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I

„Хајде окрени се, сине! Их, како си смешан! Какве су 
то на вама поповске мантије? Зар се тако сви носе у 
академији?“

Таквим је речима дочекао стари Буљба своја два 
сина, који су се учили у кијевској бурси па дошли 
кући оцу.

Синови његови тек што беху сјахали с коња. То су 
била два кршна момка, који су још гледали намргође-
но, као семинаристи што су скоро пуштени из школе. 
По њиховом једром, здравом лицу беху тек избиле 
маље које још није дотакао бријач.

Њих је веома збунио такав очев дочек и стајали су 
као укопани, оборивши очи преда се.

„Стојте, стојте! Дајте да вас добро разгледам“, на-
стави он, окрећући их. „Како су вам дуги капути! Гле, 
какви су то капути! Таквих капута није још било. Па 
хајде потрчите који од вас, да гледам како ће љоснути 
о земљу кад се заплете у скутове!“
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„Не смеј се, не смеј, баћко!“, рећи ће му старији син.
„Гле ти, како је надувен! A што да се не смејем?“
„Па тако; ако си ми и отац, кад се подсмеваш, ја ћу, 

богами, да бијем!“
„Ао, ти, никако, сине! Шта! Зар оца?“, рече Тарас 

Буљба и одмакну се удивљено за неколико корака 
назад.

„Јест, макар и оца. Кад је увреда, не гледам ко је 
нити га поштујем.“

„Па како ћеш се бити са мном? Ваљда песницама?“
„Па већ чим буде.“
„Е, хајде песницама!“, рече Буљба засукујући рука-

ве. „Да видим какав си јунак на песничењу!“
И место поздрављања после давнашњег растанка, 

отац и син почеше пришивати један другоме буботке и 
по ребрима, и по слабинама, и по прсима; час измакну 
и одмере се, час изнова наступе.

„Гледајте, добри људи, полудео старац! Сасвим си-
шао с ума!“, говорила је бледа, сувоњава и добра мати 
њихова, која је стајала на прагу, a још није имала кад 
ни загрлити милу децу своју. „Деца дошла кући, има 
више од годину дана како их нисмо видели, a њему 
пало на ум, бог те пита шта: да се песничи!“

„Па он се дивно бије!“, рече Буљба кад преста. 
„Тако ми Бога, добро!“, настави, дотерујући на себи 
мало хаљине. „Тако добро да чак није требало ни про-
бати. Биће ваљан козак! Е, да си ми здраво, синко! До 
да се пољубимо!“

И отац и син стадоше се љубити.
„Добро је, синко! Тако ти удри свакога, никоме нe 

опраштај! Него баш ти је смешно то рухо: каква ти 
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то узица виси? A што ти, шмокљане, стојиш и што си 
спустио руке?“, рече Тарас млађему сину: „Што ме не 
бијеш, пасји сине?“

„Ето шта му опет пада на ум!“, рече мати, која је 
утом грлила млађега. „И како му дође на памет тако 
што, да рођено дете бије оца! Као да му је сад до тог: 
дете младо, прешло толики пут, уморило се…“ Том 
је детету било више од двадесет година и било је за 
читав хват високо. „Требало би да се сад одмори и да 
се прихвати чим, a он га гони да се бије!“

„Е, маза си ти, како видим!“, рече Буљба. „Не слу-
шај, синко, мајку: она је жена, она ништа не зна. Бар 
ви да се мазите? Ваше је мажење – равно поље и до-
бар коњ: ето то је ваше мажење! A видите ли ево ову 
сабљу? То је ваша мати ! Све је оно ђубре чим вам 
пуне главу и академије, и све oвe књижице, буквари 
и филозофије, и све оно: ко ће га знати шта – пљунем 
ја на све то!“ Овде Буљба додаде такву реч каква се 
не употребљава у штампи. „Него најбоље ће бити да 
вас још ове недеље пошаљем на Запорожје. Тамо је 
наука, права наука! Тамо је за вас школа; само тамо 
стећи ћете памети.

„Зар само недељу дана да буду код куће?“, рече жа-
лостиво сувоњава старица мајка. „Неће се, јадници, 
ни провести мало; неће ни своју рођену кућу добро 
видети, a ни ја их се нећу нагледати!“

„Доста, нe кукај, баба! Није козак за то да се заноси 
са женама. Ти би их обојицу сакрила под скут, па кво-
цала на њима као квочка на јајима. Иди, иди, па нам 
што брже постави на сто све што има. Не требају нам 
уштипци, медењаци, маковаче и остали слаткиши; 



НИКОЛАЈ ГОГОЉ10

довуци ти нама читавог овна, козу донеси, дај медо-
вине од четрдесет година! И подоста ракије, немој 
ракије са зачинима, немој оне са сувим грожђем и 
којекаквим травама, него чисте препеченице, да нам 
игра и ври, као бесна.“

И Буљба поведе своје синове у собу, одакле нагло 
истрчаше две лепе девојке, слушкиње, с низовима 
дуката око врата, које су успремиле собе. Као што се 
видело, oнe су се поплашиле од доласка младих па-
нова, који ником нису опраштали, или су само хтеле 
одржати свој женски обичај: вриснути и нагло побећи 
кад угледају мушкарца, па се дуго заклањати рукавом 
од големог стида.

Соба беше намештена по укусу онога времена, што 
се живо спомиње само у попевкама и у народним 
песмама, које већ више нe певају по Украјини бра-
дати старци слепци, уз тихо ударање у бандуру, пред 
нагрнулим око њих народом – по укусу оног ратног, 
мучног времена, кад су се почеле заметати кавге и бит-
ке по Украјини због уније. Све је било чисто, обојено 
земљаном бојом. О зидовима – сабље, нагајке, мреже 
за хватање птица, алови и пушке, мајсторски израђен 
рог за барут, златна коњска узда и ужад са сребрним 
плочицама. Прозори собни беху мајушни, с округлим 
мутним окнима, онакви какви се сад виђају само по 
старинским црквама, кроз које се није могло видети, 
док се малко не подигне покретно окно. Око прозора 
и врата беху црвени довраци. На полицама у угловима 
стајали су бокали, велике чаше и бочице од зеленог 
и плавог стакла, сребрне гравиране куне, позлаћене 
ракијске чашице свакојаке израде: млетачке, турске, 
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черкеске, које су запале у Буљбину собу на разне на-
чине преко треће и четврте руке, што је било веома 
уобичајено у oнa ратничка времена. Свуд унаоколо 
по соби брестове клупе; под иконама у горњем углу 
велики сто; широка пећ на запећцима, усецима и бан-
цима, покривенa бојеним, шареним плочицама – све 
је то било врло добро познато нашој двојици младића, 
који су сваке године долазили пешке кући о распусту, 
a долазили су пешке зато што још нису имали коња и 
зато што није био обичај допуштати ђацима да јашу. 
Oни су имали само дуге чуперке, за које их је могао 
продрмати опаки козак који носи оружје. Тек кад 
су пуштени из школе, Буљба им је послао два млада 
ждрепца из свога крда.

Буљба је, кад су му дошли синови, заповедио да се 
сазову сви сатници и сви чинови из пука, ко се год 
буде затекао ту; па кад дођоше њих двојица и есаул* 
Дмитар Товкач, стари његов друг, он им одмах при-
каза синове, говорећи:

„Погледајте какви су то момци! Брзо ћу их послати 
на Сечу.“

Гости се поздравише и с Буљбом и с оба младића, 
и рекоше им како добро чине и како за младића нема 
боље науке од Запорошке Сече.

„Хајдетe, панови браћо, седајте за сто, где је коме 
најзгодније. Е, синци, прво ћемо пинути ракије!“, рече 
Буљба. „Боже, помози! Да сте ми здраво, синови моји: и 
ти, Остапе, и ти, Андреј! Дај Боже да сте свакад срећни 
на мегдану, да бијете невернике, и Турке да бијете, и 
* Коњички капетан у козачким војним јединицама.
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Татарију да бијете; па кад и Леси* почну што радити 
против наше вере, да и Лехе бијете. Хајде, пружи своју 
чашицу; је ли добра ракија, a? A како се каже латински 
ракија? То је баш онo, синко, што су Латини били лу-
даци: они нису ни знали да има на свету ракије. Како се 
зваше oнaj што је писао латинске стихове? Ја се слабо 
разбирам у књизи, па и не знам! Хорације, како ли?“

„Гле ти баћка!“, помисли у себи старији син Остап. 
„Све зна матори угурсуз, a онамо се претвара да не зна.“

„Ја мислим архимандрит вам није дао ни да оми-
ришете ракију“, настави Тарас. „Него реците право, 
децо, је ли да су вас добро мазали брезовим прутом и 
сировим вишњевим прутом и по леђима и по свему 
што је год у козака? A, може бити, кад сте постали 
већ сувише паметни, онда су вас камџијама драли? 
Сигурно није само суботом, него вам се то дешавало 
и у среду, и четвртком?“

„Не вреди, баћко, спомињати што је било“, одго-
вори хладно Остап. „Било па прошло!“

„Нека сад покуша!“, рече Андреј. „Нек се сад когод 
само закачи. Ето нек ми само дође сад под руку каква 
неверија, знала би она шта је козачка сабља!“

„Тако ваља, синко! Тако, богами! Па кад је већ тако, 
онда идем с вама и ја! Идем, богами! Ког ђавола да 
чекам овде? Ваљда да сејем хељду, да будем кућаник, 
да напасам овце, да чукам свиње, да се заносим ту са 
женом? Нек пропадне она: ја сам козак, ја нећу! Па 
шта ако нема рата? Идем с вама на Запорожје онако 
– да се мало проведем. Тако ми Бога, идем!“
* Назив за Пољаке по Леху, легендарном оснивачу Пољске.
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И стари Буљба поче мало-помало долазити, дола-
зити у ватру, па тек сасвим плану, устаде иза стола, 
испрси се и лупи ногом.

„Сутра ћемо ићи! Зашто одгађати? Ког ћемо врага 
овде седети? Што ће нам ова кућа? Па што ће нам све 
ово? Нашто ови крчази?“

И, рекавши то, поче бацати и разбијати крчаге и 
бочице.

Јадна старица, која је већ навикла на такве поступ-
ке својега мужа, гледала је тужно, седећи на клупи. 
Она није смела ништа рећи; али, кад је чула такву њој 
страшну одлуку, није се могла уздржати да не заплаче; 
погледала је своју децу, с којом јој прети тако брз ра-
станак – и нико не би могао описати ону нему тежину 
њене туге, што је чисто треперила у њеним очима и на 
њеним грчевито стегнутим уснама.

Буљба је био страшно тврдоглав. То је био један од 
оних карактера који су могли изнићи само у мучном 
XV веку у полудивљем куту Европе, кад су сву јужну 
првобитну Русију, коју су оставили њени кнежеви, 
опустошиле и до земље спалиле неодољиве најезде 
монголских грабљиваца; кад је човек, пошто је погу-
био кућу и кров, постао ту одважан; кад се насељавао 
на гаришту, на погледу страшним суседима и вечитој 
опасности, и навикао гледати им право у очи, a оду-
чио се разбирати има ли каквог страха на свету; кад је 
одвајкада мирни словенски дух био обузет ратничким 
пламеном те је постало козаштво – широк слободан 
мах руске природе, и кад су се сва поречја, бродо-
ви, стрменита и згодна места поред обала напунила 
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козака, којима нико ни броја није знао, те су храбри 
њихови другови право одговорили султану кад је 
хтео да сазна колико их има: „Ко би их знао! Има их 
у нас растурено по целој степи: где је год брешчић, 
ту је и козак.“

То је била доиста необична појава руске снаге: њу 
је искресало из народних груди огњило невоља. Место 
пређашњих области, ситних варошица, пуних исара 
и хајкача, место ситних владалаца, који су се гложили 
и трговали варошима, никоше страшне насеобине, 
курењи* и околине, које здружи заједничка опасност 
и мржња против некрштених грабљиваца. Већ је сва-
коме познато из историје како су њихова вечита борба 
и немиран живот спасли Европу од необузданих на-
пада који су претили да је прегазе. Пољски краљеви, 
који су наједанпут постали, место обласних владалаца, 
господари тих пространих земаља, иако су били дале-
ко и нејаки, схватили су шта вреде козаци и колика 
је корист од таквог ратничког, стражарског живота. 
Они су их подстицали и повлађивали том уређењу. 
Под њиховом удаљеном влашћу хетмани, изабрани 
између истих козака, претворили су околине и курења 
у пукове и правилне округе. То није била редовна по-
купљена војска; њу нико не би ни видео; али кад буде 
рат и општи покрет, за осам дана, више не, долазио је 
сваки на коњу, са свом својом опремом, добивши само 
један дукат плате од краља, и за две недеље искупи 
се толика војска колику не би могло искупити ника-
кво регрутско окупљање. Кад се сврши рат – војник је 
* Јединица запорошке војске; логор.



ТАРАС БУЉБА 15

одлазио у ливаде и њиве, на дњепарске бродове, ловио 
рибу, трговао, правио пиво, и био слободан козак. 
Савременици туђинци су били у праву што су се диви-
ли необичним његовим подобностима. Није било тог 
заната који козак не би знао: напећи ракије, склопити 
кола, натући барута, свршити ковачки, браварски рад 
и, још као додатак томе, лудо банчити, пити и опијати 
се како се само Рус може опити – то је он све био кадар.

Осим редовних козака, који су били дужни јавити 
се у време рата, могле су се у свако доба, кад је год 
велика потреба, накупити читаве гомиле доброво-
љаца: ваљало је само да есаули прођу по трговима и 
збориштима свих села и варошица и да, попевши се 
на кола, завичу иза свега гласа: „Ај, ви, пивничари, 
пивари! Доста сте пиво варили, и ваљали се по запећ-
цима, и својим гојазним телом муве хранили! Хајдете 
да стичете славу и части витешке! Ај, ви, орачи, сејачи, 
овчари, женскари! Доста сте ишли за плугом и каљали 
земљом своје жуте ципеле, и прикрадали се женама и 
трошили снагу витешку! Време је да стичете козачку 
славу!“ И те су речи биле – као варнице кад падну на 
суво дрво. Орач је ломио спој плуг, пивари су баца-
ли своје каде и разбијали бурад, занатлија и трговац 
опремао је ђаволу и занат, и дућан, разбијао крчаге 
по кући – и све, што се год затекло, седало је на коња. 
Укратко, ту је руски карактер добивао силан, широк 
мах, снажно се испољавао.

Тарас је био један од старих кућића,* пуковника: 
био је сав створен за ратнички немир и одликовао се 
* Човек из добре, угледне куће.
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грубом чврстином своје нарави. Тад се већ почео ви-
ђати утицај Пољске на руско племство. Многи су већ 
попримали пољcкe обичаје, почели живети раскошно, 
држати господску послугу, соколове, ловце, давати 
гозбе, држати момке. То се Тарасу није допадало. Он 
је волео живети просто козачки и посвађао се с оним 
својим друговима који су нагињали на варшавску 
страну, називајући их слугама пољских панова. Ве-
чито немиран, сматрао је да је он законити бранилац 
православља. Самовољно је одлазио у села где се год 
потуже на насиља арендаторска и на нове намете на 
кућу. Сам им је са својим козацима пресуђивао и по-
ставио је себи као правило да се у три случаја треба 
увек машити сабље, a то је: кад комесари у нечему не 
поштују старешине и стоје пред њима под капом; кад 
исмевају православље и нe поштују предачки обичај, 
и, најзад, кад су непријатељи неверници или Турци 
јер је сматрао да је у свакој прилици допуштено дићи 
на њих оружје у славу хришћанску.

Сад је он уживао кад помисли како ће се са своја два 
сина појавити на Сечи и рећи: „Погледајте какве сам 
вам момке довео!“, како ће их приказати свима старим 
друговима, прекаљеним у бојевима; како ће гледати 
прве њихове успехе у ратној науци и у банчењу, које 
је поштовао такође као једну од главних витешких 
врлина. У први мах хтео је послати их саме; али кад је 
видео како су млади, стасити, лични, букнуо је његов 
војнички дух, и он је одлучио да сутра иде с њима 
иако то није била никаква потреба, већ само његова 
тврдоглава воља.
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Он је већ пословао и наређивао шта треба, одаби-
рао коње и опрему за своје младе синове, завиривао 
у коњушнице и у стаје, изабрао слуге који ће с њима 
сутрадан ићи. Своју власт предао је есаулу Товкачу 
заједно с оштром наредбом да одмах дође са свим 
пуком чим он поручи са Сече. Иако се био развеселио, 
иако му је глава још бучала од пића, опет није ништа 
заборавио; чак је заповедио да се напоје коњи и да им 
се наспе у јасле крупне и најбоље пшенице, и дошао је 
уморан од својих послова.

„Е, децо, сад ваља спавати, a сутра ћемо већ гледати 
што Бог да. Него не простири нам постељу! Не треба 
нам постеља; спаваћемо у дворишту.“

Ноћ се тек почела спуштати; али је Буљба увек ле-
жао рано. Он се извалио на сагу, покрио се јагњећим 
кожухом зато што је ноћни ваздух био доста хладан 
и зато што је волео покрити се топлије кад је био код 
куће. Он је брзо захркао, a за њим је захркало све дво-
риште; све што је год лежало по разним кутовима, све 
је то захркало и зашикало.

Први је заспао стражар, јер се oн више од свих на-
пио у част доласка младих панова.

Само јадна мати није спавала. Спустила се крај 
узглавља својих милих синова, који су лежали један 
до другога; рашчешљавала њихову младу, немарно 
замршену косу и квасила је сузама. Гледала је у њих 
она сва, гледала свим чулима, сва се претворила у 
само гледање и није могла да их се нагледа. Отхрани-
ла их је својим грудима; одгајила их, однеговала – и 
сад их само на трен види пред собом. „Синови моји, 
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моји мили синови, шта ли ће бити од вас? Шта ли вас 
чека?“, говорила је, и сузе су се заустављале у борама, 
које су измениле њено некад прелепо лице.

Доиста, она је била за жаљење, као и свака жена из 
тог ратничког века. Она је само за трен уживала љу-
бав, само у првој ватри страсти, у црној ватри младо-
сти, и већ ју је сурови заводник њен остављао зарад са-
бље, зарад другова, зарад банчења. Oнa је виђала мужа 
два-три дана у години, па после по неколико година 
није било од њега ни гласа. Па и кад се виђала с њим, 
кад су били заједно, какав јој је живот био? Трпела је 
увреде, па чак и бој; дочекивала је милошту каква се 
чини само из сажаљења; била је као некако туђе биће 
у том скупу нежењених витезова, на које је дивље За-
порожје набацивало сурови колорит свој. Њена мла-
дост без уживања прохујала је и њени прелепи млади 
образи и груди процвали су без миловања и покриле 
су их боре пре времена. Сва љубав, сва осећања, све 
што је год нежно и страсно у жени – све се то код ње 
претворило у једно једино материнско осећање. Она 
се са жаром, са страшћу, са сузама, вила, као степска 
чајкa, над децом својом. Њене синове, миле синове 
њене одводе јој – одводе зато да их никад не види! Ко 
зна, може бити у првом боју одрубиће им Татарин 
главе, и oнa неће знати где леже њихови остављени 
лешеви, које ће раскљувати грабљиве птице; a она би 
се сва заложила за сваку кап крви њихове. Она им 
је, јецајући, гледала у очи, кад их свемоћни сан поче 
већ да своди, и помишљала: „Да ли ће Буљба, кад се 
пробуди, бар одгодити одлазак на дан-два; може бити, 
наумио је да тако брзо иде што је много пио.“
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Месец је одавно већ обасјао с небеске висине све 
двориште, пуно поспалог света, густ врбак и висок 
коров, из ког се није видео плот којим је двориште 
ограђено. Она је једнако седела код главе својим ми-
лим синовима и ни за часак није одвајала очи од њих 
нити помишљала да спава. Већ су и сви коњи, опажа-
јући да свиће, полегали по трави и престали јести; на 
врбама поче треперити горње лишће, и мало-помало 
треперење се спусти низ њих чак до земље. Она је пре-
седела до сванућа, нимало није била уморна и желела 
је у души да се ноћ продужи што је могућно дуже. Са 
степе се зачу гласно рзање ждребета; на небу се јасно 
указа румен.

Буљба се тек пробуди и скочи. Он се врло добро 
сећао свега што је синоћ наређивао.

„Хеј, момци, доста сте спавали! Устајте, устајте! 
Нaпојте коње! A где је стара?“ Тако је обично звао 
своју жену. „Брже, стара, спремај нам да једемо: далеко 
је путовати!“

Јадна старица, лишена и последње наде, пође у 
кућу невесело и посрћући. Док је она плачући спре-
мала што треба за доручак, дотле је Буљба наређивао, 
тумарао по коњушници и сам изабрао за своју децу 
најбољу опрему.

Бурсаци су се наједанпут преобразили: место пре-
ђашњих каљавих чизама беху им на ногама чизме од 
црвеног сафијана са сребрним потковицама; широке 
чакшире, с хиљаду набора и бора, утегнуте златним 
учкуром; о учкуру беху пришивени дуги ременићи, с 
кићанкама и осталим ситницама за лулу. Козакин цр-
вене боје, од чохе што чисто гори као пламен, опасан 
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шареним појасом; за појас задевени ковани турски 
пиштољи; сабља им куцка по ногама. Њихово лице. 
малко преплануло, чинило се још лепше и беље: мали, 
црни бркови сад су му некако јасније осенчавали бели-
ну и здраву, снажну боју младићеву; лепи су били под 
оним црним јагњећим шубарама са златним врхом.

Јадна мати! Кад их је угледала, није могла ни речи 
изустити, и сузе су јој застале у очима.

„Па, синови, све је готово! Но треба оклевати!“, 
рече најзад Тарас. „Сад треба, по обичају хришћан-
ском, да сви седнемо мало пред полазак.“

Сви седоше, па чак и момци који су стајали с по-
штовањем код врата.

„Сад благослови, мајко, своју децу!“, рече Тарас. 
„Моли Бога, да војују храбро, да свакад штите част 
витешку, да увек бране веру Христову, a ако то не 
чине – боље нек пропадну, нек им ни трага не буде на 
свету! Приђите, децо, мајци; молитва материна чува 
и на води и на сувоти!“

Мати, слаба као мати, загрли их, извади две ико-
нице и обеси им о врат, јецајући.

„Нека вас чува… Mајка Божја… Не заборављајте, 
синови, своју мајку… пошаљите бар гласак од своје 
стране…“

Више није могла говорити.
„Е, хајдемо, децо!“, рече Буљба.
Пред вратима су стајали оседлани коњи. Буљба ско-

чи на свога Ђавола, који помамно устукну кад осети на 
себи терет од двадесет пудова, јер је Тарас био веома 
тежак и гојазан.
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Кад виде мати да су и њени синови посели коње, 
oнa јурну к млађему, коме се на лицу видело више 
неке нежности; ухвати за стремен, приви се уз седло 
његово и, с очајничким погледом, нe пушташе га из 
својих руку. Два снажна козака узеше је пажљиво и 
унеше у кућу. Али чим они изиђоше на вратнице, она с 
пуном лакоћом дивокозе, која није одговарала њеним 
годинама, истрча на вратнице, непојамном снагом за-
устави коња и загрли једнога од синова с неком сума-
нутом, безосећајном ватром. Опет је одведоше у кућу.

Млади козаци јахали су невесело и уздржавали се 
да не заплачу јер су се бојали оца, који је такође био 
малко смућен иако се трудио да то сакрије. Дан је био 
мутан; зеленило је било отвореније; птице су цвркута-
ле некако нескладно. Кад су мало одмакли, обазрели 
су се назад: њихов мајур чисто утонуо у земљу, само се 
виде над земљом два димњака њихове скромне кућице 
и врхови дрвета по којима су се пели као веверице; 
још се простирала пред њима она ливада по којој су 
се могли сетити целе историје свога живота, од оних 
година кад су се ваљали по росној њеној трави па до 
оних година кад су на њој чекали црнооку козакињи-
цу, која је бојажљиво прелетала преко ње на својим 
младим, брзим ногама. Ено још се види само ђерам на 
кладенцу, с привезаним у врху колским точком, како 
осамљен штрчи у небо; равнина, коју су прешли, већ 
им изгледа издалека као брдо и све собом заклони.

Збогом и детињство, и игре, и све, и све!


