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Т)ӑн тӗне тытса таса пурӑннӑ аслӑ 

нняз Александр Ярославин Невсшй.

х .

•1 Т/т тШе тытса таса пуранна асла кнлз 
1 Александр Ярославт НевскШп пуранаӑ.

Аван тымартаи аван йывӑҫ fcce тухат, 
ҫавӑн пекех аван ӑруран та аван ҫыисемех 
ҫуралаҫҫӗ. Святой Александрии аслашгпӗ нат- 
шалӑхшӑи, т,ӑн тбншён тӑрйгпакан, ӑслӑ ырӑ 
ҫын пулнӑ- Св. Александр ак йепле ӑрурар 
тухнӑ:
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Ярославъ Мудрый
II

Всеволод
I

Владимир Мономах

Мстислав 1-й

Ростислав

Мстислав „ Храбрый “

lOpifl Долгорукий

Андрей Боголюбскш  
Всеволод III  

„Большое г н Ь д о "

Константин lOpifl I I  Ярослав  
Св. Александр Н евскшМстислав „У далой"  

беодоМ я  
Св. Александр Н е в сй й

Ҫапла св. Александрии ашгаб Ярослав 
Всеволодович, амӑшб 0 еодос1я пулнӑ.

Майӑн 30-мбш купбн^е 1219-мбш ҫулта 
Псреяславльре савӑнӑҫлӑ хыпар сарӑлнӑ: 
Ярослав Всеволодович князбн иккбмбпт ывӑлб 
ҫуралнӑ. Ана тбпе к |ртнб ^ух Александр 
йатлӑ хунӑ. Александр ҫуралвӑшӑн ашшбпе 
амӑшб пит хбпбртенб: ат,а ҫуралнипе савӑнса 
вбсем пысӑк бҫкб тунӑ.



Св. Александрӑн ат,а т,ухнехи пурӑнӑҫб 
физт,ен сахал пблетпбр, авт,ах в8л та ыттн 
князсенби ывӑлбсем пекех пурӑнса ӳснб- 
Елбк атдшене бмбртсе |стерме урӑх хбр-арӑм 
тытнӑ. Вбсем ат^асене пӑхса сыхласа ӳстер- 
мелле иулвӑ. Ат,а виҫҫе-тӑвата ҫитсен авалхи 
йӑлапа Турра тав-туса увӑн ҫуҫне каснй, 
А’банйн ҫӳҫве каснп, вал Турӑ ҫиве шаввине, 
хӑйпе Турӑ аллиее павине пблтервб. Увӑн 
каспӑ ҫӳҫб Турӑшӑи т,и малтавхв парив пул- 
па- Ат,асенбн ҫӳҫне т,ирк\?ре каснӑ- Ҫӳҫне 
касас а^ана патпт ал ӑх алӑкб ум ее лартнӑ. 
Унтан ҫ^ҫне касса уншӑн Турӑран пиллбх 
ыйтнӑ- Ҫӳҫне касиӑ хиҫҫӑн а^ана лапта ҫине 
утлантарса, аллине хбҫ-иӑшал тыттарнӑ. 
Хбҫ-пӑшал тыттарни, вӑл fcce ҫитсен хӑйбн 
патшалӑхне тӑшмансен^ен сыхласа усрамал- 
лине пблтернб- Ҫӳҫ каснине асӑнса пысӑк 
бҫкб тунӑ- Вӑл бҫке мбн нур хурӑптаптсене, 
пблбгпсене пурне те т,бннб. Ат,анӑн ашшб- 
амӑшб вӑл бҫкбре хурӑиташсене пысӑк пар- 
весем панӑ: лашасем, хаклӑ йышши тумтир- 
сем, ылтӑн-кбмбл йапаласем, тата урӑх тбрлб 
париесем те нумай папӑ-
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Кеязсем ат,исене ҫамрӑкрапах ҫыру 
вбрентме тӑрӑшнӑ, мбшбн тесен авалтанах 
ҫырӑва вбренеине пит пысӑка хунӑ. Ҫырӑва 
вбрентнё ^ухне пуринт,ен ытла вёсем а^исене 
Турӑ кбиекисеве вулаттарма тӑрашвӑ; иурии- 
т,ен ытла вёсем Евангел1епе Псалтир вуланӑ. 
Вуланӑ ъУхне; мён ҫивт,еи каланиые, мёне 
пёлтернине аг{,исепе хӑйсем каласа ӑнлаитарвӑ.

„Вула, ат,ам, вула пёррембш сехетбн виҫ- 
ҫбмёт псаломне: Ей Турӑ, Санӑн ырӑлӑхна, 
Санӑн тбрбслбхне мухтаса йурлам“ . Вӑл 
псаломра иатша, княз йепле пулма кирли 
Ҫин^ен каланӑ. Есё ҫак псаломра каланоне 
ӑнланса тума тӑрӑшсан, савӑн куҫусем тага 
ытларах уҫӑлёҫ, санӑи т>ёр  ̂ тасалб; сӑваплӑ 
ҫынсеве ҫутатакан ҫутӑ саиа ҫутатса тӑрб; 
ҫёрти патшалӑхран ҫӳлти патшалӑха кбмо 
тивёҫлб пулӑв“, тевб. Ҫапла каласа ӳкётлеиё 
сӑмахсем а^асевён ^ёрисене хыттӑн кбрсе 
ларвӑ. Вбсем пурӑнӑҫёсен^е йалавах Турӑ 
кбнекисеве йуратса вуланӑ; йывӑр вӑхӑтра, 
хуйхӑ пулсан вёсеие вуласа ^унёсене пусарнӑ.

Св. Алексавдр Турӑ кёвекисене вулаеин- 
^еп пуҫие, тата кблб йуррисеие йурлама та



йуратнӑ. Ҫамрӑкранах вӑл типбсен^е типб 
тытса иртернб; Турӑ трфкӳне ҫӳреме, Турра 
кбл-тума йуратнӑ. Вӑл т,ас-т>асах ҫбр-варринт,е 
ыйх11нт,ен вӑранса турӑпг умые тӑрса |ке-уке 
пуҫҫапса куҫ-ҫулбпе Турра кбл-тунӑ. Еванге- 
лieпe псалтиртен пуҫне тата урӑх святой ҫьтв- 
сем: Аслӑ Василгй, Григор1й Богослов, Ефрем 
Сирин, 1 оанн Златоуст ҫырнӑ кбнекесене те 
вуланӑ. Пурин^ен ытла 1оанн Златоуст ҫырпӑ 
кбпекесене вулама йурагнӑ.

Елбк авал князсем сывлахшйи пит тӑ_ 
рӑшвӑ: ҫавӑнпа вбсем а^исене ҫамрӑкраиах 
йуналутпа ҫ^реме, салтакла выл>ама вбрентнб; 
пурин^еа ытла вбсем ухутана ҫӳроме йуратнӑ. 
Авал касман вӑрмансент,е тбрлб тискер кййӑк- 
сем: капткӑрсем, упасем, хир сыснисем пит 
иумай пулнӑ; ҫавсене тытма вбсем ухутана 
ҫӳренб. Вӑл ухута пит хӑрушӑ пулнй. Ҫав 
ухутасен^е ат,асем т>брре, ^ейене вбреннб. 
Владимир Мономах ҫав ухутасем ҫшгр>ен ак 
мбн кала!1: „епб миҫе хут вилбмреи хӑтӑлса 
йултӑм: пбрре икб хир вӑкйрб маиа латам  
мбпбмпе мЯйракисемпо ывӑтса йарса силлербҫ, 
пбр пӑлан мана мӑйракипе сбкрб, тепбря тап-



таса пбтерт,б; тата хир сысвн хирбҫ чӑрса 
ҫумри хбҫе татса ыткӑнтарса йат,б; пёрре- 
хин^е упа тапӑнса айри йбнере ҫуреа татса 
илт,6 , тата тепбррехинт,е тискер кайӑк хул- 
пуҫҫи ҫине сиксе ларса хама та лагпама та 
ҫбре сирпбтсе йат,б. Тембн $ухлб лаша ҫин^ен 
ӳкнб; икб хут пуҫа ҫбмбртбм; алӑ-ура суран 
курни хисепб те ҫук; аыт,ах Турӑ мана пур 
инкекрен те сыхларё. Турӑ пулӑшман пулсан 
тахӑҫавах вилсе выртвӑ пулӑттӑм*, тет.

Александр Невскш те ҫамрӑк т,ух уху- 
тана ҫӳресе иртернб. Ҫав ухутасен^е вӑл 
нумай хӑйён ^брблбхне, ^ейелбхве кӑтартнӑ.

Квязсем хутшин^е тага сбтел ҫнне 
лартмалли йӑла пулнӑ.— ӑва вырӑсла „поса- 
жеше на етол“ теҫҫб. Александр Ярославича 
Новгорода квязя ларгнӑ т,ух ҫав йӑлана тунӑ, 
мбшбн тесен авалхи йӑлапа вӑл йбркене ту- 
масӑр князя кбме йураман. Вӑл сётел ҫнне 
лартнӑ йӑла 1236-мёш ҫулта СофшскШ соборта 
пулнӑ. ЪиРкӳ тулли ҫын пулнӑ- Пухӑнпӑҫын- 
сем хутшингҫе тДн-тёне тытса таракан княз 
Александр ^унтан Турра-патш асенён Пат- 
шине кбл-тунӑ; Унта н хӑйбн патшалӑхне
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лайӑх пӑхса усрама вӑй хӑват ыйтнӑ- Але
ксандрия пбрле хула ҫыенисем те у втӑн  Турра 
кбл-тупӑ. Архтепископ увӑи иуҫб ҫине алллве 
хурса Турӑран халӑха аван пӑхса усрама, 
тӑшмавсеве ҫбнтерсе тӑма пиллёх, Святой 
Сывлӑшин хӑвагве ыйтнӑ.

Унтан вара пбтбм Новгород халӑхб 
Александра итлесе пӑхӑнса пурӑнӑпӑр, тесе 
прит,ак (присяга) илнб. Пур те хбрес тууп 
туса хавасланса хыттӑв „есб пирбн княз!“ 
тесе кӑшкӑрса йанӑ. Сбтел ҫине лартнӑ йӑла 
ҫапла пулвӑ.

Впҫб ҫултан 1 2 3 9 —мбш ҫулта Новгород 
халӑхб тата пысӑк савӑнӑҫ курнӑ: вӑл ҫул 
вбсенбн кшьзб Александр авланнӑ- Туйб вит 
*%аплӑ пулнӑ. Туйа тбрлб йевт,ен квязсем, ху- 
рйнтагасем нухӑннӑ. Хбрне илме темиҫе па- 
вускапа кайнӑ. Пур те иухӑнса ҫатсен туй 
иуҫланнй. Хбрпе кавдв туй уммбн типб тытса 
ҫылӑхбсене каҫарттарса, ашшё-амӑшбн^ен яил- 
лбх нлсе хатёрленсе тӑнӑ.

„Атте, епб савран илтӑнпа кбмбл ыйт- 
мастӑп, еиб савран ппл 1бх ыйтатӑн“, тенб.



Туй пулас кун пур те туйа пуҫтарӑанӑ: 
пин дым пуҫлӑхб, унӑн арӑмб, мӑн кбрёвб, 
йев^и, хбр нлме кайаканнисем, тбрлб-тёр- 
лб улпутсем, пур тёрлб ҫынсем те пухӑннӑ. 
Кату^и урӑх пӳлбмре тумланнй. Пур те ха- 
тбрленсе ҫитсен ӑна систернё. Бара лаша пӑ- 
хакан кавди валли мин^ёте кайма ҫпвт,ё 
урхамахне илсе пынӑ.

Ҫав вӑхӑтрах хёрне те етем пӑхма ҫук 
хаклӑ йышши тумсем тумлантарвӑ- Хбрин 
ҪӲҪне ҫивтб ҫитлемен, ҫитлемесёрех икб хул 
пуҫҫи тарӑх салатса йанӑ- Хатёрленсе ҫитсен 
пур те сётел хугпшине ларпӑ. Вёсенбн умбят,е 
хӑшб ҫуртана, хӑшб ҫӑккӑр йӑтса ка^т,и си- 
стерессе кётсе тӑнӑ. Пур те ёҫлё пулнӑ: кат,- 
т,он аслӑ мӑн-кёрёвб ^ӑкӑт вакланӑ, хбрин 
мӑн-кбрёвб ҫӑккӑр йӑтса тӑнӑ, кбҫён мӑн кб- 
рбвб парнесем валеҫнё. Парнене ылтӑнланӑ- 
пурҫӑнлаеӑ тумтирсем, туттӑрсем, алӑшӑлли- 
сем нанӑ. ^иркбве кайас ҫул ҫине хаклӑ 
йигаши пирсем сарса тухнӑ; т,нркӳре ҫан-ҫутӑ 
ҫурта ҫутса тултарыӑ; урайне хӑмлапа йбтён 
сарса тухнӑ-
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К ат^и  хӑй хатёррине систерсен хёр хак- 
лӑ йыптши ҫуна ҫине ларса йеррмпен т,иркёве 
минуете кайвӑ. Унан йёри тавра ҫын вынӑ: 
ҫурта йӑтакан минует ҫуртисене йӑтса, ҫӑк- 
кӑр йӑтакан ҫӑккӑрие йӑтса пынӑ; савӑтпа 
Турӑ пшва аннӑ кун тасатнӑ пшва илсе пы- 
иӑ; свяв!,енннксем пырас ҫула святой шывпа 
сапса вынӑ; тата хӑшё-хӑшё хбр пыракан 
ҫул урлӑ кам та пулин ан каҫтӑр, тесе ҫула 
сыхласа пынӑ.

Хёрпо кат,т>ӑ т,иркёве кёрсевех вбсене 
хӑмлапа саинӑ. Князсево т,ас-т,асах apxiepen 
хӑй минует тунӑ. Мив^ет хыҫҫӑв вёсем авал-

ft с_>

ха йӑлапа Туррӑн таса Ут,ёпе Иуиён^ен пай 
илвё. Минует пётсен кбр|не ҫав вырӑвах хӑ- 
варса хбрне т,иркёвён тулти пӳлёмне илсе 
тухнӑ; унта унӑн пуҫб ҫин^он хбр т,ухнехи 
пуҫ илемёсоне илнё; ҫ |ҫве  икб ҫивтё ҫитлесе 
пуҫё йёри тавра ҫыхса йанӑ; унтан ҫӳҫ витти 
тӑхӑвтарнӑ та упӑгаки патпе гр р к ё в е  илсе кё- 
нб. Топӗр кунне ҫёнб ҫыннӑи ҫивтине каснӑ.

|эиркӳре пур йёркесене тс туса пётерсен 
туй тума кило тавӑрӑннӑ- Туй тумалли п|лём-
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не темён тёрлё тирпейлесе илемлёлеитерсе 
пётернё. Сётелсем ҫине калама ҫук ҫитёсем 
сарса тёрлё йышпш ҫимёҫсем лартса тултар- 
вӑ- Ҫёнё ҫынеем валли ларма вырӑн Тура 
кётессине хатбрлесе хунӑ- '^и малган вёсем 
хӑйсене пилленб ҫӑккӑра ҫинё; вӑл ҫӑккӑр 
мин^етленсе пёрлегпнине пёлтернё; вӑл ҫӑк- 
кӑр хыҫҫӑн пилленё тДкӑта пуҫласа ҫинё; 
кайран ытти ҫимёҫсене ӗҫсе ҫинё; ташласа 
йурласа савӑиыӑ. Туйикё-виҫё к у п л е й  пынӑ. 
Виҫё кунтан вара мёп пур туй халӑхё хаклӑ 
йышши парнесем илсе килёсене тавӑрӑинӑ. 
Александр Ярославич авлансан хӑйё![ ҫамрӑк 
арӑмёне князсем пурӑнакан Городищена пыр- 
са вырӑнаҫнӑ. Княз пурӑиакан ҫурт пит 
илемлӗ пулнӑ- Щлёмёсен^е лӑт,ах турӑшсем 
лартса тултарнӑ; кил илемне пурннт,ен ытла 
Ҫав турӑшсем кӳрее тӑнӑ. Килен-кайансем 
пыраканё пбрн кёрсенех малтан турӑглсем 
йснне тӑрса Турра кбл-тунӑ. Кил йышсем*
вӗсенён умӗп^е ир тӑрсан та, каҫ выртнӑ 
т,ух та, (^ийез уммён, ҫисе тӑрансан та йала- 
нах кёл-тунӑ. Елӗк аналхи ҫннсем турӑшсем
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ПУР ҫбрте пысӑк ҫылӑха кёрее мар тесе ни- 
хӑҫан та кирлё кирлёмар сӑмах калаҫман.

Пирём князсем хӑйсен пурӑнӑҫёсене тӑ- 
рӑшса ёҫлесе иртернё. Владшир Мономах 
княз калаВ „ирхине нихӑҫан та хӗвел тухит,- 
т,ея ан ҫывӑрӑр; тӑрсанах т,иркёве кайса 
Турра кёл-тӑвӑр; манӑн атте те, ыттн лайӑх 
ҫынсем то ҫапла пурӑнат^ёҫ: хёвел тухнӑ
Ҫёре вёсем йалан т,иркӳре-т,'бӗ; кӗлёрен тух- 
саи тӳрех ёҫе тытӑнавдёҫ", тет. Князсем кӗ- 
лёре Турра т,унтан тӑрӑшса кёл-тунӑ; вёсене 
кура халӑх та ҫаплах кёл-тунӑ.

Авал князсем Турӑшӑн пит тӑрӑшнӑ: 
лумай ҫёнё т,ирк|сем тутарнӑ; киввисене 
тӳрлетсе илемлёлеитернӗ. Нёр-пёр ҫбнё тунӑ 
Т)Иркёве тасатнӑ (святит тунӑ) т,ух пётӗм ха
лах хёпёртеее савӑннӑ- Вӑл кун пуринтбн 
те пит аслӑ пӑраҫник пулнӑ; князсем халӑха 
ларпесем папӑ. Пур те савӑнса хӗпёртенӗ. 
Авал князсем ҫав тёрлё ^нркӳсене йуратса 
вёсемшён тӑрӑшнӑ! Вёсем хӑйсем пурйнакан 
хуласен^е тембн т,ухлё т,ирк^сем тутарнӑ. 
Алексаднр Ярославич пурӑннӑ Городаще ху-
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лара т,[фкӳсем нумай пулнӑ.
Князсем ирхине йалан кблле ҫуренё. Кб- 

лб хгаҫ0 н ирхи апат тунӑ. Апат ҫисен хӑйно 
Ҫывӑх улпутсемпе йе патшалӑх бҫб ҫин^ен 
шухӑшланӑ, йе мёшбн те пулин айӑплакан 
ҫынеене сут тунӑ. Александр Ярославич бҫе 
тбрбс тӑвасгпӑн тӑрӑшнӑ. Вӑл тблбшреп Але
ксандр улпутсене те хатӑ  тыгнӑ; вӑйлисене 
каҫарса на^аррисене айӑплама паман. Нат,ар 
ҫынсене хбсбрлесе йбртесрен йалап астуса 
т,арса тӑпӑ; ҫуккиее пулӑшнӑ, пуйаннисене 
хӑйсеннипе тутӑ пулма вёрентнб. Вӑл улпут
сене хӑй аллпн^е тытма пблнб. Тӳрб ҫынпа 
йӑватгаӑн калаҫнӑ, нтлеменнисене ҫиллипо 
^арнӑ.

Князсем патне тёрлб бҫсем ҫинт,ен ка- 
н атлам а т,ас-^асах арх1ерейсемне свящепник- 
сем ҫӳренб- Князсем вбсемпе пит т^рё пурӑн- 
нӑ. Иёр бҫе те вбсемпе шухӑшламасӑр ты- 
тӑнман.

Ш ӑп кӑнтӑрла тблбнт,е кӑптӑрлахн апат 
Ҫинб. Александр Ярославич хӑй пит кӑмйллӑ, 
ҫонна пӑхакан ҫын пулнӑ. Ҫинё вӑхӑтра ки^
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рек кам килсен те ӑна ҫиме лартнӑ. Кӑнтӑр- 
ла ҫинё хыҫҫӑн кӑшт выртса каннӑ, мётён 
тесен ирхине пит ир тӑнӑ. „Турӑ ҫынна мар 
кайӑк-кёшбке ге кӑнтӑр тёлёв^е канма хуш- 
нӑ“, тет Bлaдимip Мономах.

Каннӑ хыҫҫӑн каҫт>ен кил хушшин^и 
ёҫсене туса иртернё. Выртас уммён каҫхи 
кёлё туеӑ. „Каҫхи кёлёпе ҫын хӑйне ҫёрле 
шуйттансем улталасран сыхла!'“ , тет Владтпр  
Мономах. Князсем пёр ёҫе те малтан Турра 
кёл-тумасӑр, Унтан пулӑшу. ыйтмасӑр тытӑн- 
ман.

Ҫапла Св. Александра пӑхса |стерекен 
ҫемйе T)Sii тёне тытса Турӑ ҫине шанса т а 
ракан ҫемйе пулнӑ.

XX.
Александр Ярославича ашшё - амӑшёпе 

пурӑнса ^сме Турӑ ҫырман; унӑн ҫамрӑкра- 
нах вёсент,ен уйӑрӑлса пёвден пурӑнса fc-  
мелле пулнӑ; ҫамрйкранах вӑл пурӑнӑҫ йёрки 
Ҫинт>ен шухӑшласа иртёрнё; нурӑпӑҫӑн хурапа- 
шуррине пблекеп пулнӑ. Мён пё'&ёккёренех 
Александрии Новгород халӑхё ирёке тухса
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усалланса кайняне курса ӳсмелле пулиӑ Нов
город ҫыннисем шухӑ ҫынсем пулпӑ: вёсем
князсем хутнине те итлеми пулнӑ. Мён пур 
ёҫе хӑйсем туса тьггса тӑрасгаӑн иулнӑ. Мён 
пур тӑвас ёҫе вёсем пухура канашласа тунӑ. 
Хӑпт-хӑш т,ух пухура халӑх пбр пёрпипе 
килётптереймееёр икке уйӑрӑлнӑ; ҫавӑн пек 
^ух вёсем, шухӑскерсем, т,ас-т,асах ҫапӑҫма 
пикеннё. ҪапЗҫса пёр-пёрно вёлере пуҫласап 
вара apxienocKoir священниксемпе турӑшсем 
илсе пырса ӳкёглесе аран 'р р н ӑ .  Вёсом кия- 
збсене хӑйсеее тршер пурйнма вёрентнёшён 
темиҫе хут хӑвала-хӑвала йанӑ. Александр 
Ярославич апппёне Ярослав Всеволодовича 
кӑра ҫилёрен, хӑйсене итлементен темиҫе хут 
Новгородран хӑваласа йаиӑ- J 228-мёш ҫулта 
Ярослав Всеволодович халйх хӑйне итлемен
тен ҫиленсе ҫамрӑк атргсене Оеодорпа Але
ксандра хӑварса Новгородран Переяславле 
кайнӑ Княз кайсанах халӑх пӑлхана пуҫ- 
ланӑ-

1228-мӗш ҫулта Новгород ҫёрёнт^е кёр 
пит йёпе пулнӑ. Кайранхи Спасран пуҫласа 
хёллехи М икуладан  пёр т,арӑнмасӑр йалан



ҫумӑр ҫуьӑ; ҫав хушӑра пёр уйар кун та 
пулман. Утӑ-тырӑ пбр пуҫтармасӑр хирех 
тӑрса йулнӑ. Кёр йёпе тӑрса тырӑ-пулӑ хире 
кайпине халӑх, кам ҫылӑхбсемшён те пулсан 
Турӑ ппре хён-хур кӑтартат пулб, тесе пал- 
хана пуҫланӑ. Новгородра ун т,ух apxienn- 
скоира Apceuif! ларнӑ- „Арсешй князя укҫа 
mipea apxienncaona тивёҫсёр кёрсе Турра 
ҫилентериӗ, халё ёнтё уеӑн ҫшӑхёеелптён 
пире Турӑ аеаплантарат“ , тесе ӑна айӑпла 
пуҫланӑ. Пётём пуху пӑлханса унӑи ҫур^ё 
пагне ӑпа тытсӑ илме кайнӑ- ApxienncKon 
Арсешй т>иркёве тарса питапнӑ- Апа т,иркӳре 
тупса йӑлт хёнесе пӗтернё; аран-арап вилём- 
рен хӑтӑлса йулнӑ. Ун хыҫҫӑи княз майлӑ 
ытти ҫынсене те тапӑнастӑн пулнӑ. Пит хытӑ 
ҫапӑҫиӑ нулёт,т,ёҫ, аит,ах шӑп Микула куиё 
пӗтбм хулана шнв тулса Волхов ппзвё урлӑ 
тунӑ кёпсре ҫёмӗрсе илсе кайнӑ.

Новгород Волхов шывин икб айаккив^е 
ларнӑ; вбсем йонпе йен йалан вӑрҫйлӑ пурӑннӑ.

Кёпере шыв илсе кайса тепёр йеиее каҫ- 
ма ҫуккипе вёсем пӑлханма т>арӑннӑ-
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Ҫав ёҫсем хыҫҫӑн вёсем княз патне ҫапла 
калама йапӑ: яесё нирӗн пата килсе пурӑи, 
ант,ах пире авалхи Мласене тума ан т,ар, 
т,арас-тӑвас пулсан есё пирён княз мар, ху 
пёлсе ху пурӑн“, тенё- Ҫав сӑмахсем хыҫҫӑн 
княз хӑй килме мар хӑйён ывӑлёсеие те 0 ео- 
дорпа Александра хёл варринт,ех хӑй патне 
илсе кайнӑ. Ҫавӑнтан халӑх кеяз хӑйсем ҫи- 
не хытӑ ҫиленнине пёлвё-. Тепёр кунне вёсем 
пуху пуҫтарнӑ. „Кеяз пирён ҫине ҫиленсе 
кайрё; вӑл пире кирлё мар, атӑр хамӑр вал- 
ли урӑх княз суйлар!" тесе кӑшкӑра пуҫланӑ. 
Черниговри Михаил Всеволодовича хӑйсем 
валли князя суйласа хунӑ; ант,ах вӑл князра 
пумайах лараймап. Ун хыҫҫӑн халӑх ёлёкхи 
пекех пӑлхапа пуҫланй. Пёр-пёрве ҫисе йарас- 
са ҫитнё. Ярослав Всеволодовича каллах хай- 
сем патне ^ёне пуҫланӑ. Княз вёсем т,ённине 
илтсен декабрён ЗО-мёш кунёп^е 1230 ҫулта 
Новгорода вина. Ант,ах вӑл унта икё ернене 
йахӑн пурӑнса хӑйёи ывӑлёсене веодорпа 
Александра хӑварса, каллах Переяславле кай- 
нӑ. Вӑл кайсассӑнах Новгородра инкек ҫнне 
инкек тухса пынӑ. Вёсем ку|»нӑ инкексене



никама та курма Тура ан пуртбр. веодорпа 
Александр ҫав инкексене пурее те курса тӑнӑ.

Хуйхӑ курса ӳсекен ҫын пурӑнӑҫ йбркине 
вбренет, пурӑнӑҫа пблекен пулат: пурӑнӑҫ вал 
савӑнӑҫлӑ пӑраҫеик мар, вал асаппа иртекен
бмбр  Ҫынна мбеле то пулин хуйхӑ пулсан,
унӑн мӑн кӑмӑллӑхб пбтет. Ҫав инкексене 
курнӑ вӑхӑтра Новгород халӑхб те блбк пбр- 
пёрне кураймасӑр тӑракапскерсем нбрне-пбрн 
йуратса пулӑтпакан пулиӑ.

Халӑх асапланнине курса св. Александр 
ҫамрӑк пулсан та ӑна пулӑшма тӑрӑшиӑ. Вӑл 
тӑлӑхсене, ҫук ҫынсене нумай пулӑтнӑ. Ни
кам та ун патбн^ен пушӑ тухман.

Кёркунне кбр пит сивб килнипе Новго
род ҫыннисен акпӑ уҫӑмбсем пур те шӑнеа 
пӑсӑлса нбтнб- Тырӑ хакё ӳснбрен f cce  пынӑ; 
кайарахпа ппхӑҫан пулман хака ҫитнб: нӑ^б 
тӑватӑ тенкб пулиӑ. Урӑх ҫбртен илме ниҫтан 
та май пулман, мбшбн тесен вӑл выҫлӑх 1иев- 
рен пуҫне пур ҫбрте те пулнӑ. Тырӑ тупма 
ҫуккиис вбсем малтаы: мӑк, ҫӑкапа ӑвӑс хун- 
пи, икел ҫикелесе пурӑннӑ; вбсем ибтсен: лаша
ашб, йытӑ ашб, кушак ani6 ҫнйе пуҫланӑ.

2*
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Кайарахпа вал та нётнё. Выҫӑпа кувсерен 
калама та ҫук ҫын вилвё. Темён т,ухлё пытар- 
ман вилесем урам тӑрӑх ӑҫта ҫитвӗ унта 
йӑваланса выртнӑ- Ҫав выртакан вилесене, 
ҫамрӑк а^асене выҫӑхнӑ йытӑсем тӑпӑлгар- 
вине курса: калӑм т,ёри хуҫӗлмӗ, кам йёмссёр 
тДгё!? Выҫӑпа кавсӑлиӑ агашё-амӑшёсем йенле 
те пулсан ҫӑккӑр тупса т,ёрисене лӑнланта- 
расшӑм хайсевён ат>исенех сута-сута йанӑ. 
Иута пулӑшма лар ашшё-амӑшё хӑй a y i -пӑ- 
^итиён те пӗр ҫӑвар ҫӑккӑрне хёрхевнё. 
Ашшё-амӑи1ёсел ат,исем выҫӑпа асапланса 
внлнине нимёв пёлмесёр ухмах пек пӑхса тӑ- 
вӑ---- Выҫӑпа кавсӑлиӑскерсем ӑсрам кайса 
вилвё ҫывсене ҫийе нуҫлаиӑ; хӑшё-хЗшё^ёрё 
ҫпнсевех тапӑнса пуса-вуса ҫйнё. 1)ёрё ҫын- 
сенех пусса ҫийекеисене ыттисем те апла ан 
туЪЪ^р тесе вутпа ҫунтарнӑ, ҫака-ҫака вё- 
лермё,— аит,ах выҫӑва автӑхвӑскерссм вимёне 
те пӑхман; кирек мён туса та ^арма май пул- 
ман. Пёр-пёрив ҫнмиве вӑрламӑ; ӑдтам та 
пулсан ҫпме тунаймӑиӑрши тесе пёр-нёрин 
ҫурт,ёсене ҫунтара-ҫумтара йанӑ. Кӑшт ҫимел- 
ли йапалашӑнах пёрне-пёри вёлере-вёлере
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пӑрахнӑ. Ҫапла пёр-пёрин ҫуртие вут тёрт- 
пипо 1231-мёш ҫулта Новгородра темён тёрлё 
вӑйлӑ вут тухнӑ. Хулана йӑлтах вут хыиса 
илнё; пётём хула вут ҫулӑмёпе йалкӑшвӑ. 
Выҫӑпа вилмесёр йулвӑ ҫипсем хӑтё-хӑш ё 
вутпа ҫунса кайнӑ, хӑшё-хӑшӗ вутрав тарса 
В1ыва путса вилнё- Новгород вётӗмпех пётсо 
ҫитвё!...

Новгород халӑхб ку хуйхӑсент^в пуҫне 
тата урӑх хуйхӑсем те вит нумай курнӑ. Тата 
вёсепе вимё^сем аптӑрата пуҫлавӑ.

Мён-мён кӑна курмав вӑл вӑхӑтра Нов- 
городри ҫамрӑк князсем водориа Александр?

Новгород курнӑ асапсем Новгород ҫын' 
нисене хӑйсем ҫшӑхёсем пвркв ҫнтвё. Ун 
т,ухвехи пурӑнӑҫ ҫинт>ен ҫыракаи ҫын (лЬто- 
нисец) калаВ „вӑл асаисене пурне те пире 
Турӑ хамӑр айӑпсемшёвех кӑтартрё: епир
йёркесёр ёҫсем тупӑшӑн, пёр-пёрне курайман- 
гаӑн, пёр-пёринне хапсӑинӑшӑв, итлемеишён, 
тупа тунине тдшер тытса тӑмаишӑн!" тет.

Ярослав Всеволодович Новгород ҫёрне 
нимё^сем тапӑинине илтсеиех халӑх хӑйне 
кураймаеЛ’ пулсан та, ӑна ҫплле хумасӑр Пе-
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реяславлте ҫар пухса вёсене пулӑшма кайнӑ. 
Вал Новгород ҫынниеемпе пёрле 1235 ҫулта 
иимёт>сене ҫёнтерсе вёсепёе хулисене ҫёмёре- 
ҫӗмёре пётерыё. Нимёт,сем хӑраса унтан ки- 
лётпӳ ыйта пуҫланӑ Княз вёсемпе хӑйне 
кирлё пек килёптыё. Ярослав Всеволодович 
тата ҫав ҫулах Литовцысепе ҫёнтерсе вырӑс- 
сене ҫаратса Qfpecpen т>арнӑ. Ҫав вӑрҫӑсем 
хыҫҫӑн вӑл Новгорода пит ^аплӑ пырса кёнб. 
Халӑх хӑйссне тӑпшансен^ен хӑтарнӑгпӑн 
ӑпа савӑпса хирёҫ тухса илнё. Княз Новго
рода пырсанах ӑиа кураймансем ун ҫинт,ен 
ыттисене елекле-елекле панӑ; ан^ах вёсенён 
елекне пӑхмасӑр нумайётпё ун йенне ҫавӑрӑп- 
нӑ. Ҫав вӑрҫӑсем хгаҫҫӑн пёр ҫула йахӑн 
иртссн Ярослав Всеволодович 1230 ҫулта 
Новгородран Клева князя кёме кайнӑ. Хӑй 
вырӑпне Новгородра ывӑлне Александра кня
зя лӑртса хӑварнӑ. Александр уп ^ухне вун- 
ҫит,ё ҫулта пулпӑ. Александр Новгородра икё 
вут хушпшнТ)0 пурӑннӑ пек пурӑпнӑ: пёр
майбн^ен ашптё пагшалӑх ёҫёсене хӑйне кирлё 
пек тутарасшӑн пулнӑ, тспёр йент>ен ирёке 
тухнӑ, халӑх хӑйсенён кӑмӑлне кайнӑ нек тӑ-
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васгиӑн пулнӑ- Ашшӗ сӑмахве итлесен, халӑх 
ҫиленнё, халӑх сӑмахне тусан, ашшё сӑма- 
хёнт,ен тухса ӑна ҫилентермелле пулнӑ,—ан- 
т,ах Александр ашшёне те йуранӑ, халӑха та 
ҫилеитермен. Новгородри халӑх темён тёрлё 
усал пулсан та нихӑҫан та Александра хирёҫ 
пыман; ӑна йуратса нтлесе пурӑнвӑ-

Новгородрн киязсент,ен Всеволод Мстн- 
славичран пуҫласа ҫёр ҫула йахӑн, пер княз 
та Новгородра халӑха йураса иилёк ҫултан 
ытла ларайман; Св. Александр унта вунӑ ҫул 
ларнӑ. Вӑл т,аплӑланнӑҫемён ^аплӑланса пынӑ. 
Унӑн т,апё пур ҫёре те сарӑлнӑ. 11ур халӑх 
та йна хӑйсепён князё тӑвасшӑн пулнӑ-

^ӑнахах св. Александр ӑсёпе Соломон 
пек, вайёпе Сампсон нек пулса ҫав йывӑр 
хуйхӑлӑ вӑхатра вырӑс халӑхне нумай усӑ 
кӑтартнӑ; ӑна тёреклё тытса тӑнӑ.

XII.
Хёвел тухӑҫён^ен те хёвел анӑҫён^ен 

те вырӑссем ҫине тёрлё халӑхсем тапӑнса вё- 
сене пётёмпех пётересгпён пулнӑ- Аз1яра Амур 
йатлӑ 111ыв тавратён^е Китай ҫёрёпе йуна-
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шар авалтанах монгол халӑхб пурӑннӑ; вал 
хал й ха вырӑсла „татары, монголы" тенб. 
Тутарсенбн хӑйсенён князб пулпӑ; ӑна вбсем 
хап тенб.

1224 ҫул уммбн тутарсенбн пбр пит 
патгӑр Темучин йатлӑ хан ларнӑ; вбсем ӑна 
Чингис хан тенб; т,ӑвашла вӑл аслӑ хан теин 
пула!1. Ҫав хан малтан Китай ҫбрпе вӑрҫса 
нлнб; унтан Бухара халӑхне ҫбмбрсе тухнӑ; 
Ҫапла темиҫе халӑха ҫбмбре-ҫбмбре вӑл Кас- 
ншсюй тинбс патнех ҫптиб. Ана вал та ҫит- 
мен, тата пётбм тбн^епе туртса илме хапсӑп- 
нӑ. 1223 ҫулта унӑи икб ушкӑн ҫарб Кавказри 
халахсене ҫбнтерсе нлнб. Унган Кавказ тӑвб- 
сем урлӑ каҫса Половцы тийекен халӑха ап- 
тӑрата иуҫланӑ. Половдып кпязб вырӑс кня- 
збнт,ен йӑлӑнса пулӑшу ыйтпӑ. 1224 ҫулта 
Половцыпе вырӑссем пбрле тутарсене (мон- 
голсене) хирбҫ вӑрҫма тухпӑ. Вӑрҫӑ Калка 
тийекен шыв хбррин^е пулнӑ- Тутарссм вы- 
рӑссемие Половцыне йӑлт ҫбмбрсс тӑкнӑ.

Aaiapa тутарсенбн 1227 ҫулта Темучин 
внлпб те аслӑ хана унӑн ывӑлб Угедей кбнб. 
Угедей хӑй пту^бшбсенбн ывӑлбсене кбҫби



-  25 -

хана лартнӑ. Пёр Ш1т,т>6шин ывӑлне Батыя 
вал Яик (Урал) шывёпе Кастйекш  тинёсрен 
хёвел тухӑҫ йент,и ҫёрсене папӑ; тата вырӑс 
Ҫёрпе туртса плмо хуншӑ. Вӑрҫма кайма ӑна 
800.000 ҫар панӑ. Ҫав ҫарпа Батый 1286 
ҫулта К астйекш  тинбспе Урал тӑвӗ хупшшн- 
т>ен тухса Атӑл йеннелле кайнӑ- Ҫарё хыҫҫӑп 
вёҫё-хёрри ҫук выдДх-т>ӗрлӗх хуса пынӑ; ура- 
пасемпе, йуналутсемпе арӑмёсем, атрьпӑт^исем 
кӗшёлтетсе пынӑ. Ҫав тёрлӗ ҫар нумайипе 
Ҫёр ^ётёрепё; ҫын шавланипе, ат,а-пӑт,а йёни- 
пе, вьтл,ӑх-т,ёрлёх макӑрнипе тискор кайӑксем- 
не вёҫен кайӑксем таҫта тара-тара пытапнӑ. 
Тутарсем хӑрушӑ-тискер, ҫынна хёрхенмен 
халӑх пулнӑ. Вёсенёп вӗлерес те варлас шу- 
хӑтп ан^ах пулнӑ. Вёсем ваттипе-ҫамрӑккине, 
арҫыниа-хёр-арӑмне пӑхмасар тшеё пинёпе вё- 
лере-вёлере тӑкеӑ. Тутарсем ҫав тёрло ҫиллес 
Ҫынсем пулнӑ'- пёр-пёр ҫынна тыгкӑна илсен 
ҫиллисене ниҫта шӑнараймасӑр суранланнӑ 
ҫыннӑп йухакан йунне ёҫнё. Атӑл таврашёп- 
т,е пурӑпакан Болгарсем патне ҫитнё те, вб- 
сепӗн хулисене туртса нлсе, ҫьшписене хӑшне 
велерсе тӑкпӑ, хӑшне тыткӑна илнё. Болгар-
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севе парӑнтарсан, тутарсем 1237 ҫулта вӑр- 
мансем виттбр Рязан йеннелле кайнӑ. Рязанри 
княз lOpiil хыпса ҫуннипе нимбн тума та пбл- 
мен. Сисмен те вал, тутарсем Рязане персе 
те ҫитнб- Рязаве илнб т>ух вбсем тембн тбрлб 
усал бҫсем туса пбтернб; ҫынсем асаплавнине, 
тарӑхса йёпине курса вбсем ахӑлтатса кулса 
тӑнӑ; тыткӑна илнб ҫынсене хӑшне хбрес 
ҫумне пӑталанӑ; хӑшив алли-урисене ҫыхса 
тбллемелле выпаса пӑшалпа пере-пере вблер- 
иб; хбр монахсене, т,анлӑ ҫенсенбн хбр-арӑ- 
мбсеве ашшб-амӑшбсем, упӑгакисем умбв^ех 
мӑгпкӑллавӑ (ирбксбрлевб); священвиксене 
ҫунтара-ҫунтара йапй; вбсенбн йунбсемпе ал
таре варласа ҫӳренб. Темиҫе кувт,т>ен ҫапла 
мӑшкӑлласа пусмӑрласа пбтервб. Рязава йӑлт 
салатса тустарса пбтерссн Суздаль йевнелле 
кайпӑ- Суздалпе Москвава та илвб. Увтан 
вара Новгород йеинелле кайнӑ- Вбсем ҫбмбр- 
се тустарса пывиве курса пур те хӑраса т,б- 
тбресе ӳквб, никам нимбн тӑва та пблмен. 
Тутарсем ҫул ҫинт,и хуласемпе йалсене тбпб- 
йбрёпе салатса ҫунтарса пынӑ. Вбсем Новго
род пбр ҫбр ҫухрӑма йахӑн йулсан кайалла



ҫаврӑнса кӑнтӑр. йепнелле кайпӑ. Новгород 
халӑхб тутарсеп^ен ҫӑлӑпса йулсан, ку усал- 
тан пире Турӑ хӑтар^ӗ тесе хёпёртесе Турра 
пит хытӑ тав тувӑ. Тутарсем кайалла кайнӑ 
т,ух каллах ҫул ҫинт,е мён ҫакӑннӑ хуласепе, 
йалсеее пурне те тёпё-йёрёпе тустарса пынӑ. 
Дн4пр шывие сулахай йент,е пёр хула та йул- 
ман. Хёлле 1240 ҫулта тутарсем KieBe те илпб- 
Kieee илсен Benrpiii ҫёрне кайнӑ, ант,ах ун
та вёсене вырӑс ҫбрёнт,и пек ҫбмбрсе ҫӳреме 
памагг, хӑйсене ҫбнтерсе хӑваласа йанӑ- Б а 
тый кайалла таврӑнса Касшйскш тивёспе 
Атӑл хутшӑннӑ. ҫбре пёр Сарай йатлӑ хула 
лартнӑ та, ҫавӑпта пурӑна пуҫлавӑ. Унӑн 
халӑхб Урал тывён^ен пуҫласа Дунай шьшб 
патне сититданех сарӑлнӑ. Ҫавӑнга вара ту
тарсенбн патшалӑхб пуҫланса кайиӑ. Патпта- 
лӑхне вбсем Золотая орда (урӑх тёрлб Кпп- 
чатская орда) тенё. Сарайра хапсем пит т>ап- 
лӑ пурӑна пуҫланӑ- Ҫавӑнтан вара вырӑссем 
тутарсенбн аллпне кбрсе $кнб. Вбсем кула- 
най парса тӑмалла пулнӑ; парайманписеие 
хёнесе асаилавтарса пбтернб. Ҫапла вырӑесем
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тутарсенён аллиндо икё дёр аллй дула йахйн 
(1237— 1480) асапланса пурйнвй.

Ҫав йывйр вйхйтра мён нур вырйс халй- 
хё хуйхйпа дёмёрлнёскер пёр-пёрне йурата- 
кан пулнӑ, пур те пёр шухйшлй пулса ^ӑн 
тӗншён тйрйтакав, пёр Тура дмпе ант,ах ша- 
накан пулей. Вёсем хййсене дитнё пур асап- 
сене те: пире Турӑ хамӑр ҫылӑхӑмӑрсемшёи 
кйтарта4, тесе никама та ӳпкелемесёрех тӳс- 
нё.

Тутарсем Новгород ҫёрён^ен пуҫне пбгём 
вырйс патшалйхне дёмёрсе дунтарса тйкий. 
Елёк ййлтйртатса ларакан хуласем, йалсем 
вырйнне хуп-хура дёр тйрса йулнй; йем-йешёл 
ларакан тырй-пулй вырйнне дитерсе таптаса 
пётернипе кирлё-кирлёмар курйк пере-пере 
тухна. Ҫул тарах вилнё дып выртнй; нидта 
та никам курйнмап: т^ёрё йулнисем пур те 
вйрмана тара-тара питаний. Ҫав пулна асап- 
сен^ен пёр Новгород дёрё кйеа Турй пулйш- 
нипе хйтйлса йулнй. Елёк Турй дёр дине 
шив тулий f>yx дйлса хаварнй пек Ярослав 
Всеволодовича та ҫемйи мёнёпе дав пулей 
асапсент,ен вырйс патшалйхёшён дйлса хй-



варнӑ. Тутарсем патпталӑха тустарса кайнӑ 
xuqqS.h, каллах халӑха ура ҫине тӑратма 
Ярослав Всеволодович пек ёҫе нёлекен ӑслӑ 
ҫган кирлё пулнӑ,— ҫавӑнпа та ӑна Турӑ пур 
пулнӑ инкексеит,ен хӑтарса хӑварпӑ. Ярос
лав Всеволодович хӑй пурӑнӑҫёп^е еумай вы- 
рӑс патшалӑхёптён тӑрӑгпиӑ: вӑл саланнӑ ха- 
лӑха пёр ҫёре пуҫтарнӑ; тутарсемпе килбш- 
терсе пурӑнма пёлиё; темиҫе хуг хан патне 
ҫӳренё; вилессе те унтан килнё т,ух ҫул ҫин- 
т,ех вилнё; ӑна тутарсем наркӑмӑгп парса вё- 
лериё. Вӑл вилни унӑн тӑлӑха йулнӑ семйи- 
гпён, мён пур вырӑс халӑхёшён пит пысӑк 
хуйхӑ иулпӑ. Ант,ах вӑл вӑхӑтра унӑн аслӑ 
ывӑлё Александр ппт т,апа тухса пынӑ; унӑн 
т,апё пур ҫёре те сарӑлнӑ. „Вырӑс патталӑ- 
хёат,е хёрлё хёвел тухрб“, тет уи ҫинт,ен л1>- 
тоиисоц.

I - V .

Тутарсем ҫёмбрсе кайнӑ хыҫҫӑн Новго- 
родри ҫамрӑк княз Александра пурӑнма пит 
йывӑр пулнӑ. Тутарсем ҫёыёрое тӑкни ҫитмен, 
татах урӑх тӑшмансем: гаведсем, нимё^сем,
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литовцысем халӑх вӑйсӑрне кура вӗсене хирёҫ 
тӑра пуҫлавӑ. Ш р  Турӑ ҫине гпанса Унтан 
кӑна пулӑшу ыйтма йулнӑ. Александр Новго
род ҫёрин хёвел анӑҫёнт,и ^икне тӑшмансем 
сасартӑк пырса кёресрен крепӑҫсем тӑва-тӑва 
лартнӑ; вӑрҫӑран хӑраман паттӑр ҫынсем 
нуҫтара пуҫланӑ; ун пек ҫыасем Новгород 
таврашёнт>е пит нумай пулпӑ- Нумай та тӑ- 
малла пулмае: 1240 ҫулта Новгородра швед- 
сем Нева пшвё ҫине килпӗ теиё хыпар илнё. 
г]]ӑнах та тпведсенён ҫар пуҫлӑхё Биргер 
темёи т,ухлё ҫарпа Нева шывё хёррин^е 
тӑнӑ. Вбсем пыпипе илтсен Александр та ҫар 
пуха пуҫланӑ; ан'т,ах унӑп ҫарё шведсем пек 
йышлӑ пулман, вёсент,ен темиҫе хут сахал 
пулнӑ- Александр вӑрҫа тапранса кайас уммён 
Софшскш собора кайса йёре-йёре кёл-туса 
Турӑран нулӑшу ыйтпӑ. „Есё пирён Турӑ^ 
епир Сан ҫине ан^ах шанатпӑр, Есё пире 
пулӑш“, тесе хытӑ Турра кёл-туиӑ. Apxiene- 
скоп Сниридонран пиллёх илнё те трфкӳрен 
тухса пёр ҫёре пухӑнса хатёрленсе тӑнӑ ҫарё 
натне панӑ- Вӑл вёсене каланӑ: „енир сахал- 
лӑн, тӑгпмапсем нит йышлӑн; Турӑ йышлине



курса пулӑпгаасВ кам т |ррине курса пулӑ- 
m af; вёсем нумайин^ен ан хӑрар; пирёнпе 
Тура ! 44 тенё- Вара Александр ҫарне йертсе 
Нева шывё патнелле каина.

Нева тавратён^е Ижора йатлӑ ҫёр пулнӑ; 
унти халӑх Новгород князне пӑхӑнса пурӑннӑ. 
Александр пырсан вёсенён ҫарне хӑй ҫарёпе 
пёрле хутӑштарвӑ. Вӗсенён ҫар пуҫлӑхё Пел- 

■ rycift йатлӑ пулнӑ. Ижора халӑхё суйа тёнпе 
пурӑннӑ пулсан та, Пелгусш Христос тёене 
тытса тӑнӑ; вӑл Турра кёл-туса пурӑнакан 
ҫын пулнй. Александр пыривден вӑл хӑй 
ушкӑнёпе Финсшй залив хёрринт,е ҫёрёпе 
пёр куҫ хувмасӑр шведсем килессе сыхласа 
тӑнӑ. Ҫанталӑк пит уйар лӑпкӑ пулнӑ. Вӑл 
каҫ Пелгуетй ҫёрёпе Турра кёл-тунӑ. Ирхине 
Ҫурӑм пуҫ шурала иуҫласан вӑл тпнёс ҫинт,е 
кимбпе итпсе пыракансене курнӑ; кимё ҫинт,е 
пыракансен^ен икёшё хёрлё тумтирпе ларнӑ; 
вёсент,ен пёри св. Борис, теиёри св. Гл1 .б 
пулиӑ. Унтан сасй илтённё- Борис каланӑ: 
яШӑллӑм ГлЬб! хӑвӑртрах ишме хупг, хамӑр 
тӑванӑмӑр Александра ^асӑрах кайса пулӑ- 
т а р “, тенё. Пелгусш пырсанах ӑна Алексан-

—  31 -



дра каласа кӑтартнӑ. Александр ун ҫинт,ен 
вӑрҫӑ пётизден никама та калама хушман. 
Тепёр кун вырӑссем Турра кёл-тунӑ та гавод- 
семне вӑрҫа пуҫланӑ; вырӑссем сахаллӑн пул- 
сан та пит тӑрӑшса вӑрҫнӑ; Александр ҫавӑн- 
па хӑй те ахал, еалтак пекех ҫ^ренё; хӑйне 
вёлересрен те хӑраман, пуринт,ен мала тухса, 
пурин^ен хытӑ вӑрҫнӑ: вал хёҫёие Биргерён 
пигне пёр тёлтен касса суран тунй. Князи 
кура аттисем те хӑйсене хӑйсем хёрхенмесёр 
варҫнӑ- Вӑрҫсан-вӑрҫсан князён пёр Савва 
йатлӑ ҫамрӑк т,ури Биргер туатӑрин йуписене 
касса татнӑ та, т,атӑр ҫавӑнтах итёлсе аннӑ; 
вӑл туатӑр пит илемлё, ылттӑн тӑрӑлӑ пулнӑ, 
таҫтан айакран йӑлтӑртатса ларп&. Вӑл ишёлсе 
аннине курсанах гпведсем пур те пӑрахса кайал- 
ла тара пуҫланӑ. Вырӑссем вӗсене хӑваласа 
ҫитсе нумайёптне вёлерсе пётернё, нумайёпгне 
тгаткӑна илнё. Ҫав вйрҫӑра, шведсемтемёп т,ух- 
Лён пётнё; йулашки ҫарё те ҫёрлё аран тарса 
хӑтӑлнӑ- Вӑрҫӑ т,арӑнсан тенёр кунне Ижора 
шывин тепёр йеи^е тембн т,ухлё тӑшмансенён 
виллисене курнӑ; вӑл айаккине никам га каҫман;
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Ҫавна курсан вёсем пётёмпех тӗлёвсе кайнӑ. 
Вара хӑйсене Турӑ пулӑншиве ӑнла^а илвё. 
Вӑрҫӑран тавӑрӑннӑ т,ух вётём Новгород 
халӑхё хёпёртесе Александра хирёҫ тухса 
илнё. Александр иурянт,ем малтан т,иркёве 
кайса Турра пит хытӑ тав-тунӑ. Шведсене 
ҫапла Нева птывё хёррпнт,е ҫёнтернёрен Але
ксандра „Нев«ий“ тесе хушамат паиӑ- Вӑл 
вӑрҫӑ 1240 ҫулта ]’юлӗн 15 кунёнт,е пулнӑ- 

Ҫав вӑрҫӑ хыҫҫӑн Александр пит т,апа 
тухнӑ- Ҫавӑнтан кайран пётём вырае халӑхб 
ӑна йуратса ун ҫиве шанса тЯра пуҫланӑ.

•V .

Св. Александр патгаалӑхшӑн ан^ах мар,
т,ӑн тёншён те пит нумай тӑрӑшнӑ. Шведсене
Ҫёнтериё хыҫҫӑн нумай та тӑман вырӑс ха-
лӑхне тата нимё^сем аптӑрата пуҫланӑ. Вёсем
пётбм вырӑс халӑхне урӑх тёне (католик тён-
не) кӳртесшёп нулнӑ- Нимёт,сем малтан Псков
ёрне ҫёмбрсе тухнӑ, унтан Новгород йеннелле

Ҫывӑхарса пынӑ. Александр ҫавна илтсенех
каллах ҫар пуҫтара пуҫланӑ. Ан^ах Новго-
родра ҫар сахал пулнӑ, — ҫавӑнпа вӑл суздаль

з
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ҫёрне а пп:ё патне пулӑшу ыйтма кайнӑ- Аш- 
птё вӑл ойтнине итлесе ҫар парса йанӑ. Але
ксандр ашшё панӑ ҫарне йертсе кайаллах 
Новгорода тавӑрӑннӑ- гр н  тёне тытса тара
кан княз йаланхи пекех вӑрҫа тапранас ум- 
мён Со<|пйскш собора кайса т,унтан—вартан 
Турра кёл-туеа Унтан пулӑшу ыйтнӑ; унтан 
вара Пскова пиракан пур ҫулсем ҫине те 
ҫареем гӑрата-тӑрата тухна. Нимё^сем вӑрҫа 
кайасси снижен тдшер шухӑшласа та ёлкёрей- 
мен, Александр ҫарёпе Пскова хупйрласа та 
плнё. Пёр вӑрсӑсӑрах хулана нимё^сен^ен 
хӑтарнӑ; вёсееён пуҫлӑхёсене нумайёшне сӑн- 
’Т,арласа Новгорода йанӑ. Пскова тӑтманеен- 
§ен йӑлтах тасатнӑ. Унтан Александр хӑйён 
ҫарёпе нимӗт>сен ҫёрне кайса хулисенс, йалб- 
еене тустарса ҫӳре пуҫланӑ; нимёт>еем сисмен 
т,ух, сасартӑк тапӑнеа темён т^ухлё ҫын вёлерсе 
иётернё.

НимёЕ)Сем Пскова илнине илтсен аҫа пек 
ҫиҫём пек ҫиленсе ҫитнё- Пур ҫёрте те ҫар 
пуҫгара нуҫлапӑ- Пёр саманрах темён т,ухлё 
ҫар пухӑнса тӑпӑ. Нимӗт,сем вырӑссенён ҫарне 
нётёмпех пбтерее тӑкасшӑн нулнӑ. „Afap



вырӑссенён князне Александра пётерер, ӑна 
^ӗррён тыткӑна илер!“ тесе мухтанса кӑга- 
кӑра пуҫланӑ. Нимё^сем хӑйсене ҫёнтересси 
Ҫип^ен птухӑша та илмен, мёгпён тесен пит 
нумайӑн пулнӑ. Вёсенён ҫарпе кам кураканни 
хӑраса т,ётёресе |кнё. Аит^ах Турӑ ҫине шан- 
нипе Нева ншвё ҫин^е ҫёнтерекен ҫар пуҫ- 
лӑхё ҫапах та хӑраса ӳкмен- Св. Александр 
вӑрҫӑ. хытӑ тапранас уммён каллах Псковрн 
'р р к ёве  кайса Турра кёл-туса т,унне пусарнӑ; 
унтан священниксен^ен пиллёх илнё те тӑпт- 
мансене хирёҫ тухнӑ. Хёлле пулнӑ- Алекеан- 
дрӑн малтан пыракан ҫарёсем тӑшмансем ӑҫ- 
тан пынине сыхласа йёрлесе пынӑ. Вырӑссе- 
нён пё^ёкҫё ҫарё тӑшмансенён ^ӑн пысӑк 
ҫарё ҫине пырса тёкёнвё- Ниме^сем вёсене 
пётӗмпех тустарса тӑкнӑ: хӑшне вёлернё,
хӑшие титкӑна илнё; тарса хӑтӑлнисем т,ас&- 
рах Александр патне кайса хӑйсенён хуйхи 
ҫип^ен каласа кӑтартнӑ. Ннмё^сем ку ҫён- 
тернё ҫара вырӑссенён т,н пьгсӑк ҫарё пулё, 
тесе хёпёртесе Псков йеннелле кайнӑ. Вёсем 
Чудское тийекен кӳлёпе нӑр тӑрах пынӑ. 
Вырӑссенён малтапхи ҫарёссм йалан кайалла
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т>цкса пыпӑ; дав вӑхӑтра Новгородран Але
ксандр патне дёнёрен дёвё ҫар пырса тӑнӑ- 
Вырӑссевён пысӑк дарё „Ҫӑхан т>улё“ тийекен 
дамкара „ Чудское “ тийекен кӳлёрен Псковское 
кӳллине ҫавӑрӑвнӑ дӗрте пулнӑ. Александр 
дав ҫамкаран нимёт>сенён дарёсем ӑҫтан йепле 
пынине т,иперрён пӑхса тӑнӑ. Ун умёнт,е, 
дур дёр йеннелле темён сарлакёш Чудское 
тийекеп кӳлё нулнӑ. Ҫав кӳлёпе нӑр тӑрӑх 
тадтан айакран хёҫ-сӑшшсемпе йӑлгӑртатарса 
кёпёрленсе нимё1 ,сеиён дарёсем килнё. Ҫавна 
курсап Александр мён-мён гпухӑшламан-ши!?... 
Вӑл аллисене дӳлелле ҫёклесе хыттӑн кӑш- 
кӑрса каланӑ: „Ей Турӑ, ҫак хӑйне хӑй асла 
хуракан тӑшманпа вӑрҫакаи вӑрда Ху сут ту! 
Елёк авал ман асатте Ярослав Ылханлӑ Свя- 
тополка дёнтернё пек, вёсене дёнтерме вӑй- 
-хӑват пар, пулӑпт! Ей Турӑ, мана ан иӑрах: 
Ху аллу хӑватне кӑтарт!...“ тенё. Алексавдра 
хирёҫ хӑйне йёри-тавра хупӑрласа тӑракан 
пырӑс дарё кӑшкӑрса каланӑ: „ой пирён
т,унтан йуратнӑ княз! Вӑхӑт дитрё; епир пур- 
сӑмёр та саншӑн тӑрӑШса пуҫӑмӑрсене хума 
хатёр!“ тенё. Ҫапла пур те пёр шухӑшлӑ
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пулса вӑрҫма кӑна хатбрлепсе кбтсе тӑнӑ- 
Пбрре те хӑрасси-тӑвасси пулман.

1242 ҫулта апрЬлбн 5 купбн^е, шӑмат 
кун, хбвел тухас уммбн ҫарӑпа ҫар хире 
хирбҫ пулнӑ. Нимб^сем хӑрутпӑ нумайӑн пулнӑ: 
вбсем вырӑссене йӑлт ту раса тӑкма пултарнӑ, 
ан^ах тусса’ицраканскерсем вырӑссеие курса- 
нах тбрлб йеннелле салана иуҫлаеӑ. Алексан- 
дрӑе ҫарб x f ме пек вбр тусмасӑр малтан мала 
ҫбмбрсе пынӑ. Ҫапла вырӑссем йӑлт ҫбмбрсе 
урам пек туса урлӑ тухса кайеӑ, ант,ах апла 
тухса кайма вбсене пит йглвӑр пулвӑ: нимбт,- 
сем тбрлб йеит,ен вбсем ҫпне пыра-пыра кбнб, 
вырӑҫсем вбсеме касса хирсе пынӑ. Нимб&се- 
нбн ҫавӑнта хисепсбр ҫин пбтпб. Вбсем вы- 
рӑссем ҫав тбрлб хӑрамасӑр ҫбмбрсе иынине 
курса хӑраса |киб- Александр Ярославич 
ҫавна кӑна кбтсо тӑнй: ҫавӑнтах вӑл хӑйбп 
суйланӑ ҫарбпо ҫил пек тӑшмаисем йбрн тавра 
ҫавӑрӑнса вбсем нбр кбтмен ҫбртен персе те 
ҫитпб- НимбТ(Сем ҫавна курсап шартах снксе 
нимбч тума та пблмен. Ҫавӑнта тембн тбрлб 
вӑрҫӑ пуҫланса кайнӑ; хбҫпе хбҫ, сӑнӑпа сӑ- 
ы& хмре хирбҫ тӑнӑ; хб<2-сӑн& сассн кӑна



илтӗннё; ҫын нумайипе тДтаймасӑр пӑр ҫурӑла 
-ҫурёла анса темён т>ухлё ҫын гаыва кайса 
вилнё; х ӑтн е  хёҫпе касыӑ, хӑптае сӑнӑпа 
^икнё. Касӑлнӑ-тджённб, шыва путакан ҫыи- 
сем кӑшкӑрнипе, вбсем уласа йенипе пӗтӗж 
кӳлӗ т,ётёресе ҫёмӗрлсе тӑнӑ. Пётём пӑр 
хёп-хёрлё йун пулнӑ. Нимёт,сем каҫпа халтан 
кайса тарма тытӑннӑ: вырӑссем вёсене хыҫал- 
таы ҫитсе вёлерсе пынӑ. Пётӗм кӳлё пёр ҫит>ё 
ҫухрӑм тӑрпгёне ҫара вилнӗ ҫын кӑна пулнӑ 
темён т,ухлё х,аплӑ ҫар пуҫлӑхёсем пётнӗ, 
темён туухлён т,ёрёле тыткӑна лекнё,— ҫав 
тёрлё ^аплӑ вӑйлӑ ҫар йӑлт тусеа вилсе 
пётнӗ. Ҫав вЯрҫа пӑр ҫинт,е вӑрҫпӑран вырӑс- 
ла „Ледовое побоище" теҫҫё; ^йвашла вӑл 
„пӑр ҫинт,е вӑрҫни“ тени пула4. Вӑл вӑрҫӑ 
1242 ҫулта пулнӑ.

Ҫав вӑрҫӑран ҫӗнтерсе тавӑрӑнвӑ ^ух 
пётём Псков халӑхё праҫш к тумтйрриеене 
тӑхӑпса Александр Ярославича илме хирёҫ 
тухнӑ. Малтан священниксем хаклӑ йышгпи 
ои.засем тӑхЗнса хӗрессем, турӑшсем йӑтса 
панӑ. Вёсене хирёҫ патгпалӑха, 'ьӑн тёне 
сыхласа тӑракан Александр йуналутпа пйпӑ;
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уипа йунаптар тнткӑна илнё 50 т,аплӑ ҫынсене 
илсе пыеӑ; вёсен хыҫҫӑн ҫар пыпӑ; ҫар хыҫ- 
ҫйн урӑх тыткӑна илнё ҫынсене илсе пынӑ. 
Пётӗм халӑх хёпёртесе ҫёмёрёлнӗ, пур те 
Турӑпа Унӑн т,ури Александра аслӑласа 
мухтанӑ.

„Ей Тура, ёлёк авал йӑвага Давида йут 
халӑха ҫёнтерме пулӑптнӑ пек, ху ^уру Але
ксандра Пскова тӑтмансен аллин^ен хӑтарма 
иулӑшрӑн; ёлёк Тисус Навин 1ерихона нлпё 
т>ух асла тухнӑ пек, пирён аслӑ князя Але
ксандра т,апа кӑлартӑн! Ннмёт,сем: „акӑ аслӑ 
князя йлер те пётём вырӑс патшалӑхне тус- 
тарар", тенӗ, „ан^ах Турӑ пулӑшнипе хӑйсе- 
мех тусса пётмелле нулвӑ!“ тенё. Унтан Але
ксандр лашп ҫин^ен анса пуҫҫапса хёрессене, 
турӑшсене ^уп-туса священннксен^ен пиллёх 
илсеи, пётём халӑх хёпёртесе кӑшкёрас вы- 
рӑнне т,ёрисем хуҫӑлеиие йӗрсе йанӑ- Але
ксандр тӑшмансене ҫёнтернипе пӗрре те мӑн 
кӑмӑллӑ пулман: епё Турӑ пулйшаипе ҫёнтер- 
тём тесе Аеа ан^ах асӑнса тав тунӑ. Але
ксандр Ярославич хулана кёрсенех т>ӑн мал- 
тап '])ӑн Виҫ-Ипостаслё Турра асӑнса тунӑ
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^иркёве кайса Турра хййне пулӑшнӑшан тав- 
туса кбл-туна.

Псков халӑхб тӑшмансене ҫбнтернине 
асӑнса темиҫе кун савӑпса ираҫнмк тунӑ. 
Александр вбсемпе пӑртак савӑнсан Новгоро
да кайнӑ.

V I .

Нимёт,сене пӑр ҫин^е ҫёнтернё хыҫҫӑпах 
вырӑссене тата Литовецсем аптӑрата пуҫлаеӑ- 
Александр ӑпа илтсен хӑраса хавшаса ӳкмен, 
мёшён тесен вӑл вӑрҫӑран вӑрҫа ҫӳресе хытса 
хӑрами пулса ҫитнб. Ҫ-ула 1242 ҫулта литов- 
дысем вырӑс ҫбрёпт,е ҫбмёрсе ҫӳренине илт- 
сенех, Александр хӑпӑл-хапӑл ҫар пуҫтарса 
вёсепе хирёҫ кайнӑ- Вырӑссем сахаллӑн пул- 
сан та пбрре кайса литовецсенбн ҫи^б ҫарне 
нбтерсе килнё. Литовецсемпе вӑрҫнӑ хыҫҫӑн 
Александр Ярославич икб ҫула йахӑн Новго- 
родра пёр вӑрҫӑсӑр пурӑннӑ; ант,ах вӑл вӑ- 
хӑтра унӑн пит пысӑк хуйхӑ пулиӑ: 1244 
ҫулта Новгородра унӑн амӑшё Оеодосш и илнб. 
Александр вӑл вилнбшён пит йбнё, ант>ах 
амӑшин т»унё леш тбн^ере гарӑ ҫбре варӑнаҫ-

-  40 -



-  41 -

пиие гпухӑтпласа йёресрен лӑпланнӑ, мёшён 
тесен 0 еодос1я хӑй ёмёрёнт,е темён т^ухлё 
ҫынна ырӑ тунӑ. Вилес уммён 0eoдociя монахи- 
еянакёнё. Монахиняна кёрсен ӑна Евфросншя 
йатлӑ хунӑ (пур монаха кёрекеп ҫыпсене те 
йат,ёеене улӑштареа урӑх йат параҫҫё).

1245 ҫулта Александр каллах литовецсене 
ҫёнтернё. Ҫапла тӑшмансене ҫёнтере-ҫёнтере 
вӑл вырйс патшалӑхне мухтава кӑларнӑ; 
тӑошансем унтан хӑраса тӑракан пулнӑ.

Ҫав вйрҫӑсем хыҫҫӑн Александр пит ас -‘ 
лӑ мухтава тухнӑ; унӑн йат>ё пётём тёнт,ене 
сарӑлнӑ; пур те ун ҫинт,ен пёлсе тӑнӑ; ӑслй, 
ҫынсем ӑна курса унпа калаҫастӑн пулнӑ.

■VIX.♦
Тутарсем Новгорода вӑрҫса илмеи пулсан 

та, Александрӑн ытти киязсемпе пёрле вёсене 
итлесе пӑхӑпса пурӑпмаллӑ пулнӑ; вӑл тутар- 
сене хирёҫтерсе халӑха сӑтӑр тутарастӑн 
пулман, мётён тесен вёсем пит йышлӑ пулнӑ; 
вырӑссем ун ^ух нат,арланса сахалланса йул- 
нӑ,--ҫавӑнпа вӑл йепле те пулпн тутареемпе 
тӳрё пурйнасшӑп пулнӑ. Тутарсемпе килёш-
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терсе пурӑнса хамар щӑп mine хыта тытса 
пуринам тесе кӑмӑл тунӑ Александр Нсвскш.

Батый ун патпе пёрре ак ҫапла каласа 
йанӑ: „Турӑ мама нумай ҫынсене ҫёнтерсе
пӑхӑнтарса тӑма па^ё, есё пё1 >т,ен мана иӑ- 
хӑнса тӑрасшӑн мари-ха? Патпталӑху ху ал- 
лӑнта йултӑр тесен, мана килсе пуҫҫап“ , те
нё. Ҫавна илтеенех Александр кут,ъенеҫсем, 
парнесем илсеБатый патне кайнӑ. Александр 
кайман пулсан, Батый ун ҫине ҫиленсе, хӑйён 
мён пур ҫарне нухса, (унӑн (ЮО пин ҫар пул- 
нӑ) пётём Новгород ҫёрне, тата урӑх ҫёрсене 
те тустарса пӑрахиӑ пулёт>т,ё. Александр 
хӑйён ҫарёпе кӑна вёсене хирёҫ тӑрса нимёв 
тума та пултарайман, ытти князсем пулӑгаасса 
шант,ӑк пулман, мёшён «тесен вёсем харпӑр 
хӑйшёп ан^ах тӑрӑшнӑ; хӑй халӑха аван 
пултӑр тесе никам та нимён те шухӑтламан. 
Александр ҫемйине, хӑйне хёрхенмесёр йепле 
те пулсан хан ҫиллине ҫавӑрса вырӑс халӑх- 
ие ҫӑлас тесе Батый патне кайнӑ- Батый 
Атӑл хёрринт,е пурӑннӑ; ҫурт>ё калама ҫук 
т,аплӑ иулнӑ. Хӑй натёи&е 600 пин ҫар ҫынни, 
160 иин тутар, 450 пин Христоса ёненекен
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халӑхпа урӑх халӑх пулпӑ.
Хан патне илсе пырпт^ен малтаа пур 

князеене те вут урлӑ каҫма, хӑйсенён кёлет- 
кисене пуҫҫапма хутнӑ. Александр Яросла
вина та ҫапла тума хуптнӑ. ' р н  тёне тытса та
ракан аслӑ княз Александр каланӑ: „епё пёр 
^ӑн Турра ант,ах пуҫҫапса пурӑнатӑп, Вӑл 
пёлётпе Ҫёре, мён пур йапаласене пурне те 
пултарнӑ, еснр алӑпа тунӑ кёлеткесене пуҫ- 
Ҫапаймастӑп", тенё. Ҫапла каланине илтсен 
тутарсем щӑлтах тёлёнсе кайиӑ. Хӑшё-хӑшо 
ҫилепнипе „вёлерес ӑна, вёлерес“ ! тесе кӑш- 
кӑра пуҫланӑ. Ватыйа ҫывӑх ҫыпсем Але
ксандр ҫин^ен. калама кайнӑ. Пур те Ватый 
<5HiiT,eii: Александр уммён Ватый пагне килнё 
Михаила вёлернӗ пек вёлерме хушса flapaf 
нулё тесе кӗтсе тӑнӑ. Унтдан те нулман, хан 
йанӑ сынсем: „Александра an асаплантарӑр“ 
лесе калама та пынӑ. Ҫавна илтсен пур те 
йӑлтах тёлёнсе кайнӑ; ҫиллисене гаӑнарай- 
мапнипе нимён тума пёлмеи. Александра ҫа- 
вӑнтах Ватый патне илсе кайпӑ. Батый Але
ксандра куреан тӗлёнсех кайнӑ: ун пек лайӑх 
ҫын вӑл нихӑҫан та курман. „^ӑнахах есб
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ӑсупа та, илем^пе те пур князсент,ен те аслӑ 
княз!" тенё. Вӑл хӑйне пуҫҫапнйне куреан 
йеррипен кулса йанӑ. Александр Ватыйе ка
лана: „паппа, епб сана пуҫҫапатӑп, Турӑ са
на патгаалӑх пат,ё, сана мухтава кӑлар^ё, 
алӑпа тунӑ йапаласене пуҫҫапаймастӑп, мёшён 
тесен епё пёр Турра ан^ах бненетёп, А на 
ан^ах пуҫҫапса тӑратӑп", тенё. Ватыӑ темёи^- 
^ен пёр т,ёнмесёр ун ҫине пӑхса тёлёнсе тӑ- 
ii ӑ, унтан хӑй йёри-тавра тӑракан ҫыпсем 
йепнелле ҫавӑрйнса калана: „дан каларёҫ
мана: ку княз пек урӑх княз ҫук", тесе тенё.

Батыйран аслӑ тепёр хан пулнӑ; вал 
Aaiapa пурӑннӑ; пур князсенён те Батыйа 
пуҫҫапсан кайран вал хугпнипе аслӑ хана 
пуҫҫапма Азгяна каймалла пулпӑ. Александр 
Ярославичӑн та ҫав аслӑ хана кайса пуҫҫап- 
малла пулна. Александрпа пёрле аслӑ хан 
патне унӑн тӑванё Андрей те пыиӑ. Аслӑ хан 
Кара-Корум тийекен Амур шывё пуҫланнӑ 
ҫёрте пурӑинӑ. Вӑл Байкал кӳллин тепёр 
йен^е калама ҫук хӑрушй Гоби тийекен иушӑ 
хирте нулнӑ. Князсенён ҫав хана пуҫҫапма 
ҫав тёрлё ипҫе ҫёре пугиӑ хирсем, тусем ур-
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лӑ виҫҫё-тӑватӑ уйӑха йахӑн вймалла пулвӑ- 
Ҫул ҫинт,е вёсем: птӑрӑхне те, сиввине те, 
выҫҫине те пурне те курнӑ: тёлё-тёлёпе тӳс- 
ме ҫук сивё, тёлё-тёлёпе тӳсме ҫук шӑрӑх 
ҫёрсем пулнӑ, тата тёлё-тёлёпе ниҫтан пёр 
тумлам шыв та тупма ҫук вырӑнсем пулнӑ. 
Ҫав тёрлё хӑрушӑ инҫе ҫёре Турӑ ҫине тпан- 
масан, халӑха йуратмасан никам та кайас 
ҫук. Александр ҫав тёрлё халӑха йуратса вё- 
семтён тӑрӑшнӑ, вӑл вёсенён ырлӑхёптён 
хӑйён т,унне те хёрхенмен, ҫавӑнта асапланса 
кайнӑ. Вёсем Байкал кӳллипт0ен иртсе Мон- 
гол]’яна ҫитнё; вёсенён ҫитсе гт,ас аслӑ хан 
у мне тӑмалла пулнӑ. Аслӑхаейн тӑватӑ ывӑл 
пулнӑ: Джучи, Джагатай, Отодай, Тулуй. 
Аслӑ ывӑлё Джучи ашгаё пурӑнӑҫёе^ех вил- 
нё. Аслӑ хан хӑй те нумай та тЯман: 1227 
ҫулта вилнё. Вилес уммён хӑп вырӑнне аслӑ 
хаыа Огодайа лартса хӑварнӑ. 1241 ҫулта 
О года й внлнё. Ун хыҫҫӑн аслӑ хана унӑн 
арӑмё Туракива кёнё. Вӑл хйй ывӑлне Га- 
кжа аслӑ хана кӳртесгаён пулнӑ- 1246 ҫулта 
Гаюка амӑптё тӑрӑшнипе аслӑ хана кёнё, 
ан^ах вЗл нумай та пурӑнман: 1247 ҫулта вил-



нб- Ун хыҫҫӑн Батый тӑрӑшнипе Тулуй те- 
тбшин (пивдбшин) ывӑлне Менгува кӳртнб. 
Александр хан патбн^е икб ҫула йахӑн тӑнӑ, 
мбшбн тесен хан хӑйне суйласа хурит,т,ен пи
капа та хӑй патне йаман. Александр ашшбпе- 
кех аслӑ хана суйласа хунине те тен курнӑ 
пулб...

Хана суйласа хуни ак ҫапла пулнӑ: ка
лана кун пур аслй улпутсем те пбрле пухан- 
са нумӑй^ен хӑйсен Туррине кбл-туна. Кбл- 
тунӑ хыҫҫӑн хана суйлас ҫынна ылтӑнтан ту- 
нӑ патша варӑнб ҫине лартнӑ; унтан пур 
аслӑ улпутсем те ун натне пырса ҫбрс |к е -  
ӳке иуҫҫапнй; вара улпутсем уи патне ҫывӑ- 
харах пырса каланӑ: „епир сана пире пӑхса 
сыхласа усрама суйлатпӑр“, тенб. Хаи вбсене 
хирбҫ каланӑ: „есир мана хапа ларгас тесен, 
спб мбн каланине итлесе тӑма, епб нбрро 
т,бнсепех ман патма килсе хушнӑ ҫбре кайма, 
кама хупшӑ ӑна вблерме хатбр-иТ теиб. Ана 
хпрбҫ унта тӑракансем пур те нбр сасӑпа 
„хатбр“, тесе кӑпткӑрса йапӑ. „Кунтан малаш- 
не маиӑн сӑмахӑм, мапӑн хбҫбм пултӑр!” тет 
хан.
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Унтан ӑна ц атта  вырӑнё ҫинт,ен антарса 
кёҫҫе ҫине лартнӑ- „Санӑн нуҫу тӑррш де пё- 
лётпе Турӑ, санӑн айӑнта ҫёрпе кёҫҫе; есё 
пирён ырлӑхптӑн тӑрӑлтсан, ёҫе тёрёс тусанг 
князсене, аслӑ ҫынсене тивёҫлипе хисеплесен, 
санӑи патшалӑху пётём тён^ере аслӑ пулё, 
пётём халӑха ҫёнтерсе хӑна пӑхӑнтарӑн; Турӑ 
санӑн шухӑптланӑ шухӑшна ҫитерсе пырё- 
Хӑвӑи т,урусене кирлё пек тумасан, есё ыл- 
ханлӑ пулӑн. ҫука йулса ҫак ху ларакан кёҫ- 
Ҫерен те тӑрса йулӑн!" тенё. Улпутсем ун 
хыҫҫӑн ӑна аллисем ҫине лартса ҫ|лелле ҫёк- 
лесе хана лартнӑ- Вара ҫёнё суйланӑ хана 
тёрлё хаклӑ йышши йапалйсем парнене панӑ; 
хӑй те вёсенс хирёҫ парнесем панӑ. Х ана 
лартнӑ хыҫҫӑн куыёпе ёҫкё тунӑ.

Ҫапла Менгува аелӑ хана лартсан Але- 
ксандрпа Андрей ӑна пуҫҫапса хаклӑ йышти 
париесем панӑ- Александр аслӑ ханпа калаҫ- 
нипе калаҫманпине, мёп ҫш ден калаҫшше 
нимён те пёлместёнёр, ант,ах вӑл та Батый 
некех уиӑн ӑсён^ен, илемён^ен тёлёнсе кайпӑ. 
Александр хана пуҫҫансанах киле тавӑрӑнман, 
вӑл унта нурӑнса вёсенёп пурӑпӑҫне. вёсем
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йепле ҫывсеммиве, вёсемве йепле пурӑнса 
йепле йурамаллиее пёлесшён пулнӑ. Пурин- 
т,ен малтан вӑл хана пётём тутар халӑхё пёр 
ҫын пек пӑхӑнса итлесе тӑнинт>ен тёлӗнсе 
кӑйнӑ. Хаи аллипе пёрре сулнипе пётём тутар 
халӑхёпёрҫы н  пек, вӑл хушнине тӑвас тесе, 
кирек лама та тустарса тӑкма хагёр пулнӑ- 
Вырӑс халӑхё пёр-пёрне итлесе пулӑптасси 
<^инт,ен шухӑгаа та илмен: пур те харпӑр хӑй 
тёллён хӑйне кйрлё пек, иурӑннӑ.

Тутарсем тёи тёлёшёпт,ен хёсёк пулмаи. 
Хан хӑйее пӑхӑнса тӑнине йуратвӑ, тёпе хутге 
йепливе тытсав та т>армав; т,арма мар йут 
тёвсене сьтхласа тӑма хатёр пулвӑ; вӑл хӑй 
укҫипе пупсем усраиӑ; праҫниксент^е вёсене 
кёлё тума хушнӑ; хавӑв хӑйён ҫемйивт,е те 
Христоса ёвенекев ҫывсем пулнӑ- У в умёит>е 
иуисем, мулласем, еуйа тёппе парве кӳрекен- 
сем пур те хӑйсем пёлвё пек кёлё-тунӑ. Хав 
тбв ҫ0 !ТР,ев ҫапла каланӑ: „епир, мовголсем, 
пёр Турра авт,ах ёвеветпёр; Вӑл алӑеене те 
миҫешер вӳрве вавӑ иок, ҫывсеве те ҫӑлӑпса 
райа кёме темиҫе ҫул кӑтартса п авӑ“, тенё- 
Тёпе хёсёрлеме вёеевёв закоиёнт,е те хушман;
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тата тыткЗна илнё ҫынсеве те хӑйсенӗн йӑли- 
сене туса тыдса тӑма т,арасси тӑвассп пулман.

Тутарсем патшалӑхсене ҫёмёрсе ҫӳреме 
пёлессе пёлвё те, ант,ах ҫёнтереё халӑха 
аллисент,е тытса патшалйха аслӑлантарса вӑй- 
лӑлантарма пёлмеы- Вёсем вӑйёеем ҫине кӑна 
шавнӑ; вӗсевёв пёрте т,ейелёх мӗн пулман* 
Вырӑс халӑхие вӑхӑвтарса тытса тӑрасси вӑл, 
вӑртак вёсем ыттисен^ен вӑйлӑрах тӑнӑ ^ух 
антрах пулвӑ- Апла вӑгйлӑ тӑрасси тутарсевёв 
вумайа пымав. Аслӑ ханӑн, вумай арӑмлӑске- 
рён, хӑйён ҫемйивтрх патвгал^хвзӑи тавлашса 
йалав ҫапӑҫупа вёлерӳ пулнй; хам вилсевех 
арӑмёсем харпӑр хӑй ывӑлне патгпава к|ртес- 
шён вӑрҫса ҫапӑҫса пётвё. У в вен йапала 
патшалӑхврӑв пвт хӑрушӑ.

Тутарсем пёр пёрве йуратса пурӑввӑ. 
ан’р .х  йут халӑха пёрре те кураймап; вирӑс 
князёсем ҫиве шавмасӑр иккёленсе пӑхвӑ; 
вӑрҫӑра мёнре т,апа тухнине иёрре те курай- 
ман. Тепёр йев^ен вёсене хӑйсенех шавӑҫлӑ 
княз кирлё пулнӑ. Александр Ярославич йеплс 
те пулсан ханпа, ӑна ҫывӑх ҫынсене йурас- 
шӑн тӑрӑшнӑ. |)ӑнахах ӑва хан та, ӑна ҫывӑх

4
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ҫынсем те йурагса шанса тара пуҫланӑ,
Александр Ярославич хан патёнт,е темён 

т,ухлё хуйхӑпа асап курса пётнё. Хана йураса 
унӑн кӑмӑлне кайас тесе мён т,ухлё хаклӑ 
йышши парнесем парса пётерпё, ҫитменне 
тата хӑйне кӑеа мар, ханӑе арӑмёсемпе ҫывӑх 
ҫыннисене йурасшӑн тӑрӑшса темён т,ухлё 
вёсенён умёнт,е мёскёнленсе пётнӗ- Тутарсене 
ҫывӑх ҫын пулас тесен вёсенён ёҫки— ҫикнне 
тиркемелле пулман; вёсем Александра лаша 
ашёсем, вилесем ҫитерсе пётернё, кумыс ёҫ- 
тернё. Мён т,ухлё уптан мӑшкӑлласа кулса 
пётнё,—аит,ах Александр вёсене пурне те, 
Турӑ пирёе ҫылӑхӑмӑрсемшӗн тата ытларах 
асана та тДтнӑ тесе пёр т,ёимесбрех тӳснё.

Ҫапла асаплантарса пётерсен вара хае 
Александра, унпа пыпӑ Андрей йатлӑ киязя 
киле кайма хугпнӑ. Киле кайас уммён вёсене 
хан хӑй патне ^ёнтерсе илнё те Kieaire пётём 
вырас ҫёрне Александр аллине панӑ, тата 
Нов 1’ородпа Переяславль Зал Ьссгай те унӑнах 
пулмалла пулнӑ. Андрейе Bлaдимipнe вал 
таврари ҫёрсене панӑ.

Пётём халах, пуринт,ен ытла Новгород



— 51 —

алахё, Александр килессе т^ун пек кётсе 
ӑнӑ- Александр килет тенине илтсенех нётём 
'овгород халӑхб ватти—вётти таранзден 
на илме хирёҫ тухнӑ. Пур те калама та ҫук 
ёпёртесе савӑннӑ. Ilyp ҫёртен те„Акӑпирбн 
ӗрлё хёвелӗмёр!" тееё сасӑ йлтёнеё. Але- 

•сандр тршер тавӑрӑншше Новгородра темӗн 
ёрлё иысӑк савӑнӑҫ пулнӑ. Александр хулана 
ёрсенех тДн малтан трфкёве кайса хӑйне ҫав 
’ёрлё инҫе ҫула тршер кайса килме пулӑшнӑ- 
пӑн Турра т,унтан тав тунӑ. Вӑл унта: „ей
Гурӑ, ёлӗк гаӑтӑкра Даншла арӑслансент,ен 
ӑтнрнӑ пек мана та ҫак хӑрушӑ инҫе ҫулта 
ӑвӑн аллусемпе витсе сыхласа тӑтӑн!“ тесе 

сёл-тунӑ. Иётём Новгород халӑхё ҫав тёрлё 
унсӑхланипе Александра курса тӑранайман. 
Зёсем Александр KieBe каймалла тенине илт- 
:сн хуйха ӳкнё; ӑна хӑйсем нагён^е хӑва- 
асшӑн темён пек тархасласа йӑлӑннӑ; ӑна 
амӑр куҫ умён^ен таҫта айакка йарса ӑна 

!ён те пулнн нулмап-ши тесе йалан хуйхӑрса 
унса тӑмалла пулё, тенё. Александр вёсем 
архасланине итлесе каллах Новгородах йулнӑ- 
овгород халӑхё ант,ах мар пётём вырӑс ха-

4*
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лӑхё вӑл аслӑ хан патёнт,ен т,ипер тавӑрӑнни- 
ие илтсен пит хёпёртесе савӑннӑ. Шеври 
митрополит Кирилл Ростоври Кирилл епископа 
1251 ҫулӑн пуҫламӑтёнт,е Александра Яро
славина хисеп туса Новгорода нырасшӑн пулнӑ. 
Новгород халӑхё вёсем пыраесине илтсев 
темён тёрлё хёпӗртесе кётсе тӑнӑ- Кпяз пбтём 
Новгород халӑхёпе священниксем хёрессем, 
турӑптсем йӑтса митрополита кётсе илме хула 
тулаптне тухнӑ.

Митрополит Новгород халӑхё йӑлӑнпиие 
1251 ҫулта майӑн 5 кунӗнт,е хӑйсенён ҫав 
ҫ.улах вилнё Спиридон ApxienncKon вырӑнне 
Далмага лартнӑ- Митрополит Новгородра 
тӑнӑ ^ух пётём халӑх савӑнса пӑраҫник тунӑ

Митрополит Новгородран кайсанах Але- 
кса1гдр пит йывёр 'ррлен ё . Ҫав хынара илт
сен пётём Новгород халӑхё иитпысӑкхуйхаӳкеё. 
Пур те ухмах иск пимён ёҫ тӑва пёлмесёр княз 
йепле т,ёрёлё-тпи тесе вӑхӑта хуйхӑрса кӑна 
иртернё. |)иркӳ тулли халӑх кунё-кунёпе 
Александр сывлӑхёшёп Турра кёл-туиӑ. Пёр 
Новгород халӑхё андох мар, пётём вырӑс ха- 
лӑхё вёл сывӑмар иккенпе пёлекенсем пур те



уншӑн т>унтан тархасласа Турра кёл-тунӑ. 
Турӑ халӑх тархасланиве илтсе Александра 
т,ирёнт,ен сыватнӑ. Александр кӑгп ура ҫине 
тӑра пуҫласанах халӑха тӑрӑшса пулӑша 
пуҫланӑ, Вӑл ҫул ҫур-кунне пёр майах ҫумӑр 
ҫуса тӑнӑ. Волхов шавё калама ҫук тулса 
кёперне ҫёклесе илсе кайнӑ. У т ӑ с ф  вётём 
тырӑ-пулӑ пур те шыв айве йулса ҫёрсепёт- 
нё. Новгород ҫёрёнтуе 1230 ҫулхи пекех пит 
йивӑр выҫлӑх вулнӑ. Ан^ах княз тӑрӑшниие 
вёсем выҫлӑхпа питех аитӑраман. Норвег1я 
(патшалӑх) халӑхё Новгород ҫёрин хёррин^е 
пурӑнакан вырӑссеве автӑратса пётернё- Ҫа- 
вӑнпа Александр ҫав ҫулах Норвеия королё 
Гакон патне халӑхне т,арма хушма йӑлӑвма 
ҫынсем йавӑ. Гакон халӑхне вырӑссене тпме 
^арас пулсан, унӑн хёрне Христинана хӑй 
ывйлё Василий валла к а тур, а илме калаҫма 
хушнӑ. Гакон халӑхне т,арма пулнӑ, тата 
хӑйён хёрне те ҫав тёрлё ^аплӑ кнлзӑн ывӑл- 
не парас кӑмӑлё те пулнӑ. Король хӑй те 
хёрне кат,т,а парас тесе йӑлтах килёшме 
ҫыесем йанӑ. Александр вёсене пит аван 
iSxca хаклӑ-хаклӑ йынтши парнесем парса



йапӑ. Ант>ах Гакон хӑйбн хбрне Александр 
ывӑлне кат,т,а пама май килмен. Ҫапла Але
ксандр хӑйбн патшалӑхбтбн тӑр ӑтса  ӑна усӑ 
кӳресшбн хбвел анӑҫбнт^и патпдасемпе т |рб  
пурӑнасптӑн пулнӑ. Ан^ах вӑл вӑхӑт ҫитсех 
ҫитмен пуш ӑ пулб ах ӑр .. . .

VIII.
Александрии ^ас хййбн бҫне пӑрахса 

урӑх бҫе тытӑнмалла пулнӑ. Урӑх бҫе тытӑн- 
малли вӑл акӑ ӑҫтан пулнӑ: Владим1рте Ба- 
тый хушнипе князра Александрӑн птӑллб Ан
дрей ларнӑ- Андрей ҫынтан хӑраман, мӑн кӑ- 
мӑллӑ ҫын пулнӑ, йапалана тёпб йбрбнех 
нёлсе ҫитереймен; вӑл князя кбрсен тутарсе- 
не иӑхӑнмасӑр кулапай тӳлеми пулнӑ- Батый 
<^авпа илтсен тембн тбрлб ҫиленсе ҫитнб; ҫа- 
вӑнтах вӑл ҫар пуҫтарса Неврюй тийекен 
ҫар пуҫлӑхбпе вырӑс ҫбрпе тустарма йанӑ- 
<Jb- Александр ҫав хыиара илтеенех Ордана 
хан натне йӑлӑнма кайнй; вӑл йеиле те иул- 
•сан тутарсене нӑрҫӑран ^арасшӑн пулнӑ, ан- 
^ а х  вӑл ҫитсе те блкбреймен, тутарсем вӑр- 
<ja таираиса та кайнӑ; вбсем Владиипрелле
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ҫитсе те пынӑ. Влади>прти княз Андрей Яро
славич ҫӑвна илтсенпит хӑравӑ;хӑранипешшбн 
тума та пӗлмен; нимён тӑвайман йенне ытти- 
сене те ӳпкеленб, тата тутарсем аллине пу- 
литдан хӑйён патшалӑхёнт,ен те йӑлтах пӑ- 
рахса тарастӑн  та пулнӑ, ант,ах ӑслӑ-ӑслӑ 
улнутсем, хӑйне ҫывӑх ҫшнсем Андрейа пу- 
сарса ^асӑрах Неврюйа хаклӑ йыитши парне- 
сем пама, хан патне йӑланма кайма хугпнӑ- 
Княз аслӑ улпутсем сӑмахне итлемен. Вӑл 
мён пулсан та пула!-тутарсемпе ҫапӑҫас, тенб- 
Ҫапла тутарсемпе вырӑссем Переяславль тё- 
лёнт,е хире хирбҫ пулнӑ. Темён тёрлё вӑйлӑ 
вӑрҫӑ пуҫланса кайнӑ,-тутарсем вырӑссене 
йӑлтах вёлерсе тӑкнӑ; княз хӑй те вилесрен 
аран-аран тарса хӑтӑлнӑ. Тутарсем Андрей 
Ярославичён ҫарне вёлерсе нёгерсен тата 
пётём суздаль ҫбрӗн^е ҫёмёрсе ҫӳренё. Але
ксандр ҫуралнӑ Переяславль хулнне те йӑл- 
тах тустарса тӑкнӑ. Переяславлте тутарсем 
Александр тепбр шӑллин Ярослав Ярослави- 
чён ҫемйине йӑлтах вблерсо тустарса ибтернб^ 
арёмно вёлернб, ат,исене хӑтн е  вблернё> 
хӑшне тыткӑна илсе кайнӑ. Переяславле тус-
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тарнӑ хыҫҫӑн тутарсем сасартӑк кайалла ҫа- 
вӑрӑнса Ордана кайнӑ; ҫапла тутарсем т,ас 
ҫавӑрӑнни Александр хана ӳкётлесе йӑлӑнни- 
пе нулнӑ; вӑл йӑлӑннипе хан Андрей Яро
славина та каҫарпӑ, ант,ах Андрей вырӑнне 
аслӑ князя Александра кӳртсе йанӑ-

Александр аслӑ князя кӗрсен Неврюй 
тустарса кайнӑ патшалӑха аптгаё пекех тӑрӑшса 
ура ҫине тӑратасшӑн пулнӑ: вӑл тустарнӑ хула- 
сене тӳрлетнё, тртркӳсене ҫёнетсе илемлёлен- 
тернё, таҫта саланса пӗтнё халӑха пёр ҫёре 
пуҫтарнӑ; халӑх тнн вара килёсепе тавӑрӑнса 
хӑйсепёи ёҫёсене тума тытӑннӑ. Св. Александр 
пур ҫбре те хӑй ҫитсе, хӑй курса ҫ^ренё. 
Тёрлё йепт,еи тӑтггмансем аптӑратаҫҫё пулсап 
та Александр ӑслӑ, хӑйне хӑй хёрхенменскер 
патшалӑха т,ипер лӑпкӑп пӑхса усранй.

I X .

1*248 ҫулга католик тённе тытакан Римри 
пана Иннокентий IV Александр патне ҫынсем 
йарса ҫапла калаттарнӑ: „епир сапа йӑл&- 
натиӑр, ӳкётлстпёр, т>унтап тархаслатпӑр: есё 
каллах католик тённе тытса панана (аслӑ



apxiepefie) пӑхӑнса пурӑп, иур хӑвӑн дыннусене 
те вӑл тбне ҫавӑрса ӑна хисеплеттер, есб 
апла тусан аслӑ пулӑп, бмбрлбх пурӑнӑда 
тупӑн,—дапла есб хӑна Турӑ ъгрй тунине 
пблсе католик тбнне кбрсен, еппр сана пур 
паттасент,ен те асла хурӑпӑр, сана тата 
ытларах $апа кӑларасптятӑрӑшӑпар", тенб.

Т̂ ап тбне тйтса таракан княз Александр 
хӑйин ^уитан йуратнӑ тбнне хурланине илтсен, 
папа йанӑ дынссне дпленсе каланӑ: „Адамран 
пудласа gap дине шыв тулгарса пбтериту&ен, 
дбр ҫине пш в тултарнин^ен пудласа 1>блхесене 
улӑштариэдев, тублхесене улӑштарнпн^ен пуд- 
ласа Авраам аттет^ен, Авраам аттерен пуд- 
ласа Изранлсем Хура типбс шывб урлӑ ка- 
ди^^он, Соломон паттаран  пудласа Август 
патпта^ен, Август патшаран пуҫласа 1исус 
Христос ҫураса, асапланса вилсе, впддбмбш 
кунно т,брблсе тӑрса каллах пблб дине деклени 
^ен, Асла Константин патшара л а р и ^ е н ,  ун- 
тап пбррбмбш собортап пудласа дит^бмбш co- 
борт, ̂ еи тытса тӑракан уДн тбне йуратса бнен- 
се тӑратпӑр,есир вбрентни ппре кирлс мар” , 
тенб, ОВмахпа каланин^ен пунде Св. Але-



ксавдр иапаиа хирёҫ ҫыру ҫырса йанӑ. Вӑл 
ҫырӑвён^е вырӑо халӑхё тытса таракан тДн 
тбн ҫинт,ен тёнё йёрёне ҫырнӑ, вӑл тёрёс 
тён иккенне йӑлтах пёлтерсе панӑ,

Александр апла ҫырви папанӑн кӑмӑлно 
пёр те кайман. Папа йепле те пулсан Але 
ксандра хёй йенне ҫавӑрастӑн пулнӑ; ҫав май 
па вӑл ы т т п  патшасене вырӑссене аптӑратм; 
йалан хӗтёртнё. Папа хӗтёртнипе шведсемш 
литоведсем вырӑссене пёрре те канлёх паман 
Александр Невскш ҫав тӑгпмансене ҫёнтерс( 
вёсене вырӑссене аптӑратасрав т,арасшӑр. 
пулса 1256 ҫулта Шведсевёе ҫёрне— Финлян- 
д1яна ҫарпа кайпӑ- Вӑл вӑрҫӑра Александр 
каллах тпведсене ҫёнтерсе вёсепён пгухӑш- 
ланӑ птухӑшёсене ёмёте ҫитермен. Ун хыҫҫӑн 
птведсем тип ворёс халӑхб харсӑрне, вӑйлине 
пёлсе ҫитнё. Вырӑс патшалӑхӗ траплӑланнӑ- 
ҫемён ^аплӑлавса нывӑ. Вӑл вӑрҫӑ хыҫҫӑи 
тата пёр 87 ҫултан тведсем каллах вырӑссене 
тапӑннӑ, ант,ах вырӑс халӑхё вӑл вӑхӑтра 
тата урӑхрах пулиӑ: Новгород ҫёрё йенелле 
пырса перёнме пит хӑрушӑ нулнӑ. Влрӑс
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патшалӑхё Александр тӑрӑшнипе йӑлтах вӑй- 
лӑланса ҫитнё. Ҫапла Александр хӑй пурӑнӑ- 
Ҫёнт,е патшалӑха вӑйлӑлатса т,аплӑлантарса 
хӑварнӑ. Темиҫе ҫёр ҫултан вара авалхи пат- 
тар Александр тытӑннӑ ёҫе ҫёнё паттӑр— 
Петр Велимй туса пбтернӗ-

Св. Александрии йут патшасемпе йаланах 
вӑрҫӑлӑ тӑмалла пулвӑ; вӑл вӗсемпе вӑрҫасеа 
вӑрҫнӑ та ҫавӑтнах унӑн вёсемпе тӳрё пурӑ- 
нас кӑмӑлё те пулнӑ- Урӑх патшасемпе тӳрё 
пурӑнии вӑл вырӑссемтён нит усӑлӑ пулнӑ,. 
мёшён тесен вёсен^ен вырӑссем тёрлё ёҫег 
ӑсталӑха вёренме пултареӑ. Иут натшалӑх 
Ҫыннисем Александр ыррпне, т,аплине курса 
нумайёшё вырӑс патпталӑхне пырса пурӑннӑ- 
Йв. Александр хӑйённе те йутне те пурне те 
т»ипер пӑхса тӑраитарса пурӑннӑ. Ытти пат- 
шасемпе вӑрҫӑлӑ пурӑнни вӑл Александртан 
килмен, вал унта пёрре те айӑплӑ пулман.

X .

ПГведсемпе литовецсен^ен нуҫпе Александ
рии тата хӑйсене пӑхӑнтарнӑ ёмӗгсёр тутар
сем пе пурӑнма пёлмелле пулнй; ан^ах ҫынна
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пбр хёрхенмесёр перес те хуҫас тийекен 
тутарсемпе йепле килёштерсе пурӑпмалла 
пулна ха!? Вёсемпе килёттерме темён тёрлё 
йывӑр пулсан та Александр ӑслӑ мён тусан 
мён нулассине малтаеах нёлсе тӑракапскер, 
вёсемпе килёштерсе пурӑнма пёлсе патшалӑха 
йӑлтах ҫёмёрсе пётересреп сыхласа тана- 
Александр тутарсем ёмётсёрне курса хӑй те, 
вал хушнипе ытти князсем те, вёсене хаклӑ 
йшппш парнесем кайа-кайа панӑ. Василько 
Константиновичей ывӑлёсем Борнспа Глйб 
темиҫе хут Ордаеа, А;яяри аслӑ хан патне, 
унӑн аслӑ ҫыннисем патне кайа-кайа йӑпӑл- 
татнӑ. Гл'Ьб Василькович вёсемпе йепле те 
лулин тӳрё пурӑнса патшалӑха усӑ кӳрес 
тесе тутарсенён князин хёрне хӑй валлй 
кат,т,а илнё. Вӑл к а ^ а  килес уммён вырӑс 
тённе кёнё- Св- Александр хан хушнине туса 
тӑракан ҫннсемпе йепле те пулин 'гӳрё пу- 
рӑнса вырӑс халӑхёсем курас асапсене ҫймӑл- 
латасгпӑп тӑрӑшпӑ; вёсенс йурасшӑн вӑл 
темён т>ухлё кайа-кайа йӑлӑннӑ, парнесем 
папӑ, ан^ах тутарсем вёсем йӑлӑннине пит 
итлемен. Ҫапла Св. Александр патшалӑх ҫӑ-



Яллӑхбтбн 4 ҫул (1253— 1257) тутарсемпе 
брле пурӑнса йалан вбсент^ен хбрхен^ ыйтнӑ- 
ырӑс халӑхие пурӑнӑҫне мбн йент,ен те 

улеан ҫӑмӑллатас тесен тутарсен пуҫлӑхбсене 
умайвден йӑлӑнмалла пуднӑ; йӑлӑнсан та 
беем пит итлесех кайман. Ант,ах тембн тбрлб 

"ывӑр пулсан та Александр вбсене йурама 
блсе кӑмӑлбсене хӑй йенне ҫавӑрнӑ- Але- 
сандр йӑлӑннипе тутарсем вырӑссент,ен хи- 
t плесе тухса куланай кӑна илмелле пулнӑ, 
тти пур бҫсене те князсем хӑйсем пблнбпек 
уса тӑмалла пулнӑ. Александр тутарсем ҫапла 

шлёшсен ҫуралнӑ ҫбрне таврӑннӑ. Бӑл тутар- 
ем натбн^е вбсене йӑлӑнса тӑватӑ (4) ҫул 
урӑннӑ. Килне тавӑрӑнсап Александр халӑха 
утарсене хирбҫтерме хугаман- Вырӑс халӑхне 
исеплеме йаиӑ ҫыннисене те йенле те пулсан 

ш ҫилентербр тесе ӳкбтленб. Тутарсене ҫи- 
тентерес тӑвас пулсан, Александрӑн тӑватӑ 
ул пурӑнса тӑрӑшиӑ асап нимбнсбрех ҫухал- 

1алла пулнӑ.
ij^Haxax хблле 1257 ҫулта тутарсем вы- 

ӑс халӑхне хисеплеме килнб те. Вбсем Суз- 
чль, Рязаньпе Муром ҫбрбсене хисеплесе
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(тёрёслесе) тухнӑ; хисеплесе пётерсен калла. 
Ордава кайеӑ. Ҫапла хисеилеттерсе кулана) 
тӳлесси вырӑс халӑхёгпён пит мӑпткӑл пулнӑ 
ант,ах нимён тума та май пулман, тӳлемелл) 
пулнӑ- „Ку пур асапсене Турӑ пнре хамӑ] 
ҫылӑхӑмӑрсемшён кӑтартат", тесе шухӑшла 
иӑ пё гём халӑх; ытти вёрентекенсем те „ёҫсек 
пур те х-шӑр ҫылӑхӑмӑрсемтён пулт,ёҫ“, тесс 
вёрентнё халӑха.

„Амӑшё т,ирлё ат,исемшён те епё сирёв 
йёркесёр ёҫёрсево курса сирёнтён ҫунпӑ nei 
gymiacf тесе вёреитнё священниксем халӑха 
„Мён-мён тумарӑмӑр епир хамӑра хамӑр? Ту- 
раран мён-мён асап курмарӑмйр? Пирён дёр- 
сене, хуласене, турта-турта илмерёҫ-и вара! 
Пи[ён тӑвансене пёр сасартӑках вёлере-Вё
лере тӑкмарёҫ-и вара? Епир, йулнӑскерсем. 
тӑгамансем аллин^е асапланса пурВшастпӑр-и 
вара? Еҫессе ҫийессе те лайӑх ёҫсе ҫийейме- 
стпёр. Хуйхӑпа типе-типе кайрӑмӑр. Мёншён 
капла асапланмалла пултӑмӑр-ши? Пур те вё
сем йёркесёр ёҫёмёрсем, ҫылӑхӑмӑрсем ппркн 
пул^ёҫ", тенё.

„Турӑ Хӑйне ҫилептерпёшён ппрён ҫийе
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сал, ҫиллес, ваттине те ҫамрӑккине те хбрхен- 
[0н халӑха йат,б. Вёсем т,иркӳсеие тустарт^бҫ, 
)Нркӳ савӑ^бсене мӑшкӑлласа пбтер^бҫ, ҫбр- 
1есёр выртакан св. ҫынсенбв |т,ёсене вёҫен- 
гайӑксем валли ҫиме кӑлара-кӑлара пӑрахрбҫ- 
1 ирён тӑвансенён йунё йухан пшв пбк йухрӗ. 
гвязсенён вӑй хӑвар,б пётрб, ҫынсене хӑшно 
{ёлерт,ёҫ, хӑшне тыткӑна илсе крйрёҫ. Тырӑ 
1улакан хиреене ӑнман курӑк пере-пере тух- 
Эё, пирён мул тӑшмансене пулт,ё, пирбн асан 
«1рама кайрё; ҫёр-шыва тӑгпмансем туртса 
1л^6ҫ. Турӑ ҫилли пире ҫумӑр пек хуиӑрласа 
1лт»ё; Унӑн ырлӑхне хамӑртан пнҫе тартрӑ- 
iap. Пур усал бҫбмбрсене те: ҫынна хур ту- 
ia, вӑрлама, ерек бҫме, ҫынна улталама, ҫын 
;инт,ен елеклесе калаҫма пурве те хӑварар, 
|'рӑхран апла ав тӑвар“, тенё.

Пур пулнӑ. асапсем ҫвнт,ев те пбтём вы- 
зӑс халӑхб ҫапла шухӑптласа Турӑран йӑлӑв- 
:а хбрхевӳ ыйтнӑ. Св. Александр та вӑл 
icanceM ҫнн^ен ҫаплах шухӑтпланӑ. Александр 
кётленине пбтём вырӑс халӑхё тутарсене ку- 
анай тӳлесе тӑиӑ; мӗн пур иёхӑнни те ҫав 
'уланай парса тӑни кӑна иулнӑ, урӑх тблтен
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вырӑс халӑхб никама та пӑхӑнса тӑман: 
князсенбн хӑйсенбн ирбкё хӑйсенбн аллив^ех 
йулнӑ, закон, сут тӑвас йёрке, тбн блёкхи 
пекех йулнй, тага вырӑс патталӑхб никама 
пӑхӑнмасӑр хӑй пёлнб пек вӑрҫӑ пуҫласси 
килбгпме те пултарнӑ. Ҫапла вырӑс иатшалӑ- 
хб йӑлтах тутарсен аллине кбрсе ӳкнбскер 
Александр майбпе йӑлӑннипе пбр вӑрҫмасӑр 
тумасӑрах блёкхи пекех тӑрса йулпӑ. Вырӑс 
халӑхб Александр тӑрӑшнипе йӑлтах ибтес 
ҫёртен каллах ура ҫиие тӑнӑ. Тутарсене ку- 
лаеай тӳлесси, вбсене итлесе пӑхӑнса пурӑ- 
насси йывӑрри йывӑр пулнӑ та ха, ант,ах 
пёр вӑхӑта т|смелле нулнӑ, ытти йент,ен нат- 
шалӑх тутарсене нӑхӑнса тӑмалла пулман. 
Ҫапла Александрӑн тӑватӑ ҫул асапланнӑ 
асапб пбр усӑсӑр харама кайман. Александр 
патшалӑхшӑи асапланниче пблекен ҫынсем 
пур те ӑна асӑнса халб те пулим тав тӑва- 
ҫҫб.

Тутарсем куланай пухма Рязань, Муром, 
Суздаль ҫёрбсене хисеплеее тухнӑ; унта ку
ланай пуҫтаракансем, лайӑх т|ленине пӑхса 
тӑракан ҫынсем лартса вбсем каллах Ордана



ан патнс тавӑрӑннӑ. Вбсен хыҫҫӑнах Але- 
сандр та итти вырӑс княвбсемпе хан патне 
рдана кайпй. Александр хана вырӑс халӑхб 
ӑй тума хушнӑ бҫсене лайӑх тунине каласа 
ӑтартпӑ. Халӑха хбрхеннбтпбн тата ытларах 
на тав-тунӑ, Хан вбсене лайӑх пӑхса йанӑ, 
нт,ах вбсене киле йанӑ ^ух Новгород халӑхб 
ӑйне пӑхӑнса тӑмаллине хытӑ каласа йанӑ- 
в̂. Александр Новгород халӑхб тутарсене 
ӑвӑртах куланай тӳлесмаррине малтанах пбл- 
е тӑнӑ. Ирбке вбрепнб халӑх тутарсене пӑ- 
ӑнса тэрастпйн пулман. Новгород халӑхб сӑ- 
ахпа ӳкбтленине итлес ҫуккпне пблсе, Але- 
сапдр хблле 1258 ҫулта Михаил Пинешияи- 
а йарса ак ҫапла калаттарнӑ: лутарсене 
исоплеттерсе куланай иарӑр, вбсене йамастӑр 
улсан халех ҫарпа пыратӑн“, тенб Александр 
пла ҫиленсе каланине халӑх итленё,-ҫавӑн- 

IX вбсем,Мпхаилтанах,Александр иатпейарса, 
йсем тутарсене куланай пама пулнп ҫинт,ен 
латтарнӑ; хан патне те хаклӑ йытши пар- 
сем парса йарса унтан каҫару ыйтнӑ,— тин 
овгород халӑхб хӑйсене хисеплеттерсе ту- 
рсене куланай гама пулнӑ. 'IjftHaxax 1259
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дулта тутарсем арӑмӗсем мёнёпе Новгород 
дбрне хисеплеме пынӑ- Аслӑ княз та Новго
род халӑхб йепле те пулсан тутарсене ан ҫи- 
лентертбрг£т,б тесе, шикленсе унтах кайнӑ. 
Александр хӑрани (пшкленни) '§ӑпах та тбрбс 
пулнӑ. Тутарсем пбтём Новгород дёрбн^и 
синсент,ен хистесе куланай ыйтнине илтсенех 
Новгород халӑхб йӑлтах у[)ӑх пулса ҫитнё. 
IJacax пухува пудтаракан т,ана дана та пуд- 
ланӑ; пбр вӑхӑтрах тёмбн тёрлб дбмёрлекен 
пуху пуҫтарӑнса тӑнӑ. „Вилбм дав ӑнмансене! 
Вёсем пирён аслӑ Новгорода мӑткӑллаҫҫб! 
Пётерор вёсене! Парӑр вёсене пирбн алла, 
йӑлт тураса тӑкар, шӑммисене пёрте хӑварар 
мар! Илёр пур те хбд-сӑнӑ!“ тесе кӑшкӑрса 
ҫёмбрле пудланӑ. Тутарсем давеа курсан пур 
те хйраса тӑнӑ. Вбсем Александр патне пыр
са, хӑйсене вблересрен хӑраса, хурал ыйтнӑ. 
Александр ҫавӑнтах улпут ывӑлёсене пудтарса, 
тутарсем пурӑнакан дуртсене хурал тӑма 
хушнӑ. Халӑх калама ҫук иӑлханнӑ; пуйаи- 
нисемпе ҫуккисем вӑрҫа пудланӑ. Вӑл вӑрдӑ, 
ак ӑдтан тухнӑ: тутарсем куланай луйаинипе 
дуккине пӑхмасӑр пурин^ен те, йат тӑрӑх
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пбр пек илнб; пуйанаисене куланай тулеме 
нимбн пек те туйӑнман, ҫавӑепа вбсем вӑр- 
ҫивден тӳлесшбн пулнӑ; ҫуккисем ниҫтан ил- 
ме ҫуккипе тутарсене хирбҫ тӑрасшӑн пулнӑ. 
Пуйанписем каланӑ: „есир хӑвӑра хӑвӑр хи~ 
рбҫсе хана ҫилентерсе, хулана тустартара- 
тӑр. Астӑвӑр-ха: пётбм вырӑс патшалӑхб ту
тарсене хирбҫ тӑтуб. Сбитерейрбҫ-и вара? Kie- 
ве, Владим1ре, атти хуласене те тустарса 
тӑкмарбҫ-и? Новгорода та ҫапла тустарса тӑ- 
касса кбтетбр-и мбн? Аҫта пирбн вӑй вбсене 
хирбҫ тӑма? Хан хӑйбн ҫарбсемпе пбрле вы- 
рӑс ҫарбсене те йарса тустарб‘% тесе ҫукки- 
сеее |кбтлепб.

Ҫуккисем нуйапнисене хпрбҫ: „сирбн му- 
лӑрсем нумай, ҫавӑнпа вӑрҫасран хӑратӑр, 
пирбн ннмбнрен те хӑрама ҫук! Пуйаннин^ен 
те ҫуккин^ен те пбр пек илнине илтни ӑҫта 
пур вара? Пуйана кулӑ, пире вилбм! Сирбн 
мулӑра сыхлас тесе пирбн бмбрех тутарсем 
аллинт,е тӑрса йулмалла-и? Хамӑр сывӑ т,ухне 
апла пулас ҫук! Тутарсен аллин^е пуливден 
вилсеи те авантарах пулб! Халивден епир 
никама та пӑхӑнса пурӑнман, епир тутарсепе
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куланай тӳлеместпёр, йат та хисеплеттермест- 
ибр“, тенб.

Тутарсем ҫапла ҫбмбрлнине кбтсе ывӑнсан 
Новгород халӑхне каланӑ: Д а т  хисеилеттерсен 
хисеплеттербр, хисеплеттермесен епир кунтан 
кайатпар“, тенб. Пуйапнсем, ватӑ ҫынсем ту- 
тарсепе ан кайӑр тесе йӑлӑна п^ҫланӑ; ҫил- 
лисемие тутарсене хпрбҫ тӑракансене пбт,бк- 
ҫех хбнесе тӑкман, ант,ах тутарсенбн хутне 
кбрсе хӑйсенбн тӑванбсепе хбнени аван пекех 
туйӑпман. Ҫбмбрлсен-ҫбмбрлсен вара каҫпа 
пур те пбр тнухӑшлӑ пулса тутарсене хирбҫ 
тӑрасшӑн пулнӑ. Ҫапла Новгород халӑхб хӑй- 
сене хӑйсем пблмесбр кӑшт кӑна пбтбм хулана 
пбтерттереймен.

Александр ҫавна илтсее сасартӑк халӑха
хӑратса тепбр йенпелле ҫавӑрасшӑн нулнӑ-
Ҫавӑнтах Александр хап йанӑ тутарсемпе, 
Новгород халӑхне ҫиленсе Городищеран кай- 
нӑ, тенб хыпар хулана персе те ҫитнб. 
Савна илтсен нбтбм Новгород халӑхб хӑйсене 
аҫа  ҫапнӑ пек нимби тӑва та пблмен: вара
тин Александр хӑйсем ҫине ҫиленсе, хутте
мбн хытлан’р р  тесе иӑрахса кайнине пблнб.



Александр кайнине илтсенех вёсене хӑйсене 
хӑйсем тӑлӑха йулнӑ пек туйӑвнӑ; пёр саман- 
ра вёсем хӑраса |кеё- Княз хӑйеене пёр 
■ӳкётлемесёрех систермесёр кайеп вёсене ййл- 
тах пӑрахнине пёлтернё. Пётес патне ҫитсен 
хӑйсемех ӳкёнсе княз патне: „тутарсене хисеп- 
леттеретпёр“, тесе калама йанӑ- Александр 
ҫавна илтсенех тутарсемпе кайалла ҫавӑрӑннӑ. 
^ав тёрлё ҫём$рлекен Новгород мӑштах пулса 
рӑвӑ. Тутарсем хисеплеее ҫырса ҫӳренине 
Новгород халӑхё пёр т,ёнмесёр ҫиленсе 

ӑхса тӑнӑ. Хисеплесе пётерсен тутарсем 
овгородрап кайпӑ. Александр тутарсем 

шйнӑ хыҫҫӑн хулана йулнӑ. Халӑх ҫёмёр- 
яессе ҫӗмёрлмен те, ан^ах пур те -гемён 
улнӑ пек ҫиллес пулнӑ; пурин те т,6рисем 
уннӑ. Тутарсене куланай тӳлесе тӑрасси 
iap, вёсене итлесе пӑхӑнса пуранасси вёсем- 
пён пит йывӑр пулнӑ; хуйхӑпа ҫӑккйра та 
ипер ҫнйеймен. Ҫуккисем каллах пуйаини- 
ене: „есир хйра ҫӑмӑл турӑр, пире вута 
йкрёр“, тесе ӳпкеленё. Пёр Александр ан- 

§ах вёсене пусарма пултарнӑ. Вӑл вёсене: 
ӑй йӑлӑниипе Новгорода пур хуласен'йен те 
тларах ҫӑмӑллатса хӑварнине йёркипе каласа
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панӑ; Новгородра ытти хуласен^и пек баскак 
(тутарсенён куланай пуҫтараканё) мён лартса 
хӑварман, кулавайа вёсем хӑйсем пуҫтарса 
хӑйсемех Ордана леҫсе памалла пулнӑ- Кула
най i f  лени ант>ах вёсем тутарсене пӑхӑнс.а 
тӑнине пёлтернё. Ман сӑмаха итлемесёр вёсене| 
хирбҫ тӑнӑ пулсан, вёсем йӑлтах Новгорода 
ҫёмбрсе хӑйсем аллине илпё пулбт,'§бҫ“ , тесе 
ӑнлантарнӑ вёсене св. Александр. Тинех вара 
вёсем княз хӑйсене пётес ҫёртен сыхласа 
хӑварнине ӑнласа илнё; пур те хёпёртесе 
Александра ^унтан тав-тунӑ. Вбсем Алексан
дра Новгорода пурӑпма йулса хӑйсене пусарма 
йӑлӑннӑ. Александр вёсем йӑлӑнниие итлесс 
тенёр ҫулвденех Новгородра нурӑннӑ. Унтаи 
Василий выранне князя тепёр ывӑлне Димит
р о в  кӳртнб те Новгородран кайнӑ. Халӑх 
ӑиа тепёр хут тав-туса хаклӑ йышша иарне- 
сем парса йанӑ.

Ҫапла св. Александр ирёке вёреннё Нов
город халӑхне хӑйно пӑхӑнтарса вёсене ытти 
вырЗс халӑхёпе хутӑштарнӑ.

X I .
1259 ҫул, ҫур-кунне Александр Новго-
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одран Ростова кайнӑ. Вӑл вӑхӑтра Александр 
Ҫпе йӑлтах халтан кайнӑ. Ордаран тутар- 
емпе килёитсе килсенех, Новгород халӑхб 
[ӑлханса тутарсене каллах ҫилентере пуҫланй; 
ав вӑхӑтра Александр Ярославичён темиҫе 

1ай птухӑшламалла пулнӑ; ирёке вёренпб 
алӑха тутарсене пӑхӑнтарма пит йывӑр 

1улнӑ- „Княз та тутарсем майла“, тесе ӳпке- 
леиине итлесси Александрией пнт йывӑр 

улнӑ. Халӑхшӑн ёҫлесе ывӑннӑ Александра 
{анлёх кирлё пулнӑ. Вӑл ҫав канӑҫа хӑйён 
Яуратнӑ ҫемйи, хӑйпе ҫывӑх ҫынсем хушнтин- 
е тупасгпӑн пулнӑ- Ростовра Александр 
рӑвён^и т,и асли, пур те хисеплесе тӑракан 
'apia Михайловна пурӑнпӑ; вӑл Ордара ту- 
’арсем вёлернё Чернигов князён св. Михай- 
ӑн хёрё пулпӑ; унӑн упӑтки асапланса вилнб 
‘асилько Константинович пулнӑ. Ҫав Map in 
1ихайловнӑн ат,исем: Вориспе ГдФ.б Александр 
унӑ ёҫсеие пёлсе йаланах ӑна пулӑшса тӑпӑ- 
^остовра уиӑн тага нур князсем те хисеплесе 
ӑракан apxiepeft Кириллпа та курӑнӑҫмалла 
Члнӑ. Александрӑн ҫемйи хӑй пынӑ ҫёре 
ладиийртен Ростова куҫнӑ- К ӑ^ӑкӑ праздник
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(вербный) кун Ростова ҫитес тесе Александр 
темён тёрлё тӑрӑшнӑ, ант,ах ҫул пулманнипе 
асан (страстной) ернере, йуи кун аран ҫитнё. 
Пётём ҫемйи, хурӑнташёсем, хӑйне ҫывӑх 
ҫынсем пур те т>ун пек ӑиа хавасланса кётсе 
тӑнӑ. Ватӑ apxiepefi Кирилл ӑна хирёҫ хёрес- 
пе тухса пилленё. Курӑнӑҫнӑ т,ух Александр 
Кирилла каланӑ: „Ей, манӑп аттем, есё кёл- 
тунипе епё ддтпер Новгорода ҫитрём, сан кел- 
лӳпех кайалла ҫавӑрӑнса та килтём“,. тенё. 
Св. Александр Турӑпа святой ҫынсем кёл-туни 
ҫине антуах шапнӑ. Иуринпе те курӑнӑҫсан, 
1;и малтан Турӑ Амӑгпё вилпипе асӑнса лартпӑ 
туиркёве кайса Турра кёл-тунЗ; Александр 
Турра пур ёҫре те ӑптарса пынӑшӑи пиг хытӑ 
тав-тувӑ., малашне те Унтан пулӑгпу ыйтнӑ; 
св. ЛеонПйён ҫёрмесёр выртакан ӳтне ӳксо 
пуҫҫапса, унтан хӑй вилитданех Турӑшӑн 
асапланса пурӑнма ӳкёт ыйтнӑ-

Банахах икё ҫул 1260— 61 дулу^ен са
мана лӑпкӑ тӑнӑ. Ҫав вӑхӑтра ывӑпнине пёл- 
месёр патшалӑхшӑи ёҫлекен Александра» кил 
хушшин^и ёҫсене тума, канса сывлӑпт ҫавӑрма 
тии вӑхӑт пулнӑ. Хӑй аван пурӑнса ырӑ ку-



расси ҫинт,ен вал пёрре те тухӑшламан, 
мёгпёи тесен вӑл вӑхӑт ырӑ курса хавасланеа 
пурӑнмалли вӑхӑт пулман. Йалан патгпалӑх- 
шӑн тӑрӑшнипе, хӑйне ҫывӑх ҫынсемпе курса 
калаҫма та унӑн пёрре те вӑхӑт пулман. Але
ксандр пурне те йуратса пурӑннӑ. Ана ҫилен- 
терпё ҫынсем хӑйсенён айӑнёсене пӗлсе унтап 
каҫару ыйтсан, вёсене ҫавӑнтах каҫарнӑ. 
Унӑн шӑллё Ярослав, Василш Александровича 
Новгород халӑхё йуратмасӑр хӑваласа йарсан, 
вёсем патне пырса князя кёресшён хётёртсе, 
Алесандраҫилентернё; Александр ӑна та каҫар- 
са каллах йуратса тӳрё пурӑиа пуҫланӑ- Ҫапла 
Александр Ростовра хӑйне йуратакан ҫемйи, 
хурӑнтагпсем хупппин'&е канса пурӑннӑ; Mapin 

-Михайловна, унӑн икё ывӑлё Бориспе Гл4б 
Александрии Ростовра иурӑнӑҫё аван, лӑпкИ 
иртёрвдД тесе пит тӑрӑпигӑ. Александр хӑйне 
ҫывйх ҫынсемпе т,унтап калаҫса т,ёрнне пусар- 
нӑ; вӑл вёсене ^ун патёнт,и шухйшёсене кала- 
кала кӑгартнӑ; упӑн сӑмахёсем караслӑ пыл- 
тан та тутлӑ пулнӑ- Св. Александр калаҫпине 
ил гсен хавасланса унӑн сӑмахёсене пур те вы- 
рӑиа к |ме тӑрӑншӑ. Св. Александрии тӑва-
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нёсем вал ырӑ туса Турра йуранине курса, 
хӑйсем те Ана йурама тӑрӑшнӑ.

Ярослав Всеволодовичён тӑванёсем вал 
вӑхӑгра пур те пулман: 12о5 ҫулта Алексан-j 
дрӑн Галпчра князра ларакан тӑванё Кон 
стантин вилнё, тепёр ҫул тепёр тӑванё Да 
шил Ярославич вилнё, тата тепёри, Махаил. 
Александр Asia на аслӑ хан патне кайсап 
вилнё; ҫапла Александра!! таванёсент,ен'- Суз- 
дальта князра ларакан шаллё Андрей, унтав 
Тверь князё Ярославна Кострома князё Ва- 
сил1Й ан^ах йулна- Тата хӑй ывӑлёсемне тӑванё- 
сенён ывӑлёсем ҫатёнсе пынӑ; Александрам 
виҫё ывӑл пулнӑ: Василш, Дпмптрш, Андрей 
Димитрш, апппё умёнт,е айӑпа йулнӑ Васили 
вырӑнёв^е, Новгородра князра ларнӑ; Андрей; 
анппё Городециа Нижнша нанӑ; хёрё, Евдошя, 
Смоленск князин Ростиславӑн ывӑлпе Кон 
стантина катдо кайнӑ. Александран мён пур 
тӑванёсем пур те ун патне пухӑнса. ӑна 
итлесе пӑхӑнса тӑнӑ. Александр пурӑнӑҫёнт,с 
вёсенён пёр пёринпе вӑрҫасси, тавлашасси 
пулман, ант,ах вйл вилсенех пётёмнех урӑх 
пулнӑ-



Александр Роетовра пӑртак кансан Вла- 
дим1ра кайнӑ. 1261 ҫулта унӑн таваттӑмёш 
лвӑлё Дашил ҫуралнӑ; fcce ҫитёисен вӑл 
1осквара князя ларнӑ; Дашилтан вырӑс ҫёрне 
ёр ҫёре пуҫтаракан князсем ҫуралнӑ. Даншл 
уралнине асӑнса Владипрте пнт пысӑк праҫ- 
нк тунӑ; хурӑнтатбсем, ҫывӑх ҫыннисем 
ур те ун патне умпа врёле хёнёртесе савӑнма 

пуҫтарӑннӑ. Ашшё-амӑшё ат,ана Турра пама 
дсӑннӑ.

Ант,ах Александрӑн кил шухӑгп ант,ах 
улман: вырӑссем нумайёшё тутарсем патбнт,е 

тлткӑнра ларнӑ. Александр ҫемҫе ^ёрелё, 
‘ынна хёрхенекенскер, темён т,ухлё вёсемгаён 
уйхӑрса ҫуныӑ; нумайёшне вӑл хӑй укҫине 
ӳле-тӳле тыткӑнран хӑтарнӑ, ант,ах пурне те 
ӑтарма унӑн вӑйё ҫитмен. Тыткӑнра ларакан- 
ен^ен пуҫне вырӑссем нумайёшё тутарсем 
атёнт,е сутӑ-ил| туса пурӑннӑ. ^ӑн тёне 
’ытса таракан Александр тыткӑнрисене пурне 
е хӑтармасан та йепле те пулин вёсенён 
нти пурӑнӑсне те пулсан ҫӑмӑллатасшӑн пул- 
•ӑ. Хуйхӑ мён пулсан Турра ёненсе кёл-тунн 
‘ыннӑн ӑшне nycapat: ҫавӑнпа вӑл вёсем

7э —
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Турра кёл-тӑвасси ҫин^еп тарӑтнӑ . Нумайбтб 
вирӑссем унта священниксем ҫуккипе: ат,а ҫу- 
ралсан та тбие кӳртмен, кат,т,а кайас мба 
пулсан та вг];нт>ет туман, вилсен те пёр кбл- 
тумасӑрах пытарнӑ. Св. Александр ҫавна кура 
вёсене пит хёрхеннё: йепле те пулсан тутарсем 
хушшинт,е тыткӑнра пуранакан ҫынсем 
валли ^иркӳсем лартма, священниксене пӑх- 
са тӑма apxiepeft йарас тесе гпухӑшланӑ 
Ҫавӑипа св. Александр Кирилл митро- 
политпа ханран хӑй пуранакан Сарай 
тийекен хулин^е арх!ерей лартма йӑлӑна 
пуҫланй. Аслӑ князпа митрополит йӑлӑнса 
ыйтнине хая (тутарсен иатши) итлснё. 1261 
ҫулта Сарайра apxiepefte Митрофана лартнӑ. 
Сарайра apxiepeft лартсанах унта т,ирк|сем 
тӑва иуҫланӑ; ^иркӳсен^е йаланах кблӗ тунӑ. 
Вырӑс халӑхб т,иркёво ҫӳресе т,унтан Турра 
кбл-туса тин т>унёсене нусарнӑ. Вырёссем 
т,Йн Турра ёненипне пблсе хӑш-хӑш тутарсем 
хӑйсен тбнне пӑрахса вырйс тбнне ҫавӑрӑннӑ. 
Александр кеязра ларнӑ вӑхӑтра Веркай ханӑн 
тетёшин ывӑлб тбне кбиб; ӑна Петр йатлӑ 
хунӑ; кайран ҫав Петр святойа тухнӑ- Ҫав



тёрлё св. Александр халӑха йуратса хёрхснсе 
пурӑннӑ: вӑл хӑйён улпу^ёсене те халӑха 
Ҫавӑн пекех хёрхенме вёрентнё. Александр 
хӑйён улпут>ёсене: „ҫук ҫынсене пусмӑрласа 
ан йёртёр“ , тесе ^ас-т,асах |кётленё. Пур 
те вбсем пирён тӑвансем, пурнншён те вёсём- 
габн Турра кёл-тумалла; вёсене хёсёрленётён 
Тура сире айӑпа хӑварё", тенё-

Тутарсем ворӑссене ҫук йапалашӑнах 
хёс:ерсе асаплантарнине курса Александр 
пит пӑшӑрханнӑ, ант,ах нимён туса пулашма 
та пёлмен. Тутарсене хирёҫ тӑрас тесен: ун 
уммён кана хана итлесе вал хуганине туса 
тӑрӑпар, тесе сӑмах панӑ- Александр ^ӑнахах 
тутарсене хирёҫ тйнӑ пулсан, ӑна та хӑйён 
шӑллё Андрей пекех тунӑ. пулбт^ёҫ'- Андрейа 
Владим1ртан князран хӑваласа йанӑ пек, Але" 
ксандра та хЯваласп йарёт^ёҫ, тата ҫитмен- 
нине пётбм вырӑс иатпталӑхне ҫёмёрсе салатса 
пётерёэдбҫ.

Александр хЯйён пурӑнӑҫётбч пёрре те 
тӑрӑшман, халӑх ырлӑхёшён ап^ах асапланнӑ, 
хййне хӑй те хбрхенмен; вӑл ханпа тӳрб ну* 
рӑнма гӑрӑшнӑ; Александр хана ҫилентерес
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тӑвас пулсан внгрӑс патшалӑхб пёгёмпех пёт- 
мелле пулнӑ, мётён  тесен Александр хана 
йӑлӑннипе кӑна п атталӑх  т,илай тӑпӑ. Ҫанла 
пурне те тӳссе, малашне аван пулассине кӑна 
кётсе тӑмалла пулнӑ. Апт,ах аптӑраиӑ халйх 
малашнехишӗн пит сахал шухӑгаланӑ: вёсем— 
хал,хи аван пултӑр, ыалащнехипе Турӑ пёлет, 
канла асапланса п у р ӑп и ^ ен  пёрре вилес 
т е —хуйхӑ пётё“, тееё.

Ҫаиах тахалӑх  пёр вӑхӑта туснё. Тутар- 
сеиёп куланай иуҫтараканнисем ҫав пуҫтарнӑ 
куланайрап хӑйсем валли те хӑварасшӑн пул- 
нӑ, тата итларах пуҫтарса тӳресене те йурас- 
шӑн пулиӑ,—ҫавйипа вырӑссент,ен кулаеай 
пит нумай пуҫтарпӑ; ант,ах куланайа майёпе 
илёртсе туса илмен, йалан ҫапса хёнссе илнӗ.

Хбвел тухӑҫ йен^е Хива йатлӑ хула пур. 
ТЗӑл хула халӑхё те тутарсеее пӑхӑнеа пурӑн- 
нӑ. Вӑл халӑха хӑйсенён тёпё тӑрӑх „бесер- 
менсем", тепё- Бесерменсем тутарсенён аллин- 
трзн хӑтӑласшӑн пулса, хана вырӑссент,ен 
куланай пуҫтарса пама нулнӑ; вёсем ёлёк ту
тарсем пуҫтарвип^ен куланайа ытларах нуҫ- 
тарса парӑпӑр, теиё. Иуҫтарнӑ куланайа тёр-
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лӗ ҫынсем хӑйсем валли илсе йулса, хӑй пит
ие ^ипер ҫитерменнине пёлсе, хан тДнахах 
бесермеесене пуҫтареа пама хугппӑ. Бесермен- 
сем йепле те пулсан вырӑссент,ен куланай 
ытларах илео тесе, тембп-темӗн шухӑгаласа 
кӑларнӑ Вырӑесене ҫӑмӑллатам пек туса ку- 
лапайа кётем пекки тунӑ, ант,ах кбтнбшбн 
малтанхиптрмг темиҫе хут ытларах илнё. Ҫап- 
ла хӑшин тӑра-тӑра куланайё тембн т,ухлё 

' пуҫтарӑнпӑ; кайран вара ниҫтан тӳлеме те 
май пулман,—бесерменсем вёссне куланайшӑе 
хёстере пуҫланӑ; вёсем хула тарах, йал та
рах тӳлейменнисене пуҫтарса ҫӳревб; вара 
урама кӑларса укҫӑра пытармарӑр-и тесе па- 
такпа, мён кил^б унпа хёпесе пёгернё; нпҫ- 
тан илме ҫуккине пёлсеи арӑмёсене, ат,псене, 
х ӑ т  т>ухне хӑйсепе те иле-иле кайнӑ; вёсене 
таҫта-таҫта кайса сутса хӑйсем валли темён 
^ухлё укҫа хӑварнӑ-

Ҫавна кура тембн тёрлё бҫлеме тӑрӑгаа- 
кан ҫынсенбн те бҫ йение кӑмӑл туртми пул- 
нӑ, мётби тессн бҫлесен те усси пулман: 
асапланса бҫлссе ҫурт-йбр тӑватӑн, мул пуҫ- 
таратӑн, бесерменсем йӑлтах пуҫтареа ка-
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йаҫҫб- Мбптбн асапланса бҫлемелле пулнӑ!?.. 
Ашптб-амӑшбсем агг,исем ҫине пӑхеа, вбсемпе 
малатне мбм пуласси ҫинт^ен шухӑшласа пб- 
тбмиех йбрсе сулӑнпӑ: „^ӑнахах курайман
тӑпшап партен туртса илб-ши вара вбсене", 
тенб.

Бесермепсемпе пбрле тата тутарсем тембн 
т,ухлбн кбпёрленсе ҫӳренё. Тутарсем те пбри те 
киле пушӑ тавӑрӑнасгаӑн пулман: пур те вырӑс- 
сепе укҫашӑп хястесе аптӑратса пбтерпё.Ҫитме- i 
ннипе тата вырӑссепт,ен кулса пбтнб: вбсепёп ' 
арӑмбсене, хбрбсено хййсем умбнт,ех мӑшкӑл- 
ласа пётернб. Ҫавсене кура пбтём вырӑс ха- 
лӑхб тутарсем ҫине калама ҫук ҫиленсе тӑнӑ. 
Ҫавйн т,ух тутарсене ҫиленни халб те иулин 
сӑмах хупшшн^е илтбнет. Усал ҫнш ҫинт>ен 
калаҫҫб вара: „вал усал тутартан та усал, 
вбоенбн, йыгӑ пек, т,унбсем ҫук“ , теҫҫб. Х а 
лах ҫапла тутарсем пусмёрлапине тусе-тӳсе 
йӑлтах ӑсран кайнӑ. Кайран вырӑссене тбн 
тблбшбн^ен хбстере пуҫласан, вбсем ҫиллисене 
ниҫта вырӑпаҫтараймасӑр тӳсеймеп.

Тутарсем малтан тбнсбр халӑх пулпӑ, ун- 
тан  31агомет тбпне тытакан пулнӑ. Магомет
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тбнб хушнипе вёсем вӑхӑ^ӗ-вӑхӑ^бпе вырӑс- 
сене те ирёксӗр хӑйсенбн тбнне ҫавӑрасшӑн 
пулнй. 1262 ҫулта вырӑс ҫбрне Тетям йатлӑ 
темёв тбрлб усал бесермеи килнб; вӑл хбрес- 
сен^ен, турӑшсен^ен мӑшкӑлласа кулса ҫӳре- 
пб; т,иркӳсене кбре-кбре мӑпзкӑлласа хур туса 
пбтернб- Халӑх ҫавпа курсан урӑх малалла 
тӳсеймен вара. Ростовпа Суздаль ҫёрёпт,и ху- 
ласент,е пур ҫбрте те пухӑва пуҫтарӑнма т,ан 
ҫапа пуҫланӑ. Пбтбм халӑх, малтан пбр шу* 
хӑшлӑ пулнй пек, еасартӑк тутарсем ҫине та- 
пӑннӑ. Аит,ах Турӑ вырӑссене ҫын йунне 
тӑкасран ^арнӑ; вбсем ҫаиах та бесерменсене 
вблермен, хӑваласа ан^ах йанӑ; вблернб пул
сан та пит усаллисене ан^ах вблернб- ^ейе 
бесермепсем хӑйсем ҫине халӑх тӑнине кур
сан, ҫавӑптах вёсевбп йенме ҫавӑрӑнса выр&с 
тбнне кбме сӑмах напӑ- Халӑх ҫавпа илгсе- 
нех бесерменсем ҫине тйма пӑрахнӑ- Устюг 
хулип^е пурин^ен усал бесерменсенбн пуҫлӑ- 
хб Вуга хӑй пухӑва пырса: тбне кёретбп тесе 
халӑхран каҫару ыйтнӑ. Халӑх тбпе кбретбп 
тенине илтсенех ӑна каҫарыӑ. Вӑл тДнахах 
тбне кбнё; тбпе кбнб ЪУ* ӑиа 1 оапн йатлӑ



хунӑ- Тбне кбнб хыҫҫӑн Хоанп хӑйбн гарӑ пу- 
рӑнӑҫбпе халӑха йурастӑн пулнӑ. Халӑх бе- 
серменсене хирбҫ тӑма т,арӑнни тата квязсем 
ӳкбтленипе те пулнӑ, мбгпбн тесен вырӑс ха- 
хӑхб блбкренех князсене хисеплесе итлесе 
пӑхӑпса пурӑннӑ: вӑл мбн каланӑ-ҫав пулпӑ.

Весерменсем вара кирек мбн йапаланӑн 
та виҫи пуррине тип пблнб- Вырӑссене ҫён- 
тернб пулсан та, вбсем пбтбмпех пуҫҫапса ту- 
тарсепбн куҫбсен^ен пӑхса тӑрасшӑн пулман. 
Ап^ах вырӑссенбя те ҫапла хирбҫ тӑнигабн 
пит хӑраса тӑмалла пулнӑ. Хан ҫиленнине 
каллах тутарсем вӑрҫӑпа килессине кбтсе тӑ- 
малла пулнӑ. Тутарсенбн ҫарбсем вырӑс ҫбрпе 
кбме хатбр тенб сасӑсем те илтбне пуҫланӑ. 
Каллах пбтбмпех пбтсе йӑлгах тутарсенбн 
аллине кбрсе |кмелли вӑхӑт ҫывӑхарса килнб.

Александр вёл вӑхӑтра нимбт>сено хирбҫ 
вӑрҫӑпа кайма хатбрленсе тӑнё, ант,ах ӑна 
илтсен унӑн вӑрҫё шухӑшб пбтнб; хӑй ҫарне 
ывӑлне Димитрше парса, т,асӑрах хан патне 
йӑлӑнма Ордана кайма васканӑ; апт,ах хан 
патне кайма питбрех те хӑрушӑ пулнё. Але
ксандр хӑй те: внлеп-и йулап-и тесех кайнӑ.

-  82 —



Хан ҫарбсене вырӑс ҫбрне ҫбмёрме кайма 
хушнӑ, халб ёнтб ннкам йӑлӑннине те итлес- 
шбн пулман; хан хӑйне итлесе пӑхӑпманшӑн 
пбтбмнех пбтерсе тухма тухӑшланӑ- Иепле 
куҫпа Александрии ун патне иырса кбмелле 
пулнӑ? Хан умбн^е мбн тесе йӑлӑнмалла пул- 
нӑ?—Мбшбн тесен Александр: вырӑссем пур 
халӑхсен^ен те аван итлесе куланай парса 
тӑрёҫ, тесе йӑлӑнса бнентерпи пилбк ҫул та 
иртмен; ун т,ухне хан Александра ёненсе ун 
сӑмахне итлёве,-кайран хӑйсемех хана хи- 
рбс тӑрса куланай пуҫтаракансене хӑвала-хӑ- 
вала йанӑ. Ҫавӑнса хан хӑйсем тума пулнине 
тумангаӑн вырӑс халӑхб ҫине тембн пек ҫи- 
леннё- Александр хан патне кайнӑ ъух хӑй 
пурӑпӑҫё ҫинт>ен пбрре те гпухӑшламан, вӑл 
хӑйин ^унтан йуратпӑ вырӑс халӑхне 
ҫӑласшӑп аит,ах тӑрӑшпӑ. Александр хан 
патне вырӑс халйхбшбн хӑйне хӑй нарпене 
к|ме кайнӑ пек кайнӑ. Ордана хан патне 
кайас уммён Александр Ярославин п и р  хытӑ 
Турра кёл-тунӑ; ҫемйиие, тӑванбсемпе вбсене 
урӑх курас суккине сиснё некех, вбсемие пит 
хытӑ йбрсе уйӑрӑлнӑ. Хӑйбн ҫарне ДимитрШ-

-  83 -



— 84 —

пе нимб^сене хирбҫ вӑрҫа йанӑ т,ух вбсене 
калаиӑ: „ей манӑн йуратнӑ ҫарӑмсем, манӑп 
ывӑлӑма та мана хама итлесе пӑхӑнса тӑнӑ 
пек тбрбс итлесе тӑрӑр, патшалӑхгаӑе хӑвӑра 
та ан хбрхенбр“, тенб. Уйӑрӑлнӑ т,ухне Але
ксандр тембн т,ухлб йбрсе пбтнб, ант,ах кай- 
масан нимбн тума май та пулман.

Мбн-мбн курман пулб Александр Яросла
вич Ордара!?.. Вал вырӑс халӑхпе ҫӑласса 
Ҫӑлнӑ та, ан^ах ушнӑн хӑй бмбрее кбскет- 
мелле пулнӑ Александр майбпе пблсе йӑлӑн- 
нипе хан каллах вырӑс халӑхне пулас асап- 
сент,ен хӑгарнӑ. '^ӑнахах та Александра Ту
ра пулӑшса пур бҫбсенс те ӑнтарса пынӑ. 
Хан ӑна итлесе вырйс халӑхне пулас асапсен- 
т,ен каҫарасси ҫпнтдш никам та ту х ӑш а  та 
илмен...

XII.
Св. Александр Ордара хан патбнт,е ҫул- 

талӑк нтла пурӑниӑ. Унта йна мӑтнкӑлласа 
асаплаптарса пбтернӗ. Асаплантарса мӑпшӑл- 
ласа пбтерсен тип кплно йанӑ- Александр ^а- 
сӑрах килне таврӑнса халӑха ырй хыпарссм



каласа хёпёртеттерес тесе темён тёрлё васка- 
нй. Александр тутарсен ҫёрён^ен тухса вы- 
рӑс ҫёрне те ҫитнӗ; Нижнш те инҫех пулман. 
Ант,ах вал асаплапса пётнёскер нат,арланна- 
Ҫем на!,арланса ҫитвё. Александр мён-мён 
курман хӑй пурӑнӑҫёнт,е!?-. 2 0  хут вӑрҫӑра 
пулеӑ! Миҫе хутвӑл Аз1яна аслӑ хан цатне, 
Ордаиа кайа-кайа асапланса пётнё! Мпҫе хут 
вилесрен йулнй! Ант,ах пур ҫёрте те ӑна Ту
ра пулӑшса тӑнӑ: пур ҫбрте те вӑл лайӑх, 
т,ипер хӑтӑлнӑ; ан^ах вӑл хӑйне хӑй пёр те 
хёрхенмен. Ҫапла асапланса пётнёскер вилём 
ҫывӑххине хӑйех сиссе пёлсе тӑнӑ. Вӑл 45 
ҫула та ҫатеймен, ҫамрйклах вилсе кайнӑ- 
Нижшйе ҫитоен Александр йӑлтах нат,арлан- 
са ҫитнё, малалла кайма халё пулман. Пӑр- 
так канса вӑй кёнё пек пулсан, каллах ма
лалла кайвӑ- Ан^ах Волжк йатлӑ хулана ҫит- 
сен малалла кайма ёмёт пулман. Вӑл вйхйтра 
кёр пулнӑ. Ахал, те ^ирлёскере кбрхи ҫанта- 
лӑк йӑлтах пётернё.

Александр хӑй вилессине пёлсе л е ттё п -  
т,ене куҫма хатёрлене пуҫлавӑ- Вӑл вилес 
уммён ёлёкхй йӑлапа хӑйне монаха к^ртсе
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АлексШ йатлӑ хума йӑлӑннӑ.
„Ей, атте, епб пит йывёр 
т,ирлб, т,брблессе пбрре те 
сунмастёп, мана монаха 
к |ртт ,ё“, тенб- 

Си- Александр патбнт,е ӑна ҫывӑх ҫынсем 
пбр т,бнмесбр тембн тбрлб хуйхӑрса, аран- 
-аран йбресрен ^арӑнса ун ҫине тбмсблсе 
пӑхса тӑеӑ- Вӑл пысӑк хуйхӑ ҫинт,ен лето
писец (ҫулсерен мбн-мбн пулнине ҫырса пыра- 
кан ҫын) ак йепле калат: „хуйхӑ сана, мбскбн 
летописец! Иепле есб Александр Ярославич 
вилни ҫинт,еи ҫырӑн-пш!? Йенле санӑн куду- 
сем ушпӑн ҫав тбрлб хытӑ йбпипо тӳссе тӑрбҫ- 
-тпи? Ҫав тбрлб пысӑк хуйхӑпа йепле санӑн 
т^брӳ тДтса тӑрб-ши? Ҫын хӑйбн ашшб-амӑгаб 
вилсен те манае, кун пек ырӑ ҫын вилсен 
унна ибрле тунӑка кбме те хатбр“ , тот.

Александра ҫывӑх ҫыпсем ун патбн^е 
нумайвден йбмесбр ^брисене хытарса тӑнӑ- 
скерсем, тӳсеймесбр тӑруках бсбклесе йбрсе 
йанӑ. Пур халӑх хушшин^е пбр йбмен дып 
та пулман. Пур те сывлӑшбсене ҫавӑраймасӑр 
бсбклесе йбрсе калана ӑна: „Ей пире сыхласа



таракан т,унтан йуратнӑ князймӑр! Урӑхран 
бнтб епир санӑн сӑнна - сӑпатна курае ҫук! 
Санам калама ҫук тутлӑ сӑмахусеве илтес ҫук! 
Малашне кама енлр йӑлӑнӑпӑр? Кам пире 
сыхласа ҫӑлса тӑрб? Ей пирбн ырӑ князӑмӑр, 
епир санран кури ӑ ырлӑха ат,и-пӑт>и те 
апттб-амӑшёе^ен нихӑҫан та кураймаст1! Нумай 
есб пирбн айӑпшӑн асаплавтӑн, нумайт^ен пире 
курайман тӑптмансен^ен сыхласа усрарап!...“ 
тенб.

Александра вбсем йбрсе хуҫӑлнпне птле- 
ме пит йывӑр пулнӑ: унӑн т,бри ййлтах хус- 
калнй. Вӑл йеррипен вбсене калана: лухйр-ха, 
мана пбтдон хйварйр, есир йбрсе манйн ^брене 
пит хускататйр", тенб. Вбсем вара пур теун 
патбн^ен тухна- Парта к тарсан каллах вал 
хӑйне ҫывӑх ҫынсене, улпутсене, хурахалйха 
хйй патне ^бнсе илсе вбсемпе пуриипе те 
т,уп-туса уйӑрала пуҫланӑ; йулашкпн^ен вбсе
не пиллесе пурин^еы те каҫару ыйтнӑ. Ҫавна 
курсам халӑх $арйнаймасйр тата ытларах 
бсбклесе йбре пуҫланӑ: „ей пбтбм вырйс
ҫбрнс пӑхса сыхласа усракан, улпутсене пӑха- 
кан, ват,арсеве тӑрантаракан, тйлӑхсенбн
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атгпё, Турӑ ^иркӳне тӑшмансент>ен сыхлакан, 
Христоса ёненекенсене йншлӑлатаешӑн тӑрӑ- 
шакан аслӑ кня.зӑмӑр, Александр!“ тенё, 
Ҫавна илтсен Александрии пиҫ,ё тӑрӑх куҫ-ҫулё 
йухса аннӑ.... Унтан вара Александр хӑйён 
Ҫамрӑкранпалах йуратнӑ Туррӑн Ут,ёпе Иунён> 
т,ен пай илеспгён пулнӑ. Ана ҫавӑнтах Турӑ 
Ӳ^ёпе Йупне ӑша илтернё- Ун хыҫҫӑнах Але
ксандр хӑйён таса ^унне Турӑ аллине паиӑ. 
Вӑл 1268 ҫулта ноябрёп 14 кунёпт>о вилнё- 

Вӑл вӑхӑтра Владим1рте митрополит Ки
рилл кӑнтӑрлахи кёлё тунӑ М. Кирилл Але
ксандр вилнине пёлменскер: „Турӑ ӑна тршер 
килме патӑр, патталӑха тӑгамансент,ен хӑтарса 
тӑтӑр“, тесе йӑлӑнса Турра кёл-тунӑ. Унтан 
м. Кирилл пуҫне ҫбклесе ҫӳлелле пӑхнӑ та 
тёлёнсе хытнӑ кайнӑ: вӑл хӑй умён'^е т>ёрё 
секех, ҫап-ҫутӑ тӑракан Александра курнӑ; 
вал ангелсем ҫуна^ёсем ҫине ларса йеррипен 
ҫӳлелле ҫёкленсе ӑна курӑнми пулнӑ- г1)Ирк|ре 
тӑракансем митрополит ҫапла тёлёнсе ҫӳлелле 
иӑхса тӑнине курсан, йӑлтах ӑсран кайнӑ. 
Митрополит ҫавӑптах ^ӑн тёне тытса таса 
цурӑннӑ аслй кпяз Александр вилнине пёлнё;
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упӑв куҫӗп^ен шӑпӑртатса куҫ-ҫулӗ йухса аннӑ. 
„Вырӑҫ ҫбрбн^е хбвел анса лар^б", тенё 
йеррипен митрополит; антртх вӑл мёне пбл- 
терниие пикам та ӑнлаиайман. Унтан митро
полит пит йывӑррӑн сывласа хытӑ сасӑпа 
йёрсе каланй: „ей йуратнӑ а^амсем, вирён 
пайап т,ӑн тёнё тытса тӑракан аслӑ князӑмӑр- 
Александр вилнё! “ тенб. Ҫав сӑмахсене илтсен 
малтан пбтбм халӑх ӑсран кайнӑ пек пулса 
тӑнӑ, унтаи пётбм ^ирк|: „пётрёмёр-бҫко!‘с
тесе уласа йбрсе йанӑ.

Кблб пётсеп пбтём халӑх: киязсем, улпут- 
сем, ватти-ҫамрӑкки таранздеи пур те Алексан
дрин ӳтне илсе кплнб ҫбре хирёҫ кайнӑ. 
Халӑх ӑна апла кбтсе тӑрасшӑн пулман, ан- 
^ах Турӑ ҫырниие тӳсмелле пулнӑ. Митропо
лит священниксемпе ҫуртаеем ҫутса Алексап- 
дрён ӳтне кбтсе илме Боголюбова т,арӑнвӑ. 
Йёри тавра калама ҫук халӑх пухӑннӑ. Иӑр- 
так тӑрсан кпязӑн ^тне йӑтса килниие курвӑ- 
ИуР те ат,а пек бсбклесе йбрсе йанӑ. Пбтём 
халӑх хум пек малалла ӑиа хпрбҫ кайпӑ- Ҫын 
пит иумайипе пёр пбрне тембн тбрлб хбстер- 
нб,— пурте Александрӑн fm c  йулашкин^еа
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пырса Tjyn тӑвасшӑн пулнӑ. Иёри тавра йёнё 
сасӑпа кӑткӑрнӑ сасӑ ант,ах илтӗвнё- Але
ксандрия ӳтне Владим]ра илсе кайнӑ. Пётём 
халӑх хёл варрин^е вунӑ ҫухрӑм нтла Але
ксандр ӳт>ё хыҫҫӑн ҫара пуҫӑн пынӑ. Унӑн 
ӳгне ноябрбн 23 кунёнт,е пытарнӑ. Пытарнӑ 
т,ух тӑлӑха йулнӑ халӑх ёсёклесе йёвине кёлё 
йуррисене йурланӑ сасӑ та илтёнмен'.

Александрӑн ӳтне пытарнӑ т,ух пит тё- 
лёнмелле ёҫ пулнӑ: унӑн тупӑкё патне пёр 
Севастьян йатлӑ ҫын, пур вилнё ҫынсснён 
аллине те тытаракан хута тытарма тесе, унӑн 
аллине сарасшӑн пынӑ- Вилнё кеяз ^ёрё 
т,ухнехи пек аллине тӑсса хута илнё те кал
лах аллисене хёреслетсе кӑкӑрё ҫине хунӑ. 
Ҫавна курсан пётӗм халӑх хӑраса кайалла 
т,акнӑ- Кам унтан тёлёнмё!? Вилнёскере ӑна 
хёл варрин^е таҫтан айакран илсе килнё, 
вилни темиҫе кун иртнё,—вӑл аллине тӑсса 
хута илнё! Турӑ Александр ыррипе, п атта -  
лӑхшӑн, тён тёе  асапланниее кура ӑна ҫапла 
хӑватла кӑларнӑ. Кёл-туса ^арӑнсан ӑеа йер- 
рипен илсе ҫуртасемпе, кёлё йуррисем йурласа 
хӑйён авалхи тӑванёсем выртакан Турӑ Амӑ-



гпё ҫуралнине асӑнса тунӑ монастыре йӑтса 
кайнӑ; унта ӑна собор ^иркӳне хунӑ.

Александр пурӑнӑҫне пёр хӑрамасӑр 
асанлаиса, хӑйпе хӑй хёрхенмесёр иртернё. 
Упӑн пӗтём пурӑнӑҫё хуйхӑпа кӑна пртнё; 
ан^ах хуйхӑпа савӑнӑҫ пёр тӑван теҫҫё- Але
ксандр йалап ёҫлё, йалан хуйхӑлӑ пулпӑ, ан- 
т,ах кашни ёҫе тумассерен хёпёртесе савӑннӑ- 
Вал хӑй пурӑнӑҫёпт,е Турӑгаӑи, халӑхшӑн ан- 
р,ах тӑрӑшнӑ; Александр пур ёҫе тытӑнмас- 
серен те Турра кёл-туса Унтан пулӑшу ыйтнӑ; 
Ҫавӑнпа та ӑна Турӑ пур ёҫре те пулӑптса 
пынӑ- Турра кёл-туса вӑл т>унне пусарнӑ; 
вӑл пурне те хёрхсннё, пуриншён те тӑрӑтнӑ, 
нурне те каҫарнӑ; ҫынна кураймасӑр тӑрассн, 
ҫын ^аплӑлӑхне хапсӑнасси унӑи пёрре те 
пулман. Александр пит "рплӑ, калама ҫук 
ӑслӑ паттӑр пулнӑ; кирек мёнле ёҫе те мал- 
тан тёпё йёрёпе птухӑшламасӑр нихӑҫан та 
тытӑнман; вӑл хӑйне хӑй асла хурса т,апа 
тухастпӑн тӑрӑшман, патшалӑх ырлӑхёшён 
ан^ах тӑрашиӑ. Александр тӳрё ҫын пулнӑ. 
Римри папа вырӑс халӑхне урӑх тёне кӳр- 
тесшён ^ейспе ^кётленане итлемесёр хытӑ



тӑрса халӑха тбрбс тбнпе хӑварнӑ- Тутарсене 
пбгбмпех пӑханса тӑрса пагшлӑха ҫбмёрес- 
рен хӑварнӑ Тутарсене вырӑссем мбн туниие 
пӗлсе тӑмалла мар туса, патшалӑха малашне 
тутарсем аллине кёрсе йуласран хӑтарнӑ. 
Вӑл тутарсене пӑхӑнса пурӑнни вбсенӗп т>ури 
пулса тӑви пулман.

Александр хӑйне ҫын умбнт>е тытма пёл- 
пб, нихӑҫан та ҫын айне й^лман; ӑсбпе, ырӑ 
кӑмӑлбпе тутарсене ирбксбрех хӑйне йурат- 
тарса пурӑнтарнӑ; вбсене йурама пблсе, хӑйне 
бнентерсе пурӑинӑ.

Св. Александрии: кирек мбне те виттбр 
пблсе тӑракан йс, пурне те тума пултаракан 
вӑй, хӑйне хӑй хбрхенмесбр патшалӑхшӑн 
тӑрӑшакан хӑват, ҫынна т,унтан йуратакан 
ырӑ, уҫӑ. кӑмӑл, бмбрех Турӑ ҫине шанса, 
А на йуратакан ^бре... пулнӑ.

Ей Тура, пире те св Александрӑн таса 
пурӑпаҫб ҫин^ен асёнсатӑма пар, увӑн т,апне 
пбтбм патшалӑха сарса бмёртен бмбре пыр- 
тар, унӑн таса пурӑнӑҫне курса тата ытла- 
рах ун пек пурӑнма вӑй пар! Халхи патпта- 
сем те св. Александр пек Турй ырлӑхне ти-



вёҫлб пулт,т,ӑр! Св. Александр, ытти святойсем 
вёсене ёмёрех пулӑшса сыхласа тӑт,т>ӑр!...

Св. Александр вилсен пулна хаватсем.

Св. Александр т,ёрё т>ухне йалан патша- 
лӑх ырӑлӑхёшён тӑрӑшаканскер вилсен те 
уншӑн нумай тӑрӑшнӑ. Александр натшалаха 
пит йывӑр килнё вӑхӑтсент,е пулӑшнӑ. Ҫапла 
1380 ҫул тутарсенён ханё Мамай пётём ҫарё- 
пе вырӑс патшалӑхне йӑлтах пётерес тесе 
харёҫ тӑрсан, св. Александр хӑйён ывӑлин- 
-ывӑлпн ывӑлне Димитрш Иванович Донскойа 
ташмапсене ҫёнтерме пулӑитии ҫин^ен хӑват 
кӑтартнӑ- Бӑл ак йепле иулнӑ: пбтём вырӑс 
Ҫарё пур те аслӑ княз Димитрш патне пухӑн- 
са тӑшмансене хирбҫ тухма хатбрленсе та
на; ҫав вӑхӑтра Владиаирте св. Александр 
ӳт,б выртакан Турӑ Амӑшб ҫуралнине асӑпа- 
кан нраҫник йа^бпе тунӑ Доиастырте поно- 
мар ҫак хӑвата курма тивбҫлб пулнӑ- Вӑл 
нономар ҫбр каҫитден 'рркӳре тӑрса Турра, 
Унӑн Амӑшне, тата йаланах хӑйсене ыулӑшса 
тӑракпн св. Александра йбре-йёре кёл-туса, 
вбсент,ен тӑшмансене ҫбнтерме нулӑпту ыйтнӑ.
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Ҫапла йӑлӑпса кбл-тунӑ ҫбртех вӑл св. Але- 
ксандрӑн ӳт,б выртакан тупӑк умбнъи ҫурта- 
сем хӑйсене хӑйсемех тивсе кайнине курнӑ; 
унтан алтартен икб ҫап-ҫутӑ тумтирлб ватӑ 
Ҫынсем тухнине курнӑ. Ҫав ватӑ ҫынсем св. 
Александрии тупӑкб патне пырса каланӑ: 
„^асӑрах тир, княз Александр, хӑвӑнтӑванна 
Димитрше тӑптмана ҫбнтерме пулӑш“ , тенб- 
Ҫапла каласанах св. Александр тупӑкран 
тӑрса тухнӑ; вара вбсем виҫдбш те куҫран 
ҫухалпӑ. Ҫав ҫбр иртсен тепбр кун ирех ту- 
тарсемне калама ҫук вӑрҫӑ пуҫланса кайпӑ. 
г1)ӑнахах ҫав вӑрҫӑра иихёҫан ҫбнтереймен 
тӑшмансене ҫбнтерсе ДимитрКт т,апа тухнӑ. 
Дон шывб хбррин'^е вёрҫнӑран ӑна „Донской" 
тенб-

Пономар хӑй курнине митрополите ка
ласа панӑ. Митрополит ҫавна плтсенех Мос- 
кварап Владим!ре пырса ытти священник- 
семпе Турра кбл-туса князбн |тн е  пытарнё. 
ҫбре алта пуҫланӑ; алтса ҫитсен упӑн ӳт,б 
ҫбрмесбр выртнине курий; Александр вилни 
ун т,ухне ҫбр те вун ҫи^б ҫул пулнӑ- Вара 
Александрӑн |тно ҫбртен кӑларса Турӑ Амӑ-



шё ^иркӳее рака (ҫёрмесёр выртакан ӳтсем 
выртакан вырӑн) ӑпше хунӑ- Унӑн ҫёрмесёр 
выртакан |тёят,ен нумай хӑватсем пулнӑ: сук- 
кӑрисем куракан, уксаксем ҫӳрекен пулнӑ, 
ну май усал йернё ҫынсем тасалнӑ, ытти урӑх 
хӑватсем те пит нумай пулнӑ.

Ҫавӑнтан кайран ҫӗр ҫул иртсен св. Але
ксандр халӑх ҫине Турӑ ҫиленнине пёлтерсе, 
вёсене ӳкёнтересшёп нулса, тата тепёр хӑват 
кӑтартнё. Вал хават 1491 ҫулта майӑн 23 
кунёнт,е, тунти кун пулнӑ. Вӑл кун тул ҫутӑ- 
лас уммён св. Александр выртакан тдгркӳ тӑр- 
ринт,е нумайёшё пё^ёкҫеҫҫё шап-шурӑ пёлёт 
ӑшёндо св. Александрӑн мёлки ҫӳлелле ҫёк- 
ленсе кайнине курнӑ- Ана курсан пётём ха- 
лӑх хӑраса т,ётёресе ӳкнё, пур ^иркӳсен^е 
те т,ан ҫапа пуҫланӑ. Ҫав кун кйнтӑр тёлён- 
т,е пёгём хулана вут хыпса та илнё Пёр са- 
манрах иётём хула ҫунса кайпӑ; Св. Алексан- 
дрӑи ӳт»ё выртакан монастыр те ҫунса кайиё. 
Вӑл монастырён т,иркӳне темён т,ухле халах 
вутран хёраса йапалисене пыра-пыра хунӑ, 
антргх Турӑ ху-шнипе вӑл ^иркӳ те ҫынни 
мёнёпе ҫунса кайнӑ. Ов. Алексавдрӑн ҫёрме-



сбр выртакан ӳт>б т>иркӳ ҫунса кайвӑ ҫбрте 
пбр сийенсёрех тӑрса йулиӑ. Тупӑк ҫине вит- 
нб пирбсем те ^илайах йулнӑ- Ҫавна курсан 
пбтбм халӑх йӑлтах тёлбесе кайвӑ.

Св. Александрӑн ҫёрмесбр выртакан |т,б 
Владим1рте мбн-мбн хӑватсем туман!? 1541 
ҫулта Турӑ Амӑшё вилнине асӑнса тӑвакан 
праҫник кун каҫхи кёлё хыҫҫӑн пономар 
пӑхса тӑнӑ ҫбртех св. Александр тупӑкё 
умбнт,и ҫурта хӑйне хӑй тивсе кайнӑ- Поно
мар нимённе нёлмесёр вӑл ҫуртана сӳнтернӗг 
ант>ах ун ҫин^ен ҫавӑнтах архимандрит Ев- 
фросинийе каласа панӑ. Архимандрит кайса 
вӑл ҫуртава хыпаласа пӑхнӑ; ҫур>та ӑптах 
пулнӑ; унтден вӑл ҫуртана никама та нихӑ- 
ҫан та ҫутман. Тата урӑх хӑватсем те нумай 
пулпӑ.

1572 ҫулхипе Владимгрти веодул йатлӑ 
усал йернб ҫын св. Александр выртакан 
^иркӳ патне и лее пырсанах, усалбнт,ен тасалса 
т,брблнб; тата ҫав ҫулах тепбр суккӑр арйм 
унӑн тунӑкё патбн^е куракан пулнӑ. Тата 
тепбр хӑр-суранпа асапланакан арӑма унӑн 
тупӑкё патне пырса выртарнй. Вӑл ^унтан



тархасласа св. Александртан сывлӑх ыйтнӑ; 
св. Александр ҫавӑнтах унӑн куҫне курӑнса 
аллиы^ен тытса тӑратнӑ та ӑна ҫӳреме хушнӑ. 
Арём ҫавӑнтах тӑрса ҫӳрекен пулнӑ.

Аслӑ Петр патшара ларнӑ ^ух св. княз 
Александр Невскш тата нтларах мухтава 
тухнӑ. Аслӑ Петр ҫирём ҫул вӑрҫса шведсене 
ҫбвтерсен кайран, блёк св. Александр вбсемпе 
вӑрҫнӑ вырёна, Нева шывб хбррине, ҫбнб патша 
хули Петербург лартнӑ. Аслё Петр шведсемпе 
килбшсен кайран авал вбсене св, Александр 
Нева шывб хбррин^е ҫбнтернине асӑнса, унӑн 
ҫбрмесёр выртакан |тн е  авалхи Владим!ртен 
ҫбнб Петербурга куҫарасшӑн пулнӑ-

Святейшш С у н о д  хушнипе Аслӑ Петр 
хӑй укҫиие калама ҫук аван „рака“ (тупӑк) 
тутарнӑ, св. Александрӑн ӳтне куҫарма мбн 
кирлине пурне те хатбрлевб. Пурне те хатбр- 
лесе пётерсен, св. Александрӑн |тне священ- 
никсем турӑтпсемпе Владим1ртен Петербурга 
илсе кайнӑ- Ҫул ҫинт,е Аслӑ Новгорода ҫит- 
сен, св. Александр блбк, ^брб ^ухне Волхов 
ты вё тӑрӑх ишсе ҫ|ренине асӑнса, унӑн ^гне 
хатёрленб кимб ҫине лартса, Волхов шывб



тарах иптсе кайнӑ. Ҫапла виҫё-тӑватӑ кун 
пырсан, патгаа хирёҫ тухса св. Александрии 
таса угтне хӑй кимми ҫине илнё- Вара т,ирк,ӳ 
кёллисем йурласа малалла кайнӑ. Виҫё Ипо- 
стаҫлё Турра асӑнса тунӑ ҫёнё лавранӑн 
(аслӑ монастыр) хапхи тёлёнт,е Новгородри 
apxienacKon веодосш СвятМппй Сунодри 
ҫынсемпе, священниксемпе ӑна нлме хирёҫ 
тухнӑ. Вёсем св. Александрии ӳтне хума тунӑ 
„рака“ хӑйсемех ^иркёве илсё кёнё- Вара св. 
Александрӑн ҫёрмесёр выртакан ӳтне хӑйне 
асӑнса тунӑ т,иркёве выртарнӑ- Халӑх ҫавна 
асӑнса виҫё кунтден праҫеик тунӑ. Малашне 
те унӑн |т н е  Владиш'ртен Петербурга куҫар- 
нине асӑнеа ҫулсерен август уйӑхин 80 кунён- 
^е  праҫннк тума хунӑ. Вӑл нраҫнике халё те 
йаланах тӑваҫҫё-

Аслӑ Петр хёрё Елизавета (кайран вӑл 
патгаара лариӑ) пит лайӑх кёмёлтен св. Але- 
ксандрӑн таса | $ ё  валли ҫёнё рака тутарнӑ- 
Аслӑ Екатерина натгпа Невск1й лаврара нит 
нысӑк ҫёнё собор тутарнӑ,— вара 1790 ҫулта 
св. Александрӑн таса |тн е  пит ^аплӑ Ҫав 
■^иркёве куҫарнӑ. Св. Александрӑн таса ӳк,ё



халё те пулин ҫав т,ирку ре выртаЕ
Св. Александр княз йат,ёпе ҫулталӑкра 

нкё хут праҫник тӑваҫҫё: ҫурла уйӑхин (ав- 
густӑн) 80 кунён^е св. Александр Невсюйён 
Ҫёрмеи jm e  Владишртен Питёре куҫарнине» 
т,ӳк (ноябрь) уйӑхпн 23 кунӗн^е вӑл вилнине 
асӑнса уйаҫҫё.

Ноябрён 23-мёга кунхи тропарё, 4-мёш кёвёде:

Ей таса Александр, есё тДв тёне тыта- 
кан тымартан тухса таса ӑру пулнӑ: ҫавӑнпа 
та сана Христос вырӑс ҫёрён^е, есё Турӑ ти- 
влетне тивёҫлине кура, ҫёнё хӑватсем тӑвакан, 
пит мухтавлӑ, Турра йурӑхлӑ тунӑ; пайанха 
кун та епир ёненсе, йуратса санӑн йатупа пёр 
ҫёре пухӑнса псаломсем, йурӑсем йурласа, 
сана ^ирсен^ен сыватма хӑват паракан Турра 
савӑпса мухтар; есё Ана: „ҫак хулапа P o e m  
халӑхне ҫӑл, хам ӑру патшалӑхне Хӑна йу- 
рӑхлӑ ту“, тесе тархасла.

Кондак, 8 -мётп кёвёпе:

Ей таса Александр, сана хёвел тухӑҫёп- 
т,ен хёвел анӑҫне ҫутӑлса килнё ҫутӑ ҫӑлтЯр



пек хисеплетпёр: есб пбтём ҫак ҫёре хӑвӑн
ырӑлӑхупа, хӑватусемпе тултарса тӑратӑн, 
санйн йатна бменсе хисеплекенсене ҫутӑлта- 
ратӑн, ҫавӑппа еппр, санӑн ҫыннуссм, па- 
йаехи кун есб вилеине асӑнатпӑр, хӑвӑн ҫбрне 
ҫӑлма, пирбн ^ӑн тбне тытса таракан Импе
ратор Николай Александровичӑн патшалӑхае, 
хӑвӑн ҫбрми таса ӳтӳ выртакан ҫёре бненсе 
пырса: „ей пирбн хулана тбреклблентерекен 
савӑе“, тийекенсене пурне те ҫӑлма Турра 
тархасла.

Августӑн 30 мбгп кунбнт,ехи тропарб, 4-мбш кб-
вбпе:

Ей т,ӑн тбне тытса пурӑннӑ Александр 
княз. есё патшалйхгаӑн авалхи 1осиф пек

ч __  ”

пулнӑ, ант,ах есб Египетра мар, пблбт ҫинт,е 
аслӑра ларатӑн. Ху тӑванусене асйн, вбсем 
тархасланине хапӑл ту, ху ҫбрбнте пурӑнакан 
халӑха тырӑ-пулӑлӑ ту, хӑвӑн патталӑхӑнти 
хуласене Турра кбл-туса хӳтблесе тӑр, ху 
вырӑина йулнӑ тДн тбне тбрбс тытса пурӑпа- 
кан патптасене тӑшманбсене ҫбнтерме пулӑпт.

— 100 —
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Кондак, 4-мёш кёвёпе:

Ей телейлё Александр, есё гаведсен 
Вейлгер ҫаррипе вӑрҫнӑ ^ух сана пулйшма 
пёлёт ҫин^ен Бориспе Гл4б тйванусем аннй; 
есё те ҫавӑн пек ху тӑванусене пулйшма кил, 
пирёнпе вӑрҫакан тӑшмансене ҫӗнтер.

Величаше (аслӑласа мухтамалли).

Ей ^ӑн тёне тытса таса пурӑннӑ Але
ксандр княз, сана мухтатпӑр, санйн таса пу- 
рӑнӑҫна та асӑнса хисеплетпёр: есё пирёншён 
Христос Турра кёл-туса тӑратӑн.

ПрипЪв: Ей ^ӑн тёне тытса таса пурйн- 
нӑ Александр княз, пирёншён Турра кёл-ту.

Моли Бога о насъ: Ей 'ҫӑн тёне тытса 
таса пурӑннӑ Александр княз, есё пире ^ас 
пулӑшакан, пирён ^унӑмӑрсемгаён кёл-тӑва- 
кан, епир сана тархасласа йӑлӑнатпӑр, пи
рёншён Турра кёл-ту.



Молитва святому благоверному вели- 
Kf«y князю Александру.

Ей ^ӑн тбне тытса таса пурӑннӑ аслӑ 
княз Александр! Есб хӑна т,унтан-вартан кбл- 
т&вакансене пурне те $ас пулӑшатаи, Турй 
•утёнке пирёншён тӑрӑшса хута кёретён, пире 
тивёҫҫбрс-керсем ҫине хбрхенсе пёхсам, еиир 

- нумай йёркесбр бҫсем туса Турй умёнт,е йу- 
рӑхсӑра тухрӑмйр, ҫылйхлй пултймйр. Халё 
санӑн ҫбрми fTf выртакан тупйку патие 
пырса ^унтан-вартан сана тархаслатпӑр: 
есб ҫбр ҫинт^е пурйннй ^ух ^ӑгт тбншбн хытй 
тйрйптса йна сыхлакан пултйн, пире те, Турӑ 
умбн^е ху йиппйн кёл-тунипе, йна хытй тыт
са тйма пар. Есб хйна Турй хушнӑ пысйк 
бҫе тйрйгпса бҫлербн, пире те Турй хугпнӑ 
бҫсене тума пулйтса вбрент. Есб тӑшмансен 
ҫаррисене ҫёнтерсе Poccia ҫбрён^ен хйваласа 
кйлартйн, пире тапйнакан пур курӑнакан ку- 
рйнман тӑтмансен^ен те хӑтар. Есб ҫёр ҫин- 
^и ҫбрекен патша ҫблёкне хйварса сйваплй 

ойнйҫ суйларйн, халб бнтб тивбҫлб, ҫбрми 
лбке тйхйнса ҫӳлти патпталйхра п а т та р а

♦
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ларатӑн. Сана йӑвагп кӑмӑлпа йӑлӑнатпйр: 
есё пирён хута кёрсе пирёвптён те Турӑран 
лаййх, лӑлкй пурйнйҫ ыйтса ёмёр пётми пат- 
шалӑха. тӳрё кёме тархасла. Пур евятойсемпе 
пёрле Турй вырӑпё умён^е тӑрса пур $йн тёне 
тытакан сынеемшӗн кёл-ту, пурин^ен ытла 
хамйрӑн т,ан тёне тытса сыхласа пётём Рос- 
аяна хӑй ирёкёпе тытса тйракан паттпамйр 
Николай Александровичами кёл-ту; Патша 
Туррӑмӑр хййён ырӑлӑхёпе вёсене канӑҫ- 
лӑх, сывлӑх, вӑрйм ёмёр патйр, пурӑпӑҫ ку- 
нёсент>е йаланах ырй курмалла тутӑр вёсе
не ,— вара Виҫ-ипостаҫлё пёр Турра йаланах 
аелйласа м^хтар, Агашёне, Ывӑлне, Святой 
Сывлйпше, халё те, кирек хӑҫан та, ёмёр 
ёмёрех. Амин.
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