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Святой Евстаеш Планида пурӑнӑҫе.

Рим п аттал ӑх ён ^е  Траян патш ара ларнӑ вӑхӑт- 
ра Рим хулиит,е пёр Плакида йатлӑ т,аплӑ, пуйан ҫын 
пурӑннӑ. Вал Римре Qap пуҫлӑхё иулса пурӑинӑ. Х ӑй  
вӑл суйа тёнлё ҫын пулнӑ, суйа кёлеткесене пуҫҫапа- 
кап ҫйн пулнӑ, ант,ах пурӑнасс-а Христоса ёненекен 
ҫын пекех пурӑннӑ. Вӑл пит ырӑ ҫын пулнӑ, йалаиах 
ҫук ҫынсене пулӑшса пурӑннӑ- Ҫнме ҫуккисене ҫиме 
парса тӑнӑ, тумтир ҫуккисене тумтир пааӑ. В ӑл тёр- 
мере ларакан ҫынсемшён те темён ^ухлё тӑрӑиш ӑ, 
нумайӑшне натшаран ыйтса тёрмерен ирёке кӑларт- 
тарнӑ- Мёскён ҫынсене пулӑшнӑшӑн вӑл вӑрҫӑратӑш - 
мансене ҫёнтерсен савӑншшт,ен те ытла савӑннӑ- Ант,ах 
мён тёрлё ырӑ ҫын пулса-н та, т>ӑн Турра бненсе тёне 
кёмесёр т,унне ҫӑлма пултарайман вӑл. Христоса ёнеп- 
се тёио кӗмесёр никам та т>унне ҫӑлма пултараймасТ. 
Етеме савакан Турӑ, пурпе те ҫӑласптӑи тӑрӑш акан  
Турӑ Плакидана та суйа кблеткесене пуҫҫапсах пурӑн- 
са т,унне ҫухатма памап. Турӑ унӑн ырӑ ёҫёсепе кур
са ӑпа Хӑй йенне ҫавӑрса тёне кёмелле тунӑ. В ӑл ак 
ҫаила пулпӑ. Пёрре Плакида хӑйёя тарҫисёмпе ти- 
скер кайӑк тытма (ахутаиа) кайнӑ- Вёсем хирте пёр



пӑлан тёл пулнӑ та ӑна хӑвала пуҪланӑ. Хӑваласа 
пынӑ т,ухне унӑн тарҫнсем ывӑнса кайа йулнӑ, Плаки- 
да хӑй пётдапех пӑлан хыҫҫӑн хӑваласа кайнӑ. Х ӑва- 
ласа пырсан-нырсан налам пёр ҫӳлб т,ӑпкӑ ту ҫине хӑ- 
парса кайнӑ та ГГлакида йенелле ҫарӑрӑнса тӑнӑ. Пла
нида ту ҫино хӑпарайман, ту хёррине т,арӑнса тӑвӑ 
та, ку пӑлана йепле тытас-ши, тесе шухӑшласа тӑпӑ- 
Ҫапла шухӑшласа тӑв ӑ  вӑхӑтра  вӑл сасартӑк пӑлан 
мӑйракисен хушшив^е хёвел пек йӑлтӑртатса тӑракан 
хёрес курнӑ, хёрес ҫинт,е 1йсус Христос сӑнё лулнӑ 
Ҫавна курсам Плакида йӑлтах тёлёнсе кайеӑ. В ара 
хёресрен: „Плакида! мёшён хӑвалатйн есёмана!" тенё 
сасй илтённё- Плакида аҫа ҫапнинт,ен хӑранӑ пек хӑ- 
раса лаши ҫинт>ен ҫёре уткнё те ӑнсӑр пулс-а вилнё пек 
выртнӑ. П ӑртак  ӑн кёрсессёи вӑл: „кам есё, к :;м сас- 
сппе илтеиёп енё?“ тесе ыйтнӑ. Турӑ каланӑ ӑна; „Епё, 
1исус Христос. т,ӑн Турӑ; Енё етеме ҫӑласгаӑн |тл ен - 
се ҫыв пултӑм. Хаы ирёккён хёрес ҫиит,е пӑталанса 
асаплантӑм; савӑм ырӑ кӑмӑлна, савӑн ырӑ ёҫ^сене 
Епё курса тӑратӑп, ҫавӑнпа Епё сана ҫӑлас тетён; 
сана Хам ҫин^ен нёлтерсе Хам ҫывнӑмсен ҫумне 
хутӑштарасшйн Епё сана ҫак нӑлан ҫинт,е курӑнтӑм: 
ырӑ ҫын $унне ҫухатас килмест М анӑн,“ тенё. В ара  
сасартӑках  пӑланё те, хёресё те курӑнми иулнӑ- П ла
кида каланӑ: „ей Т ура , ёненетёп Сана, Есё пёлётпе 
Ҫёре пултаракан Турӑ, малашне ёнтё пёр Сана ант,ах 
пуҫҫапса п урӑн ӑн , Санран пуҫне урӑх нийопле Турра 
та пуҫҫапмӑп, ав^ах  калаеа лар^^ё  мана, т,увӑма ҫу- 
хагас мар тесессён мён тӑвас-ши ианӑн?“ тенё. Вара 
ӑыа; , священник патне кай та тёне кёр, ҫӑлӑнас т е 
сен мён тумаллиие каласа нарё вал с ан а“, тенё сасӑ 
илтённё. Плакида вара темён тёрлё хёнёртесе, хӑйнс



тДн ҫул ҫине кбларакаи Турра т а в т у са  килне т а в а -  
рӑвнӑ.

Плакиданӑн арӑмё пулнӑ, икё ҫамрӑк ывӑлё пул- 
нӑ. Унӑн арймё хӑй пекех ырӑ ҫын пулиӑ. Килно таврӑл- 
сассӑн Плакида мён курнине, мёв илтниые пёгёмпе 
арӑмне каласа кӑтартнӑ. Арӑмё ӑна каланӑ: „блёкхи 
каҫ епб те тӗлӗкре пёр ҫын куртӑи, вӑл мана ак мён 
каласа п а^ ё :“ есё ху та, санӑи упӑшкупа а^усем те 
ырам мана Тисус Христоса пёлсе, ман патма килӗр, 
Турӑ Хӑйне йуратакансене ҫӑлат. терё“ тенё. Вара 
калаҫсан-калаҫсан арӑиӗ ӑва ка-лавӑ: „вӑрах тӑрас
мар, хамӑра мён тума хушниве т,асрах тӑвар ,“ тевё. 
Плакида вара ҫавӑв т,ухах Христоса ёненевекевсенбп 
свящевникё ӑдта пурӑнвине пёлсе килтерыё. Каҫ пул- 
сассӑн вёсем ат>исене илсе пӑр 1оавн йатлӑ. священ- 
вик иатве кайнӑ та ӑна хӑйсеве йепле Турӑ курӑнни- 
ие каласа кӑтартнӑ. 1оанн вӗсеи сӑмахне илтсен пит 
савӑннӑ. В ара  вӑл вбсене т,ӑн Турӑ ҫинт,ен, 1исус 
Христос ҫпн^ен, т,аи тён ҫинт,ев кала-кала вёрентнб 
те вёсене Апппёйин, Ывалёйин, Св. Сывлӑгаёйин йа- 
т,ёпе тёие к^ртнё. Тёне куртнё т,ухие Плакидана Ев- 
C T aoifi  йатлӑ хунӑ, арӑмве веописття йатлӑ, ывӑлёсе- 
не ибрне Агапш йатлӑ, тепёрпе веонист йатлй хупӑ. 
Тёне кбрсен кайран вёсеве Христосӑп |т,ёпо йунве 
сыптарнӑ. Вёсен ҫине Турӑ тпвлет,ё ансан вёсем хӑ- 
йсем ӑҫта тӑниие те пблмен. Вёсене ҫёр ҫин^е тӑвӑ 
пек туйӑнман, пёлёт ҫин^е тӑнӑ пек туйӑннӑ. Унтан 
вара вёсем священникрен пиллбх илсе килпе тав- 
рӑнвӑ.

Тепёр кунне Евстаош, ахутана кайагӑп тесе, кн- 
лёнт,ен тухса кайнӑ та  каллах хӑй ёлёкхи кун Турра 
курп5 вырӑна пынӑ, Вӑл унта хбпӗртенипе нимбн ту-



ма пӗлмесӗр ҫбре уксе йёре-йбре Турра тав-тунӑ. Ҫа- 
вӑн т,ухнех вӑл тата  Турра, мана малашие йспле 
нурӑцмаллине каласа пар т,ӗ, тесе йӑлӑннӑ. В ара  ава 
Турӑран сасӑ илтёпвё: „Евстаош, ёмӗрлёх пурӑнӑҫа 
кёрес тесессён санӑи нумай хуйхӑ, пумай хӗн-хур ку- 
рас пулат, вара Епё есё Мана йуратнине курӑп;“ теиё 
Турӑ. Ҫав сӑмахсене илтсессёп Евстаон! Турӑрап пула- 
шу ыйтнӑ. Турӑ ӑна  калаеӑ: „ан хӑра, Евстаеш! Ма
нан тнвлетём йаланах сан ҫивт,е пулё, вӑл санайалан 
сыхласа тӑрб. Есё Qf лте ангелсен умён^е те асла тухӑп, 
ҫбр ҫинт,е етемсен умбпт,е те хисеплё пулӑн. Нумай 
хуйхӑ курсав Енё еава каллах савӑималла тӑвӑп, са
на каллах ёлёкхи пекех т,аплӑ тӑвӑп% тенё.

Килне таврӑвсассӑн ЕвстаеШ Турӑран мён илт- 
нине пётёмпе арӑмне каласа кӑтартпӑ. Арӑмё калавӑ: 
„кирек мён иулсан та пурте Турӑ ирёкёв^е, Тура ан- 
т,ах т |сём лёх  патӑр-т,ё нире,“ тенё. В ар а  вёсем ёлёк- 
хинт^ен те а тл а  ырӑ ёҫсем туса пурӑна пуҫланӑ; тинё 
тытса, Турра кёл-туса, йурлӑҫынсене пулёшса пурӑннӑ.

Тӑрсан-тӑрсан вёсен кил-ҫуртне т,ир пырса кёнё. 
1Тёр ик ерпе хушшив^е вёсепӗн пёр тарҫӑ  йулмап, 
пбр вылДх-т,ёрЛ)ёх йулмав, пуртевилсе пётнё. Ҫав 
вӑхӑтрах тата вӑрӑсем кёрсе ҫаратса кайвӑ вёсене. 
Ҫапла Евстаеш пуйан ҫёртен йурлӑ ҫын цулса тӑыӑ- 
Ҫав тбрлё вуша килсен тепрев хуйха f ксе Турра f пке- 
леме тытӑнёт^б. Евстаеш  апла пулман. Вӑл мбн тёрлб 
асаплансан та Турра |пкелесе пёр сӑмах та  каламав. 
Арӑмбпе хуйхӑрса калаҫса ларнӑ ^ух вбссм т,ас-^а- 
сах пёр вёрне ҫапла каланӑ: „Турӑ пат^ё, Турӑ илт>ё, 
Туррӑн йат,б мухтавлӑ пултӑр," тенё-

Евстао1'й пуйас тесен каллах та пуйма пултарпӑ, 
мёшёи тесен вӑл патш а умён^е пит аслӑ ҫын пулий?



патша ӑна пит йуратнӑ. Ант,ах вёсем арамёпе иккёш 
те пуйан ҫын пуласшӑн пулман. Вёсем Турӑшӑн ^апа, 
пуйанлӑха пӑрахса, йурлӑ ҫын пулса, хуйхӑ, пуша кур
са пурӑнасшӑп пулнӑ- Ҫавӑнпа вёоем пёрре ҫёрле ҫӗ- 
тёк-ҫатӑк тумтир тӑхӑннӑ та атрлсеие илсе вӑрттӑи 
килёнт,ен тухса кайеӑ.

Рим ҫыннисем, ГГлакида ҫухалнӑ тенине илтеен, 
шартах тёлёнсе кайнӑ. Ана пумайт,ен шыранӑ, ант,ах 
пиҫта та тупайман. ЕвстаеШ арӑмёпе, а^исемпе мал- 
тан Рим таврашёнт,е пытанеа ҫӳренё. Унтан ҫынсем 
хӑйне палласран хӑраса Египет ҫбрне кайма шухӑш 
тытнӑ. Вӑл вара Средиземное тийекен тииёс патне 
лынӑ та пёр кимё ҫине ларнӑ- Кимё хуҫи усал ҫые 
нулнӑ. ЕвстаеШён арӑм ёпит илемлине курсан вӑлӑш ён- 
т,е усал шухӑх шухӑшла пуҫланӑ- Тинёсне иырсан 
пырсан вёсем пёр тёле тиеёс хёррине пырса т>арӑннӑ. 
Кимё хуҫи Евстао1е а^исене илсе кимё ҫин^ен тухма 
хупшӑ. Евстаеш  ат,исемпе кпмё ҫпнт>ен ансан вӑл 
ӑна  калапӑ: „арӑмна сире лартса килнёшён тытса 
йулатӑгг, “ тееӗ- ЕвстаеШ хӑй те, унӑн ывӑлёсем те 
йӑлт тёлёмсе хӑраса ӳкнё, ывӑлёсем уласа йёрсе йанӑ. 
Кимё хуҫи хӑрамё-п тесе ЕвстаоШ хӑй кам иккепне 
каласа паыӑ- Лешё ҫапах иглемен. В ара  Евсгао1Й ат,и- 
семпс тДркуҫланса ла]>са йёре-йёре тархасла пуҫла- 
па. Лешё ҫапах итлемен. Хёҫне.йённип^еп туртса кӑ- 
ларнӑ та хытӑ кӑшкӑрса каланӑ: „кайсан т,асрах ат,у- 
сене илсе кай, каймасан хӑна та , ат,усене те тинёсе 
иутарса вёлеретёп, тенё. Ҫапла каласассӑнах малал- 
ла шпсе кайнӑ. Евстаеш  хӑйён икё ывӑлёие тинёс 
хёррине тӑрса йулнӑ- Вёсем йепле йёнине, вёсем йеп
ле хуйхӑрнине каласа та пёлтерес ҫук- Евстжййпе 
ат,нсем тинёс хёррин^е тӑрса кимё йенелле, веописття 
патцелле аллисецҫ тӑеса йёпӗ.^Оеоппстӑя кнмб ҫшг&ен



кӑеем патисдле аллисене тӑса-тӑса уласа макӑрнӑ. 
Унтан килб курӑнми пулнӑ. Евстаеш а^исене ҫавӑтнӑ 
та, хӑй ӑҫта кайнине хай те пблмесбр, нбр ҫулпа 
утса кайнӑ.

Авт,ах унӑн хуйхи кунпах пбтмен халб, упӑн тата 
нуиай хуйхӑ курмалла пулиӑ-ха. Пырсан пьтрсан уиӑн 
пбр ҫырма урлӑ каҫмалла пулвӑ. Вӑл ҫырма тарӑнне 
ппт тарӑмах пулман, ант>ах пнт хытӑ йухакан ҫырма 
пулнӑ. Каҫма кбпер те, кимб те ҫукран Евстаеш  ҫырма 
урлӑ утса каҫас тенб. Вӑл аслӑ ывӑлне ҫырма хёрри- 
но ларгса хӑварвӑ та кбҫбнвиве хул-пуҫҫи ҫиве 
лартса ҫырма урлӑ йӑтса каҫарвӑ. Унтан кӑна лартса 
хӑварса левше влме кайнй. Ҫътрма варрв тблне ҫит- 
сев сасартӑках кӑшкӑрнӑ сасӑ илтнб П ӑ х а т —увӑн 
аслӑ ивӑлб патбвт,е арӑслан тӑрат. Вӑл ат,а патпе 
т>упса ҫитпвден арӑслап ӑва ҫбкленб те хирелле илсе 
кайнӑ. Евстаеш  йёвб-йбвб те ҫырманӑн тепбр йевне 
кёҫбн ывӑлб патне каҫма тытӑвнӑ. Сасартӑках каш 
ка р сиксе тухат та увӑв ывӑлве вӑрмана илет кайат. 
Хуйхапа нимбн тума пблмесбр, ййлтах хыпӑнса уксе 
ЕвстаеШ хӑй те пӑртакҫах шыва путса вилмен. Аран 
аран шывран тухнӑ та вӑл ҫыран хбррине ларса ат,а 
пек уласа йбрсе йанӑ.... Иепле йбрес мар пулнӑ унӑн: 
ибр кун хушшинтрз вӑл арӑмне те, а^исене те ҫухатнӑ- 
Йут ҫбрте, пблмен ҫбрте пбр пбт,т,еи тӑрса йулнӑ!... 
Ҫапах вӑл Турра ӳнкелссо пбр сӑмах та  каламан. 
Ибрсен-йёрсен, кӑш т т,унб пусӑрӑнсан, вӑл малалла 
кайпӑ. ГГыроан-пырсан вӑл пбр Вадисис йатлӑ йала 
пыпӑ Вӑл ҫав йалти ҫынсенбн кблет,ӗсеве хураллама 
кбрбшиб. Ҫаила вӑл Вадиеисра 15 ҫул хуралҫӑ пулса 
тӑнӑ. 1)ас т,асах вӑл хӑйбн арӑме Ҫ[птт,ен, а^исем 
ҫив^ен астуса йбпӗ.



Рим х у д ш ее  Евстаеше пурте маний. Пайтах 
вӑхӑт иртсен йут халӑх ҫыннисем Рим ҫыннисём патне 
вӑрҫйпа пыпӑ та вёсене нумай сийен кӑтартнӑ. Хйш 
х ӑш хулисене йӑлтах ҫёмёрсе тухнӑ, ҫынсене нумайӗш- 
не тыткӑна илсе кайнӑ. Ҫав вӑхӑтра Траяп патша 
пёрре хӑйён улпут>ёсемпе канаш туса ларнӑ туухпс 
Евстаеше асне илсе каланӑ: „Плакида ҫухалман пулсаи 
йут халӑхсем пире капла аптӑратайман пулёт,ёҫ“ теиб- 
Ҫав сӑмахсене илтееп патшанӑц икёпуҫлӑхб, Антюхпа 
Акак1й, патшана каланӑ: „патгаамӑр, есё хушсан епи]> 
Плакидаяа шырамт кайӑттӑиӑр, вӑл виляен пулсан 
епир тен шыраеа тупаймӑпӑр-и ӑ н а“ , тенб. Патша 
вёсене калаиӑ: „кайас тетёр пулсан кайӑр, епё туар- 
мастӑп сире“, тенё. АнПохиа Акакш вара  Евстаеше 
шырама тухвӑ- Обсем блёк Евстаепше пит туе пурӑн- 
вӑ ҫынсем пулвӑ. Вӗсем ӑва нумай пш раеа ҫӳренё, 
пур ҫёрте те ҫынсентуен: „сирёв п атӑрта  Плакида
йатлӑ ҫыв пурӑвмаст—и?“ тесе ыйтса ҫӳренё. Ҫӳре- 
сея-ҫуресен вёсем Вадисис йалне пыреа ҫитнё. Вёсем 
Вадйсиса пйрса ҫитнё вӑхӑтра Плакпда хпрте есленё. 
Рим патгаин улпутуёсеве курсам вӑл хӑйёы ёлёкхи тусб- 
севе айакравах паллапӑ, савӑннипе нимён тума пёлм.е- 
сбр вӑл йёрсе йанӑ. Лешсем ҫывӑхарах пыра пуҫла- 
сан вӑл вёсеве лайӑхрах курас тесе ҫул хёрриве тухса 
тӑнӑ. Лешсем ун тёлне ҫитсевех унтан ыйтвӑ: „есё
Плакида йатлӑ ҫып курман—и?“ тенё. Е встаеш калавй: 
„вӑл сире мӗн тума кирлӗ?“ тенё. К Зсемкаланӑ: „епир 
унӑн тусёсем“ , теиё. ЕвстаеШ каланй: „ҫук, епё пёл- 
местёп ӑна, ун пек ҫын ҫин^ен илтмен сиё; ҫапах 
есир пирён йала кёмесёр ан кайӑр; есир айакран киле- 
кен ҫынсем, ывӑптӑр пулё, ман патма кёрсе канса 
тухӑр, есир канивден хӑвӑр шыракан ҫии ҫинт,еп
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йал —йышсен^ен ыйткаласа пӑхӑпӑр, тен йалта кам-та 
цулсан пёлмест-и а п а “, тенё. АнПохпа Акашй вара 
ун патне кёме пулаӑ- Евстаеш вёсене нӗр пуйан ҫын 
патне, хӑйён хуҫи патне илсе кёнё те вёсене ёҫтерсе 
ҫитерсе хӑпа тӑва пуҫлаиӑ- Вёсене ёҫтерсе ҫитернё 
т,ухпе унӑн тутс-т^асах куҫ-сулё тухнӑ, ант,ах хӑӑне 
иаллатарас мар тес-е вӑл куҫ-ҫулӗ туха пуҫласаиах 
пуртрен тухса кайиӑ, куҫёсем типсен тин хӑниеем 
патне кёоё.

Антюхпа Акакш Евстаеш  ҫипе пӑхсан-пӑхсан 
йна иалла пуҫланӑ, вӑл вёсене курнӑ ҫын пек туйӑпнӑ. 
Е встаеш  п |р тр ен  тухсаи вёсем пёр-пёрне каланӑ: „ку 
Ҫыи Плакида пекех; Плакида хӑйехм ар-ш и вӑл? тенё. 
Плакиданӑн мӑйёнт,е ӗлёк вӑрҫа  ҫуренё ^ухне пулнӑ 
суран вырӑнё пулнӑ- Антюхпа Акакш ӑна пёлсе тӑнй. 
Евстаеш пӳрте кӗрсессён вёсем ӑна лайӑхрах пӑхнӑ 
та тДнах та унӑн мӑйё ҫиат,и суран наллине курах 
кайнӑ: савӑннипе нимён тӑва пёлмесёр вӗсем йёрсе 
йарса ӑна ыталаса тытнӑ та каланӑ: „Плакида-есё,
еппр саеа мёнтенпе пш раса  ҫӳретпёр! Есё патшанӑн 
йуратнӑ ҫынни, есё Рим ҫӗрин пуҫлӑхё; саншӑн натша 
та, ҫар та такҫантанпа хуйхӑрат“ , тенё. Унтан Антлохпа 
Акактй ӑна мёшён шыранине каласа кӑтартнӑ. Вара 
Евстаош-Турӑ мана каллах ёлёкхи вырӑна, ӗлёкхи 
хисене кӳртесшӗн пулё, тенё. Унӑн каллах хӑй ҫуралнй 
ҫёр-нш ва кайасси килпё. В ара  вӑл йёрсе йарса хӑйёп 
тусёсепе каланӑ: „епӗ тДн Плакида, епӗ сирёнпе пу- 
ыай вӑрҫа ҫӳрерём; Римре епё т,аплӑ ҫын пулса пу- 
рӑнтӑм; йут халӑхсем манран хӑраса пурӑиат^бҫ, 
халё ак епё тарҫй пулса пурӑнатӑп“ , тенё.

Калаҫсан-калаҫеан Плакида тусёсем сӑмахпе ит- 
лесе вёсем илсе кнлнб тумтирсене тӑхӑнпӑ. В ӑл тум-.



тирсем аслӑ улпут тумтирёсем пек, ҫар пуҫлӑхёсемС-Э
тӑхӑеакан тумтирсем пек пулнӑ. Иалти рынсем Плакп- 
дана курсан йӑлт тёлёнсе кайиӑ. Плакида пурӑнакан 
рурт хури ун урн умне ӳкнӗ те, тархашшйи мана ка- 
рар, епё сана пёлмесёр таррйра тытса усрарӑм, тесе 
йӑлӑвнӑ- Плакида Антюхпа Акакшпе пёрле Риме каи
на. Вал Риме иырсан патша та, ахал, халах та вал 
тавӑрӑевӑш ӑн темён тёрлё саванна- Траян патша та 
йна каллах ҫар пуслӑхё туса хунӑ- Унӑи пӗтём мулё, 
пуйанлӑхё нӗтниее идтсессён патша ӑна нумай укра 
панӑ- В ара Плакида ёлёкхинт,ен те ытла пуйан пулнӑ.

Увтан Плакида вӑрра кайма хатӗрлене пурланӑ. 
Пайтах рар пухсан вӑл хӑйён патшалӑхпе алтӑратнӑ 
халӑхсем патне кайса вӑррӑ хускатнӑ- Вӑррӑра вӑл 
вёсене рёвтернё. Елёк тыткӑна илсе кайнй рыисене 
пурне те кӑйалла тавӑрнӑ, ёлёк тӑшмансем туртеа илнё 
хуласене пурне те кайалла туртса илнё, тӑшмансенс 
хӑйсене те Рим патшпне пӑхӑнтарнӑ-

Ҫапла пур тӑгамансене те рёнсе пётерсен Плакида 
хӑйён рарёне Риме таврӑннй. Тавйрӑннӑ т,ухпе пёр шӑ- 
рӑх куи вӑл пёр йал тёлне ритнё то х£йён салтакё- 
семпе вирё купа канма ^арӑнпӑ. Салтаксем т,атӑрссм 
карса хунӑ-

Ун рарён$е икё рямрӑк салтак пулнӑ- Вёсем 
хӑйсем валли нёр пахт,а румне пёр т,атӑр карнӑ. Ҫавӑи- 
туен вёсем нёр пёршше паллашвӑ рынсем пулман. 
^атӑр н е  кареан вёсем т,атӑр р^мие тухса ларвӑ та 
иёр пёрпнпе каларма тытӑенӑ- Пёри тепёрнн^ен
ыйтнӑ: „есё кам ывӑлё пулатӑн? ару ӑрта пурӑнат
санӑпР тенё- Лешё каланӑ: „епё хамӑн аттем кам
иккенне, аттем ӑрта пурӑнвине хам та пёлместёп, 
гевё, ёлёк вӑл Римре рар пурлӑхё пулса пурӑват-т,ё,
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унтан тембнтбп пёрре сасартӑках аннене мана, манӑн 
гаӑллӑма ил^б те тинёс патне йертсе кайрб: унта 
еиир пёр кимб ҫине лартӑмӑр. Тинбспе кайсан-кайсан 
киме пёр тблте тинёс хбррине ^арӑн^ё , атте пире 
кимб ҫинт,ен илсе тухрё; анне те тухасшан-^б те, ӑна 
тембешбн кӑлармарбҫ, вара анне те, епир те кӑш кӑрса 
йёре пуҫларӑмӑр; аннене ҫапах кӑлармарбҫ, кимбпех 
таҫта илсе кайрбҫ, епир аттепе тинёс хбррине тӑрса 
йултӑмӑр; йбрсеп-йёрсен епир аттепе малалла утса 
кайрӑмӑр та пёр ҫырма тбл-пултӑмӑр; атте мана ҫыр- 
ма хбррине лартса хӑварт,б, шӑллӑма хул-пуҫҫи ҫине 
лартса шыв урлӑ илсе каҫрб; сасартйках таҫтан арӑслан 
сиксе тухрё те мана йӑтса т,упса кайрб; антах т,ас 
кбтӳҫёсем курса ӑна хӑвалама тйтӑнт,бҫ, вал вара мана 
пӑрахса хӑварт,б, кбт|ҫбсем мана хӑйсем патне илсе 
кайса хййссм иӑхеа ӳстерт>бҫ“ , тенё. Ҫакна каласа 
пбтерсессбн унап йулташб сиксе тӑнӑ та ыталаса илсе 
йбрсе калана: „аила, тусӑм, есб манӑн п и ^ е м  пулатӑн, 
тенё, сана арӑслан илсе кайнине епб курса тӑтӑм, епб 
ӑна хал,хин пек астуса тӑратӑп ха; ҫавӑн т>ухах мана 
та кашкӑр тытса вӑрмана илсе кайрб, ант,ах ҫынсем 
курт,бҫ те мана туртса илсе хӑйсем патне илсе кайрбҫ, 
епб вбсем патёнт,е пурӑнса |с р б м “, тенё.

Ҫак ҫынсем Евстаеш ывӑлбсем Агашйне веопист 
пулнӑ. Вбсем ҫапла калаҫса ларнӑ ^ух вёсен ^атӑрб 
хыҫбпт,е пахт,ара вёсен амӑшб бҫлеиб. Вӑл вбсем мбн 
калаҫнине вӑрттӑн итлесе тӑнӑ. Вёсем кам иккенне 
пблсессён вӑл ҫавӑнтах т>упса пырса вёсене ыталаса 
илсе т,уп-тӑвасшӑп пулпӑ; ан^ах  Araniane веопист 
унӑн ҫбтбк-ҫатӑк тумтирне курса хӑйне йышӑнмасран 
хӑраса вёсем патне пыман. В ара  вӑл хӑй кам иккенне 
вёсене йепле пблтерес-ши тесе шухӑшласа ҫӳрӗ нуҫланӑ-
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Шухӑшласаи - тухӑш ласан  вӑл ҫар пуҫлӑхё патне 
пырса каланӑ: „мана хӑвӑн салтакӑсем хыҫҫӑн Риме 
пыма х у т-т ,ё“, тенё. Лешӗ ӑна т,арман- веописП яхӑй  
упӑшкине Евстае1е курсанах палланӑ, вӑл йӑлтах тё- 
лёнсе кайса хӑй ӑшёнт,е, вӑл йепле каллах ҫав тёрлё 
аслӑ вырӑна кёыё-ши, тесе шухӑшласа тӑнӑ. Бӑл  ҫа- 
вӑитах Евстаеше, епё сапӑн арӑму иулатӑп, тесе кала
са кӑтартасшӑн пулнӑ, ант,ах хӑранӑ- Евстаеш пит 
т,аплӑ тумтирпе пулнӑ, ун таврашёвт,е салтаксем иӑ- 
шалсем, хёҫсем тытса тӑиӑ, ку ун умёнт,е ыйткалакан 
пек ҫётёк-ҫатӑк ^умтирпе тӑыӑ. Ҫапла. вӑл хӑйно 
пёлтермесёрех кайнӑ. К ӑш г тӑрсае Евстаеш пёт>т>ен 
т,ухне вӑл каллах ун патне иынӑ та каланӑ ӑпа: „ан 
ҫнлен-^ё мана, ырӑ ҫыннӑм, епё санран пёр йапала 
ҫип^ен ыйтас тетёп” , тенё- Плакида каланӑ: „мён
калас тетён, картДк, кала“, тенё. беописПя калаиӑ: 
„осё Евстаеш мар-и? тёне кёризден есё Плакида йатлӑ 
мар-^ё-и? пёр усал ҫын тинёс ҫии^е сан арӑмна 
туртса илмерё-и? Е п ё—сан арӑму. Турӑ пулӑшшше вӑл 
ҫын мана нимёп усал та тӑваймарё, вӑл ҫав куиах 
сасартӑках уксе вплт,ё, маиа кимё ҫинт,ен кӑларса 
йат,ёҫ“, тенё. ЕвстаеШ малтан йӑлт тёлёнсе кайса пёр 
т,ёнмесёр тйнӑ. Унган: ,.ей Туррӑм, тав-тёватӑп Сана“, 
тесе кӑшкӑрса йаиӑ та арӑмне ыталаса илсе йёрсе 
йанӑ. Лешё те тӳсеймесёр йёрсе йанӑ. Пӑртак т,унёсем 
лӑплансан арӑмё ЕвстаеШрен ыйтнӑ: „иирён а^асем 
ӑҫта?“ тенё. Евстаеш хуйхӑрса йёрсе калана: „пирён 
а^асеве тискер кайӑксем ҫисе йат,ёҫ“, тенё. ОеописПя 
каланӑ: „ан хуйхӑр, арӑмна тупрӑн, а'Буеене те тупӑн“; 
тевё. Пара вӑл пах^а ҫумёнт,е икё ҫамрӑк салтак йепле 
калаҫсп ларнине йёркипе каласа панӑ ӑна.

Евстаош ҫав салтаксеве ^ёвтерсе килтервё те
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ыйтнӑ вӗсент,ен: „ееир каы ывӑлӗсем, есир ӑҫта ҫурал- 
нӑ, ӑҫта пурӑнса уснӗ?“ , тенё. Аслӑ ывӑлё каланӑ 
„еппр атте-аннесене ыррӑн астумастпӑр та, епир вёсене 
пёт,ёккёлех ҫухатрӑмӑр, ак ҫакна ан^ах  астӑватпӑр: 
ппрён атте сан пекех Римре ҫар пуҫлӑхё пулса пурӑ- 
нат^ё, унтан темёншӗн пире, пирбн анпене ил^ё те, 
вӑрттӑн кимё ҫине ларса Римрен тухса кайрё; епир 
вара пёр тинёс урлӑ каҫса кайрӑмӑр, анне темёшпёп 
кимӗ ҫинех ларса йул^ё, епир аттепе йёрсе йултӑмӑр; 
унтан еиир аттепе малалла утса кайрӑмӑр та нёр ҫыр- 
ма иатне ҫитрёмёр, атте пире пёрерён-пёрерён йӑтеа 
каҫарас терё; пёрие каҫарса тепёрые илме каҫнӑ т,ух- 
не сасартӑках тпскер кайӑксем тухрёҫ те пире йӑтса 
кайрӗҫ, пӗрне кашкӑр, тепёрне арӑслан, ант,ах вёсем 
иире нимён те туса ёлкёреймерёҫ, маиа кёт^ҫёсем 
туртса ил^ёҫ, ӑна ҫёр ёҫлекен ҫыпсем туртса илнё) 
епир ҫав ҫыисем иатбпт>е пурӑиса |с р ё м ё р ,“ тенё. Вара 
ЕвстаеШ хӑйбн ат,исепе паллаиӑ та темён тёрлё савӑиг 
нӑ- Ҫапла вӑл пӗр куе хушшип^е ҫухалпӑ арӑине те, 
ат,исене те тупнӑ.

Рим хулипе Евстаенй пит иысӑк д,аппа пырса кёпё. 
Вӑл таврӑнса ҫ и т и ^ е н  Траяи патша вилиё, халё 
иатшара Адр1ан ларпӑ- Евстаош ёлёк то аслӑ ҫыи 
иулыӑ- ВЗрҫӑран тавӑрӑнсап Адр1ап патша ӑна тата 
аслӑрах варӑн а  кӳртаё. А е^ах  Евстаеш нумайах ырӑ 
курса савӑнса пурапман, унйи ^ас  асапланса вилмелле 
пулвӑ-

A apian патша суйа тӗнлӗ Qua пулеӑ. Т ӑтм аесен е  
ҫёпгерме хӑйбн суйа туррисем, суйа кёлеткисем пулӑ- 
шрёҫ пулё тесе, вӑрҫӑ нётсен вӑл вёсено тав— туса 
парне кӳме тытӑннӑ. Парпе к |н б  ҫёре ыттп улпутсем- 
пе нёрле Евсташй те пымалла пулпӑ. Ы тти  улпутсем



йатшана пёрле суйа кёлеткесем ларакан т,иркёве кёмё 
■£ух Еветаош унта кёмен, тула тӑрса йулна- Адр1ан 
ана калана: „пирён турассм сана тӑшмансене ҫёитермо 
те пулӑшрӗҫ, сана арӑмупа ат,усене те тупса пат,ёҫ, 
мёшён есӗ вӗсене упшӑн тав-тӑвасшӑн мар?“ тенё. 
Еветаош каланӑ: „епё Христос Турра ёненетёп, сирёп 
туррйрсене Турӑ вырӑнне хумастӑн,” тенё. Адр1атг 
Ҫав сӑмахсене илтсессён темёп тёрлё ҫиленнё. Вал 
EBCTaeie ҫавӑнтах вырӑнтан кӑларнӑ- ^ нтан ӑна- арӑ- 
мёпе, а^исемпе пёрле хӑй натне т>ӗнтерсе пыртарнӑ 
тӑ вёсене йӑнӑлтатса калаҫса Христосран уйӑрасшӑы 
пулнӑ- Темён тёрлё ^кётлесеи те лешсем Христос тён- 
пе пӑрахман. Патша вара вёсепе тискер кайаксен 
умве пӑрахма хушнӑ.

Вёлерес кун ҫитсен вёсепе тискер кайӑксем ху- 
пӑнса тӑракан вырӑп naTire ҫавӑтса кайнӑ. Нумай та  
пулмаст Евстаош тӑшмансене ҫёптерсо тавӑрӑниӑ гт,ух 
Риме нысӑк ^аппа пирса кёнё, халё темён усал тунӑ 
ҫын пек ӑна вёлерме ҫавӑтса пынӑ- Ант,ах EBCTaoiri 

хӑйте, унӑп арӑмёпе ат,исем тс Христосшӑн вилесрен хӑ- 
раман. Улём, лсш тӗе^ере мёи пулассине астуса, 
вёсем хӑйсене вӗлермеллн вырӑна савӑнӑҫлӑ,ёҫкё-ҫике 
иынӑ пек савӑнса пыпӑ- Тискер кайӑксем тӑракан 
ҫурта ҫитсессён вӗсене карташ варрипе тӑратнӑ, тискер 
кайӑксене вёсен патне кӑларса йанӑ- Ант,ах тискер 
кайӑксем йӑваш путексем пек вёсен патне пынӑ та 
вёсен урисене ҫула пуҫланӑ. Ҫуласан-ҫуласап кайалла 
хӑйсен вырӑнёсене кёрсе выртнӑ. Ана курсаи A Apian 
патша иийепле ҫиллине шӑнарма пёлмен. Рим хулин- 
т,е пӑхӑртан тунӑ иысйк вӑкӑр пулпа. Адр1ап ҫав пӑ- 
хӑр вӑкйра пиг хытӑ хёртсе ун ӑшне Eiicrao ii ie  ҫемпи 
мёнёпех пйрахма хуганӑ. Евстаеш ҫапла хӑйён арӑмёпе,
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ат,исемпе пёрле Х ристосптн  асапланса вилнб. Ёмёрхи 
пурӑнӑҫшӑн ку ҫёр ҫ и н т ,и  кёске пурӑнӑҫа хёрхенмен 
вёсем. Вёсене хёртнё вӑкӑр ӑшне пӑрахнӑранпа икё 
кун иртсен виҫҫём ӗт  кунне Адр1ан вёсене мён пулниие 
пёлес тесе вӑкар патне пянӑ. Ҫав пӑхӑр вӑкӑрӑи 
айаккин^е алӑк пулнӑ. Адр1ан алӑкне уҫса пӑхма хуш- 
нӑ. Уҫса ’пӑхнӑ та, пур те шалтах тӗдёнсе кайнӑ. 
Вӑкӑрне мёи тёрлӗ хытӑ хёртнё пулсан та, Христоса 
ёненекен ҫынсенёи ӳт,бсене нимён сийен те пулман, 
вёсенёя ӳт,ёсем ҫап-ҫутӑ ҫуталса выргнӑ. Ҫавна кур- 
саи халӑх тёлёнсе ирӗксӗрех: „Христоса ӗненскенсе- 
вёп Турри х ӑватлӑ ,“ тесе кӑшкӑрса йанӑ. Ҫав тёрлё 
лайӑх ҫынна вӗлерттернёшён халӑх  патшаыа ӳнкеле 
пуҫланӑ- В ара Адр1ан намасланса ^асрах  килне кайнӑ.

Христоса ёненекен ҫынсем Евстаошпе ун арӑмин, 
ун ат,исен тас-а ӳт,ёсепе лайӑх тирпейлесе ҫёрепытарнӑ.


