju kaugele ära oliwad 
läinud, siis alles paniwad nad omad mütsid pähe.

Kõik hakkasiwad ennast kõwaste sõjariistatese panema: mõe- 
gad ja odad saiwad proowitud, sarwed püssirohtu täis pandud, 
wankrid korda seatud ja hobused nõuudesse ja walmis 
pandud.

Kui Taras oma rügemendi juurde tagasi sammus, mõtles 
ta senna ja tenna, kuhu Andreas oli ära jäenud. Oli teda 
teistega ühes magamise pealt wangi wõetud? Aga ei, Andreas 
polnud mitte mees, kes ennast elawalt alla annab. Surnute seast 
polnud teda weel leitud. Sügawates mõtetes käis Taras oma 
rügemendi ees, ega kuulnudki, et teda üks ammu aega ju nime 
pidi hüidis.

„Mis siin tahab minust keegi?" küsis La wiimaks nagu 
unest ärkades.

Juut Jankel seisis tema ees.
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„Pealiku herra, pealiku herra," ütles juut rutulise ja 
rahutuma healega, nagu tahaks ta temale üht tähtsat teadust 
anda, „mina olin linnas, pealiku herra."

Taras waatas suuril silmil juudile otsa; tal oli täitsa 
ime, et temal korda läinud, linna pugeda.

„Kes pagan sind siis senna wiis?"
„Mina tahan seda kohe rääkida!" ütles Jankel. „Niipea 

kui mina täna koidu ajal kasakate käratsemist ja püssilaskmist 
kuulsin, noppasin ma oma kasuka kätte ja jooksin ilma seda 
selga tõmbamata, ruttu minema, ja weel tee peal ajasin käed 
käiksesse; sest mina tahtsin ni ruttu kui wõimalik teada, kust 
see lärm tuli ja mikspärast kasakad ju hommiku wara tuld 
oliwad hakkanud andma. Sain otse sell silmapilgul linna wärawa 
juurde, kui wiimased poola kaitse-rügemendid wärawast sisse 
läksiwad. Mina waalan ümber — näen: lipu-junker Galan- 
dowitshi herra otse juhatajaks ees otsas. Mina tunnen seda 
meest: kolmest aastast saadik ju on ta mulle sada tukatit wõlgm 
Mina tema järele sisse, nagu tahaksin oma wõlga tema käest 
pärida, ja nõnda sain ma linna."

„Mis, sina oled linnas olnud, ja pealegi weel temale 
tema wõlga meelde tuletamas!" ütles Bulba. „Ja tema ei 
lasknud sind kohe jala pealt koerana üles puua!"

Tõsi jah, Jumala eest, tema tahtis mind üles puua 
laska," ütles ruttu juut. „Tema mehed oliwad mind ju kinni 
wõtnud ja mulle köidiku kaela pannud; aga mina palusin jälle 
herra käest armu; ma ütlesin, et ma wõlamaksmisega nii kaua 
tahaksin oodata, kui herra isi aga arwaks, ja lubasin pealegi 
temale weel raha laenata, kui ta aga abiks tahaks olla, et ma 
teiste rüitlite käest oma wõla kätte saaksin; sest tõtt ütelda, 
selle lipu-junkrul ei ole mitte ühtainust tukatid laskus, ehk tal 
kül mõisaid, majasid, lossisid ja hulk steppimaid on,
mis kuni Sklowinini ulatawad — aga nagu üteldud, 
mitte krossigi taskus, otse nagu oleks ta mõni ka
sakas. Ja kui teda nüidki mitte Breslau juudid ei 
oleksiwad puhas oma kuluga wälja ehitanud ja talle sõjariistu laena
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nud, poleks ta sõttagi saanud minna. Sellepärast ei ole ta 
ka riigi päewa pealgi olnud ..."

„Mis sa linnas tegid? Kas nägid ka meie rahwast seal?"
„ Muidugi nägin; sest meie rahwast on palju seal: Jtzig, 

Rahum, Samuel, Jsak, Juudi rentnik ja . . ."
„Wötku neid koeri pagan!" käratas Taras wihaga. „Mis 

sa oma juudi sugust mulle ette lobad? Mina küsin sinult 
oma jõetaguseid."

„Meie jõetaguseid ei näinud ma kedagi; ühtki muud ma 
ei näinud kui Andrea herrad."

„Sina oled Andreast näinud?" hüüdis Taras Bulba. 
„Mis lugu on temaga? Kus sa nägid teda? Wangis? Surnu 
kirstus? Ehk seotud ja ahelas?

„Kes oleks tohtinud Andrea herrad ahelasse köita ehk siduda? 
Tema on nüid koguni suurtsugu rüitel . . . Jumala eest, mina 
ei oleks tahtnud teda enam äragi tunda. Käe plaadid on kullast, 
ja ka wöö peal on kuld, kõigis kohas kuld, — kõik tema ümber 
on kuld; otse kui kewadel päikene läigib, kui aias iga linnukene 
siristab ja laulab ja iga rohukenp magusat lõhna annab, nõnda 
hiilgab ka tema kullast. Ja wojemode on temale oma ilusa 
hobuse annud — see hobune üksi maksab kakssada tukatit."

Bulba lõi kiwi sambana kohmetama.
„Mikspärast on tema siis wõerad sõjariistad ja mundri 

selga pannud?"^
„Et see ilusam oli kui oma; sellepärast on ta seda ümber 

pannud. Ja tema sõidab läbi soldatide ridade ja ja teised sõi- 
dawad läbi soldatide ridade, ja tema õpetab teisi, ja teised õpetawad 
teda — otse nagu oleks ta kõige rikkani kõige poola herrade seast."

„Kes on teda seks sundinud?"
„Ega mina ei ütelnud, et keegi teda seks oleks sundinud. 

Kas siis herra ei tea, et tema wabatahtlikult teiste poole on läinud?"
„Kes on teiste poole läinud?"
„Noh, Andrea herra."
„Kelle teiste poole ta on läinud?"
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„Nende teiste poole senna üles linna on ta ära läinud. 
Tema on täitsa nüid üks nende oma."

„Sma waletad koer!"
„Kuida oleks mul wõimalik waletada? Olen mina siis 

niisugune lollpea, et mäletaksin, kui selgeste tean, et ma selle läbi 
oma pead wõiksin kaotada? Kas ma küll ei tea, et juut iga silmapilk 
kui koer wõib ülespoodud saada, kui ta herrale waletada julgeb?"

„Sina siis tahad sellega ütelda, et tema oleks oma isamaad 
ja usku äraannud?"

„Mina ei ütle sugugi, et ta midagi on äraannud, maid 
mina ütlen, et ta nende teiste juurde senna ära on läinud."

„Sina waletad ärawannutud juut! Sellesarnast ei ole weel 
kuskil kristlikul maal ette tulnud! Sina jampsid, pagana koer!"

„Rohi saagu minu maja ukse alla kaswama, kui mina 
waletan! Igaüks sülitagu minu isa haua peale, minu ema ja 
nnnu ämma haua peale, kui ma waletan! Kui herra nõuab, 
tahan ma ka ütelda, mis pärast ta nende voole ära on läinud."

„Ütle!"
„Wojewodel on üks ilus tüttar, see on nii ilus, oh püha 

Jumal, nii wäga ilus . . ."
Siin püidis juut, nii heaste kui kuidagi wõis, wojewode 

tütre iludust nähtawaks teha, oma käsi laiale ajades, silmadega 
pilgutades ja pilutades ja suud mahedaks tõmmateks, nagu sööks 
ta midagi magusat.

„Mis siis sest? Kuida, sellepärast?"
„Jah, selle neiu pärast on ta seda kõik teinud ja on 

nende poole läinud. Kui inimene armastuse sisse sattub, siis 
on temal kõik üks puhas,'siis on La kui tühi kinga tald, mis 
mette on pandud' — teda wõib painutada ja murda, kuida 
aga tahetakse."

Bulba jäi sügawasse mõttesse. Tema teadis, et nõdral 
naesel suur wägi on, et see wägi ju paljugi tugewaid mehi 
hukatusesse oli lükanud ja et Andrea loomus selles asjas järele 
andlik oli. Ja kaua seisis manamees liikumata, nagu oleks 
ta maa külge kinni kaswanud.
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„Kuule, herra, mina tahan kõik selle loo üles rääkida," 
ütles juut. „Niipea kui ma täna hommiku seda kärinat kuulsin 
ja nägin, et truppid linna wärawast sisse läksiwad, pistsin enesele, 
et kõige wastu malmis olla, ühe nööritäie pärlid põue; sest 
linnas on palju suurtsugu naesterahwaid; ja on seal suurtsugu 
naesterahwaid, mõtlesin ma tasakeste, siis saawad nad ka minu 
pärlid ostma, olgu kui neil ka midagi süia ei ole. Ja nii pea 
kui mind lipujunkru mehed käest lahti oliwad lasknud, jooksin 
ma wojewode majasse, et senna oma pärlid ära müia. Seal 
sain ma ühe tatari naesterahwa käest kõik teada; ja tema ütles 
mulle, et nii pea kui jõetagused ära saaksiwad aetud, pulmad peawad 
peetud saama. Andrea herra olla lubanud jõetaguseid minema ajada."

„Ja sina ei tapnud teda mitte sennasamasse paika ära, 
seda põrgu poega?" hüidis Bulba.

„Mikspärast oleksin ma pidanud teda ära tapma? Tema 
on ju ise oma waba meelt mööda nende poole läinud! Mis 
õnnetus sest inimesele on? Mis ülekohus? Tema on senna 
läinud, kus temale paremine meele järele oli."

„Ja sina oled teda oma silmaga näinud?"
„Jumala eest, oma silmaga! Ja missugune ilus sõjamees! 

Kõigist ilusam. Andku talle Jumal elu ja termist! Tema 
tundis mind kohe ärap ja kui ma tema juurde astusin, ütles 
ta mulle ..."

„Mis ta ütles sulle?"
„Tema ütles — ei, no jah, esite tegi ta sõrmega üht märki 

ja siis ütles ta: „Jankel!" — „Andrea herra!" wastasin 
mina, — „Jankel," ütles ta, „ütle minu isale, mu wennale, „ 
kasakatele, jõetagustele, ja kõigele ilmale, et minu isa mitte 
enam minu isa ei ole, minu wend mitte enam minu wend, 
minu seltsimehed mitte enam minu seltsimehed, ja et mina nende 
kõikidega, jah, nende kõikidega wõidelda tahan."

„Sina waletad, saadana juut!" karjus Taras meeletumalt. 
„Sina waletad, koer! Sina oled Kristuse risti löönud, sina 
Jumala wannutud inimene. Mina teen sulle otsa, saadan! 
Kasi minema, muidu — muidu oled silmapilk walmis!"
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Ja nende sõnadega tõmbas Taras mõeka.
Ehmatanud juut pistis tuliste minema, nii ruttu kui 

pikkad, tuimad jalad wõisiwad. Ja tükk aega jooksis ta mööda 
kasakate laagrit ja sealt läbi edasi, ilma tagasi waatamata, ja siis 
weel kaugele wälja peale, ehk küll Taras talle jalatäitki järele ei 
läinud; sest ta oli jälle kohe märku saanud, et mõistmata oleks, 
oma wiha iga esimese wastu tuleja kaela peale tühjentada.

Nüid tuli talle ka meelde, et ta minewal ööl Andreast ühe 
naesega oli läbi laagri minewat näinud. Tema hall pea langes 
norgu- aga siiski ei tahtnud ta ometi kuidagi uskuda, et nõnda 
häbemata lugu oleks sündinud ja et tema enese poeg oma usku 
ja oma hinge ära oleks müinud.

Wiimaks wiis ta oma wäekogu oma enne ette juhatatud 
waritsemise paika ja peitis ennast sellega ühe metsa taga ära. 
See oli ainus mets, mis kasakad põletamata oliwad jätnud.

Teised jõetagused, jala kui hobusemehed, marshisiwad kolmele 
poole ja kolme linna wärowa ette. Üks teise järele astusiwad 
wäekogud minema: ainuüksi Perejaslawi wäe-kogu puudus. Need 
kasakad oliwad, nagu teame, eile õhtu tubliste purjutanud ja 
selle eest oma palga saanud. Üks oli weel waenlase käes ju 
seotud üles ürkanud; teine, ilma sugugi ärkamata, magades 
ära teisi musta ilma läinud, ja Klip, nende hetman, oli ilma 
püksteta ja ilma pealmise riideta poola lagrisse wiidud.

Linnast oli kasakate liikumine ära nähtud. Kõik rahwas 
ruttas mallide peale ja elaw pilt tõusis kasakate silmade ette. 
Poola rüitlid, üks toredam ja ilusam kui teine, seisiwad Väli
mise ring-walli peal. Nende wask kübarad, walge luige sulge
dega ehitatud, läikisiwad kui päikene. Teised kandsiwad kergeid 
mütsisid, punaseid ja siniseid, ühe poole pealt natukene sisse surutud. 
Nende kahwtanid oliwad punase käiksetega, kullaga õmmeldud 
ehk nööridega serwitatud. Nende mõegad ja sõjariistad, mille 
eest nad kõrged hinda oliwad maksnud, oliwad, nagu ka kõik 
nende munder, suureste wälja ehitatud.

Esimestes ridades seisis, uhkeste punase ja kuldnarmas- 
lise mütsiga pealik Budshak. Tema oli tähtsas wäejuhataja, 
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suurem ja paksem kõigist teistest, tal oli suur kallis 
kahwtan seljas. Teise poole peal, kõrwalise wärawa ligi, seisis 
üks teine pealik, üks weikene, kuiw mehikene. Tema -weikesed,. 
mustad silmad pilkusiwad tuliselt musta kulmude alt wälja. 
Kiireste liigutas ta ennast igale voole, näitas oma peenikese, 
luise käega senna ja tenna ja andis käskusid. Näha oli, et ta 
omast kõhnast ihu-kasust hoolimata, sõja-ametit wäga hästi 
mõistis. >

Ei kuigi kaugel nendest seisis see nimetud lipu-junkur — 
õige pitk mees ja punase näuga: see herra armastas kõwa jooki
sid ja rõõmsaid joomise paikasid. Nende taga oli hulk poola 
alamat mõisniku-sugu sõjamehi, kes ennast osalt oma enese, osalt 
riigi kuluga, osalt aga juutide rahaga sõtta oliwad walmista- 
nud, mis juures nad kõik pandiks oliwad pannud, mis aga 
wanemate lossides iial leida oli olnud. Mitte weike polnud ka 
nende hulk, kes teiste kulu pealt ühest Leisi ilmas ümber hukku- 
siwad ja keda poola senatorid üksi sellepärast ühes oliwad wõt- 
nud, et wõeras-pidude peal suure uhke teenrite hulgaga toredust 
näidata. — Niisugused hulgused oliwad täna oma ülespidaja
tele aun Leendriks, aga kui mõne hõbedase taldreku kätte saiwad 
pistsiwad sellega punuma, ja istusiwad homme jälle mõne teise 
auusa herra kutsariks uhke tõlla pukile. — Lühidelt, siin oli 
kõiksugu rahwast. Mmdu polnud neil mitmelgi midagi suhu 
pista, aga sõtta oliwad nad ennast kõik uhkeste wälja ehitanud.

Kasakate hulgad seisiwad sõnalausumata müiride ees. 
Nendel polnud kellegi kulda riietes; üksi mõnigatel nähti mõega 
tuppede, käewangude ja muu sõjariistade küljes midagi särawak 
ja wälknwat. Kasakad ei armastanud ennast lahingisse minnes 
kalli riietega ja hilpudega ehitada. Nende soomussärgid ja 
riided oliwad wäga liht korras, ja kaugele kirjendasiwad nende 
lambanahksed mütsid punaste pooltega.

Kaks kasakat kihutasiwad jõetaguste ridadest wälja. Üks 
näitas weel koguni noor, teine ju natukene enam elatanud; 
mõlemad oliwad südid sõjamehed. Nende nnned oliwad Orhim 
Nash ja Mikita Golokopitenko. Nende järele läks Domid^ 
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Popowitsh, madal, rüsajas mees, kes ju kaua aega Sätshas 
ümber elanud, kuni Adrianopoli müiride ees käinud ja mõndagi 
elus läbi teinud: ükskord oli teda pidatud elawalt ära põleta- 
dama, -tormatud musta peaga ja kõrwenud habemega oli ta 
weel Sätshasse peasenud põgenema. Aga Popowitsh oli jälle 
terweks saanud, oli endale pitka juukse tukka kõrwataha ja 
paksu süsimusta kihw-habeme nina alla kaswada lasknud; Popo
witsh oli tutaw oma okkalise keele poolest.

„Haa, ilusad kuued on teil kõigil seljas," hüidis ta; 
„mina tahaksin aga ka hea meelega teada, kas teil mehise jul
gusega seesama lugu on."

„Oota aga!" hüidis paks pealik alla; „kõik saan ma 
teid kokku siduma! Andke omad sõjariistad ja hobused käest ära, 
teie hulgused! Kas olete näinud, kuida ma Leie seltsimehed 
olen üheteise külge siduda lasknud? Tooge need wangi wõetud 
jõetagused üles walli peale."

Ja jõetagused toodi siutud-käsil ette.
Kõige ees sammus hetman Klip, ilma püksteta ja peal

mise kuueta, otse nõnda, kuida teda joobnult kinni wõetud oli. 
Ja hetman laskis oma pead alla langeda, tema häbenes ennast 
oma halasti oleku üle oma sõjameeste ees ja miks ta kui koer 
magades wangi oli wõetud. Ühe ööga oli tema tugew pea 
halliks läinud.

„Ära muretse ega waewa oma südant mitte, Klip kül 
meie sind warsti laht: peastame! hüidsiwad talle kasakad alt 
üles."

„Ära muretse ühtegi, mana sõber!" lisas hetman Bora- 
dati juurde. „See ei ole mitte sinu süi, et nemad sind ha
lasti mangi wõtsiwad; õnnetus wõib igaühele tulla. Aga häbi 
nende kaela, et nad sind wälja on nältnud, ilma sinu halasti 
ihu tarwitust järgi katmata!"

„Seda näha, magajate wastu olete teie päris wägimehed!" 
hüidis Golokopitenko, walli peale üles waadates.

„Oodake aga, meie saarye teil teie tukad maha lõikama!" 
wastoti temale ülewelt.
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„Scda ma tahan näha, kuida L'e meil tukad ära lõikude!" ütles 
Popowitsh, nende silma ees hobust sõidutades; ja siis oma seltsi
meeste otsa waadates lisas ta juurde: „Aga wast ehk on poolakate 
sõna õige; kui see seal ülewel seisew paks magu neid lahingis 
juhatab, siis rvõiwad nad kõik julgeste waenlasele walu anda."

„Mikspäraft arwad sa, et nad siis julgeste wõiwad walu 
anda," heitsiwad kasakad ruttu wahele, sest nad teadsiwad, 
et Popowitshil wistist nali walmis oli.

„St siis kõik wägi ennast tema selja taga wõib ära peita, 
ja wäga raske oleks, läbi tema mau neid odaga kätte saada."

Kasakad hakkasiwad waljuste naerma, ja mitu korda wäris- 
tasiwad mõned pead ja ütlesiwad:

„On see üks mees, see Popowitsh! Kui see kellelegi midagi 
nina ette wiskab, siis ..."

Aga kasakad ei ütelnud ühtegi, mis siis peaks sündima.
„Tagasi walli eest, tagasi!" hmdis koshewoi. Poolakad 

ei näitnud sedasugust pilkamist enam kauem kanda wõiwat, 
nende peamees oli käega märki annud.

Ja nõnda oligi: waewalt saiwad kasakad tagasi läinud, 
seal sadas suuretüki kuulisid rahena wallilt maha. Linnas 
tõusis suur liikumine, isegi wana wojewode tuli ratsa nähtu
male. Wärawad tehti lahti ja wägi woolas wälja. Ees sõit- 
siwad husarid ilusas korras, siis kürasserid järele, kõik mask 
kübaratega; nende taga üksikult kõige rikkamad mõisnikud, iga
üks oma tahtmise järgi riides. Uhked rüitlid ei tahtnud ennast 
mitte teiste sõjameestega ühte riasse liik: ja korda anda. Ja 
kes neist mõne wäe-osa juhatajaks ei olnud, sõitis üksi oma 
meestega lahingisse. Siis tulimad jälle kinnisesse korda seatud 
read, nende järel paks pealik, ja kõigest mäest kõige wiimane 
sõitis weikene kuiwetanud ülemjuhataja müramast wälja.

„Keelge neid, keelge neid, et nad ennest riasse ja korda 
ei saa seada!" hüidis koshewoi. „Kõik wäekogud peamad ühe 
korraga kallale hakkama! Jätke teised wärawad! Titarewi 
wäekogu hakkab paremalt, Djadkowi mäekogu pahemalt poolt 
peale!"
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„Kukubenko ja Paliwode tungiwad tagaseljast nende kallale! 
'Tehke aga täitsa segadust ja ajage üksteisest lahku!"

Ja kasakad hakkasiwad kõigilt poolt peale, tungisiwad 
poolakate ridadest läbi, sundisiwad neid mittu korda oma ees 
taganema ja saiwad nendest ise ka niisamuti tagasi tun
gitud. Kasakad ei annud neile aega üht püssi paukugi täitsa 
ära laska. Kohe wõeti mõegad ja odad. Kõik kukutasiwad 
ennest üleüldisesse segadusse ja igal ühel oli wõimalik oma 
wahwust üles näidata.

Demid Popowitsh tappis kaks liht soldatid ja wiskas 
kaks kõige uhkemat rüitelt nende hobuste seljast maha 
üteldes:

„Haa, waat need on omete ilusad hobused! Niisuguseid 
olen ma enesele ju ammu soowinud!"

Ta ajas hobused enda ees wallalise wälja peale minema 
ja hüidis senna kohale seatud kasakaid, neid kinni wõtta. Siis 
pooris ta uueste lahingi mässamisesse tagasi, hakkas maha wi- 
satud rüitlitele uueste kallale, lõi teise maha, heitis teisele köie 
kaela, sidus teise otsa oma sadula külge ja wedaZ teda mööda 
maad, pärast seda, kui ta tema kuld tupega mõega ära oli wõt- 
nud ja tal wöölt tema tukatidega täidetud punga lahti peastnud.

Kobita, üks tubli ja weel üsna noor kasakas, sai ühe õige 
wahwa rüitliga käsitse, kaua wõitlesiwad nad teine teisega. Juba 
oliwad nad üks teist ümbert kinni wõtnud; kasakas sai wiimaks 
omast wastasest üle ja torkas temale terawa türgi nua rindu. 
Aga ka temale tuli surm kätte: sellsamal silmapilgul lendas 
temale tuline kuul peast läbi. Kõige uhkem suurtsugu poolakene 
oli teda nõnda maha lasknud, kõige ilusam mees, manast würft- 
likust sugust rüitel. Sirge kui kõrge männipuu tormas ta lahingis 
oma tugewa mõigu seljas. Ja juba oli ta mitmed wägimehe 
tükid ära teinud: kaks jõetagust oli ta mihaselt oma mõegaga 
pooleks raiunud, Korschi, ühe tubli kasaka, kõige tema hobusega 
maha tormanud; hobusele oli ta kuuli peast läbi ajanud, kasa
kale odaga surma teinud; mitmel teistel raius ta pea ja käewarred 
ära, kasakale Kobitale tegi ta oma püssi kuuliga otsa.
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„See on üks mees, kellega mina oma jõudu tahaksin 
katsuda!" hüidis Kukubenko, Nesamaiko wäekogu hetman.

Ja tema andis oma hobusele kannukseid, kihutas poolaklase 
seljataha ja käratas nii kõwaste, et kõik ligiolejad selle hiig
lase karjumise peale kahmatasiwad. Poolakas tahtis kiireste 
hobust ümber pöörata, et temale wastu hakata; aga hobune ei 
annud järele. Jäledast käratsemisest ehmatanud, kargas ta kõr- 
rvale ja Kukubenko trehwas oma waenlasele kuuli seljasse, see 
langes hobuse seljast maha. Ka nüüd ei annud poolakas järele; 
tema katsus oma waenlast mõegaga läbi pista, aga nõrkunud 
käsi langes kõige mõegaga alla. Kukubenko aga tõstis kahel 
käel oma suure mõega ja raius temale ta kahwatanud näusse. Kaks 
hammast lõi mõek wälja, lõhkus tema keele pooleks, lõikas kaela- 
Laguse läbi, ja tungis kuni niiske maa sisse. Kõrgele üles 
purtsas uhke rüitli weri ja wärwis tema kollast, kullaga tikitud 
kuube. Kukubenko jättis tapetud mehe maha ja kukutas ennast 
oma wäekoguga teise kohta lahingi segadusesje.

„Kuida wõib inimene ometi üht niisugust sõjariistade 
§het hoolimata maha jätta!" ütles Borodati, Umani wäekogu 
hetman.

Ja sellega kihutas ta oma meeste juurest senna, kus see 
tapetud maas oli.

„Seitse poola rüitlit olen ma ise oma käega maha löönud, 
aga niisugust sõjariistade ehet pole ma kellegi juurest leidnud."

Ja ahnusest aetud, kummardas ennast Borodati, et surnu 
mehe küljest kallist sõja-ehet wõtta. Juba oli ta kalli kiivi
dega ehitatud türgi oda ära wõtnud, tukatidega täidetud 
punga wöölt lahti arutanud, ja rinnalt ühe taskukese lahti 
teinud, mille sees peenikene pesu, kallid asjad ja ühe tüdruku 
käest mälestuseks kingitud juukse lokikene oliwad. Ja Boro
dati ei kuulnud ühtegi, kuida punase ninaga lipu-junkur tagand 
tema- kallale tungis — seesama, keda ta ju korra sadulast maha 
oli tõuganud ja talle tubli mõegamärgi näu peale löönud. 
Kõige jõuuga keerutas poolakas oma mõeka ja raius temale 
küirus kukla peale. Ja nõnda tõi ahnus kurja otsa, tugew 
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pea meeres teisele, keha kukkus teisele poole, suurelt laialt oma 
merega maad kastes. Taewa poole üles lendas tallitsemata kasaka 
Hing, täis wiha ja paha meelt ja sellega ühes mast ehk imetsedes, et 
tema korraga ja nii wara ju sest hiiglase ihust oli pidinud lah
kuma. Waewalt aga oli lipu-junkur kasaka pead juukse tukka 
pidi kinni wõtnud, et seda oma sadula külge rippuma panna, 
kui ju kättemaksja ligines.

Kui taewa all lehwitaw kull, pärast seda, ku ta oma 
wägewate tiiwadega laialt ümber on keerutanud, korraga õhus 
liikumata ühe koha peal seisab ja siis noolena oma nähtud 
saagi peale maha kukutab — nõnda lendas Ostap, Tarasse 
poeg, korraga lipu-junkru juurde ja wiskas talle silmapilgul 
oma püik-silmukse kaela. Lipu-junkru punane nägu läks weel 
punasemaks, kui see hirmus silmus tema kõri kinni nööris. 
Tema tõmbas püstoli, aga krampis wärisew käsi ei saanud 
sihtida, ja kuul lendas tühjalt lageda peale wälja.

Ostap arutas nüid lipu-junkru sadula küljest siidise nööri 
lahti, mis see enesel juures pidas, et wangisid siduda, köitis 
temal enesel selle nööriga käed ja jalad, sidus teise nööri otsa 
oma sadula külge ja wedas teda mööda wälja järele, kõigile 
Umani wäekogu kasasatele hüides, et nad läheksiwad ja oma 
hetmanile wiimast auu näitaksiwad.

Kui Umani kasakad kuulsiwad, et nende hetman enam ela- 
wate sees ei olnud, jätiwad nad lahingit ja ruttasiwad tema keha 
üles tõstma, mis peale nad kohe nõuu pidasiwad, keda tema 
asemele hetmaniks walitseda. Wiimaks ütlesiwad nemad:

„Aga mis tarwis kaua nõuutada? Paremat hetmani kui 
Ostap Bulba, ei ole leida. Ta on küll noorem meist kõigist, 
aga pea ja aru on tal kui wanal mehel."

Ostab wõttis mütsi maha ja tänas oma seltsimehi selle auu 
eest, mis nad temale oliwad näitanud, aga ilma ennast oma nooruse 
ehk oma elutundmise ja teadmise puuduse poolest wabandamata; sest 
ta teadis, et sõjas niisuguseks pealiskaudseks wiisiks mingit aega ep 
ole, ja kohe wiis ta omad mehed otse lahingisse ja näitas neile 
sellega, et nad teda mitte asjata hetmaniks polnud walitsenud.
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Poolakat märkasiwad, et neile ju asi õige palamaks läks; nemad 
pöörasiwad taganema ja põgenesiwad üle wälja, et teises otsas ennast 
jälle koguda. Weikene pealik andis ühe neljasaja mehelise wäe-osale, 
mis linna wärawa ligi tagawaraks seisis, märki ja nüid puistasiwad 
need kasakatele suuretüki kuulisid kaela. Aga need trehwasiwad ainult 
mõnd harwa. Mõningad kuulid ulatasiwad kuni kasakate härgade 
peale, kes hirmuga lahingit pealt wahtisiwad. Suuretüki kuulide 
eest weel enam hirmudes, hakkasiwad härjad mõirama, torma- 
siwad kasakate laagri peale purustasiwad wankrid ja tallasi- 
wad mitmed inimesed maha.

Aga sell silmapilgul kargas Taras oma wäe-osaga waritsemiselt 
wälja ja ajas härjad suure kisaga tagasi. Nüid pooris kõik see kar
jumisest ehmatatud kari ümber, tormas poola rügemendi peale^ 
wiskas ratsulised üle pea ja kaela ja ajas kõik korrast ära.

„Suur tänu teile, härjad!" hüidsiwad jõetagused. 
„Marshi peal tulles olete meile head teenistust teinud, nüid 
olete meile ka weel lahingis suureks kasuks!"

Ja kasakad kargasiwad jälle waenlaste kallale. Siin 
saiwad palju poolakaid surma. Palju kasakaid aga näiisiwad 
isiäralikult auusat wahwuft üles, nimelt: Metelitza, Shsilo, 
Kasks, Pissarenkut, Wotusenko ja palju teisi. Kui poolakat 
nägiwat, et asi wiimaks puhas halwaks poordis, tõstsiwad nad 
taganemise märgiks oma lippusid ja hüidsiwad, et neile wäraw 
lahti saaks tehtud. Kärisedes läks rautatud wäraw lahti ja 
wõttis, nagu lamba-lauda uks oma lambaid, põgenewaid, wäsinud 
ja tolmuga kaetud jalawäge ja rüitleid oma marjule. Palju 
jõetaguseid tahtsiwad neile kuni linna järele tungida, aga 
Ostap pidas omaksid tagasi ja ütles:

„Ära, ära, müiride ligidalt, wennad ja herrad, ära! Ei 
ole hea, neile ligi minna!

Ostapil oli õigus; sellsamal silmapilgul paukus ja prag- 
sus ülewelt mallidelt ja wõerastele lasti ja wisati kõiksugust hu
katust kaela. Aga juba oliwad kasakad oma kiire hoostega kaugel. 
Siin astus koshewoi nende ette ja kiitis Ostapit, üteldes:

Taras Bulba. 7
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„Tema on kül weel noor sõjamees, aga ta juhatab oma 
mehi kui mana, õpinud pealik."

Wana Bulba pööras pead, et näha, kes see uus hetman 
oleks, ja seal nägi ta oma poega Ostapit Umani wäe-kogu 
ees otsas kõrgeste hobuse seljas, müts ühe kõrwa pool ja het- 
mani kepp käes.

„Waata nüid pagana poissi!" hüidis manamees ja waatas 
temale suurel heal meelel otsa, ja tänas Umani sõjamehi pojale 
antud auu eest.

Kasakad pöörsiwad jälle ümber ja tahtsiwad oma laag
risse minna. Aga uuesti Luliwat poolakad walli peale näh- 
tawale, muidugi nüid puhas näruks kistud riietes. Paljudel 
oliwad kallid riided werega, ja ilusad wask-kübarad tolmused.

„Noh, kas olete palju wangisid saanud?" hüidsiwad 
neile jõetagused üles.

Ja hulga aega ähwardasiwad tolmunud ja wäsinud sõja
mehed teine teist wastastikku, ja mõlemist poolt wahetasiwad 
terawa keelsed ja palawa meelsed kiitlikka ja ähwardawaid sõnu.

Wiimaks lahkusiwad koost ära. Ühed läksiwad la hingi- 
wäsimust puhkama; teised paniwad mulda oma haawade 
peale ja rebisiwad rätikuid ja kallid riideid, mis nad löödud 
waenlase käest oliwad wõtnud, ja tegiwad neist haawasidemeid. 
Need aga, kes weel wäsimata oliwad, hakkasiwad oma seltsi
meeste kehasid koguma, et neile wiimast auu näidata. Oma 
mõekade ja odadega kaewasiwad nad hauad, mütside ja kuue 
hõlmadega kandsiwad nad mulla wälja, südameliku auustusega 
paniwad nad kasakate kehad hauda ja katsiwad neid wärske mullaga, 
et wareksed ja kiskjad linnud nende silmi wälja ei saaks nokkida.

Poolakate kehad aga saiwad, kümne kaupa, talitsemata 
hooste sappa siutud, ja jõetagused ajasiwad neid igale poole 
mööda wälja ja peksiwad neid piitsadega. Wihased hobused 
lendasiwad üle wälja ja küngaste, läbi mädamaade ja ojade 
sa wedasiwad mere ja tolmuga kaetud poolakate surnu kehad 
enesega taga. — Hirmsad, jälestawat oliwad selle aja sõjapida
mises halastamata ja kalgid inimeeste südamed! —
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Kui õhtu tuli, istusiwad sõjamehed ringis maha ja rää- 
kisiwad nõnda hulga aega wägimehe tegudest, mis igaüks nen
dest oli teinud, igaweseks mälestuseks lastele ja laste las
tele. Kaua aja pärast weel heitsiwad nad magama, aga kõige 
kauem oli wana Bulba uneta. Ikka peale mõtles ta senna ja 
tenna, mis see peaks tähendama, et Andreast waenlaste sõja
meeste seas polnud näha olnud. Oli ta Juudas häbenenud, 
omakste wastu wõitlusse tulla? Ehk oli juut temale mäletanud, 
ja tema poeg wangi sattunud?

Aga siin pidi ta jälle selle peale mõtlema, et Andrea 
süda ikka naeste sõnade wastu otsata mõedul pehme ja järele
andlik oli olnud, ja mehel tuli uueste sügaw kurbtus ja 
mandus poola naesterahwa igaweste ära, kes tema poja hukka oli 
saatnud, ta mandus kätte maksta, armuta kätte maksta. Ja 
tema oleks oma wannet täitnud; selle naesterahwa iludus ei 
oleks teda mitte wähematki liigutanud; tema paksu pilka juukse 
lokki pidi oleks ta teda kõige kasakate ees mööda wälja maas 
wedanud; tema uhkeid ilusaid rindu ja õlasid, mis walged 
kui wärskelt sadanud lumi mäe latwade otsas, oleks ta maad 
mööda porist läbi wedanud; tükiks oleks ta raiunud tema ilusa 
õitsema ihu. Sest Bulba südames ei olnud enam neid tund
mist mitte märkigi, mis noores armastamas hinges õhkuwad, 
mis elupäikest õnnekullal hiilgama panemad, sõjakärin oli neid 
tema südamest ju ammu ära kustutanud. — Ja Bulba ei 
teaduud ka mitte, mis Jumal homse pääwa osaks oli sead
nud . . . Uni kippus talle wiimaks ometi peale, ja nõnda 
uinus manamees kurwalt magama.

Kasakad aga rääkisiwad weel ikka üks ühega siin ja seal, 
ja kõik ööd läbi seisiwad wahid kaineste tulede ümber, Lera- 
waste igale poole wahtides ja wäsimata ja hoolega pimedusse 
ümber silmitsedes.
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Kaheksas peatükk.

Weel ei olnud päikene taewas oma poolt teed ära käinud, 
kui kõik jõetagused nõuupidamiseks kokku tuliwad. Sätshast oli 
sõnum tulnud, et tatarlased kasakate äraolemise ajal kodu koguni 
tühjaks oliwad riisunud ja ka kõik sõja-waranduse wälja kaewa- 
nud, mis kasakad salajasse maa sisse oliwad warjanud; teiseks, 
et nad kõik, kes kodu maha oliwad jäenud, maha tapnud ja 
wangi wiinud ja siis kõik lojuksete- ja hobuste karjad enesega 
ühes ajanud ja otse teed Perekopi poole läinud.

Ainult üks kasakas, Maksim Goloduha, oli teel tatarlaste 
käest lippama saanud. Tema oli Mirsha (tatarlaste ülema) maha 
löönud, tema rahakoti omale wõtnud ja ühe tatari hobuse sel
jas tatari riides poolteist päewa ja kaks ööd põgenenud ja 
nõnda peasüüd. Tema esimene hobune oli wäsimusest otsa saa
nud; ta oli teise selga astunud, aga ka selle oli ta surnuks sõit
nud, ja wiimaks kolmandamaga jõetaguste laagrisse jõudnud, 
kuna ta teel oli kuulnud, et need Dubnot ümber piirada.

Tema ei saanud muud enam midagi kui aga õnnetuse 
teadust üles ütelda, mis sündinud. Aga kuida oli siis ometi 
see õnnetus tulnud? Oliwad järele jäenud jõetagused kasaka 
wiisi järele ennast täis joonud ja ennast joobnust peast wangi 
wõtta lasknud? Ja kuida oliwad tatarlased selle koha üles 
leidnud, kus sõjawarandus maetud seisis? Selle üle ei saanud 
põgenenud kasakas midagi wastust anda. Wäsimusest pool 
surnud, kogum paistetanud, tuli ta senna, tuul oli tal näu 
puhas ära kõrwetanud; tema langes kohe pitkali maha ja jäi 
surnud magama.

Niisugustel juhtumistel oli jõetagustel pruugiks, kohe 
ilma aja wiitmata rööwlidele järele minna, et neid, kui wõi
malik kätte saada, sest et muidu wangid jala pealt Weike-Asia 
turudele weetud saiwad, — Smirnas, Kreeta saarel ja Jumal teab 
missugustes kohtutes kasakate pitka-tukalisi päid sell wiisil. 
näha oleks saadud.
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See oli nüid põhjus üleüldiseks kokku kogumiseks. Kõik, esi
mesest Viimaseni, seisiwad nad mütsis peadega siin; sest nüid ei 
olnud nad mitte tulnud oma hetmani igapäewasid käskusid kuulma, 
waid teine teisega ühe kõrguses seiswalt nõuu pidama.

„Wanad wõiksiwad kõige esite oma nõuu anda?" hüiti 
hulga seast.

„Koshewoi peab oma nõuu kuulutama!" ütlesiwad teised.
Ja koshewoi wõttis oma mütsi ära, mitte kui nende eest 

juhataja, waid kui nende seltsimees, tänas kasakaid selle auu 
eest, mis nad temale pakkunud ja rääkis nõnda:

„Palju on meie seas wanemaid minust, ja wõiksiwad targe
mat nõuu anda; aga et teie nõuuate, et mina enne räägin, siis 
on minu nõuu järgmine: Seltsimehed, lähme ilma silmapilku 
wiibimata tatarlastele järele; sest isi teate, mis inimesed nad on, 
need tatarlased. Nemad ei saa riisutud warandusega mitte ootama, 
kuni meie järele läheksime, ei, nemad saamad seda kohe ära raiskama, 
ja otse nii ära raiskama, et ka mitte üht jälgegi sest järele ei jäe 
ega leida ei ole. Sellepärast on minu nõuu: Edasi, marsh! 
Siin oleme kaua kül ju jalutamas olnud. Poolakad teawad 
nüid, mis mehed kasakad on. Meie oleme oma usu eest kätte- 
maksnud, nii palju kui meie jõud ulatas; ja mis saagist ütelda, 
on see, et ühest nälginud linnast kuigi palju saada pole. Selle
pärast weel kord on minu nõuu: Edasi, rööwlid taga ajama!"

„Edasi, käigem minema, rööwlitele järele!" helises kõwaste 
läbi jõetaguste ridade.

Aga see hüidmine ei olnud Taras Bulbale meelt mööda, 
ja tema laskis weel enam omad pahased, musta ju walge 
karmadega segatud kulmud alla, mis mälja näitasiwad nagu mõni 
wõsu, mis ühe palja mäe kalda peal kaswab ja mille latwasid 
sügisene külm härmatanud.

„Ei, sinu nõuu ei kõlba midagi, koshewoi!" ütles ta. 
,,Sina ei räägi kuida kohus. Näitad unustanud olewad, et 
need meie seast, keva poolakad mangi on wõtnud siis ka mangi 
jäewad! Sina näitad nõuudwad, et meie kõige esimest seltsi- 
meestelist püha käsku ja seadust tähele ei pane, — et meie 
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omad sõjaseltsimehed hädasse jätame, et poolakad neil elawalb 
naha maha wõiwad tõmmata ehk, kui nad nende kasaka-ihud 
neljaks teinud, siis nende kehade üksikud tükid linnadesse ja maale 
ümber wedawad ja rahwale näitawad, kuida nad ju hetmani ja 
kõige paremate Ukränimaa wene rüitlidega on teinud. Ja pea
legi, eks ole nad ju kaua kõik teotanud, mis püha on? Mis 
siis oleme meie? Seda küsin ma teilt kõigilt. Mis kasakas 
see on, kes oma sõjaseltsimeest hädasse maha jätab, ehk teda kui 
koera wõeral pinnal hukka laseb saada? Kui asi nõnda kaugele 
on läinud, et keegi enam kasaka-auu pühaks ei pea ja keetmata 
lubatakse, et meile halli habemesse sülitakse ja meid teotawal 
sõnal sõimatakse, — siis ei pea wähemalt mulle keegi seda süid 
anda wõima. Mina üksi jäen seie!"

Kõik jõetagused, kes teda kuulsiwad, saiwad omas nõuus 
kahtlaseks.

„Aga oled sa siis unustanud, wahwa hetman," ütles nüid 
koshewoi, „et ka tatarlaste käes palju meie sõjaseltsimehi on, 
ja et, kui meie neid mitte nüid kohe nende käest ei peasta, 
nemad elu ajaks paganatele pärisorjaks saamad müidud, mis 
weel pahem on kui kõige jäledam surm? Oled sa siis unus
tanud, et nemad kõik meie sõjawaranduse, mis meie krisiliku 
merega oleme omandanud, ära riisunud on?"

Kasakad hakkasiwad järele mõtlema ja ei teadnud, mis pidi- 
wad ütlema. Keegi nendest ei tahtnud enesest midagi halwa järele 
rääkimist ära teenida. Siis astus kõige wanem kasakas teiste seast 
wälja, nimega Kassin Bowdug. Tema seisis kõige teiste kasakate 
seas suure auu sees. Juba kolm korda oli teda koshewoiks walit- 
setud, ja ka sõjas oli ta hea kasakas, truu seltsimees. Aga tema oli 
wäga mana; juba ammu ei käinud ta enam sõjas; ka ei armastanud 
ta mitte, mõnele seda ehk teist nõuu anda, waid armas paremaks, 
wana ja waid olla, ühtelugu kasakate ringis külili olles, endiste 
elujuhtumiste jutustusi ja oma nooremate seltsimeeste sõjakäikide 
lugusid kuulda. Kunagi ei seganud ta ennast nende jutu 
wahele, waid kuulas aga ikka sõna lausumata pealt, wajutas 
sõrmega tuhka omas lühikeses piibus alla, mida ta millalgi 
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suust ära ei wõtnud, ja jäi Ivahel kaua ja pool lahtiste silma
dega külleli, uii et kasakat ei teadnud, kas ta magama oli jäenud 
wõi ikka weel juttu kuulas. Sõ;akäigi ajal jäi ta ikka nüid 
enamiste kodu; aga seekord oli wanamehele sõjalust uueste peale 
tulnud, ja kasakate iseäralise kindla käe liigutamisega oli ta 
ütelnud:

„Jumala abiga tulen ma teiega ühes'. Wõib olla ehk saan 
kasaka seisusele kuidagi wiisi kasuks olla."

Kõik kasakad jäiwad mait, kui tema nüid kogu ette wälja 
tuli, sest ju ammugi ei olnud nad tema suust sõnagi kuulda 
saanud. Igaüks.tahtis teada, mis Bomdug saaks ütlema.

„Nüld on kord minu kätte tulnud, mõnd sõna teile rääkida, 
mu herrad wennad," nõnda algas ta, „siis kuulge nüid, lapsed, 
üht manameest. Koshewoi on targaste rääkinud; ja, kui kasakate 
mäe ülemjuhatajal, on tal kohus sõjawarandust kaitsta ja hoida, 
sellepärast ei wõinud ta enam midagi targemine ütelda. See 
olgu minu esimine kõne; ja nüid kuulge, mis minu teine ütleb. 
Ja minu teine kõne ütleb järgmist: ka see on suur tõsidus, 
mis hetman Taras rääkis; andku Jumal talle pikka iga ja 
saagu palju olema niisuguseid wäejuhatajaid Ukrainas! Esimene 
kohus ja kõige suurem kasaka auasi on, seltsimeeste põhjuseid ja 
eeskirjast hoolega meeles pidada. Nii kaua kui ka mina ju ilmas 
elan, iialgi ei ole ma kuulnud, mu herrad wennad, et mõni 
kasakas kunagi oma sõjaseltsimeest hädasse abita maha jätnud, 
ehk milgi wiisil ära müinud oleks. Ja sealsed nii hästi kui 
siinsed on meie sõjaseltsimehed, nemad kõik on meile kallid. 
Minu nõu on sellepärast see: Need, kellele tatarlaste kätte wangi 
saanud kasakad armsad on, mingu tatarlasi taga ajama; need aga, kellel 
poolakatest kinni wõetud sõjamehed südames seisawad ja kes meie head 
usu asja mitte tühjaks ei taha jätta, wõiwad seie jäeda. Koshewoi 
saab, kuida tema kohus, ühe osapoolega tatarlasi taga ajama minema, 
kuna teine poolosa üht asemikku hetmani saab walima. Ja siin ase
mikuks hetmaniks jäeda, seks ei ole, kui teie miuu wana hallpea nõuu 
tahate wõtta, kedagi paremat Taras Bulbast. Ei ole ühtki meie seas, 
kes sõja tubliduses tema sarnane oleks."
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Nõnda rääkis Bowdug, siis jäi ta wait; ja kõik kasakad 
rõõmustasiwad, et wanakene neile sellwiisil õiget teed oli näi
danud. Kõik wiskasiwad oma mätsisid üles ja hüidsiwad:

„Täname sind, isake! Tema on wait olnud, kaua, kaua wait 
olnud; aga siiu wiimaks on ta rääkinud: ja nutte asjata pole 
ta sell silmapilgul, kuua meie ju kõik minema tahtsime minna, 
ütelnud, et see ei kõlba mitte kasaka seisusele; ja nõnda pidi 
see olema." .

„Noh, olgu nüid, kas olete kõik sellega rahul?" küsis 
koshewoi.

„Meie kõik oleme sellega rahul ja ühes uõuus!" hüidsi
wad kasakad.

„Siis on nõupidamine otsas?"
„Nõupidamine on otsas!" hüidsiwad kasakad.
„Siis kuulge nüid sõjakäsku, lapsed!" ütles koshewoi.
Ja sellega astus ta ette ja pani oma mütsi pähe, kõik 

jõetagused aga, nii palju kui neid aga oli, wõtsiwad jälle omad 
mütsid maha ja jäiwad palja peadega ja alla löödud silmil 
seisma, kuida ikka nende wiis oli, kui keegi peamees wäejuha- 
tajana rääkima hakkas.

„Nüid jäutage ennast, mu herrad wennad! Kes ära minna 
tahab, astugu paremale; kes aga jäeda soowib, mingu pahemale 
poole. Kuhu poole ühe wäe osakonna suurem hulk pöörab, senna 
läheb ka weikesem järele; kui aga see wähem jagu jäeda tahab, 
siis peab la ennast teiste osakondade sekka andma.

Ja nüid hakasiwad nad teine teisest lahkuma, ühed parema, 
teised pahema poole. Oli ühe osakonna suurem hulk miski 
poole peale läinud, läks ka tema hetman senna, kui weiksem 
osa järele jäi, läks ta teiste osakondade sekka; ja wähe puu
dus, siis oleksiwad mõlemad jäud ühe suurused olnud. Nende 
seas, kes jäeda tahtsiwad, oli pea-aegu kõik terwe Nesamaiku 
wäekogu, suurem osa Popowitshewi wäe-kogu, terwe Umani 
ja terwe Kanewi wäe-kogu, suurem pool Steblikowi ja Timo- 
shewi wäe-kogu. Kõik üle jäedaw teiue pool wüge arwas pa
remaks tatarlaste järele minna.
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Mõlemal pool oli tublid wahwaid kasakaid. Nende seas, 
kes tatarlaste taga ajamist oliwad ette wõtnud, oliwad Tshe- 
rewati, kaks wana tubli kasakat, nimega Pokotipole, Lemmish 
ja Prokopowitsh; ka Demid Popowitsh oli nende sekka läinud 
sest tema oli rahutuma ja püsimata loomuga kasakas; tema 
ühe koha peal kuna ei kärsinud olema; oli ta nüitr ju oma jõuudu 
poolakatega katsunud, põles tal süda, ka tütarlastega ennast 
moeta. Peale teda tahtsiivad ka weel mitmed suurel himul oma 
mõeku ja tugewaid käsiwarsi tatarlaste wastu proowida.

Aga ka nende seas, kes seie jäiwad, oliwad palju wahwaid kasa
kaid, nagu nimelt: hetmanidDemitrowitsh, Kukubenko, Wertihwist, 
Bulba ja Ostab, Bulba poeg. Peale neid oli weel palju teist kuulsaid 
ja wägewaid kasakaid siin, kelle nimed eespool weel ette tulewad.

Kõik oliwad tublid jala ja hobuse mehed. Nemad oli
wad Weike-Asia randu, soolaseid Krimmi rohulagedaid, kõiki 
suuri ja weiksi jõegesid, mis Dnjeperisse jooksewad; kõik lahed, 
keerud ja saared selle jõe ümber mitmel korral läbikäinud ja 
näinud; nemad oliwad Moldaus, Jllirias, Türgis käinud; 
oliwad kõik terwe Mustamere oma kaheaeruliste kasakaloot- 
sikutega risti rästi läbi sõitnud; oliwad oma wiiekümne weikese 
soiduriistakestega kõige rikamaid ja wägewamaid laewu kimbu
tanud, neile otse eest otsast peale hakates, ühe suure hulga 
türgi galeerisõjalaewu põhja uuristanud, ja palju, wäga 
palju püssirohtu omas elus ära lasknud. Mitmel korral oli
wad nad sameti ja siidi asju katki rebinud ja enestele neist sukkasi 
teinud; mitmel korral oma suuri Laskusid puhta kuld zehini- 
dega ja tukatidega täis toppinud.

Rikkust ja warandust aga, mis nad iga üks rõõmu ja 
joomise peale oliwad ära raisanud ja mida mõnele teisele kõi
geks elu ajaks küllalt oleks pruukida ja elada olnud, — neid 
ei olnud sugugi wõimalik üles arwata. Kõik oliwad nad ka
sakate wiisi järele laiale pillanud, kõik ilma söötnud, jootnud 
ja ikka muusikantisid palkanud, et kõikl nende ümber rõõmul ja 
lustil oleks. Aga ka nüid oli wähe nende seas neid, kellel mitte 
üht ehk teist kallist asja poleks olnud. Joogi peekrid, hõbe- 
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daft riistu, käe-ehtid ja muid kallid asju, mis nad Dneperi 
saarte peale pilliroosse oliwad matnud, et neid tatarlane 
üles ei leiaks, kui temal õnnetumal korral korda läheks, Sät- 
shasse tungida. Aga raske oleks tatarlasel küll seda waran- 
dust leida olnud, sest isegi kasakas ise unustas sagedaste ära, 
kuhu kohta ta teda maha oli matnud.

Niisugused oliwad need kasakad, kes poolakatele oma õige 
usu ja oma truu sõjaseltsimeesle pärast seie tahtsiwad jäeda kätte- 
maksma. Wana kasakas Bowdug tahtis ka jäeda, ta ütles:

„Minul on ju palju aastaid selja peal, kui et weel tatar
laste järele minna wõiksin, siin aga on see koht, kus mä head ka
saka surma leida wõin. Kaua ju palusin Jumalat, et, kui ma 
oma elu teed lõpetama peaksin, seda sõjas kristliku usu eest 
teha wõiksin. Tema on mind kuulnud. Ühtki ilusamat, arm
samat surma ei saa wana kasakas kustkilt leidma."

.«nui nad ennast kõik jäutanud oliwad ja kahes rias was- 
tastiktu seisiwad, astus koshewoi mõlemate wäejagude wahele 
ja ütles:

„Noh, mu herrad wennad, on nüid mõlemad pooled teine 
teisega rahul?"

„Meie oleme kõik rahul, isakene!" wastasiwad kasakad.
„Olgu siis, andke nüid teine teisele suud ja jätke Ju

malaga, sest Issand teab, kas teile weel saab osaks antud, 
üks ühte enam selles elus näha. Kuulge oma hetmani sõna 
ja täitke oma kohut ja seadust, nii hästi kui jõuate; teie teate, 
mis kasaka-au igalt ühelt nõuab."

Ja kõik kasakat andsiwad teine teisele wastastikku suud. 
Hetmanid tegiwad hakatust; pärast seda kui nad oma halli kihw 
habemeid oliwad silitanud, andsiwad nad teine teisele ristiwiisil suud, 
piigistasiwad wastastikku Lugemaste käsi ja tahtsiwad nagu küsida:

„Herra wend, kas saame weel teine teist jälle näha, ehk 
nutte?"

Aga see küsimine ei tulnud neile üle huulede, sõna lausu
mata ja mõttes lasksiwad nad oma pead nõrku. Ja kuni 
wiimse meheni jätsiwad kasakad üks teist Jumalaga, sest nad 
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teadsiwad, et niihästi ühel kui teisel palju palawad tööd saaks 
olema, siiski wõtsiwad nad nõuuks, mitte kohe silmapilgul lah
kuda, wald enne weel ööpimedust ära oodata, et waenlane aru 
ei saaks, et kasakate mägi kaheks oli läinud. Selle peale läksi- 
wad nad omale õhtu-sööki walmistama. '

Pärast sööma heitsiwad kõik äraminejad magama, ja ma- 
gosiwad pitka, sügawad und, nagu oleksiwad ette ära näinud, 
et see ehk wast wiimne uni wõiks olla, mida nad nii rahuliste 
ja wabaste maitsta saiwad. Nad magasid kuni päikese loodeni, 
ja kui see taewa sõrwa kadunud oli ja pime kätte jõudis, hak- 
kasiwad nad oma wankreid määrima.

Kui kõik äraminekuks malmis oli, saatsiwad nad oma 
kraami ees minema; ise läksiwad, oma järele jääjaid sõjaseltsi- 
mehi weel kord mütsidega teretades, waikseste pakiwankridele jä
rele. Hobuse wägl läks heas korras, ilma wühema kärata ja 
ilma hobuseid wilistates taga ergutamata, waiksel sammul jala 
meeste taga, ja oli warsti pimedusse kadunud. Üksi hobuste 
jala tammumise müdin kuuldus kaugelt tagasi ja mõne hal- 
waste määritud wankri kigisemine kostis waikse öösse.

Weel kaua silmitsesiwad neile linna ette jäenud sõjaseltsimehed 
kaugele järele, ehk neist kül enam märkigi näha polnud; aga kui 
nad oma laagri platsile tagasi oliwad läinud, kus nad selgeste kiir- 
gawate tähtede kumal nägiwad, et pool jagu wankreid enam endises 
kohas polnud, ja et suur, suur hulk nende sõjaseltsimehi puudus, 
seal sai kõikide süda raskeks, tahtmata andsiwad nad ennast kurwa 
mõttetesse ja lasksiwad omad rahutumad pead nõrku langeda.

Taras nägi, et tema kasakate ridades raske meel ja kurb- 
dus, mis sõjameeste kohta wäga wähe kõlbab, waikselt kõikide 
päid alla hakkas rõhuma. Aga tema oli waid; tema tahtis 
neile aega anda, selle walusa mõttega harjuda, mis neile nende 
wõitluse seltsimeestest Jumalaga jätmine oli südamesse teinud. 
Seni kaua aga walmistas ta ennast waikselt ette, neid kor
raga kasakate sõja-hüidmisega üles ergutada ja nende hinges 
uut jõudu ja julgust põlema süitada. Ainult slawi-sugul 
on seesugune omandus, — sellel suurel, wägewal sugul, kes 
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teiste sugude wastu seda on, mis sügaw meri läbemata jõgede 
kõrwas. Kui torm tõuseb, hakkab ta jäledaste mürama ja möl
lama, ta tõuseb ja heidab oma woogusid kõrgele, kuida nõrgad 
jõed ei wõi. Kui aga waikne ja wakka on, ajab ta lahkemine 
kui rahutumalt edasi ruttawad jõed oma siledat pinda laiale wälja, 
mis oma imeiluga waatja silma sügama rõõmuga täidab.

Taras käskis oma sulaseid ühe wankri pealt, mis kõrwal sei
sis, koormad maha wõtta. See oli kõige suurem ja raskem manker 
kõiges kasakate laagres; kahekordse tugemate trehwidega oliwad 
tema üli suured rattad üle tõmmatud; ka raske koorm oli tal 
peal, mida tekkide ja paksu härjanahkadega kaetud ja tõrwatud 
köitega kõmaste ümber siutud. Selle wankre peal oliwad üksi püti- 
kud ehk lähkred ja haamid mana hea wiinaga, mis kaua Bulba 
keldres oli seisnud. Ta oli seda muna mõne iseäralise pidulise 
aja tarwis tagamaraks hoidnud, et kui mõai suur silmapilk tuleks 
ja üks juhtumine kord ilmuks, mis wäärt oleks, järele tulema 
sugule mälestuseks jätta, — et siis iga kasakas, ülemast kuni 
alama meheni üht suutäit sest heast, kallist munast juua saaks ja 
sell suurel silmapilgul kõikidel wägew suur tundmine südant tõstaks.

Hetmni käsu peale ruttasimad sulased wankre juurde, lõi- 
kasiwad oma mõekadega Lugemad köied katki, mõtsimad paksud 
härjanahad ümbert lahti ja tõstsiwad wiina-riistad maha.

„Ja nüüd tooge mulle kõik," ütles Bulba, „tooge kõik 
mulle seia, mis igal ühel käepärast on-, olgu peeker ehk kruus, 
millega hobuseid söödetakse; kinnas ehk müts, — häda koreal 
hoitke wõi otse kohe kokku pantud pihud ehk kamaludki wälja."

Ja kõik kasakad, nii palju kui neid oli, tõiwad ette, mis 
neil aga oli: üks karika, teine hobuse jootmise kruusi, kolmas 
mütsi, teised jälle wiimaks ajasimad pihud ja kamalud wälja. 
Ja Bulba sulased läksiwad mööda ridasid edasi tagasi ja wala- 
stwad lähkritest ja maalidest kõigidele kallist wiina.

Aga Taras käskis, et keegi ei jooks enne kui ta üleül
dist märki saaks andnud, korraga juua. Taras teadis kül, et, 
mii wägew kui omast kohast wana hea wiin ka on ja kui 
rväga temal kül see wõim on, inimese südant karastada, ometi 
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rviina jõud ja südame tundmise mägi weel palju enam tõstetud 
saab, kui üks hea sõna joomisega kaasas käib.

„Mina ei pea teiega oma wiina mõeraspidu mitte selle
pärast, mu herrad wennad," nõnda hakkas Bulba peale, „et teid 
selle aun eest tänada, et teie mind omaks hetmaniks olete walit- 
senud, olgu see auu kül suur, ei ka, et maa sõjaseltsimeeste 
lahkumist järele mälestada tahaksin: Ei, niihästi üks kui 
teine wõib mõnel teisel ajal ja korral paremini sünnis olla 
kui praegusel, mis meil nüid käes. Meil on töö ees, mis 
palju higi ja suurt kasaka julgust nõuab! Sellepärast seltsimehed, 
joome kõik korraga, — esiteks ja kõige pealt oma püha õige usu 
peale, et kord aeg tuleks, kui meie püha usk ennast üle kõige 
ilma laiale laulaks ja kõik paganad ilmas õigeks kristlaseks 
saaksiwad! Ja siis tahama ka Sätsha peale juua, et see weel 
kaua seisaks kõige uskmatade hukatuseks, et sealt iga aasta wägi- 
meeste parwed wälja läheksiwad, üks wapram teisest. Ühtlasi 
joogem ka meie enese auu ja kiituse peole, et meie laste lapsed 
oma laste lastele ütelda wõiksiwad, et ükskord kasakad on olnud, 
kes seltsimeeste seadust ja käsku mitte pole teotanud ja oma 
sõjaseltsimehi mitte hädasse maha jätnud. Nõnda siis: meie, 
usu peale, mo herrad wennad, meie usu kiituseks!"

„Meie usu kütuseks!" hüidsiwad oma wägewa healtega kõik 
need, kes kõige ligemal oliwad. — „Meie usu peale!" kordasiwad 
kaugemal seisjad — ja kõik, noored ja wanad, jõiwad „1õsise 
õige usu peale."

„Sätsha elagu!" ütles Bulba ja tõstis oma peekrit kahel 
käel kõrgele üle pea.

„Sätsha elagu!" helises kõwaste esimestes ridades.
„Sätsha elagu!" müristasiwad jämedal healel wanad 

kasakad, oma halli kihw-habet silitades; ja kui noored kullid, 
kes lendama hakkawad ja esite oma tiiwu raputawad, kordasiwad 
noored kasakad:

„Sätsha elagu!"
Ja kaugele üle wälja wõis ära kuulda, kuida kasakad oma. 

Sätsha kosumiseks ja kiituseks jõiwad.
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„Nüid weel üks wiimne kiituse jook, seltsimehed: Kõige 
kristlaste auuks ja kosumiseks kes maa peal elawad!"

Ja kõik kasakad kuni wiimse mehem jõiwad wiimast kord 
kõige maa peal elawate kristlaste auuks ja kosumiseks. Ja weel 
kaua kordasiwad kõige wäekogu read taga järgi:

„Kõige kristlaste auuks ja kosumiseks, kes maa peal elawad."
Peekrid oliwad tühjendatud, aga weel ikka seisiwad kasakad 

tõstetud kätega. Ehk kül need silmad wiinaga elustatud ja 
rõõmul läikisiwad, oliwad nad siiski sügawas mõttes. Mitte sõja- 
tegude peale ei mõtelnud nemad nüid, ka mitte õnne peale ega 
tukatide, kalli sõjariistade, uhke riiete ja saagiks saadawate tsher- 
kessi hobuste peale; ei, nemad oliwad mõttesse jäenud, nagu 
kotkad, kes kaljumägete häkiste ladwade otsas istuwad, kuhu kau
gelt otsata meri ära paistab laewadega, galeeride ja kõiksuguste 
sõiduriistadega, mis weepinnal kui weikesed linnud mustawad, 
sinab meri oma randade ja lahedega, mis siniuduse kaugusesse 

" poolite silmist kaduwad ja linnadega kaetud rannad kui kärpsed 
wälja näitawad, kõige metsadega, mis ennast kaugele, kaugele weni- 
tawad ja weikesed näitawad kui maa rohi. Kui kotkad lasksiwad nad 
oma silmi ümber lageda wälja käia ja oma elu juhtumist nagu ette 
ära näha, mis taewa serwas kord korralt mustemaks näitas mine- 
wad. Kõik see suur lai wäli oma teede ja koopadega saab külwatud 
olema nende luudega; ta saab kasaka-werega kastetud ja purus
tatud wankride ja murtud mõegadega kaetud; kaugele saamad 
Lukkased pead rippuwate kihw-habemetega mööda maad weerema.

Kotkad saamad juurde lendama ja neil silmad wälja nok
kima. Aga ta on ilus, see surnu wäli, nii suur, nii lai 
igale poole! Mitte üks ainus auus ja ilus tegu ei jää tühja, 
ja kasakate auu ei saa mitte kaduma nagu püssirohu terakene, 
mis tuli-luku pealt maha langeb. Wistist saab ükskord halli, 
kuni rinna peale ulatama habemega bandura mängija tulema, 
ehk wõib olla ka üks manamees walge peaga, aga weel täis 
mehist meelejulgust ja tulist maimu, ja see saab tähtsat, wäge- 
wat^õna neist ütlema. Ja nende kiitus saab kõige ilma üle 
laiale minema, ja kõik, kes nende järele sündinud — kõik saa- 
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wad nendest jutustama; sest wägew sõna laguneb kaugele laiale 
nagu waskse kellaheal, mille sisse meister palju puhast ja kal
list hõbedat on walanud, et tema ilus helisew heal linnadesse 
ja küladesse, palastidesse ja urtsikutesse heliseks ja kõiki krist
lasi wahet tegemata wõiks pühale palwele kokku hüida.

Üheksas peatükk.

Ümber piiratud linnas ei olnud keegi midagi sest kuul
nud, et pool osa jõetaguseid laagrest ära oliwad läinud. Wahid 
raadimaja tornis oliwad aga tähele pannud, et üks jägu 
kraami wankreid metsa taga oli kadunud. Aga nemad oliwad 
arwanud, et kasakad ennast ühe waritsemise peale walmis- 
taksiwad. Ka prantsuse sõjakunftnik, kes palga eest siin linnas 
oli, armas sedasama. Aega mööda aga tuli jälle selgeks, et 
koshewoil õigus oli, mis ta enne oli ütelnud: Linna rahwal 
hakkas jälle nälg tulema. Nagu endistel aegadel musiks oli, 
ei olnud sugugi selle eest muretsetud, mis wäel kauemaks üm
ber piiratawasse linna jäedes toidu poolest tarwis oleks. 
Puuduse tulemist ära nähes oliwad nad uueste wälja tungi
mist katsunud, aga pool osa neist liig julgetest oliwad murusse 
hammustama pidanud, see on oma elu jätnud, kuna aga teine 
pool, ilma midagi ära toimetamata, linna tagasi sai aetud.

Siiski aga oliwad juudid wälja tungimist omaks kasuks 
pruukinud; oliwad omakste käest kõik üles kuulannd, miks ja 
kuhu jõetagused ära oliwad läinud, kui ka, missuguse juha
taja all, mis nende wäe-kogude nimed, ja wiimaks, kui suur 
ära läinud ja jäenud meeste aru oli, ja mis wiimsed nõuks 
oliwad wõtnud teha — lühidalt mõne minutiga oli linnas kõik teada.

Wäejuhatajad saiwad jälle julgust ja wõtsiwad nõuu, 
lahingit hakata. Taras sai nende ettewalmistusest märku, ise
äranis kära ja liikumise pärast linnas; ka tema walmistas 



112

ette: Ta seadis omad truppid üles, andis käskusid, jäutas 
kõik wäe-kogud kolmeks laagri sarnatseks mäeks, neid igalt 
poolt kraami wankridega nagu kantsisse piirates — üks wõit- 
lemise wiis, mille sees jõetagused ikka ärawõitmata oliwad olnud.

Kaks wäe-kogu käskis ta waritiema minna; laskis ühe 
osa wälja terawa tikude, oda otsadega ja muu murtud sõja
riistadega täis peksta, et kui wõimalik, waenlase hobusewäge 
senna peale ajada.

Kui nõnda kõik ettewalmistamised toimetatud oliwad, 
pidas ta ühe kõne kasakatele: mitte wahwuse ja julguse ki
hutamiseks — ta teadis, et neil sest puudus ei olnud — waid 
aga, et ta seda sundust tundis, wälja ütelda, mis tal südame 
peal oli.

„Mina tahaksin teile ütelda, mu herrad, mis asi ja põhi 
meie seltsimeeste-oluga ja ühendusega on. Teie olete oma 
isadelt ja isaisadelt kuulnud, kui wäga meie maad igast ühest 
au sees peeti. Greeka maa sai asja tema wägewust tundma 
õppida, keisrilinnast *)  makseti talle tukatid, temal oliwad üli 
ilusad linnad, rikkad kirikud ja würstid, — Wene-werd würs- 
tid, omad würstid, mitte katholiki keetserid. Kõik on nüid 
need paganad ära wötnud, kõik on rikutud. Meie ainu üksi 
oleme jäenud, aga üksik-waeseks saanud ja kui lesknaine, kes 
oma tugewa mehe kautanud, ka meie maa on waeseks jäe
nud! Nõnda oli see aeg, seltsimehed, kuna meie endile kät 
andsime sõjaseltsimeeste ühenduseks. Selle peale seisab meie 
seltsimehine olu ja elul Ja ei ole mingit ühendust olemas, 
mis püham oleks, kui meie sõjaseltsimehine ühendus.

*) Zargrad: Konstantinopel, endiste Greeka keisrite pealinn.

Isa armastab last, ema armastab last, laps armastab 
isa ja ema; aga mis tähendab see, wennad? Ka mets-loom 
armastab oma poega! Aga hinge poolest sugulaseks, wennaks 
olla ja ühendada, mitte ainu üksi were poolest, seda wõib 
inimene üksi. Ka teistes maades on sõjaseltsimeeste ühendusi 
olnud; aga niisuguseid nagu Wene pinna peal — ei iial ega ilmaski.
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„ Palju teitest, mitte ainult mõni, on wõeraid maid läbi 
käinud. Olgu peale, teie olete neid näinud: Ka seal on inimesed; 
ka seal elawad Jumala loomad ja teie räägite nendega nagu 
mõne omagagi. Aga kui tuleb üht südamlikku sõna ütelda — 
waatke: seal on kinni! Targad inimesed, aga hoopis teisiti kui 
teie. Küll niisamuti inimesed, aga ometi puhas teised. Ei mu 
wennad, nõnda armastada kuida wene süda armastab, mitte 
mõistusega wõi kes teab mis muuga, waid kõigega, mis Jumal 
inimesele on annud, kõigega, mis meie sees ja südames on — 
oh!" . . . ütles Taras käega näidates, oma halli pead wäristades 
ja nina sõermid kokku tõmmates. „Ei," rääkis ta edasi, „nõnda 
ei wõi keegi armastada. Mina tean, et nüid arglase meeleline 
elu ja wiisid meie maale on pesitanud. Inimesed mõtlewad aga 
weel oma wilja-hunnikute, heina-kuhjade ja hobuse-karjade peale; 
nende mõtlemine ja püidmine käib aga senna, et nende keldrisse 
kogutud meekärjed heas korras saaksiwad hoitud; nemad teewad 
ahwina kõikidele kes teab mis pagana ristmata wiisidele järele; nemad 
häbenewad oma emakeelest; oma sugulastega ei taha enam keegi rääkida; 
wend müib wenda, nagu surnud kaupa turu veal müiakse; ühe wõera 
kuninga meelitus, — ja mitte üksi kuninga, waid mõne Poola 
suurtsugu mehe sopane meelitus, kes neile mehikestele oma kollase 
kingaga wastu silmi lööb, — see on neile enam wäärt kui 
kõik wendade ühendus.

Aga kõige nõdrema arglase sees, kes ta ka iial on, nii 
wäga kui ta ka ennast sopas ja wõeras teenistuses on püherdanud: 
ka selle sees, wennad, seisab weel mõni terakene Wene tundmist, ja 
ühel päewal saab ta ärkama, ja siis saab ka, see õnnetu, enesele 
kahe rusikaga wastu rindu lööma; siis saab ta oma juukseid 
wälja kiskuma ja suurel healel oma wiletsat elu ja olu ära manduma, 
malmis olles, oma tiutatud elu hirmsa piina all lepitama. Siis 
peawad nad kõik teadma, mis Wene pinna peal wennalik sõja
seltsimeeste ühendus tähendab! Ja kui, ja kui siis see silmapilk 
on tulnud, kus surmaga kõik otsa wõttab — tõeste, siis ei saa 
keegi neist nõnda surema kui meie! Mitte üks neist, mitte üks! 
Seda ei saa nende hiireloomus mitte ära teha."

Taras Bulba. 8
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Nõnda rääkis hetman, ja kui ta oma kõnega otsas oli, 
müristas ta ikka weel pead, mis kasakate sõjakäikidel hõbeda 
karwaliseks oli muutnud. Kõik, kes teda kuulsiwad, saiwad 
sügawaste liigutatud ühest niisugusest kõnest, mis neile kuni 
kõige sügawamasse hinge sisse tungis. Ka wanemad ehk 
pealikud seisiwad ridade sees liikumata paigal ja kummardasi- 
wad oma päid maha. Waikseste woolasiwad pisarad nende 
silmist; pitkamisi pühkisiwad nad neid käiksega ära, ja siis 
tegiwad kõik, nagu oleksiwad nõuu ühte pidanud, ühe korraga 
üht käe-liigutamist, näituseks ja märgiks, et nad üht kõikumata 
nõuu oliwad wõtnud, ja raputasiwad kõwaste oma wanu peasid.

Nendest oli nagu ära näha, et wana Taras mitmesse 
asjasse nende mõtteid ja mälestust oli tagasi wiinud, kõige 
kallimat ja paremat neile ette pannud, kõige paremat, mis 
inimese südames leida, mis õnnetuse, häda ohtude ja elu ras
kuste läbi korda-pidi kallimaks ja selgemaks on saanud — 
see on, oma suguwendade ja isamaa armastus.

Aga juba tuli waenlase wägi trumpeti helina ja trummi 
põrinaga linnast wälja, ja käsi puusas hoides sõitsiwad poola herrad 
oma hulga sõjameestega ligemale. Paks pealik andis oma käskusid. 
Ruttu tuliwad nad kasakate ligi, neid oma püssi odadega ähwar- 
dades, põlewate silmade ja wälkuwate teraksest sõjariistadega.

Niipea, kui kasakat nägiwad, et nad püssi laskmise kaugusele 
oliwad liginenud, lasksiwad nad kõik korraga omad kuue jala 
pitkused haak-püssid lahti ja andsiwad sedawiisi tuld edasi. 
Kaugele üle wälja kostis nende püsside pragin ja mürin. Kõik 
lahingi wäli oli püssirohu suitsuga kaetud, aga jõetagused and
siwad wahetpidamata tuld, et arwata oleks wõinud, nagu 
poleks nad endale mitte aega annud hingatagi. Tagumistes 
ridades olejad laadisiwad aga ainult püssisid ja andsiwad esimeste 
kätte, nii et maikugi wahet ei olnud, misläbi nad siis ka waenlast 
õiete imestama sundisiwad, kes mitte aru ei wõinud saada, kuida 
kasakad ikka peale lasksiwad, ilma uueste laadimata.

Paksu suitsuga, mis mõlemad wäed sisse marjas, ei sa- 
nud keegi näha, kui see ja teine mees rias puudus; aga ometi 
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Lundsiwad poolakad, et kuulisid wäga tihedaste maha sadas ja 
wõitlemine õige palamaks oli läinud; ja kui nad natuke tagasi 
oliwad taganenud, et püssirohu suitsust wälja saada ja ennast 
ümber waadata, nägiwad nad palju tühjasid asemeid omas ridades. 
Kasakatest oliwad aga waewalt kolm neli meest saja hulgast 
langenud, ja ikka wahetpidamata andsimad nad oma püssidest 
tuld edasi, ilma üht silmapilkugi seisatamata.

Isegi wõeras sõjakunstnik poola wäe seas pani sedasugust 
sõjalnkumist üliwäga imeks, iialgi polnud La weel sellesarnast 
näinud ja ta hüidis sellepärast suure healega:

„On need kül tublid poisid, need jõedagused! Nõnda peaks 
igal maal sõditama!"

Ta andis nõu, suuretükide suud otse kasakate kindla laagri kohta 
pöörda. Wägewaste kõmisesiwad need päratumad walatud rauast 
suuredtükid; kaugelepõrus maa ja jälle olikõik lahingiwäli suitsu täis.

Aga suuretüki mehed oliwad suuretükide otsad liig kõrgele sead- 
nud;kuulid läksiwad hirmsa wingumisega üle kasakate peade ja tungisi- 
wad kaugele maa sisse, rasket maapinda kõrgele õhusse keerutades.

Kui prantsuse sõjakunstnik poolakatest sedasarnastmõistmatust 
nägi, tõmbas ta enesel juukseid peast ja hakkas ise suuretükisid 
seadma, ilma sest waatamata, et kasakad järelejätmata oma 
kuulisid nende peale lasksiwad sadada.

Taras oli kaugelt näinud, missugune häda Nesamaikowi 
ja Steblikowi wäe-kogudele ähwardas kaela tulla ja hüidis:

„Ruttu, ruttu, jätke wankrid! Kõik hooste selga!"
Aga kasakat poleks enam aega saanud, kumbagi neist käs

tutest täita, kui Ostap mitte otse waenlase kesk-wäe wõi cent- 
rumi peale poleks tormanud. Kuuel suuretükimehel kiskus ta 
süitamise tahid käest; aga teiste nel a käest ei saanud ta neid 
ometi ära: poolakad ajasiwad teda tagasi. Ühtlasi wõttis Prant
suse ohwitser ise tähi kätte, et üht tugewad suurttükki lahti 
põrutada — üht suurttükki millesarnast kasakad weel kunagi 
polnud näinud. Hirmus oli tema pärane kurk näha, ja tuhat 
surma wahtisid tema seest wälja. Ja kui tema müristas ja 
kohe selle peale weel kolm teist, wärises kõmisedes maa nende 

8*
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neljakordsest löögist. Ja missugust jäledat õnnetust tõiwad nad? 
Enam kui üks kasakaema saab oma poega taga nutma ja oma kuiwanud 
kätega enda närtsinud rinna wastu lööma; enam kui üks lesk naene saab 
olemaGluchowis,Neminowis, Tshernikowis ja teistes linnades. Päew 
päewa järele saab ta haladates ja hädakaebades turuplatsile tõttama, 
kõik möödaminejad kinni pidama ja neile silma waatama, kas ta ehk 
nende seast seda ei leiaks, kes temale kõige armsam oli kõigist inimestest. 
Aga iga-osa sõjamehi saab linnast läbi minema ja ei iialgi saa 
ta enam oma palawalt armastatud kallikest leidma.

Pool osa Nesamaikowi wäe-kagust oli kadunud! Kuida rahe 
häkitielt terwe rukkiwälja puruks lööb, mille otsas iga ainukene 
pea kuldse tukatina kiigub, nõnda oliwad suuredtükid kasakate 
riad maha löönud ja ära pühkinud.

Kuida aga nüid kasakad peale tormasiwad! Kuida nad kõik 
waenlase kallale kukkusiwad! Kuida hetman Kukubenko wihast 
mahutas, kui ta nägi, et paremat osa tema wäe-kogust enam 
olemas polnud! Oma järele jäenud sõjameestega kukutas ta ennast 
kesk waenlast, lõi omas wihas kõige esimese, kes tema ette juhtus, 
kui kapsta maha, kukutas mitmed rüitlid hooste seljast,kuna ta 
oma odaga mehe ja hobuse ühes tükis surmas, ja tungis nõnda 
kuni suuretüki-meesteni ja wõttis ühe suuretüki ära . . . Tema 
waatab enese ümber ja siin näeb ta, et Umani wäe-kogu het
man temale ju ette saanud ja Stepan Guska pea-suuretüki juba 
ka ära on wõtnud. Tema jätab nendele selle wälja koha ja 
pöörab omakstega ühe teise waenlase hulga wastu: — Kust 
Nesamaikowi sõjamehed läbi on tulnud, seal on lage tänaw taga! 
Kuhu nad ennast aga pöörawad, seal on lage plats!

Poolakate riad nähti arwemaks jäewad; nagu wihud lan- 
gesiwad nad maha! Wankrite lähedal wõitles Wotusenko, tema 
ees Tsherewitshenko, wankrite taga Degtarenko ja weel 
tagapool kaugemal hetman Wertiwitsh, selle wäekogu hetman. 
Juba on Degtarenko kaks poola ratsulist odaga sadulast maha 
heitnud; aga siin saab ta ühega wastastiku, kes mitte nii kerge 
ei ole ära wõita. See poolakas oli kiire ja kõwa ja uh- 
keste sõjariistus; wiiskümmend sõjariistade kandjad oü tema 



117

järel. Tema trehwas Degtorenkole tugema hoobi, wiskas teda 
maha ja juba karjus ta, oma mõeka tema kohal keerutades:

„Mitte üht ainust-ei ole teie kasaka koerte seas — mitte 
ainust, kes mulle wastu jõuab seista!"

„Ometi, ometi on üks nende seas!" ütles Naaskli Mooses, 
ja sellega astus ta ette.

Üks tugew kasakas oli ta, enam kui üks kord oli ta mee 
peal ülem juhatajaks olnud ja kõik waheldawad sõjajuhtumised 
läbi teinud. Türklased oliwad teda kõige tema meestega Trape- 
zunti juures mangi wõtnud ja neid kõik ühes ühe sõjalaewa 
peale orjaks saatnud, neude käed ja jalad ahelasse pannud ja 
neile kõigile terwel nädalal mingit toitu, peale jälgi merewee, 
annud.

Kõik oliwad waesed orjad ära kannatanud ja kannud, aga 
oma tõsist usku mitte ära salganud. Hetman Naaskel aga ei 
olnud enam kauemine kannatada tahtnud, püha risti astus ta 
jalgadega, mässis oma patuse pea turbanisse, sai pashale ustu
maks, laewa kambrite wõtmete hoidjaks ja ülemaatajaks üle 
kõige orjade. -

See ei teinud waestele wangidele mitte mähe walu; sest 
nad teadsiwad, et kui üks nende seast oma usku ära annab ja 
rõhujate poole ära läheb, see siis oma kätt kaks kord kõwemini 
ja kibedamine oma endiste seltsimeeste kaela ümber surub.

Kõigile pani Naaskel weel uued ahelad ümber, waeseid 
mehi kolmikult üks ühe külge sidudes, nööris need halastama
tult köitega kuni walge luudeni ja tõukas ja peksis neile jalaga 
kuklasse. Ja kui türklased oma suure rõemuga, et niisugust 
teendrid oliwad leidnud, jooma ja prassima hakkasiwad ja, ilma 
oma usu keeldusest hoolimata, kõik ennast täis jõiwad, seal tõi 
Naaskel kõik kakskümment neli wõttit ja andis wangide kätte, 
kes ennast silmapilk lahti peaftsiwad, omad ahelad merde wiska- 
siwad, nende asemel mõegad wõtsiwad ja türklased maha raiusiwad.

Suur oli saak, mis kasakad saiwad, ja kiituse ja auga 
pöörasimad nad isamaale tagasi ja weel kaua kiitsiwad bandura- 
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mängijad Naasklit ja ülendasiwad tema tegu. Teda oleks koshe- 
woiks malitud, aga tema oli üks imelik kasakas. Mõni kord 
ajas ta asju korda, mis peale kõige targem mees ei oleks wõinud 
mõtelda; teinekord aga tegi ta kõige suuremat rumalust. Tema 
jõi ja raiskas kõik ära, mis tal oli, iga ühega Sätshas oli tal 
wölga, et mõetu õige täis teha, ronis ta üks kord salaja, nagu 
mõni uulitsa waras, wõerasse wäekogusse, warastas kõiksuguseid 
sõjariistu ja pani need kõrtsmiku kätte panti. Selle häbemata 
teo pärast seoti tema turu sambasse ja pandi üks tamme kantsik 
wõi kepp tema kõrwale, et igaüks oma jõuudu mööda talle ühe 
hoobi annaks. Aga kõige jõetaguste seas ei olnud üht ainustki 
leida, kes keppi tema wastu oleks tõstnud, sest kõigil seisiwad 
unustamata need teod ja teenistused meeles, mis ta enne korda 
oli saatnud.

Nõnda oli kasakas Naaskli Mooses.
„Ometi on mõned nende seas, kes teid koeri keerdu wõiwad 

raiuda!" ütles ta, kuna ta poolakese peale kargas.
Ja kuida nad nüid üks teise peale lõiwad! Õla ja rinna 

raud kilbid paindusiwad wastastikku löökide all. Talitsemata 
poolakas purustas tema raudsärgi ja lõi mitu hoopl tema ihu 
peale mõegaga. Kasaka särk sai punaseks, aga Naaskel ei hoo
linud sest. Korraga tõstis ta oma tugewa rusika kõrgele, ja 
ta oli raske, see kare rusikas, ja andis oma wastasele ühe 
hirmsa hoobi päha. Wask kübar käis tükkideks; poolakene tuikus 
ja kukkus sadulast, ja Naakel hakkas langenud waenlasele wiimast 
surmahoopi andma . . . Kasakas, ära wiida aega oma waenlase 
wiimast elu wõttes, waid pööra ennast parem ümber! Kasakas 
ei pööranud aga ennast ümber, ja seal torkas temale üks selle
sama maha löödud poolakese sõjasulastest oma nuaga kaela.

Naaskel pööris ümber ja oleks seda tulipead peaaegu kätte 
saanud, aga see kadus püssirohu suitsusse ära. Igalt poolt 
paukusiwad kasakate haak-püssid. Naaskel wankus ja tundis, et 
haaw surmaw oli. Tema langes maha, pani käe haawa peale» 
pööras ennast seltsimeeste poole ja ütles;
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„Jumalaga, wennad ja seltsimehed! Saagu õigeusuline Wene- 
maa igaweste seisma ja saagu temale igawene au osaks saama!"

Ja ta pani omad murtud silmad kinni ja tema kasaka- 
hing lahkus sest talitiematast ihust.

Seal kihutas juba Sadoroshni oma meestega siia juurde 
ja ka hetman Wertiwist ja Balaban tungisiwad waenlaste 
ridadest läbi. Aga Naaskli peastmiseks ei olnud kellelgi aega, 
sest lahing möllas jäledaste.

„Noh, mu herrad," ütles Taras, kuna ta ennast het 
manide poole pööris, „kas on weel püssirohtu sarmedes? Kas 
kasakate wõim ei ole ju wäsinud? Kas meie tublid poisid ei 
ole ju räuugenud?

„Weel on püssirohtu sarwedes, isakene; weel ei ole ka
sakate wõim wäsinud; weel ei ole meie tublid poisid räuugenud!"

Ja kasakad hakasiwad jälle häkitselt ja kowaste peale: 
Nemad murdsiwad kõik poola riad läbi. Weikene pealik las
kis omadele taganemiseks puhuda ja märki kaheksa märgiandmise 
lippu üles tõmmata, et laialt wõitlewaid wäe osasid jälle 
koguda.

Poolakad ruttasiwad kõik oma lippude juurde; oga weel ei 
olnud neile korda läinud, oma ridasid kokku wõtta, kui hetman 
Kukubenko omakstega uueste waenlase keskwäe peale hakkas ja 
otse paksu pealiku kallale tungis. Aga pealik ei pidanud seda 
tormi sugugi wastu, tema pööris tuulena oma hobuse ümber 
jo kihutas põgenema! Kukubenko kihutas talle mööda lahin- 
giwälja järele ja ei lasknud teda enam oma rügemendiga 
kokku saada.

Kui Stepan Guska pahema tiiwa poolt seda silmas, 
hakkas ta ka poolaklasele järele ajama. Lingu-köis käes, ise 
kmnmarkile hobuse kaela peale hoides, kihutas ta linnuna 
minema, ja otse parajat silmapilku pruukides, wiskas ta põge
nejale korraga silmulse kaela.

Pealik läks weri punaseks, hakkas mõlemate kätega köiest 
kinni ja katsus teda kõigest jõuust katki kiskuda; aga juba 
tõukas temale tugew odahoop rindu. Ja senna ta odaga 



120

maa sisse läbi aetud jäi. Aga mitte kaua ei saauud Guska 
omast teust rõõmustada! Waewalt saiwad kasakad silmad senna 
pöörda, seal nägiwad nad Stepan Guskat nelja odaga läbi 
pistetawat. Õnnetu mees sai aga weel ütelda:

„Saagu kõik waenlased hukka ja saagu Wenemaa kuni 
igawese ajani õitsema ja kosuma."

Senm läks lahing uueste kõwemine põlema. Kasakad pöörasiwad 
Guska langenud keha poolt teisele poole; ja lugemaste andis 
kasakas Metelitza poolakatele walu, pea ühele, pea teisele surma 
Lehes; ühes teises kohas tungis hetman Newelitshki oma meeste 
ees otsas waenlasele lõwina peale ja lõi teda wankri-kindluse 
juures, kuhu ka Pissarenko ühe suure hulga waenlasi kokku oli 
tunginud, enamiste surma ja laiale põgenema; ühes teises kohas 
wankri kindluses heitles wõitlemine mees mehe wastu, ja wankuwa 
õnnega wõideldi otse wankrite pealgi.

„Ütelge, mu herrad," hüidis hetman Taras, kuna ta teiste 
juhatajate ette kihutas, „on teil weel püssirohtu sarwedes? On 
kasakate wõim weel kõma? Kas pole meie tublid poisid weel roidunud?

„Jah, isake, weel on püssirohtu sarwedes; kõwa on weel 
kasakate wõim; weel ei ole meie tublid poisid roidunud!"

Juba on Bowdug ühe wankrise maha langenud. Üks kuul 
on talle otse südamesse trchwanud. Aga kõik oma endist tuge- 
wat wõimu kokku mõttes, ütleb ta:
D „Miua ei kahetse mitte maailma mahajättes! Andku 

Jumal igaühele üht niisugust s-urma ja saagu Wenemaa kiitus 
kestma kuni ilma otsani!" .

- Ja Bowdugi hing lendas taewa, ju ammu surnud wana- 
meestele jutustama, kuida Wenemaal wõidelda mõistetakse, ja 
mis weel enam, kuida seal püha usu eest mõistetakse surra. 
K; Warsti selle peale lauges ka hetman Balaban maha. 

Kolm surma haawa oli ta saanud, ühest kuulist, odast ja ühest 
suurest mõegast. Tema oli üks kõige wahwamatest kasakatest. 
Suurt hulka sõjakäikisid wett mööda tehes oli ta hetmauiks ol
nud, mille seast üks kõige kiiduwärilisem käik Weike-Asia rau
nasse oli olnud. Palju kuld raha oliwad tema sõjamehed 
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saagiks saanud, palju kallid türgi riidid ja muid asju kõiksugusid. 
Aga mitmesugusse kimbatustega oli tagasi tulles neil siiski ka 
see kord tegemist. Õnnetumal korral juhtusiwad nad türgi 
sõjalaewade kuulide ette. Kuna waenlase laew nende peale tuld 
hakkas andma, läksiwad pool osa nende sõiduriistu ümber, mis 
juures mõnigi kasakas mere laenetes oma elu kautas; aga paatide 
taga ujuma seatud pilliroo-kubud hoidsiwad nende sõiduriistu 
siiski suuremalt osalt wajumise ja hukkaminemise eest.

Balaban põgenes, nii ruttu kui paadid lennata wõisiwad 
ikka otse wastu heledat päikest, mis läbi ta türgi laewa sil
mist ära kadus. Kõik teise öö otsa tõstsiwad kasakad kühw- 
litega ja mütsidega wett paatidest wälja ja parandasiwad wi- 
gastatud kohtasi ära. Oma laiatest pükstest lõikasiwad nadpur- 
jud, ja nõnda lendasiwad nende parkid noolena ruttu edasi ja 
peasesiwad kõige kiiremate türgi laewade käest.

Ja mitte üksnes ei saanud nad õnnelikult, Sätshasse, 
waid tõiwad ka Kiiewi kloostri arhimandritile ühe kullaga ti
kitud üliriide ja Sätsha püha Maarja kujule kallist hõbe
dast raami ühes. Weel kaua pärast seda kiitsiwad Bandura 
mängijad kasakate õnnelist sõjakäiku.

„Nüid langes Balabani närtsiw pea nõrku, sest ta tundis 
surma oda rinnus, ja tasakeste ütles ta.

„Mina arwan, mu herrad wennad, ma suren üht head 
surma. Seitse waenlast olen ma mõegaga maha raiunud, üheksa 
odaga läbi pistnud, mitmed on minu hobuse kabjade all puruks 
sõtkutud ja kui palju minu kuulid on surmanud, ei tea ma ütelda. 
Sellepärast õitse igaweste, sina Wenelaste-maa!"

Ja tema hing lendas ära.
Kasakad, kasakad, ärge ohwerdage oma wäe kõige pare

maid õisi! Juba on waenlane Kukobenko ümber piiranud;
juba on kõigest Nesamaikowi wäe-kogust aga weel seitse meest
järele, ja need wõitlewad enese eest ju üle oma jõuu; juba
on nende juhatajal riided puhas werd täis pritsitud.

Taras näeb ise ka, missuguses kimbatuses mees on, ruttab 
talle jala pealt appi. Aga kasakat tulewad hilja. Üks oda on 
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temale südamesse tunginud, enne kui tema ümber olewad rvaenlased 
tagasi wõisiwad aetud saada. Tummalt langes ta kasakale kätte 
wahele, kes teda wastu wõtsiwad, ja tema noor weri jooksis jõena, 
nagu kallis wiin, mis teendri kohmetand toimetuse läbi waadi katki 
minemisega otse peremehe saali ukse peale saades nurja peab minema. 
Wiin jookseb mööda põrandat laiale ja maja-isa kisub südame 
pahandusega juukseid peast, — ta oli ometi seda wiina oma elu kõige 
ilusamaks püewaks allale hoidnud, et ta, kui Jumal seda nii laseks 
tulla, manas põlwes oma noore põlwe sõpra wõiks joota ja ühes 
temaga läinud aega mõtelda — läinud aega, kus inimene 
teisi ja ilusamaid rõõmusid omas südames tunneb.

Kukobenko waatis ümber ringi ja somistas:
„Mina tänan Jumalat, et ta mulle on osaks lasknud 

saada, teie silmade ees, wennad surra! Saagu meiejäreletulejad 
paremine elama kui meie ja saagu meie Kristusest armastatud 
Wenemaa igaweses ilus õitsema!"

Tema noor hing läks ära. Inglid wõtsiwad teda oma 
kätte peale ja kandsiwad taewaSse üles; seal on tal hea.

„Jstu minu paremale poole, Kukubenko," saab Kristus 
temale ütlema. „Sina ei ole oma sõjaseltsimehi mitte maha 
jätnud, sina ei ole teotawad Lööd teinud, sina ei ole kedagi 
hädas aitamata jätnud; minu wendasi oled sa kaitsnud ja nõrkade 
eest wõidelnud, mitte suuga, waid teuga."

Kukubenko surm kurwustas kõiki sügamaste. Juba oliwad ka
sakate riad palju arwemaks saanud; ja mitmeid wägimehr ei olnud 
enam olemas; aga weel ikka pidasiwad kasakad wahwaste wastu.

„Ütelge, mu herrad," hüidis Taras jälle oma üle jää
nud wäe-juhatajatele, „on teil weel püssirohtu sarwedes? Kas 
teie mõegad ei ole weel nürid? Kas kasaka wõim ei ole weel 
ära nõrkenud? Kas meie tublid poisid ei ole weel roidunud?"

„Jsakene, siin on weel küllald püssirohtu; mõegad on weel tera- 
wad; kasakate wõim ei ole weel nõrkenud; meie tublid poisid 
ei ole weel raugenud."

Ja jälle uueste tormasiwad kasakad waenlase peale, nagu 
ei oleks nad weel midagi kahju saanud. Juba oliwad aga
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ainult kolm hetmani elus; igas kohas jooksis weri jõgena;
suured müirid kaswasiwad üles poolakate ja kasakate surnu
test. Taras waatas taewa poole ülesse, ja siin nägi ta
kõrgel enese kohal hulga kullisid lendawad. „Noh, mõnel
saamad ikka pidu päewad olema!" mõtles ta. Ja juba on
teisel pool Melitza odadega läbi pistetud; juba on teise Pis- 
sarenko silmad surmanõrkuses kinni langenud; juba on Ohrim 
Guska mitmest kuulist trehwatud ja langeb.

„Olgu siis nüid!" ütles Taras ja andis ühe rätikuga märki.
Ostab oli otse seda igatsedes ootanud, ja, oma waritsemise 

kohast wälja tormades, kukutas ta omakstega waenlase ratsu- 
listele kaela. Poolakad ei saanud seda häkist tõukamist wastu 
pidada, Ostab lõi neid põgenema ja ajas neid otse senna, kus 
tikud ja oda otsad maa sisse oliwad peksetud.

Hobused kommistasiwad, kukusiwad ja poolakad käisiwad 
lennul üle nende peade maha. Sell silmapilgul andsiwad 
Korsuni kasakad, kes wankrite taga waritsemas seisiwad, häkit- 
selt oma haak-püssidega tuld waenlase peale, kui nägiwad, 
et see neile otse püsside ette oli tulnud. Poolakatel tuli sega
dus pähe ja kautasiwad oma korra ära, kasakad aga wõtsiwad 
uueste julgust.

„Wõit on meie!" tõstsiwad mitmelt poolt jõetagused 
healt.

Trompetid põrutasiwad ja wõidu-lippud lehwisiwad. Poolak- 
lased põgenesiwad igale poole.

„Ei, weel ei ole wõit meie!" ütles Taras, linna wärawa 
poole silmitsedes.

Ja tall oli õigus.
Wäraw oli lahti läinud, ja tormas wälja üks rügement 

husarisid, ilusamad õied poola ratsuliste seast. Kõigil oliwad 
pruun punased Persia hobused. Kõige teiste ees kihutas üks 
ratsamees — kõige julgem ja ilusam poola wäe seast. Tema 
mustad juuksed keerlesiwad, wask kübara alt wäljas, õhus; 
tema käe ümber oli üks schärpe ehk auu-pael, kõige ilusama 
poola neiu tikitud.
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Taras seisis kui soola sammas, kuna ta seda rüitlit — 
oma Andrea olewat tundis! See aga, oma põlema wõitluse 
tujuga ja ihaldusega, et kingituse wäärt olla, mis tema käewart 
ehitas, tormas edasi kui noor jahikoer — kes teistest kõige 
ilusam, kiirem ja noorem. Tark jääger hüiab talle kceldes, 
— aga noor koer lendab edasi, käppadega ikka otse ees õhusse 
wisates, külgepidr ikka edasi, lund suurele kõrgele keerutades 
ja küll kümnele korrale omas palamuses jäneksest üle jookstes.

Wana Taras jäi seisma ja waatis, kuida Andreas omale 
teed tegi, paremale ja pahemale poole enese ümber raiudes 
la kasakaid enda ees pakku ajades.

Seda ei jõuudnud Taras enam kauem näha ja hüidis:
„Mis, oma enese seltsimeeste pihta raiud sina! Sina 

õnnetu! Oma seltsimehi lööd maha!"
Aga Andreas ei seletanud ühtegi, kes tema ees oliwad, 

kas seltsimehed wõi wõerad sõjamehed; midagi ei seletanud 
ta silmad. Lokkisid, ainult lokkisid, ilusaid, pitki keerulisi lok
kisid, armast luige-rinda, lumiwalget kaela ja kukalt, ilusaid 
õlasid, jumelist nägu ja armsaid silmi ja kõiki, mis armastuse taju
liseks suuandmiseks loodud, nägiwad ta silmad, mälestas ta maim.

Kuulge poisid, petke mul see sealt metsa, — teda ainu 
üksi!" hüidis Taras.

Jalapealt oliwad kolmkümment kasakat seks platsis, et Andreast 
metsa petta. Kõrgeld mütsisid õigemine pähä wajutades, tormasiwad 
nad oma hoostega senna, et husaritele tagasi saamise teed 
kinni panna. Esimesed mehed hakkasiwad neile kõrwalt peale, 
tungisiwad neid tagasi, lahutasiwad nad tagumistest ridadest 
ära ja andsiwad mõõkadega neile Lubliste pihta. Siin andis 
Golokopitenko Andreale ühe hoobi moegaga wastu selga, ja siis 
pistsiwad kasakad kõik põgenema, nii kui aga nende hobused wõtsiwad.

Kuida nüid Andreas tormas! Kuida noor wen tema 
soontes kees! Hobusele terawaste kannustega külgesse waju
tades, lendps ta hinge tõmbamata kui kuul kasakatele järele, 
ilma ümber waatamata ja tähele panemata, et aga kaksküm- 
mcnt poola meest talle oliwad saanud järele tulla. Kasakad kihu-
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tasiwad mööda lagedat linnuna edasi ja pöörasiwad korraga 
metsa poole. Andreas ajas järele, ja peaaegu oli ta Goloko- 
pitenkot kätte saamas, kui korraga üks tugew käsi tema hobuse 
ratsutisse hakkas. '

Andreas waatas üles: Tema ees seisis — Taras! Tal 
jooksis mürin kõik üle ihu ja ta kahwatas korraga, nagu mõni 
koolipoiss, kes ettewaatamata oma seltsimeest tõukanud ja selle 
eest teise käest liineaaliga mööda pead saab. Kui tuli purskab 
ta üles ja oma ehmatanud kaas koolipoisi kallale, nagu tahaks 
teda lõhki tõmmata, aga siin tõukab ta häkitselt kooli-tuppa 
astuja koolmeistriga kokku: korraga on La meeletu wiha kadunud, 
tema minestaw südame põlemine möödas.

Otse nõnda kadus silmapilgul, nagu põleks olnudki, An
drea wiha. Tema ei näinud midagi enda ees kui aga oma 
wihast isat.

„Noh, mis me nüid teeme?" ütles Taras temale otse silmi 
wahtides.

Andreas ei saanud wastata; ta lõi silmad maha.
„Noh, mu pojuke, mis kasu on sulle poolaklased annud?"
Andreas jäi wait.
„Oma usu wahetasid ära — andsid ära! Omaksed müisid 

ära! . . . Maha hobuse seljast!"
Sõnakuuldes kui laps astus Andreas hobuse seljast maha 

ja jäi, pool surnud, pool elus, Tarasse ette seisma.
„Senna jäe seisma ja ära ennast paigast liiguta! Mina 

olen sinule elu annud, mina sind ka surman!" ütles Taras, 
ja sellega astus ta üht sammu tagasi ja wõttis oma püssi 
õlalt.

Walge, kahwatu kui surnu riie seisis Andreas paigal. 
Tasakeste ja pitkalt liikusiwad tema uuled ja sosistasiwad üht 
nime. Aga see ei olnud mitte tema isamaa ehk tema ema ehk 
tema wenna nimi — see oli ilusa poola neiu nimi.

Taras andis tuld.
Kui wiljakõrs, mis sirp maha lõikab, kui noor lammas, 

mis surmawat rauda südames tunneb, nõrkus Andrea pea 



126

alla ja langes noormees ilma wähematki healt tegemata rohu 
peale maha."

Liikumata seisis poja-tapja paigal ja silmitses kaua tema 
surnud keha. Surmaski oli ta meel ilus. Tema mehine nägu, 
mis meel mõne silmapilgu eest täis nooruse jõuudu oli olnud 
ja wastupanemata wäel iga naesterahwast nagu ära mõis nõi
duda armastuse leegise, oli weel ikka imelik ilus. Mustad 
silmakulmud warjasimad kui leina krantsid tema silmi.

„Mis wiga oli tal kasakas olla?" ütles Taras. Temal 
oli kõrge kasu, mustad ku. md, suurt sugu mehe nägu ja tema 
käsi oli kõma ja tugew sõjas! Ja ometi on ta hukka läinud, 
auuta otsa saanud kui üks rvilets koer!"

„Jsa, mis sa oled teinud? Sa oled teda ära tapnud?" 
hüidis Ostap, kes seie oli ruttanud.

Taras nikutas peaga.
Ostap wahtis surnule wennale liikumata silmadesse. Süda

mes tõuusis tal walu oma wenna pärast, ta ütles pool uimaselt:
„Jsa, matame teda auusaste maamullasse, et waenlased 

teda mitte ei tiuta ja tema ihu mitte kiskja lindudele osaks ei 
saa."

„Küll teised saamad teda matma!" ütles Taras; „ja ka 
neist ei saa puudu olema, kes teda taga nutawad."

Ja mõned minutid mõtles ta: „Peame teda huntidele ette 
wiskama, kes ahneste oma saaki taga ajawad, ehk peame tema 
rüitli wahwust auustama, mida iga wahwa sõjamees auustama 
peab, kus pool ta seda ka aga iial leiab ....?"

Siin tõstab ta silmi ja näeb Golokopitenkot oma poole 
kihutawat.

„Häda meile, hetman! Poolakad on enesele mäge juurde 
saanud; neile on mitmed uued truppid appi tulnud."

Weel ei olnud Golokopitenko lõpetanud, kui Wotusenko 
seie sõidab.

„Häda meile, hetman! Jälle tormawad uued truppid meie 
peale!"

Weel polnud see lõpetanud, kui Pisarenko jala seie ruttas:
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„Kus sa oled, isake, kasakad otsiwad sind. Juba on 
hetmanid Newelitshki, Sadoroshni ja Tsherewitshenko lange
nud; aga weel peawad kasakad wastu; nemad ei taha enne 
surra, kui sinule weel kord silmi saaksiwad waatanud, — 
tahawad, et sina nende peale waatad ka nende surma tunnil!"

„Ostap, hobuse selga!" ütles Taras.
Tema ise ka ruttas neid kasakaid weel leidma, ennast weel kord 

neid nähes rõõmustama, ja et ka nemad enne surma weel kord 
oma hetmani näha saaksiwad. Aga weel polnud ta omaks- 
tega lagedale wälja saanud sõita, seal oliwad waenlase sol
datid jo kõik metsa ümber piiranud, ja igal pool paistsiwad 
puude wahelt ratsalised mõekade ja odadega.

„Ostab, Ostab! Ära ennast alla anna!" hüidis Taras.
Ja sellega tõmbas ta ise ka moega ja raius esimeste 

peale, kes talle ette tuliwad . . . Kuus meest korraga on Os- 
tapi kallele karganud; aga näitab, et, nad seda silmapilku hal- 
waste oliwad walitsenud: Ühel lendas pea õlade otsast maha; 
teine pööris ümber ja põgenes minema; kolmas sai oda hoobi 
küljesse; neljas aga oli julgem, oli Ostapi kuuli eest peas- 
nud, sest et ta oma pead kummardas, aga tuline kuul oli hobu
sele rindu trehwanud, — wiha ja waluga ajas hobune püsti, 
langes maha ja muljus oma ratsulise enda alla.

„Tubli, tubli, mu poeg, tubli, Ostap!" hüidis Taras; 
siin olen ma sinu juures,"

Ja ka tema tungis peale hakkajaid ikka tagasi. Taras 
raiub ja torkab, annab pea ühele, pea teisele löögi päha, aga 
selle juures wahib ta ikka Ostapi peale, ja nüid näeb ta, et 
sellel kaheksa waenlase wastu korraga wõidelda on.

„Ostap, Ostap, ära anna ennast alla!"
Aga juba on Ostap ära wõimutatud; juba on talle 

üks poolakas kaela ümber köie-lingu wisanud, juba wõtawad 
nad teda kinni, juba siuwad nad Ostapit.

„Ostap, Ostap!" karjus Taras, enesele teed tema juurde 
raiudes ja kõik nagu kapsaid enda ees maha raiudes, mis teda 
tema pojast lahutas.
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Ostap, mu Ostap!"
- Aga sell silmapilgul sai ta ka ise kui raske kiwi hoobi. 

Kõik keerles tall silmade ees. Üht silmapilku wirwendawad 
tall meeste pead, odad, püssirohu suits, tulewälgud ja puu
oksad. Ja tema langeb maha kui raiutud tamm, ja paks 
udu katab tema silmad kinni.

Kümnes peatükk.

„Mina olen wist küll kaua maganud?" ütles Taras, 
nagu raskest wiina wäsimusest üles ärkades ja oma mõtteid 
kogudes, neid asju ära tunda, mis ümber oliwad.

Hirmus nõrkus oli kõik tema liikmed nagu ära wõimu- 
tanud, ära halwanud. Waewalt mõis ta seinu ja nurke wõe- 
ras kambris ära -tunda. Wiimaks märkas ta, et Towkatsh 
tema kõrwal istus ja tema iga kõige wähemat hingetõmbamist 
näitas terawaste tähele panewat.

„Jah, mõtles Tewkatsh, sina oleksid pea-aegu kuni iga- 
wese ajani maganud."

Aga tema ei ütelnud midagi, ähwardas Tarasjele aga 
sõrmega ja andis märki, wait olla.

„Aga ütle mulle ometi, kus ma nüid olen?" küsis jälle 
Taras, kõik oma mõtlemise wõimu kokku mõttes ja oma mä
lestust waewates, et mööda läinud asju meelde tuletada.

„Ole wait!" hüidis tema seltsimees wihaga. „Mis sull 
tarwis seda teada? Kas sa ei näe, et sull kõik üle ihu haawad 
külges on? Siin ajan ma ju kaks nädalat sinuga ümber, 
ilma kordagi puhkamata, ja kui sulle wahel palawik peale tuleb, 
räägid sa kõik tühja lori segamine. See on sull esimene kord, 
et ka rahulikult oled maganud. Sellepärast ole wait, kui sa 
ise enesele kurja ei taha teha."

Aga Taras waewas ennast ikka peale, oma mõtteid kogu
des ja mööda läinud asju meelde tuletades.
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„Aga olin mina siis poolakatest ümber piiratud ja kinni 
wõetud? . . . Kas mul siis sugugi wõimalik ei olnud, 
endale nende ridadest teed läbi raiuda?"

„Wait pead sa olema, ütlen ma sulle, sina pagananägu!" 
karjus Towkatsh wihas, nagu mõni lapsehoidja, keda pahane 
lapse karjumine õige ära on tüitanud. „Mis pruugib sul teada, 
mill wiisil sa peastetud said? Sest olgu sulle küllalt, et sa 
peastetud oled ... oli weel sõpru, kes sind maha ei tahtnud 
jätta ja ei jätnud — noh, ja sellega tead sa küllalt! Meil on 
weel mõnedgi ööd põgeneda! Sina arwad küll wist, et nad 
sind igapäewaseks kasakaks oliwad pidanud? Ei, nemad on sinu 
pead kakstuhat tukatit wäärt arwanud."

„Ja Ostap?" hüidis korraga Taras, kuna ta ise otse 
istuda püidis ja tal korraga meelde tuli, kuida waenlased tema 
oma silma ees Ostapi oliwad kinni wötnud, sidunud, ja et ta 
nüid poolakate käes pidi olema.

Siin wõttis südamewalu wanamehe üle wõimust. Sideme, 
miska tema haaw kinni oli, tõmbas ta ära, kiskus tükkiks ja 
wiskas kaugele ära. Siis tahtis ta midagi kõrva healega ütelda, 
aga ei wõinud muud kui poolikuid sõnu logeleda; uueste tuli 
talle palawik, uueste hakkas ta jampsima, kõiksuguseid meele
mõistuseta jutusid ja sõnu ajas ta suust wälja. Sell waheajal 
aga seisis tema truu sõjaseltsimees tema ees, hirmsaste sõimates 
ja pahandades. Wiimaks wõttis ta tema käed ja jalad kokku, 
mässis teda lapsena riietesse, sidus haawa uueste, kattis mehe 
härja nahasse, marjas seda pärna koore alla, sidus teda köitega 
sadula külge ja ajas temaga jälle minema.

„ Surnult ehk elawalt, aga mina wiin sind kuldse kodu
maale tagasi! Seda ei lase ma mitte sündida, et poolakad 
sinus kasakaid teotama saaksiwad, et nad sinu ihu tülideks lõi- 
kaksiwad ja mette heidaksiwad. Peab kotkas kord sinu silmi 
wälja nokkima, — siis peab seda meie oma rohulageda kotkas 
tegema, aga mitte poola kotkas, mitte see, kes poola maadest 
meie poole lendab! Elawalt ehk surnult, aga mina wiin sind 
Ukräinasse tagasi!

Taras Bulba. 9
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Nõnda rääkis truu seltsimees. Ilma seismata ja puhka
mata ajas ta päewad ja ööd ja wiis wiimaks oma ilmast ja 
maast teadmata haige kuni Sätshasse. Sun hakkas ta teda 
kohe maa rohtude ja siuksetega arstima. Tema leidis pealegi ühe 
Lahterdamise kunsti tundja jundi naese, kes manameest terme 
kuu aega mitmesuguste keedustega jootis, — ja wiimaks hakkas ennast 
Taras paremaks tundma. Tuli see talitamisest ja rohust ehk tema 
tugemast loomusest, aga pooleteise kuu pärast oli manamees jälle jalul. 
Haawad paranesiwad ära ja ainult aga moega armid andsiwad tunda, 
kui raskeste mana kasakas oma haawade all oli pidanud kannatama.

Aga sellegi pärast oli La otse nähtawalt kord korralt pahatuju- 
lisemaks ja kurwemaks saanud. Kolm sügawad kortsu oliwad tema 
näosse jäenud, ja ei kadunud sealt enam. Kui ta kuhugi oma 
silmi ümber lõi, näitas temale Sätshas kõik uus. Kõik tema manad 
selsimehed oliwad surnud, mitte mast ainustki nendest, kes püha asja, 
usu ja sõjaseltsi ühenduse eest oliwad wõidelnud, polnud enam elus.

Ka neid, kes koshewoiga tatarlasi oliwad tagaajama läinud, — 
ka neid ei olnud enam. Kõik oliwad nad rohusse pidanud hammus
tama, see on, kõik oliwad surma saanud: üks oli auuwäljale langenud, 
teine Krimmi soolastes steppides nälja ja janu kätte otsa saanud, 
kolmas wangis ise oma elu lõpetanud, sest et ta mees niisugust 
teotust mitte ära kanda ei jõudnud. Ka endine koshewoi ei olnud 
ammu enam elawate hulgas, ei ka kedagi mõnd tema manadest sõja- 
seltsimeestest ja juba lokkas rohi nende langenud kasakate tuge- 
wate kehade üle.

Taras kuulis nüid üksi aga weel nagu läbi une, et tema ligidal 
suured jooma pidud peetud saiwad. Kõik kruusid on puruks löödud, 
tilkagi wiina ei ole enam üle jäänud; wõerad ja pererahwas on kõik 
kallid peekrid ja pokaalid ära warastanud — ja kurjal näol seisab 
maja isand ja mõtleb, oleks parem, kui sarnast jooma pidu ei 
oleks olnud! . . .

Asjata püiti kõigil wiisil Tarast rõõmsamaks teha, tema 
raskeid mõtteid lahutada; asjata kiitsiwad halli habemega ban- 
dura mängijad, kaksikult ja kolmikult tema ette käies, tema 
wägimehe tegusid — kurwas tõsiduses ja hoolimatalt waatas 
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la kõik seda tegemist pealt; kustutamata walu oli tema lii
gutamata näust näha, ja sagedaste oma pead nõrku alla lastes, 
ütles ta waikse healega:

„Minu poeg, minu Ostap!"
Seni kaua oliwad jõetagused ennast ühe mere käigi peale 

walmistanud. Kakssada sõiduriista lasti ehituse-telingitelt Dnje- 
perisse, uue sõjateele, ja Weike-Asia sai jälle kasakaid nende pitka 
juukse tukadega näha; tule ja mõegaga laastasimad nad sealseid 
õitsewaid randu; see maa nägi omal pinnal tapetud muhamet- 
laste turbanisid kui otsata lillenupude hulka merega kastetud 
rohu aasades laiale siin ja seal wäljade peal kirjendawat. Palju 
laiast torma plekilist jõetaguste püksa sai Weike-Asia omal pinnal 
näha, valju tugewaid rusikaid musta piitsadega. Jõetagused pikku
simad siin kõik munamäed ära; mosheedesse jätsiwad nad Lermed 
hunikud sõnnikud ja halwa risu järele; kallid Persia-rätikud pani- 
wad nad wööks ja sidusiwad neid oma määrdinud kuubede ümber. 
Weel kaua peale seda leiti igas kohas, kus jõetagused oliwad 
olnud ja seisu pidanud, lühikesi kasaka pupusid maast.

Rõõmuga pöörasiwad nad tagasi. Aga üks türgi sõjalaew, 
seitsme suuretükiga, tuli neid taga ajama jck pillas ühise kuulide 
laenguga nende kerged sõiduriistad laiale nagu meikese lindude 
hulga. Kolmas osa nendest wajus mere sügawusesse; teised aga 
kogusiwad ennast jälle ja saiwad õnnega Dnjeperi suhu ja wiisi- 
wad kaksteistkümmend waadi täit zechinid ehk kuldtükka ühes.

Aga see kõik ei wõinud Tarassele midagi rõõmu enam 
südamesse walada. Tema rändas mööda wäljasid ja rohu-step- 
pisid, nagu tahaks ta jahti ajada; siiski ei mitte ainust pauku 
ei tulnud enam tema püssist. Tema pani teda suurel südame 
kurbdusel käest ära ja istus sagedaste mere äärde murel maha. 
Kaua istus ta siin ükskord jälle, pea rinna peale nõrku lange
nud ja ikka peale isieneses sosistades:

„Minu Ostap, minu Ostap!"
Tema ees wirwendas ja kohises Muftmeri; kaugel pilliroos 

krääksus kajakas; tema kihw-habe oli hõbewalgeks muutnud ja 
pisar pisara järele woolas selle üle maha.

9
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Wiimaks ei jõudnud Taras enam kauemine wastu pidada.
„Mis ka ehk tulema peaks, ütles ta, mina pean teada 

saama mis temast on saanud! Elab ta weel? Ehk magab 
ta hauas? Ehk pole ta wast haudagi leidnud? Mina pean 
seda teadma, maksku mis tahes!"

Ja kaheksa päewa pärast oli ta ju Nuiani linnas, sir- 
geste Lugema hobuse seljas istudes, oda, mõek sõjariistuks, reisi
koti sadula küljes, sõjakäigi kalal nisu ja tatra pudruga kaasas, 
patronid, ämbri-köis ja kõik muud tarwi asjad ühes.

Ta sõitis otse kohe ühe kõhna, mustunud majakese juurde, 
mille hallitand, puhas ära suitsenud aknaid waewalt aga 
näha oli. Suitsu toru oli räbalatega kinni topitud, ja katkenud 
ja augustatud kattus täis warblasi. Ligi ukse alust seisis üks 
hunik kõiksugust jälgust ja sõnnikut. Aknast wahtis ühe juudi 
naese nägu wälja, kellel musta pärlidega tanu peas näitas
olewat.

„Kas sinu juut kodu on?" ütles Bulba, hobuse seljast
maha astudes ja ratsutid ukse kõrwale raud rõnga külge sidudes.

„Jah, on kodus," wastas naene ja ruttas kohe hobu
sele üht potti nisusid ja sõitja mehele üht kruusi õlut wälja
tooma.

„Kus on sinu juut?"
„Teises kambris; tema teeb praegu oma hommiku pal- 

wet," ütles naene ennast Bulba wastu kumardades ja üht
lasi temale termist soowides, kui manamees õlle kruusi uule- 
dele pani.

„Jäe seie, sööda ja jooda minu hobust; mina pean ainu 
üksi temaga rääkima. Minul on üks tähtjas toimetus temaga."

See juut oli meile ju tutaw Jankel. Tema oli nüid üht
lasi rentnikuks kui ka kõrtsmikuks tõusnud. Kord korralt oli 
ta kõik ümberkaudsed mõisnikud ja herrad oma käe alla saanud, 
ilma et keegi täiesti aru oleks saanud kuida, oli ta wast pea kõik 
nende raha enda kätte tõmmanud ja oma juudi loomu igale 
poole wäga walusaste tunda annud. Kolm penikoormat ümbev 
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kaudu ei olnud ühtegi msta enam, mis õiges korras oleks olnud: 
kõik lagunes ja läks nurja, kõik maakoht oli tühjaks saanud ja 
rvaesuse ja puuduse sisse langenud, — nagu mõne katku wõi 
üleüldise põlemisega. Kui Jankel weel kümme aastat Umanias 
oleks elanud, oleks ta wist kõik selle maakoha hukka ja tühja saatnud.

Taras astus tuppa.
Juut oli palumises, oli oma pea ühe mustunud rätikusse 

mässinud, pooris ennast vraegu ümber, et oma usu eeskirjade 
järele wiimast kord wälja sülitada, kui korraga tema silmad 
oma taga seisma Bulba peale langesiwad. Kõige pealt läi- 
kisiwad juudil kakstuhat tukatid mõtete ees, mis kasaka pea
liku pea eest oli lubatud; aga ometi häbenes ta iseeneseski oma 
ahnuse üle ja pmdis enda igamest kulla janu lämmastada, 
mis nagu uss juudi südant ümber mässib.

„Kuule Jankel," ütles Taras juudile, kes tema ees 
kummardama hakkas ja ette maallikult ukse lukku pani, et 
keegi neid ei näeks. „Mina olen sinu elu peastnud — jõe- 
tagused oleksiwad sind kui koera lõhki kiskunud: nüid on kord 
sinu käes, tee sina mulle üht head!"

Juudi nägu läks natuke kortsu.
„Mis head? Kui see üks hea on, mida teha wõib, miks 

oi peaks ma seda siis tegema?"
„Küllalt sõnadest. Wii mind Warshawisse!"
„Warshawisse? Kuida nii Warshawisse?" küsis juut. 

Ja imestades kergitas ebrealane kulmusid ja õlasid.
„Jäta jutt! Wii mind Warshawisse! Tulgu mis tahes, mina 

Pean teda weel kord nägema, temale wähemalt weel üht s õnagi ütlema!"
„Kellele?"
„Temale, Ostapille, minu pojale."
„Kas siis mast herra ei ole kuulnud, et juba . .
„Mina tean kõik, kõik: minu pea eest on kakstuhat tuka

tit lubatud. Kui mähe teadwad nad narrid, mis minu pea 
wäärt on! Mina annan sulle miistuhat. Säh kakstuhat 
kohe.-" — (Bulba tõmbas oma nahk kottist kakstuhat tukatit 
wälja — „järcle jäedaw siis, kui ma tagasi olen tulnud."
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Juut noppas silmapilk ühe käterätiku ja kattis tukkatid kinni." 
„AH, ilus raha! Ah kena raha!" ütles ta, üht tukatid 

käega kiigutades ja hammastega katsudes. „Mina arwan, see 
mees, kelle käest herra need ilusad tukatid ära wõtnud, ei ole tundigi 
enam ilmas elanud — on kohe jõe äärde läinud ja ennast seal 
ära uputanud, kui ta nii uhked tukatid oli kautanud!"

„Mina ei oleks sinult mitte seda sõbrust otsinud; wist 
ehk oleksin ka isegi teed Warshawisse leidnud; aga pagana 
poolakad wõiwad ehk mind ära tunda ja mangi wõtta; sest 
mina ei ole mitte sala roomamiste ja kawala keerudega tutaw. 
Aga. teie juudid olete sarnaste asjade peale otse loodud. Teie 
saaksite ka kuradile eneselegi nina teisiti päha pöörma; teie 
olete kõikide koertega hässitatud ja aetud. Sellepärast olen ma 
sinu juurde tulnud. Ka ei saaks mina Warshawis ainu üksi 
midagi korda saata. Nõndap siis, pane kohe hobused wankri 
ette ja wii mind senna!"

„Jah, herra mõtleb küll, et pole muud ühtegi, kui aga 
otse kohe mära tallist wälja tuua, wankri ette panna ja, edasi, 
las' käia, wõiki! Herra mõtleb wist küll, et minu teda War
shawisse wõiksin wiia, ilma teda enne ära peitmata?"

„Noh, hea küll, siis peida mind ära, nii heasre kui wõid, 
— kas ehk mõne tühja waadi sisse wõi?"

„Au, au! Arwab siis herra, et teda >õiks mõne tühja 
waadi sisse ära peita? Kas ehk wist herra ei tea, et iga üks 
arwaks waadis wiina olewat?"

„Mis siis, las' nad arwawad peale wiina olewat!"
„Kuida, kas siis sest midagi ei oleks karta!?" hüidis 

juut kahe käega oma pitkift lokkidest kinni hakates ja neid 
üle pea kokku wisates.

„Noh, miks sa ennast nõnda ehmatanuks teed?"
„Aga kas siis herra ei tea, et Jumal sellepärast põletud 

wiina on loonud, et teda iga üks peab pruukima ja maitsema? 
Nemad on seal kõik maijad ja hea maitsemise armastajad. 
Kõige esimene ja uhkem mõisnik on seal walmis, wiis wersta 
waadi järele jooksma ja wiimaks kas kuida tahes üht auku. 
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sisse puurima, ja kui ta siis näeb, et midagi wälja ei jookse, 
siis mees kohe ütlema: Juut ei wea mitte tühja waati enesega 
ühes, sell on tõesti konks taga! Wõtke jrut kinni, siduge juut, 
wotke juudi käest kõik raha ära, sügawale luku ja riimide taha 
see juut! — sellepärast et kõik paha ja süi ilmas juutide peale 
weeretakse; sellepärast et ikka ka iga üks juudiga kui koeraga 
ümber käib; sellepärast kõik arwawad, on ta juut, siis pole 
ta inimenegi!"

„Hea küll, siis pane mind ühe kala wankri peale!"
„Wõimata herra, Jumala eest wõimata! Kõigel Poolamaal 

on nüid inimesed ära nälginud kui koerad; nemad tuleksiwad 
kalu warastama ja leiaksiwad herrad!"

„Siis tõsta mind minu pärast wõi saadana turja peale, 
aga wii mind senna!"

„Kuule herra, kuule!" ütles juut, oma kaiksepealsid üles 
lüies ja püsti tõstetud sõrmega tema poole liginedes. „Meie 
tahame nõnda teha. Igas kohas ehitatakse nüid kindlusi ja 
lossisid. Saksamaalt on prantsuse meistrid tulnud ehk inshinöörid 
ja nõndap saamad nüid iga uulitsat mööda palju kiwa ja telliskiwa 
senna tänna weetud. Herra mingu pikali waukrisse ja mina 
laon siis telliskiwa peale. Herra on tugew ja terme näha, ja 
sellepärast ei sa temale midagi kahju tegema, kui temal koorm 
ka natuke raskegi saab olema; ja mina teen wankri alla ühe 
weikese augu, kust herrale toidust ja ülespidamist wõin anda."

„Tee mis sa tahad, aga wn mind senna!"
Kahe tunni pärast sõitis üks telliskiwi koormaga wanker, 

kaks mära ees, Umani linna wärawast wälja. Teisel hobusel 
istus meie karmis pikk juut Jankel seljas, ja pikad lokid liple- 
siwad sõidul tema juudi mütsi all seda enam üles ja alla, 
mida enam ta ise hobuse seljas ka üles ja alla hupsus, kaugelt 
waadata, paistis nagu mõni pitk werstapost.
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Üksteistkirmnes peatükk.

Sell ajal, kuna ülewel ette maalitud lood sündisiwad, 
ei olnud piiride peal weel ühtegi piiriwahti ega tolliametnikku — 
neid hirmutumaid loomasid wirga ja püidja inimestele — ja 
sellepärast wõis iga üks wedada, mis ta ise aga tahtis.

Kui aga kellegile mõttesse tuli, mõnd koormat läbi otsida 
ehk waatata, siis tegi ta seda tuttawalt oma enese rõõmuks 
ja oma enese kasu ehk kahju peale, iseäranis, kui wankri peal 
asju oli, mis talle armsaste silma paistsiwad ja tema rusikal jõudu 
ja wõimu oli, wedajale omalt poolt kartust südamesse ajada.

Aga telliskiwid ei leidnud armastajaid ja sellepärast sõit 
siwad meie tutwad keetmata Warshawi wärawatest sisse. Bulba 
märkas seda omas kitsas puuris, wankrite põrinat ja woori- 
meeste kära kuuldes, aga näha ei olnud tal midagi.

Jankel, oma weikse tolmunud hobuse seljas, ikka peale 
senna ja tenna hupsudes, sõitis, pärast seda kui ta mitu kõ- 
werdust oli teinud, ühte kitsa, pimeda uulitsasse, mis ühtlasi 
sopa- ja juudi-uulitsaks hüiti, sest et siin tõeste ka kõik War
shawi juudid ennast ühendanud oliwad.

See uulits oli otse pahurpidi pöördud sopase hoowi sar
nane. Nagu näha, ei saanud päike iialgi oma kiiresid senna 
sisse saata. Lagunenud maja katuksed ja latid ja talad ulata- 
siwad pea mõlemilt poolt uulitsalt puhas kokku.

Kõiksuguseid asju oli uulitsa peal näha: korstna torusid, 
räbalaid, pühkmeid ja si..., katkisi pottisid j. n. e. j. n. e. 
Igaüks wiskas uulitsale, mis tal asjataks ja sopaseks majas 
oli, mööda käijate hooleks jättes, ennast omas mitmesugustes 
arwamistes selle sopa üle rõõmustada ehk pahandada.

Üks punase peaga juut, tedre tähed näu peal, mis teda 
warblase sarnatseks tegiwad, ajas pea aknast wälja, hakkas 
kohe Jankeliga oma pudi keele juttu, ja Jankel sõitis siis kohe 
hoowi. Üks teine juut, kes üle uulitsa tuli, jäi seisma ja 
segas ennast ka juttusse, jn kui Bulba wiimaks telliskiwide 
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alt wälja waewles, nägi ta ju neid kolme juuti üks teisega 
õige palamas jutus.

Jankel astus nüid tema juurde ja ütles, et kõik tema soowi- 
mist mööda ette saada toimetatud; teatas ka, et Ostap linna 
wangikojas istuda, ja et tema, Jankel, nii raske kui see küll ka 
olla, ometi loota, asja nii kaugele ajada, et Taras oma pojaga 
kokku ja jutule saaks saama.

Bulba astus kolme juudiga tuppa.
Ebreamehed ajasimad omas arusaamata keeles ikka enda 

juttu edasi. Taras waatas neid kõik kolme teramaste läbi. Nagu 
näha, oli teda kes teab mis asi sügawaste liigutanud. Tema 
kõwa hoolimata näu peal paistis wägew lootuse kiire — üks 
lootuse kiire, kuida ta mõnikord inimesele tema kõige sügawamas 
meeleäraheitmises südant walgustab; tema wana süda hakkas 
rvägewaste tuksuma, nagu oleks korraga nooreks saanud.

„Kuulge, juudid!" ütles ta, ja tema sõnades oli nagu 
iseäraline pühadus. „Teie teete kõik mailmas ära, teie saak
site mõne kadunud asja merepõhjast jälle walge ette tooma 
ja õigusega ütleb üks wana sõna: Juut warastab iseenese 
käestki, kui tal warguse himu peale tuleb. Peastke mulle mu 
Ostap lahti! Tehke temale wõimalikuks, kuradi lõugade wahelt 
peaseda! Mina olen selle mehele siin kaksteistkümmend tuhat 
tukatit lubanud — mina panen weel kaksteistkümment tuhat 
tukatit juurde, ja kõik kallid asjad, mis mul on ja mis ma 
kuld warandust maa sisse olen matnud, ja oma maja ja oma 
wiimse kuue — kõik tahan ma ära müia ja siis weel teiega 
kõigeks oma eluajaks kontrakti teha, selle tingimisega, et kõik, 
mis ma sõjast saaksin, teiega pooleks tahan wõtta!"

„OH, wõimata, kallis herra, wõimata!" hüidis Jankel 
õhkades.

„Puhas wõimata!" kordas teine juut.
Kõik kolm juuti waatasiwad üks teise otsa.
„Wõiks ehk ometi katsuda," ütles kolmas, nagu kartlikult 

teiste otsa waadates; „kes teab ... ehk läheks Jumala abiga 
korda ..."
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Juudid hakkasiwad kolmekeste saksakeeli rääkima. Kui 
hoolega Bulba neid küll kuulas, ta ei saanud aga midagi 
jutust aru; muud kui mitu kord kuulis ta nime, üht Mordekai, 
nimetatumad, — aga see oli ka kõik.

„Kuule, herra," ütles Jankel, „meie peame esiteks ühelt 
mehelt nõuu küsima, kelle sarnast weel iialgi mailmas pole 
elanud .... Ooo, üks nii tark mees, mõistlik ja tark kui 
Salomon, ja kui see midagi korda ei saa toimetada, siis ei 
tea enam ükski inimene maa peal aidata . . . Jäe sina siia; 
siin on wõti, ja ära lase kedagi sisse."

Juudid läksiwad majast wälja.
Taras pani ukse lukku ja wahtis läbi akna juudi uulitsa 

peale. Meie kolm juuti jäiwad kesk uulitsat seisma ja hak
kasiwad nobedaste üksteisega rääkima. Warsti tuli üks neljas 
weel hulka, siis ka üks wiies. Jälle kuulis ta mitu korda Mor
dekai nime nimetatawad. Ikka peale wahtisiwad juudid teise 
uulitsa otsa poole. Wiimaks ilmusiwad ühe sopase maja tagant ühed 
juudikingades sammud ja lipendawad kuue tiiwad nähtawale. 
„AH, Mordekai, Mordekai!" hüidsiwad kõik juudid korraga.

Üks kuiwetanud juut, natuke lühem kui Jankel, aga hoopis 
kortsulisem, põhjatuma suure pealmise mokaga, tuli kärsituma 
meeste salgale ligemale, pitkamisi wiimaks ka nende sekka, ja 
nüid ruttasiwad kõik juudid wõidu temale rääkima, mis osi 
käsil, mille juures Mordekai mitu kord weikese akna poole sil
mas, ja Taras märkas sest, et temast jutt pidi olema. Mordekai 
heitles mõlemate kätega, kuulas pealt, lõi wahel korraga teiste 
jutu katki, sülitas sagedaste kõrwale, tõstis oma kuue woltisid 
kõrgele üles, kobas kätega Laskudest ja tõmbas nagu kastag- 
nettid (tantsu kolkid wõi klopid) wälja, mis juures tema täieste 
mustunud püksid nähtawaks saiwad.

Wiimaks sattusiwad juudid nii karjuma, et üks nende seast, kes 
wahi peal seisis, neid keelma pidi, ja Taras hakkas ju oma rahu eest 
kartma; aga ta waigistas oma kartust jälle, kui järele mõtles, et 
juudid üksi uulitsa peal oma nõuu segamata wõisiwad pidada ja et 
paganalgi nende keelest wõimalik ei saaks olema aru saada.
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Mõni minut hiljem tuliwed juudid kõik tema juurde 
kambrisse. Mordekai astus Tarasse ligi, koputas talle õla 
peale ja ütles:

„Kui meie midagi asju ette wõtame, siis saab see ka 
tubliste korda toimetatud."

Taras waatis seda „Salomoni," kelle sarnast kõiges ilmas 
enam ei pidanud olema, tähelepannes läbi, ja ta süda wõttis 
natuke jälle lootust. Tõeste oli selle mehe nägu nagu usal
duse wäärt, ehk mitte küll suurt kiita. Tema pealmine mokk oli 
otse kohe hirmus — ilma kahklemata pidi ta küll mõne loomu- 
wastalise osja läbi niisuguseks paksuks olema saanud. Salo- 
moni habe aga polnud tihetam kui aga wast wnsteiftkümmend karwa, 
ja pealegi oliwad need kõik pahema poole veal. Tema nägu 
tunnistas mitme hoopide jälgi, mis ta oma liig julguse pal
gaks oli saanud, nii et ta nüid wist ju neid enam kunagi ei 
lugenud, maid harjunud oli, neid nagu isieneststki mõisteta- 
waks sündimise wigaduseks arwama.

Mordekai läks oma seltsimeestega warsti jälle ära, kes 
puhas imestanud oluvad tema üli suure tarkuse üle. Bulba 
jäi üksi. Ta nägi ennast aruldases, iialgi enne tuntud olekus: 
esimest kord omas elus tundis ta ennast rahutuma olewad. Tema 
meel oli kui palawiku õhinas. Ta ei olnud enam see wana, 
painutamata, kõikumata Bulba, mis kindel kui tamm; ta oli 
arglaseks, oli nõrgaks saanud. Iga kõige wähemat krabinat 
kuuldes, iga uut juudi nägu nähes, mis uulitsa otsas juhtus 
nähtawale ilmuma, kahmatas ta ihu. Niisuguses olekus seisis 
ta kõik terwe päewa; ta ei söönud ega joonud, ja mitte üht silmapilku 
ei pöörnud ta silmi weikese akna poolt ära, mis uulitsa peale näitas.

Wiimaks, juba kaunis hilja õhtu, tuliwad Mordekai ja 
Jankel jälle tagasi. Tarasse süda tarretas.

„Noh kas läks teile õnneks?" küsis ta neilt kannatumalt 
kui taltsimata hobune.

Aga enne kui juudid jälle niikaugele hing tagasi oliwad 
saanud, temale wastata, märkas Taras, et Mordekai juukse- 
test tagumine lokk puudus, mis nähtawaste küll koguni 



140

puhastamata oliwad ja sõretades kimbukestes mütsi alt wälja 
rippusiwad, kui mehed ühes ära oliwad läinud.

Näha oli, et ta mees midagi ütelda ja seletada tahtis, 
aga tema jokkutas ja ökitas nii uisu pääsulift jõra, et Taras 
midagi aru ei saanud. Ka Jankel tõstis sagedaste kätt suu 
ette, nagu kannataks ta hambawalu.

„OH. kallis herra!" ütles Jankel; nüid on wõimata. 
See on üks halw rahwas, nii et talle otse pähe peab sülitama. 
Mordekai on teinud, mis weel keegi inimene kõiges ilmas pole 
teinud; aga Jumal ei tahtnud, et see oleks korda läinud. 
Kolm tuhat kasakat on siin linnas mängis, ja homme pea
road nad kõik ära hukatud saama!"

Taras waatas juudile kõwaste silmadesse, aga rahulikult 
ja wihata.

Ja kui herra teda näha tahab, siis peab see homme õige 
wara sündima, enne kui päike üles on tõusnud. Wahi sol
datid on nõuu wastu wõtnud ja üks korporal meile seda kind- 
laste lubanud. Ärgu saagu ta mingit õnne meie teises elus see 
ahne korporal, — au, mai, misiugune mammuna himuline 
rahwas! Isegi meie seas ei ole sarnatseid inimesi: wiiskümment 
tukatit olen ma iga wahisoldatile annud, korporalile aga. . ."

„Hea küll. Wii mind tema juurde!" ütles Taras kõi
kumata meelel, ja kõik endine kindel meel pooris jälle tema 
hingesse tagasi.

Ta oli kohe selle nõuuga rahul, mis talle Jankel ette 
panni — et ennast ühe wõera grahwi riidesse panna, ja siis 
ütelda, ennast Saksamaalt tulnud olewat; tarwiliku riiete eest 
oli kawal juut ju muretsenud. Öö oli kätte jõudnud. Maja
peremees — see meile ju tutaw punasepealine tedretäheline 
juut — tegi Bulbale ühe õhukese madratsi peale aseme, pin
kide peale. Jankel wiskas niisemasuguse madratsi peale en
nast põrandale pitkali. Punase peaga juut tühjendas ühe 
tassitäie põletatud wiina enesele kehakinnituseks, tõmbas oma 
lühikesa kuue seljast ja astus, ainult kingad ja sukkad jalga jät
tes, mis teda suurelt osalt mõne kuke sarnatseks tegi, oma 



141

naesega ühe iseäraliku kapisse magama. Kaks juudi last maga- 
siwad uagu paar majakoerakest kapi kõrwal põrandal.

Aga Taras ei maganud. Liikumata seisis ta paigal ja 
tromistas tasakeste sõrmedega wastu lauda. Piip suitses suus, 
ja ta puhus tubaka suitsu tuasse, nii et magaja juut haiwas- 
tama hakkas ja oma pea wiimaks padjadesse mässis. Waewalt 
oli taewas kahwatand koidukumal ennast wärwinud, seal tõukas 
Taras ju Jankelile jalaga külge.

„Tõuse üles, juut, ja anna mulle oma grahwi riie!"
Ühe silmapilguga oli ta ennast riidesse pannud. Ta tegi 

kihw-habeme ja silmakulmud mustaks, pani endale weikese musta 
baretti (sirmita mütsi) pähe ja ehitas ennast nii wiisi wälja, 
et ka kõige tutwam kasakas teda enam tunda ep oleks mõinud. 
Kes teda nõnda nägi, oleks teda waewalt kolmekümnewiie 
aastaseks arwanud. Termiline puna näitas ennast tema näus 
ja tema armid andsiwad talle nagu käskiwat tegumoodu. Kullaga 
tikitatud ülekuub passis tall wäga toredaste.

Uulitsadel oli weel täieline waikus walitsemas. Mitte üht 
ainustki inimest ega teenijaid oma käsi-korwiga polnud weel 
linnas kuskil näha. Bulba ja Jankel ruliwad ühe maja juurde, 
mis nagu mõni istuw kalakull wälja näitas. See oli üks 
madal, lai maja; teise otsa poolt tõuusis tall kurekaelana kõrge 
torn üles, mille nipu otsas tükikene katust näha oli.

See maja oli nntme asja tarwis. Tema sees oliwad 
kasarmud, wangimajad ja ka kriminal kohus. Meie minejad 
astusiwad maja wärawast sisse ja saiwad ühte üli suurde saali, 
ehk ennemine ütelda, warjatud hoowi. Ligi tuhat inimest magm 
siwad siin ühes. Otse nende kohal teisel pool oli madal uks, kus 
ees kaks wahisoldatid seisiwad ja üht mängu mängisiwad, mis 
nõnda oli, et teine mees teisele kahe sõrmega lahtisse pihusse lõi.

Nemad ei pidanud tulejatest midagi lugu ja pöörasiwad 
alles siis pead ümber, kui Jaukel nendele ütles:

„Meie oleme, kuulge, herrad, meie oleme!"
„ Minge sisse!" ütles teine neist, kuna ta ühe käega ust 

lahti tegi ja teisesse pihusse enesele sõrmelöögi lüia laskis.
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Meie minejad astusiwad ühte kitsa, pitka koridorisse, kust 
läbi^nad teise sarnatsesse saali, millel kitsad aknad ees, saiwad. 
A K„Kes seal?" hüidsiwad mitmed healed, ja Taras silmas .. 
kaunis hulga soldatid sõjariistus.

„Meil on kästud, seie ei kedagi sisse lasta."
„Meie oleme!" hüidis Jankel. „Jumala eest, mu kõige 

suuremad herrad, meie oleme!"
Aga keegi ei tahtnud teda kuulda. Õnneks tuli sell silma

pilgul üks paks mees ligemale, kes, nagu näha, nende käsu- 
andja i, sest tema karjus kõwemine kui kõik teised.

„Herra, meie oleme. Teie tunnete meid juba, grahwi 
herra iaab ju teile tänu üles näitama."

„Laske neid läbi, sajatuhande pagana nimel! Aga ärge 
mull muud kedagi enam sisse laske! Ja et mull keegi teie 
seast oma mõeka wöölt ära ei wõta ega ennast maha siruta ..."

Meie minejad ei kuulnud pitkemalt seda kõnekat käsku 
enam.

„Meie oleme, mina olen, meie ise oleme!" ütles Jankel 
iga ühele, kes temale wastu tuli.

„Kas läheb nüid?" küsis ta ühe wahi käest, kui nad wii- 
maks koridori otsa oliwad saanud.

„Küll läheb, aga ma ei tea kas teid siiski Vangimajasse 
sisse lastakse. Jaan ei ole nüid enam seal; tema asemele on 
üks teine pandud," wastas wahisoldat.

„Au, Au!" ütles juut tasa, „See on paha, mu kallis 
herra!"

„ Edasi!" ütles Taras kangekaelselt.
Juut kuulis sõna.
Ühe nurgelise ukse juures maa-aluse wõlwi ees seisis üks hai- 

duk*)  kolme harulise kihrmhabemega. Pealmine kord habet oli 
tall üles poole, teine otse edasi, kolmas rippus üle suu alla 
poole, mis teda imelikult emase kassi sarnatseks tegi.

*) Haiduk: siin üks iseäraline osa sõjamehi. Muidu aga ühes Umangria 
maakonnas elaw rahwas.
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Juut tõmbas ennast kuni maani küiru ja läks wahile 
pool roomates ligemale.

„Kõige wägewam, kõige suurem herra!"
„Kas sa minuga sedawiisi räägid, juut?"
„Jah, muidugi, kõige suurem herra!"
„Hm .... Mina olen aga üks lihtlabane haiduk!" ütles see 

kolme kordse kihwhabeme kandja, ja tema silmad läikisiwad rõõmust.
„Oo, oh! Ja mina, Jumala eest, mina mõtlesin, et on 

kohe wojewode ise. Au, au . . ."
Seda hüides müristas juut pead ja tõstis sõrmed püsti.
„Au, au!" Küll on peenikene ja suurtsugu tegumood! 

Jumala eest, see on pealik, täieste üks pealik! Weel aga ainus 
Lollikene ülemale ja siis on ta täitsa pealik; seda herrat peaks 
hobuse selga pandama, mis kärbse rutul lendab — kuida saaks 
tema siis rügementisid musterdama!"

Haiduk silitas oma' kihwhabeme alumist korda ja ikka rõõm- 
samini wälkusiwad tema silmad.

„Jumal, missugused sõjakad inimesed, need soldatid!" 
rääkis juut edasi. „Au, mai, missugused ilusad inimesed! Need 
õlapaelad, need uhked lapid . . . Kõik läigib nende küljes kui 
päike; ja noored tüdrukud, — nii pea kui nad üht niisugust sõja
meest silmawad ... au, au!" -

Juut müristas jälle pead.
Haiduk silitas oma ülemist kihwhabeme korda ja tegi läbi 

hammaste healt, mis pealiskaudu nagu hobuse hirnumine kostis.
„Mina palun herrat, meile üht weikest head teha, ütles 

juut „See würst siin tuleb wõeralt maalt ja tahaks ka kasa
kaid korra näha saada. Tema ei ole weel kõigel omal eluajal 
näinud, missugused inimesed nad ka on, need kasakad."

Wõeraid parunist ja krahwisid näha, oli Poolamaal tuttaw 
asi; neid tõmbas sagedaste nende uudishimu siia, seda, poolest 
saadik Asia sarnast Europamaa nurka waatama. Mis pealegi 
weel Moskwa ümberkaudse maa ja Ukräini kohta arwata tuli, 
neid maid pidäsiwad nad ju Saksamaal otse Asia sarnatseks ja 
päralt. Kuna wiimaks nüid haiduk ennast kaunis sügawaste oli 
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kummardanud, armas ta korrapäraliseks, mõnd sõna ka omalt 
poolt ütelda.

„Mina ei tea, suur auuwäärt herra, miks teie neid mängisid 
näha tahate. Need on koerad, aga ei miski -inimesed. Ja nende 
usk, — selle eest ei anna küll keegi inimene wana krossigi!"

„Sina waletad, sina kuradisuutäis!" karjus Bulba, 
„Sina ise oled koer! Kuida julged sina ütelda, meie usu 
eest er andwat keegi wanakrossi! Teie ketseri-usu eest ei anna 
keegi wanakrossi!"

„Ahah, ahah!" hüidis haiduk. „Nüid, sõbrakene, tean ma, kes 
sa oled! Sina ise oled ka nende omane, kes seal lukku ja riimide 
taga istuwad. Oota natuke, ma tahan meie omad siia hüida."

Taras nägi, et ta ettewaatamata oli olnu?;; aga tema 
isemeel ja pahandus keelsiwad teda, oma eksitust jälle heaks 
tegemist. Õnneks lõi ennast Jankel ruttu wahele.

„K'õige suurem auuwäärt herra, kuida oleks see wõima- 
lik, et see grahwi herra üks kasakas wõiks olla! Oleks ta 
kasakas, kust oleks tal üks niisugune kuub ja niisugune 
grahwiline tegumood!"

„Seda küsi iseenese käest!"
Ja haiduk tegi ju oma suurt suud lahti, et kõwaste 

kisendada.
„OH, suur kuninglik majestet, olge ometi wait, olge Ju

mala pärast wait!" hüidis Jankel tasa. „Ärge rääkige midagi! 
Meie tahame teile selle eest maksta, kuida weel kellelegi ini
mesele tema elu ajal pole makstud, — meie. anname teile 
kaks kuld tukatit!"

„OH mis! Kaks tukatit! Mis on mull kahest tukatist! 
Kaks tukatid annan ma habeme-ajajale, et ta mu poole habet 
ära ajab. Sada tukatit anna siia, juut!"

Ja siis tõstis haiduk oma ülemist poolt kihwhabet.
„Ja kui sa mulle mitte jala pealt sada tukatit ei anna, 

hüian ma silmapilk teised wahid siia!"
„Aga miks siis nii palju?" ütles kahwatanud juut kurwalt, 

kuna ta kohmetudes oma nahkse rahapunga lahti peastis.
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Aga kõige selle juures arwas la õnneks, et tal raha enam 
kotis ei olnud ja et haiduk üle saja polnud pärinud.

„Herra, herra, lähme nii ruttu, kui aga peaseme, minema! Teie 
näete, missugune paha rahwas siin on," ütles Jankel, kui nägi, 
et haiduk endal raha käes weel kiigutas, nagu kahetseks ta, et 
enam polnud nõudnud.

„Mis sina pagana haiduk," ütles Bulba, „raha oled sa 
wõtnud ja ei mõtlegi weel, meile kasakaid näidata? Aga sina 
pead meile neid näitama! Sest kui sa raha oled wõtnud, ei 
ole sul enam mingit õigust, meile asja ära -keelda?"

„Minge aga kõige täiega siit! Kui mitte — silmapilk 
teen ma kära, ja siis saate .... Tehke ruttu, et minema 
käite, ütlen ma teile!"

„Herra, herra, lähme, Jumala eest, lähme! Katk talle 
kaela! Saagu ta magades niisugust und nägema, et tal jälkus 
peale tuleb!" pomises waene Jankel.

Pikkamisi ja norgus peaga pööris ennast Bulba ümber ja 
läks tagasi, Jankeli sõitlemistest saadetud, kes südamewalu 
pärast kängus oli, kui mõtles, et sada tukatit asjata oli kaotanud.

„Aga mikspärast pidite ometi wastama? Kas te ei wöinud 
ometi teda koera sõimata lasta! See rahwas on ju kord nõnda, 
et ilma sõimamata sugugi elada ei wõi. Au wai, missugust 
õnne saadab Jumal pealegi niisugustele inimestele! Sada tu
katit aga selle eest, et ta meid ära ajas! Ja üks waene juut — 
kitkutakse tal lokid wälja ja tema nägu tehtakse niisuguseks, et 
ei tohi otsa waadata, aga keegi ei anna talle sada tukatit. Oh 
minu Jumal! Oh halastaja Jumal!"

Aga Vulvasse oli asja nurjaminek hoopis teisiti mõjunud, 
seda tunnistasiwad tema põlewad silmad.

„Edasi! ütles ta häkitselt, kui oleks ta mõnest häkitsest 
kukkumisest korraga ärkanud. „Nüid wälja, wälja turu peale! 
Mina tahan näha, kuida nad teda piinawad!"

„OH herra, mis siis senna minna? Seal ei wõi meie 
teda ju miskil wiisil aidata."

Taras Bulba. 10
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„Edasi!" hüidis Bulba kangekaelselt, ja juut läks talle 
õhkades järele nagu mõni puru wäsind kööginaene.

Plats, kus wangid pidiwad saama ära hukatud, ei olnud 
raske leida, igalt poolt woolas senna rahwas kokku. Sealsel 
toorel ajal oli seesugune asi kõige tähtsam näitemäng, mitte 
ainult lihtlabase rahwale, waid ka targemat jagu inimestele, ehk 
kes ennast seks pidasiwad. Palju „Jumala kartlikuid" wanu 
naesi, palju kartlikuid noori tüdrukuid, kes ise pärast kõik öö 
otsa weristest surnukehadest und nägiwad ja magades suure 
healega karjatasiwad, kuida muidu ainult mõni joobnud husar 
karjuda wõib — need kõik aga tarwitasiwad suure ihaldusega 
seda koledat korda, et oma uudishimu waigistada, oma waata- 
misehimu täita.

„OH, missugused hirmsad piinamised!" hüidsiwad siis 
mõned wärisewal ehmatusel, oma silmi kinni pigistades ja pead 
kõrwale pöördes; ja ometl jäiwad nad oma koha peale, et ikka 
edasi waadata.

Oli ka inimesi waatajate seas, kes pärani suuga ja wälja 
sirutatud kätega oma eesseisjate õlade peale oleksiwad karganud, 
et aga weel natuke paremine näha. Hulga lahjade, weikeste ja 
lihtlabase peade seast ulatas siit ja sealt mõne lihuniku paks 
nägu wälja, kes kõik mis tehti, asjatundwal näol tähele pani 
ja lühikesel sõnal mõne mõegapuhastajaga mõtteid wahetas, keda 
ta waderiks nimetas, et nad pühapäewite ühes ja sellessamas 
kõrtsis jõiwad.

Mõned waidlesiwad kõigest wäest wastastikku; teised we- 
dasiwad kihlagi; aga suurem hulk rahwast oli neid, kes kõik 
mailma ja mis seal sünnib, hoolimatult pealt waatawad ja 
selle juures sõrmega oma nina õeruwad. Otse ees, kihwhabe- 
mikude kõrwal seisis üks noor mõisnik, ehk nägi wähemalt selle
sarnane olewad, sõjamundris, kes wistist kõik selga oli pannud, 
mis tal maapeal riidepoolist oli, nii et temal elukorterisse 
muud midagi järele polnud jäänud kui üks katkine särk ja 
paar wanu saapaid. Kaks ketti, mille külge nagu wist paar 
tukatit oliwad seotud, rippusiwad tal ristati rinna peal. Tema 
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seisis siin oma armastatud Juditiga ja wahtis ikka peale 
ümber, et teised ligiseisjad selle siidist kleiti mitte ära ei mää
riks. Ta oli tüdrukule juba selgeste ja karma pealt ära 
seletanud, nii et midagi enam polnud juurde lisada.

„Kõik see rahwas, mis sa siin näed, minu kallis Juudit," 
rääkis ta, „kõik on tulnud waatama, kuida kurjategijaid ärahuk- 
katakse. Ja see seal, mu maimukene, keda sa seal näed, ja kes 
kirmest ja teisi riistu käes hoiab, see on timukas, ja see saab 
neid hukkama. Ja kui ta ratast pöörab ja uusi piinamisi ette 
hakkab wõtma, siis saab küll meel kurjategija elus olema; aga 
nii pea kui nad temal pea otsast ära on löönud, — siis, mu 
kallis kullane märjukene, on ta jala pealt surnud. Enne seda- 
aga saab ta karjuma ja senna ja tenna rabelema, aga niipea 
kui nad temal pea cn ära löönud, ei saa ta enam kisendama 
ega ka enam sööma ega jooma; sellepärast nimelt, mu armas 
südamekene, et tal enam pead ei ole."

Ja Juudit kuulas seda kõik hirmu ja uudishimuga. Maja 
katuksed oliwad igal pool inimesi täis. Lae luukidest wahti- 
siwad imelikud kihwhabemetega ja öömütsi sarnaste peakatetega 
inimesed wälja. Balkonite peal istus suurtsugu rahwas oma 
iluwarjude all. Siin ja seal Balkonis mängis ilus, suhkruna 
walgendaw suurtsugu proua käsi oma õhu lehwikuga. „Kõrge- 
auulised" herrad, mõnedgi hirmus tugema kehaga, wahtisiwad 
toredal näol majestedina üle kõige alla. Säramas riides 
teendrid, oma üleslöödud käiksetega, käisiwad ümber ja pakku- 
siwad neile jookisid ja toidu asju. Sagedaste pealegi wiska- 
siwad sõstrasilmalised noored tüdrukud kookisid ja puuwilja oma 
walge kätega maha rahwa sekka. Terme kari nälginud rüütlisid 
ruttas mütsisid all hoidma ja mõnigi pikk läbilastud kuuega, 
tahmanud ja kustund kuldnarmastega ehitatud junker, kes kõigest 
rahwa hulgast terme pea osa pikkem, noppas, oma pikki käsi 
tänades, neid maha lendawaid kookisid, andis wõidetud saagile 
suud, wajutas seda südame wastu ja pistis suhu. Üks kotkaskull, 
kes balkoni all kuldses puuris rippus, waatas ka pealt; nokka kõrwale 
pöördes ja küisi püsti ajades, wahtis ta tähele pannes rahwa hulka.

10*
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Aga seal hakkas rahwas korraga liikuma ja igalt poolt 
helisesimad hüidmised:

„Kasakad tulewad, kasakad tulewad!"
Need astusiwad palja peadega edasi, suurelt pikalt rippuwad 

neil juukse tukkad maha; habe aga oli neil äraaetud. Nad 
sammusiwad ilma kartuse ja mureta, aga oma iseäralise uhke 
rahuga oma teed. Nende kallist riidest kuued oliwad ärakulunud 
ja rippusiwad wana räbalatena nende ihu peal. Nad ei waatnud 
rahwa pealegi ega kummardanud neile peaga. Kõige eesotsas 
astus Ostap.

Mis tundis wana Tarasse süda, kui ta oma poega nägi? 
'Missugused mõtted keerlesiwad tema hinges? .... Tema 
silmitses teda rahwa hulga seast nõelana, ja mitte poja kõige 
wähemat liigutust ei lasknud ta oma silmadest mööda minna.

Hukka mõistetud ohwrid oliwad ju kohtupaiga peale saanud. 
Ostap jäi seisma. Tema pidi kõige esite seda kibedat karikat 
tühjendama. Ta wiskas silmad omakste peale, tõstis käe taewa 
poole ja rääkis kama healega:

„Andku Jumal, et keegi neist ketseritest, nendest Jumala- 
kartmatest, kes siin meie ümber seisawad, ei kuuleks, kuida üht 
ristiinimest piinatakse! Et ükrgi meie seast mitte kõige wähemat 
healt kuulda ei annaks!" -

Ja selle kõne peale astus ta hukkamise põrandale.
„Hea, mu poeg, hea!" rääkis Bulba tasa ja laskis oma 

halli pea rinna peale norgu.
Timukas kiskus Ostapil manad räbalad ära, mis teda 

katsiwad; käed ja jalad seoti tal ühe jalgpaku külge . . Aga 
meie ei taha lugejad nende põrgu piinadega viinata, mille eest 
tal jäleduse ja põlgtuse pärast juuksed püsti tõuseksimad. Need 
piinad oliwad sealse toore-, hirmsa- (wõerakeele: barbari) aja 
wili, kus inimene enamiste ainult suurte sõjategude peale oma 
elu aega pruukis, oma südant lapsest saadik ära kalgistas ja 
ja kõigest inimese kaastundmisest tühi oli. Asjata tõusiwad 
mõningad üksikud mehed, kes oma metsiku aja sarnased ei olnud, 
ja astusiwad nende toorede barbari tegude ja wiiside wastu üles.
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Asjata manitses kuningas ja mitmed südame ja mõistuse poolest 
teiste seast wälja paistwad rüitlid, et niisugused koledad ja 
hirmsad piinad ja hukkamised kasakaid weel enam kättemaksmisele 
ja wihale saaksiwad ärritama. Aga kuninga wõimus ja mõist
likud arwamised ei mõjunud midagi korratuma olu ja poola- 
riigi suurtsugu meeste ehk magnatide jultund meelewalla 
wastu, kes oma ülemäära woliga, oma arusaamata mõistuse 
ja meelemärkamata leo ja toimetustega, oma lapsiku edemuse 
ja uhkusega ja oina tühise wõi kerglase kõrgi meelega kõik asjad 
nii kaugele korratumaks ajasiwad, et poola riigipäewgi, oli 
walitsus missugune tahes, ikka nagu naljaks ja teotuseks sai.

Ostap kandis neid piinamisi ja muljumisi kui wägimees. 
Ei karjatamist, ei kaebamist kuuldud tema suust, ka siis mitte, 
kui timukad tema käe ja jala luud katki murdsiwad, kui nende 
jäle kraksatamine ka kõige kaugematestki pealt waatajatest kuuldud 
sai, ja peenikesed noored mõisniku preilid wärisewal ihul omad 
silmad ära pöörasiwad — midagi, mis nagu õhkamise ehk kae
bamise sarnane oleks olnud, ei tulnud tema suust, mitte üks 
piire tema näo peal ei liikunud ega tõmmanud ennast kokku.

Taras seisis hulga seas, pea rinna peale wajunud, ainult 
aga aeg ajalt ja kord korralt tõstis ta uhkeste silmi üles ja 
rääkis järele kiites:

„Hea, mu poeg, hea!"
Aga kui wiimseid surmawaid piinamisi hakati, seal oli 

näha, nagu oleks poja hinge jõuud kadumas. Tema waatas 
igale poole ümber. Oh Jumal, kõik tundmata näod! Kui 
ometi üksgi tema ligematest tema surma juures oleks! Mitte 
ema nuutsumist ja meeleäraheitwat kaebamist, ehk mõne noore 
kaasakese meeletumad hädakisa, kes oma juuksid wälja katkub ja 
enda õrna rinda ahastades meriseks kisub, ei oleks ta igatsenud; 
aga üht kõikumata, wahwa meest, kes teda ühe mõistliku sõnaga 
jahutaks ja teda tema wiimses tunnis trööstiks — seda oleks 
ta nüid wäga näha tahtnud. Tema jõuud oli murtud, ja 
oma hinge ahastuses hüidis ta:

„Jsa, kus sa oled? Kas sa kuuled seda kõik?"
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„Jah, ma kuulen sind!" hüidis üleüldise rvaikuse seast üks 
heal ja arutu tuhandene rahwa hulk wärises korraga. Üks 
osa ratsalifi wahtisid kargas kohe rahwa hulka, seda hoolega 
läbi otsima. Jankel oli surnukahwatuks saanud, ja kui ratta
lised temast natukene kaugemale oliwad läinud, pooris ta, täis 
hirmu, ennast ümber, et Tarast näha. Aga Tarast ei olnud 
enam tema ligidal, ta oli kadunud nagu tina tuhka.

Kaksteistkümnes peatükk.

Aga Bulba ilmus warsti jälle kuuldawale. Sadakaks- 
kümmend tuhat kasakad tuliwad korraga Ukräini rajale. Ei 
olnud see kasakate hulk mitte mõni tähtsuseta jaoskond ehk saagi 
peale wälja minew eesmäe osa, ega ka tatarlaste tagaajamiseks 
wälja saadetud riisuja korpus. Ei, terme rahwas oli ülestõusnud, 
sest tema kannatus oli otsas. Ta oli ülestõusnud, oma õiguste 
pilkamist ja tühiseks pidamist, oma wiiside häbemata teotust, oma 
wanemate püha usu rikkumist ja oma kirikute roojastamist, 
wõera herrade rõhumist, Unioni ehk Poola ühenduse kandjate ja 
pidajate tagakiusamist, juutide teotawad walitsemist kristliku maa 
üle, ühe sõnaga, kõik seda kättemaksta, mis ju ammust ajast 
kasakate wiha ja wihkamist oli õhutanud ja kaswatanud.

Hetmann Ostranitsa, üks noor, aga maimu poolest kõrge 
annetega sõjamees, oli selle wõitmala kasakawäe eestjuhataja. 
Tema kõrwal oli talle nõuandjaks wana ja õppinud sõjamees 
Gunja. Kõiges kohas oliwad kasakad ülestõusnud. Kaheksa 
kasaka ülemat pealikut juhatasiwad iga üks kaksteistkümmend 
tuhat meest. Lugemata hooste karawanid ja silmaga mõetmata 
wankri rongid katsiwad wäljasid. Aga nende kasakate hulkade 
seas, nende kahekse wäekogu seas, oli üks wäekogu kõige tähtsam, 
ja selle ees seisis — Taras Bulba.

Kõik tõstis teda teiste wäejuhatajade seast kõrgemaks ja 
tähtsamaks: tema wanadus, tema eluaegne õpitud ja nähtud 
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sõjateadus, tema osaw truppide juhatamine ja tema põlew wiha 
waenlase mastu. Ka kasakatelgi näitas tema metsik ja halas
tamata kättemaksmise himu liig olewat, nii põles tema miha. 
Tema hall pea mõistis iga mangi ehk kätte saadud waenlast 
ikka ainult tule ehk wõllosurma ja tema heal ja sõna õhutas 
sõjanõukogus aga ikka hukatust ja rikkumist.

Kõrmaline asi oleks, kõik neid mõitlusi siin jutustada, mis 
sees kasakad ennast ja oma sõjaauu kõrgele tõstsiwad, ehk selle 
mäe kord korralt edasi tungimist üles arutada: see kõik on ajaraa
matutes ülesse pantud. Teatakse ka kül, mis üks Wenemaal usu 
eest ettewõetud sõda tähendab; pole mingit mäge, mis tugewam oleks, 
kui see mägi; tema on järele andmate ja kardetaw ja kinrel kui 
tormises, igaweste liikumas meres kalju, mis ei ole kätega tehtud. 
Kõige sügawama mere põhjast tõstawad ennast tema rikkumata, 
ühest ainsast lahutamatu rahwast tehtud müirid wastu taemast. 
Igalt poolt on ta nähtaw ja uhkeste waatab ta enda peale tormama 
laenetele silmadesse. Ja häda selle laewale, kes tema mastu põrkab! 
Tema nõrgad mastid lendawad Lükkiteks; kõik, mis ta kannab saab 
pihustatud ja purustatud, ja õhus kostab nende hädakisa wastu, 
kes woogudesie alla wajuwad.

Jlmalugade raamatutes seisab taieste räägitud, kuida poola 
mäed kindlustest ja linnadest põgenesimad; kuida ülekohtused juudi- 
rentnikud oksa tõmmatud saimad; kui wõimatu riigimäe hetman 
Nikolaus Pototzki, ehk tal küll suur mägi oli, wastuseismata kasa
kate parme wastu oli; kuida tema, üle pead löödud ja taga aetud, 
oma paremat osa mäge ühte weikese jõkke ära laskis uppuda; kuida 
kardetumad kasaka rügemendid teda Polonnio linnakesesse sisse piira- 
simad, ja kuida minnaks see poola hetman wiimases hädas oma 
kuninga ja kõige riigi magnatide nimel kindla wandega Weike- 
Wenemaa rõhutud rahwale täitsa kahjutäsumist ja kõikide 
endiste õiguste ja seaduste jalule seadmist tõutas. Aga kasakad ei 
olnud mehed, kes ennast sarnaste lubamistega kohe köita lasksiwaks; 
nemad teadsiwad, mis karma poola manne ja tõutus on. Ja 
Pototzki ei oleks enam oma kuue tuhande rublalise hobuse seljas 
paradet pidama ega selle juures noorte naesterahwa silmi ja kõrget- 
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sugu junkrute kadedust enda peale ässitama peasnud; ei ta oleks 
enam riigipäetva peale käratsema ega senatoridele uhkeid sööma- 
aegu andma saannd, kui teda mitte wene waimulikud mehed, 
kes siin linnakeses elasiwad, poleks peastnud.

Kui kõik wenekiriku papid omas hiilgamas, kullaga tiki
tud riides ja pühakujudega ja ristidega — nendele wastu tuli- 
wad, siis painutasiwad kõik kasakad omad põlwed ja wõtsiwad 
mütsid peast. Kedagi ei oleks nad sell silmapilgul tähele pannud, 
ega ka kuningastki mitte hoolinud; aga oma kristliku kiriku wastu 
ei wõinud nad midagi ette wõtta ja oma waimuliku meeste 
alla andsiwad nad ennast kõigel alandusel.

Hetman kui ka pealikud andsiwad luba, et Pototzki oma wäega 
ära mõis minna, pärast seda, kui ta neile oli mandunud, et ta edes- 
pidi kõige kristliku kirikudele täielist priiust mada andma ja kasakate 
mäele mingit kahju ei taha teha. Ainult üks pealik ei annud oma 
healt ega nõuu selle rahu tegemisele. See üks oli Taras Bulba. 
Tema tõmbas omast peast tüki juuksid wälja ja hüidis:

„Hoi, hetman ja pealikud, ärge tehke wana naese tegusid! Ärge 
uskuge poolaklasi! Nemad saamad teid ära-andma, need koerad!"

Ja kui wäekirjutaja rahulepingukirja ometi hetmani kätte 
andis ja see oma rasket kätt senna peale pani, et oma nime 
alla kirjutada, tõmbas Taras oma puhtama kallima terakiese 
mõega tupest, murdis selle nagu pilliroo kaheks tükiks katki ja 
wiskas nad kaugele teist tüki teisele poole, üteldes:

„Jumalaga! Nii kuida need kaks mõega tükki iialgi ennast 
enam ei ühenda ega üheks sõjariistaks ei saa, niisama ei saa 
meie, seltsimehed, ennast siin ilmas kunagi näha! Pidage minu 
jumalagajätmise sõna meeles!"

Siin pmsus tema heal ü i wägewaks, ja kõik saimad kõwaste 
liigutatud tema prohweti sõnadest:

„Omal surma tunnil saate teie minu peale mõtlema! 
Arwate teie omale nüid rahu olewad ostnud, arwate t'e omate 
walitsust põhjendanud olewad? Hoopis mõni muu asi ootab 
teid! Hetman, sinul saamad nad naha peast ära nülgima, 
tatraõlgedega saawad nad seda täistoppima ja weel kaua kõiki 
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turgusid mööda ümber wedama! Ka teil, mu herrad, ei jae 
päid alles! Niisketes wangihoonetes saate otsa saama, kiwi 
seinade wahele maetud, kui teid weel kõiki nagu pessusid ju 
jalapealt ja kohe elawalt ära ei saa keedetud!"

„Ja teie, seltsimehed," rääkis ta oma meeste poole pöör
des edasi, „kes teist tahab auusat ja kiiduwäärt surma surra? 
Mitte kodus ahju ääres, mitte nagu naene woodis, mitte joob
nult kõrtsi aia kõrwal nagu lõpnud elajaloom, maid auusat 
kasakasurma, kõik ühes ja sellessamas woodis nagu peigmees 
oma mõrsjaga. Wõi kas ehk tahate kodu tagasi pöörda, keetseriks 
saada ja poola waimulikuid oma seljas kanda?"

„Sinule järele, pealiku herra, sinule järele!" hüidsiwad 
kõik need, kes Bulba wäekogust oliwad, ja hea suur osa ka 
teistest wäekogudest astus nende sekka.

„Olgu siis nüid, kui teie minu poole hoiate — hea küll, 
mulle järele!" ütles Taras, wajutas endale uhkesse mütsi süga- 
wasse pähe, heitis wälkuwal pilgul silmi nende peale, kes maha 
jäiwad, kargas hobuse selga ja hüidis omakstele:

„Kellelgi ei pea asja olema, meist teotawaid sõnu ütelda! 
Minema, lähme minema, seltsimehed, katholikidele wõersiks!"

Ja ta andis oma hobusele kannuksid, ja saja wankri suurune 
rong, mille ümber palju kasakaid, jala ja ratsa, wenis talle järele, 
ja kui ta ennast ümber pööras, wiskas ta maha jäejate peale wiha 
ja põlgtusega silmi. Keegi ei julgenud teda tagasi pidada. Kõige 
wäe silma ees lahkus üks wäekogu ja läks ära ja weel mitu 
korda waatas Taras ähwardawail silmil tagasi.

Hetman ja pealikud seisiwad nagu pool uimaselt ja segaselt 
paigal; kõik jäiwad mõtetesse ja ei rääkinud tükil ajal sõna, nagu 
oleks neil walus tulewik südant rõhumas. Taras oli õiete ette ära 
näinud, kõik tuli nõnda, kuida tema oli ette kuulutanud. Poola
kate wanne ja tõutus oli ainult ära andmiseks ja häbemataks 
pettuseks — ja mähe aega pärast wäe lahkumist rippusiwad hetmani 
ja weel mitme ülemate pealikude pead ridwa otsas.

Za Taras? . . . Taras jalutas oma wäekoguga läbi 
kõige Poolamaa, põletas kaheksateistkümment linnakest ja arwata 
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nelikümment kiriku! maha ja tungis kuni ligi Krakaut edasi. 
Palju möisnikusid tapis ta ära, riisus kõige rikkamad ja ilu
samad lossid puupaljaks; wana kelle-aegne mõdu ja miin, mis 
herrad keldrites paigal hoidnud, sai kasakatest wälja toodud, joodud 
— ja ülejäedaw maa peale laiali pillatud. Kallld ehted, paradi- 
riided. ja muud kallid asjad, mis kastides ja kappides leiti, 
saiwad mõekatega puruks raiutud ehk ära põletatud.

„Ärge andke miskile armu!" ütles Taras ikka.
Ja kasakad ei annud armu ei sõstra-silmalistele naestele 

ega walge-kaelalistele, roosi-palelistele tüdrukutele; altaritegi ees 
ei leidnud nad warju: Taras põletas neid kõige altaritega 
ära. Mitmedki lumiwalged kaed tõstsiwad ennast tuleleegist 
taewa poole, sellega ühes südantkäristaw hädakisa, mis ka külma 
maapinda oleks wõinud liigutada ja kõrget steppirohtu maha 
painuma panna. Aga kalestand kasakad ei tunnud mingit halas
tust, ja pealegi torkasiwad nad noori lapsi oma odade otsa ja 
paiskasiwad neid emade juurde tule leegisse.

„See on Ostapi mälestuseks, teie ära wannutud poola
kad!" ütles Taras kord korra peale.

Ja igas kohas tegi ta sarnast jõledust Ostapi mälestu
seks, kuni poola walitsus aru sai, et Bulba rüistamised palju 
laiemat kurja tegiwad, kui muidu üksikud kasakate saagi 
ajajad korpused enne ehk pärast, ja Pototzkile anti kõwa käsk, 
wiiekümne rügemendiga Tarasse peale minna.

Nüid ei olnud kasakatel muud peatust, kui põgeneda. 
Kuus päewa mõistsiwad nad ennast salateesid mööda waen- 
lase kätte saamise eest hoida. Suure rvaewaga jõudsimad 
nende hobused selle üli raske ajamise wastu panna; ja 
siiski ei läinud kasakatel peasemine ometi õnneks. Sest seekord 
näitas Pototzki oma hooleks antud töös taieste mehine olewad: 
Wüsimata ajas ta waenlasele järele ja sai teda wiimaks Dnjes- 
teri ääres kätte, kus Bulba ühes mahajäetud lagunenud weike- 
ses kindluses seisatama oli jäenud.

Kõrgel häkilise kaljustiku otsas seisis see kindlus oma rusu- 
nenud mallide ja rikutud müiri jätistega. Kalju latw oli koguni 
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killustatud kiwidega ja telliskiwidega nagu üle külwatud, — igal 
silmapilgul näitasiwad rusud malmis olewad koost lagunema ja 
sügawusse langema.

Siin see oli, kus poolawäe hetman Pototzki mõlemalt poolt, 
kust ainult tee lossist wälja wiis, Bulba ümber piiras. 
Nelipäewa heitle siwad ja wõirlesiwad kaiakad wastu, kiwa ja tellis- 
kiwa waenlase peale maha pilludes. Aga nende jõud ja toidurvara 
oli otsas, ja sellepärast wõtüs Taras nõuks, waenlase ridadest 
läbi tungida. Juba oliwad kasakad enestele teed raiunud ja kes 
teab ehk olekfiwad neid nende wäledad hobused weel peastnud, 
— aga korraga jäi Taras põgenemise peal seisma ja hüidis:

„Pea kinni, mina olen oma piibu ja tubaku ära stauta- 
nud! Mma ei taha, et ka minu piipki nende wannutud poola
kate kätte peaks langema!"

Ja wana hetman astus hobuse seljast ja hakkas rohu 
seest oma piipu ja tubakakotti otsima — oma lahutamata 
kaasas kantawat sõpra merel ja maal, sõjas ja kodus.

Aga seni tuli waenlaste parw tormates järele, ja wõttis 
tema tugewatest õladest kinni. Kõigest jõust kiskus ja ra
putas ta ennast, et lahti peaseda; aga ei enam nii nagu en
disel ajal wõinud ta enese küljest haidukisid ära raputada.

„OH wanadus, oh wanadus!" ütles ta walusal meelel, 
ja tugew wana "kasakas õhkas raskeste.

Aga mitte wanadus ei olnud süidlane: Waenlaste üli 
suur hulk oli tema wõimu murdnud. Enam kui kolmkümmend 
meest oliwad tal käsis ja jalus.

„Wana rebane on.wangis!" hüidsiwad poolakad. Nüid 
jäeb meil weel wälja arwata, mil wiisil meie tale 'koerale 
kõige paremine otsa teeme!"

Ja hetmani lubaga mõisteti otsuseks, et teda kõige wäe 
ees elawalt tulesurmas ära hukata. Siin seisis lähedal üks 
lage puu, mille ladwa wälk oli maha löönud. Raudse ahe
latega tõmmati Bulba kohe puud mööda nii kõrgele kui wõi- 
malik üles, et teda igalt poolt wõiks ära näha, ja naelutadr



t56

käsi pidi senna kinni; ja nüid hakkasiwad poolakad tuleriita 
puu alla koguma.

Aga ei riida peale waatnud Taras; ega ka tule leekide 
peale, kes teda pidiwad ära põletama, ei mõtelnud tema: —- 
senna poole silmitses ta õnnetu, kust kasakad wõideldes põge- 
nesiwad; oma kõrge seisukohast wõis ta kõik kui pihupesa pealt 
selgeste ära näha.

„Ruttu, seltsimehed, ruttu!" karjus la; „katsuge ruttu metsa 
taha kõrgustiku peale saada; senna ei wõi nad teile järele tulla!"

Aga tuul kandis tema sõnad tahetud eesmärgist kõrwale.
„Nemad on kadunud, peasemata kadunud!" rääkis ta 

meeleäraheitmisel.
Sus heitis ta silmad alla sügawasse, kust Dnjesteri 

mood läikisiwad. Rõõm wälkus korraga tema silmis: Seal 
nägi ta jõekalda wõsastikus neli poolpeidus lootsikut; tema 
wõttis kõik oma wõimu kokku ja hüidis kõigest mäest:

„Randa, randa, seltsimehed! Teekest mööda pahemalt 
poolt mäekallast alla! Paadid on jõeääres; karake ruttu 
sisse, et nad teile järele ei saa!"

Seekord puhus tuul teiselt poolt ja kasakad kuulsiwad 
kõik tema sõnad ära. Aga selle hea nõu eest sai ta ühe nuiaga 
hoobi päha, nii et tal kõik silmade ees keerlema hakkas.

Kasakad kihutasimad kõige tulisemal rutul mööda kalda 
teed; aga juba on neil waenlane kannul. Nemad märkawad 
seda, tee loogeldab, pöörab ja käänab ja teeb sadanded kõwerdused.

„Nüid, nüid, seltsimehed, edasi Jumala nimel!" hüidsi- 
wad kõik kasakad.

Ja nende sõnadega jäiwad nad silmapilguks seisatama, tõstawad 
oma piitsa, milistawad — ja nende hobused jätawad kindla pinna 
oma jalgade alt maha, wiskawad ennast kui madud läbi õhu, 
lendawad tugewal wiskamise wõimul üle jäleda sügawuse ja 
kargawad Dnjesterisse. Ainult kaks nendest ei ulata jõkke; 
kukuwad kalda alla kaljude peale puruks ja leiawad kõige oma 
hobustega surma, aga ilma üht ainsa karjatamiseta.
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Teised kasakad aga ujusiwad juba oma hobustega jões ja 
tegiwad lootsikuid lahti. Poolakad jäiwad kalda-sügawuse äärde 
seisma, täis imestamist kasakate kuulmata teu üle ja kahkle- 
des, kas neile järele kargada, wõi ei. Üks noor pealik üksi, 
täis palawat, tulist werd, selle ilusa poola neiu wend, kes 
Andreast oli armastuse wõrku sidunud, ei mõtelnud kaua, maid 
kargas oma hobusega kasakatele järele. Kolm kord käis ta 
kõige oma hobusega õhus ülepea ja kukkus siis kalju peale. 
Teraw kiwistik kiskus mehe tükiks, sügawus neelas teda alla ja 
tema merega segatud peaajud wärwisiwad wõsu ladwakesi, 
mis lõheslisel sügawuse kaldal kaswasiwad.

Kui Taras Bulba sest löögist, mis teda oli uimaseks tei
nud, jälle toibus ja Dnjesteri poole alla waatas, oliwad ka
sakad juba paatides ja sõudsiwad kõigest mäest ära. Kuulid 
wurisesiwad neile kõrgelt järele, ilma neile külge ulatamata. 
Siin läikis rõõmu wälk wana hetmani silmist.

„Jumalaga! Head elu, seltsimehed!" hüidis ta neile üle- 
welt järele. Pidage mind meeles ja tulge tulewal kewadel 
uueste siia ja mängige neile jälle tubliste nina peale! . . Noh, 
kas saite neid kätte, teie äramannutud poolakad? Kas arwate, 
et midagi maailmas olemas on, mida kasakas kardaks? Oodake 
aga, pea saab aeg tulema, kus teie tundma saate, mis 
tõsine weneusk tähendab! Juba nüid näewad ja aimawad 
seda kõik rahwad ligi ja kaugel; üks keiser saab tõusma wene- 
pinna peal ja ühtki mäge ei saa maailmas olema, kes ennast 
tema alla et heidaks . . . ."

Aga juba tõusis tuli üle riida, hakkas Bulba jalgu, leegitses 
wägewal leegil mööda puud üles. . . Aga kus on mailmas 
tuleleeki, piina ja wäemõimu, mis wene jõudu wõiks ära 
mõita!

Dnjester ei ole weikene jõgi, ja palju kääristikusid on 
tal, palju liiwaleeteid ja sügamaid kohtasi, ja tema ääres lokkab 
paks pilliroo ja luha paksustik; sätendades wirwendab tema 
weepind ja helgib ja kajab luikede healitsemiscst. Tore pardi- 
tõug lenab kääksudes tema üle senna ja tenna ja palju koo- 
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uutajaid, punasekaelalisi weetrillisid ja hulk muidsugu lindusid 
elab tema pilliroo tihestikus ja tema kallastel. — — — 
Kasakad põgenesiwad kui tuul oma kaheaerulistes lootsi
kutes, lõirvad aerusid karma pealt ühtlaselt ja taktis weepinnasse, 
hoidsiwad hoolega weekeeru kohtade eest kõrwale; arglaselt lenda- 
siwad weelindude parwed nende kiire sõudmise eest siit ja sealt 
üles, ja nemad — jutustasiwad mahetpidamata omast hetmanist.

Lopp.


