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I

Христос ҫурални 900 ҫул иртсен вырйс халйхӗсем Христос 
тӗнне кёре пуҫланӑ. Унт^ен вӗсем кӗлеткесене пуҫҫапакансем 
пулнй. Вырйссем Христос тӗнне кӗни Владим1р княз вӑхйтӗн^е 
пулнӑ; вйл княз KieB йатлӑ хулара пурйннй. Владим1ртен ӗлёк 
вырёссем хушшивт^е Христос тӗнне тытакансем пйртакҫй пулнй. 
Владим1р т)1н тӗпе кӗре§'§ен кёлеткесене иуҫҫаиса, вёсемшон ппт 
тӑрӑшса пурйннй, хӑш туухне кӗлегкесене етем пуса-пуса та т)ӳк 
тунй. Ҫапла пӗр вйхйтра вӑл йут халйхсемпе ҫапйҫса, вӗсене 
ҫӗнтерсе Шева тавйрйнсан, пӗр ҫитӗннӗ арҫын аг§ана, йе хӗр 
ат)ана шйпапа суйласа, парнене кӳме пулнй. Шйпа пӗр 0еодор 
йатлй, Христос тӗнне тытакан ҫыннйн ывйлне 1оанна тухнӑ,. 
Кӗлеткесене пуҫҫапакансем веодора пырса каланӑ: „епир санйн 
атууна парнепе кӳме суйларамӑр, есё Йна пире пар, епир ӑна 
хамйрйн туррймйрсене парнене кӳрер“, тенӗ. 0еодор вӗсене кала- 
нй: „сирӗн туррйрсем т}йн Турӑ, мар, вӗсене ййвйҫ.ран тунй, ҫӗрсе 
пӗтекен йапаласем кйна. ТДн Турй пӗрре an’gax, Христос тӗнне 
тытакансем пуҫҫапакан Турӑ, пӗлӗте, ҫӗре, хёвеле, уййха, ҫйлтйр- 
сене, етеме, тӗн^ере мӗн пур йапалана Вӑл пултарнй. Сирӗн 
туррйрсем мӗн пултарнй? Ҫук, епӗ ывйлйма сире памастйп".



тенё. беодорӑн ҫапла сймахӗсене илтсен, кӗлеткесене пуҫҫапакан- 
сем пит ҫиленсе, унйн пӳр^ӗ умӗн^е: „пар а^уна, пар а^уна!41
тесе кйҫкйрса кӳсексем (ри^аксеы) кйтартса хӑратса тйнй. 0еодор 
вӗсене каланӑ,: „сирӗн кӗлеткӗрсем, т$,н турӑсем пулсан, хййсем 
кидсе илт^ӗр", тенӗ. Ҫак сймахсемшӗн кӗлеткесене пуҫҫапакансем 
пит ҫеленсе, беодора хӑйне те, а^ине те хӗнесе вӗлернӗ. Ҫапла 
беодорпа унӑн ывӑлӗ 1оанн Христоса ӗненнӗшӗн асап курса 
вилсе, Турӑ умение сӑваплӑ пулса, святойа тухнй.

II

веодор каланӑ сймахсем халйх хушшине те сарйлнй, Влади- 
nip княза та ҫитнӗ, вӑл ҫав сймахсен^ен кӗлеткесене пуҫҫапса 
пурӑнни суйа тӗн иккенпе пӗлнӗ те, урӑх тӗне кӗме шухйшланй. 
Пур тӗнсен^ен те питрех вӑл грек халӑхё тытса тйракан тӗне, 
Христос тӗнне йуратнӑ- Христос тӗнне к ӗре^ ен  малтан вйл 
урйх тӗнсене те сйнаса п&хасшйн пулий. Владим1р тӗне улйштарас 
тенине йут халйхсем те илтнӗ, вӗсенӗн пуринӗн те Йна хӑйсен 
тӗнне кӳртессисем килнӗ. Т)йн малтан Магомет тӗнне тытса пурй- 
накан болгар йатлй халӑх (вӗсем Кама шывӗ хӗррин^е пурйннй) 
Bлaдимipe хӑйсен тӗнне кӳртесшӗн, ун патне муллисене (пупсене) 
йанӑ. Весем Владим1ре калана.: „есӗ, княз, пирӗн Магомете ӗненсе 
унйн законне тыт“, тенӗ. Владим1р каланй: „вара сирӗн законйр- 
сем мӗнле, есир Йна мана каласа кӑ,тартйр-ха“, тенӗ. Мулласем 
Магомет тӗнӗ ҫин^ен каласа панӑ та, ӑна пит мухтанӑ, ант>ах 
Владим1р вӗсем улталанине сиссе, Магомет тӗнӗ ■дйн тӗн мар 
тесе, йна йуратмасйр, мулласене кайалла йанӑ. Вӗсем хыҫён^ен 
нимӗҫсем те хӑйсен вӗреннӗ ҫыннисене йарса, Владим1ре калат- 
тарнй: „епир тытакан тӗн— ҫутти, епир пуҫҫапатпйр т^н Турра, 
Вӑл пӗлӗте, ҫӗре, хёвеле, уМха, тӗн^ери мӗн пур йапалана пул- 
тарнй; сирӗн туррйрсем ййвйҫ кйна“, тенё. Владим1р весенней: 
„сирӗн тӗнре мӗнле заповйдсем пур?“ тесе ыйтнй. Вӗсем каланӑ: 
„пирӗн типӗ тытасси пит ҫймӑл: тытас килекен ҫын тытат, тытас 
килменни тытмаст, тытмасан та ҫылйх мар;‘, тенӗ. Вӗсем Влади- 
Mipe, типӗ ҫймӑл пирӗн тесе, хййсен тӗнее кӳртесшӗн пудей, 
ан-ҫах Владим1р вӗсене каланй: „кайӑр, калла тавйрйнйр, пирӗн 
асаттесем тӗне сиртен вӗренмен", тенӗ. Владим1ртен ӗлӗк тфн 
тӗне тыткалакан вырйссем те тёне нимӗҫсен^ен вӗренмен, грексен- 
т̂ ен вёреннӗ. Жидсем те, Владим1р тӗн сйнапине илтсен, йна 
хййсен тӗнне кӳртесшӗн, ҫынсем йанй; вӗсем Владим1ре каланй:



„Христос тӗнне тытакансем епир пйталанй 1исуса ӗненеҫҫӗ, епир 
Авраам, Исаак, 1аков Туррине ӗненетпӗр“, тенё; унтан хййсен 
законёсене, запов'Ьдсене каласа кйтартнй. Вӗсем калаҫса пётерсен, 
Владим1р: „сирӗн ҫӗрӗр йҫта?“ тесе ыйтнй. Жидсем каланй: „пирён 
ҫӗр 1ерусалим, ант^ах Турй пире ҫиленсе ҫӗрӗмӗртен хйваласа 
кйларса, пирён ҫӗре Христоса ӗненекен ҫынсенӗн аллине панй“ , 
тенё. Владим1р вёсеяе пит ҫиленсе калане: „есир, апла пулсан,
хйвйра Турй ылханнй пек, пире те ылхантйр тетӗр-и мён? хйвйра 
пӗтӗм ҫӗре салатнй пек, пире те салатассйр килет-и мён?“ тенё. 
Вйл вӗсене ҫапла намйслантарса килёсене калла йанй. Т)Йн кайран 
Владим1р патне грексен^ен пёр монах килнё. Вйл малтан Магомет 
тёнё суйа тён икенне кйтартнй; унтан нимӗҫсем вёрентнин ййнйшне 
кйтартнй. Владмйр Йна каланй: „ман пата килнё жидсем, есир
вёсем пйталанине ёненетёр тесе каларӗҫ, ҫапла-и вйл“, тенё. 
Монах: „вйл ак ҫапла пулнй", тенё. „Елёк пророксем малтанах 
Христос Турй ҫуралассине, хӗрес ҫумне пйталанассине, вилсе 
■§ӗрӗлсе тйрассине, пӗлӗт ҫине ҫӗкленессине каласа хунй, aH’gax 
ҫак сймахсем пур те вырйна килсен, жидсем ӗненмен, ҫавйнпа 
Турй вёсеяе пӗтӗм ҫӗре салатнй“, тенё. Владиы1р каланй: „апла 
Турй мӗнле ҫӗр ҫине килсе асапланнй?“— Монах каланй: „ей
патша! санйн тайнах та итлессӳ килсен, епё сана пуҫӗнт,енех 
каласа кйтартам“, тенё. Владим1р: „йурё, кала, епё итлем“, тенё. 
Вара йна монах тён^ене пултарнине, етеме пултарнине, вйл ҫылйха 
кёнине, унтан пророксем ҫин^ен, вёсем 1исус Христос Турй ҫин- 
т)ен малтанах каласа хунй сймахсене, Турй Ывалё 1исус Христос 
ҫӗр ҫине килсе пурйннине, ҫынсене вёрентнине, тёрлё хйватсем 
тунияе, пирёншён асапланса вилсе, пире шуйттан аллин^ен ҫйл- 
нине, вилсе 'ҫӗрёлсе тйнине, унтан Вйл иӗлӗт ҫине ҫӗкленнине 
каласа панй. Т)йн кайран тӗн^е пӗтесси ҫинт>ен каласа кйтартнй 
та ҫавйнтах унйн картинне (мелкине) кйтартса: „ак сылтйм йен^е 
сйваплисем тйраҫҫӗ, сулахай йент,е ҫылйхлй ҫынсем тйраҫҫӗ“, 
тенё. Тасисем ӗмёрлӗх савйнйҫа (ҫйтмаха) кёрӗҫ, ҫылйхлисем ёмӗр- 
лӗх вута пйрахйнӗҫ“, тенё. Владим1р хуйхйрса каланй: „сылтйм
йент)е тйраканнисене пит аван, сулахай йен^исене пит хурлан- 
малла", тенё. Монах каланй: „сылтйм йен-ge пулассу килсен
Христос тӗнне кӗр“, тенӗ. An'gax Владим1р урйх тёнсене те 
сйнасшйн пулнй. Грев ҫӗрӗн^ен килнё монаха вйл пит т,исласа 
парнесем парса хййсен ҫёрне ЙсатнЙ; йна Йсатсанах Владим1р 
хйй натшалйхӗн^и ватйсене, улпутсене канаша пуҫтарнй. Вёсем 
пухйнсан вйл каланй: „ман пата Магомет тённе тытакансем,



жидсем, нимӗҫсем, грексем хёйсенӗн тӗнӗсене кӗме тимлементкӗн 
ҫынсем йа§ӗҫё, вӗсем пур те харкам хёй тӗнне пит мухтаҫҫӗ“, 
тенӗ. Канаша пухённё ҫынсем каланё: „княз, пӗри те хӑй тӗнне
усалламаст, кирек кам та хёйӗнне мухтат; хёшӗ т)ён тӗн иккенне 
пӗлессӳ килсен, ёслё, шант^ёклё ҫынсем суйласа ҫав халёхсем 
патне йар; вӗсенӗн тӗнӗсене сёнаса пӗлсе килсе пире каласа 
кётартт>ёри, тенё. Ҫак канаш Владим]‘р кёмёлне килнё; вёл 
вырёссен хушшин^ен вунё ҫын суйласа, ҫав халёхсем иатне йанё. 
Вёсем Магомет тӗнӗпе пурёнакан болгарсем патне, жидсем, 
нимӗҫсем патне пынё, вӗсенӗн тёнёсене, кӗлӗ тунине, мёнле 
пурённисене пурне те курнё, aH'gax Bлaдимip ҫыанисем пӗрин 
тӗнне те ёшатмасёр (йуратмасёр) кайнё. Иулашкин'ден вӗсем 
Грексен хулине Констаптинополе пынё; вёл хулара вӗсенӗн патши 
пурённё. Патша, вырёссем грексен тӗнне пӗлесшӗн килнине илг- 
сен, т)иркӗвӗн илемне, кёлё тунин илемне лайёхрах кур'§т>ёр тесе, 
вӗсене ^иркӳре ҫӳлӗ вырёна тёратнё. Грексем кӗлӗ туии вырёссен 
кёмёлне пит килнӗ. Патша вӗсене пит ^исласа, хёйсен ҫёрне 
ёсатпё. Вӗсем киле тавёрёнсан Владим1р татах ватёсене канаша 
пуҫтарнё. Ҫак пухува тӗн сёнаса тавёрённӑ ватёсене ^ӗнтерсе 
илсе, вӗсене мӗн курнине, мӗн илтнине пурне те каласа кётартма 
хушнё. Тӗн сёнакансем каланё: „малтан епир Магомет тённе ты- 
такан болгарсем патне пытёмёр, вӗсем меҫётре намаз тунине 
куртёмёр, ан^ах вӗсенён намаз туни пире пит кит)ем, кёмёлсёр 
туйён^ӗ: пурёнёҫӗсене те пёр те йуратмарёмёр. Унтан епир нимёҫ- 
сем патне те, жидсем патне те пытёмёр, вёсем те пёр те кёмёла 
килмерӗҫ. Йулашкин^ен грексем патне пытёмёр та, вёсенён 
'диркӗвёсене кёрсе, кёлё тунисене куртёмёр, ан'рх вёсем кёлё туни- 
сене каласа пётерме пирӗн халёмёр ҫитмест: ҫав тёрлё вёсем аван, 
илемлӗ тёваҫҫё; епир вёсем кёл тунё Т)ухне те ҫӗрте, те пӗлӗт ҫин^е тё- 
тёмёр, ёҫта тёнине те сисмерёмёр", тенё. „Ун пек лайёх, ун пек илемлё 
тӗн иӗтӗм ҫӗр ҫин^е те урёх ҫук, тргркӳре мён курнисене пурне 
те каласа пётерме пирён •ҫӗлхемӗр те ҫитмест; ант^ах унти ҫын- 
семпе пёрле Турё хёй тёни паллё“, тенё. Унтан тата каланё: 
„Тутлине ҫисен тутлёмаррине ҫийес килмен пек, епир те ёнтё 
кӗлеткесене пуҫҫапассине пёрахатпёр та, Христос тённе, t$ h тёне 
кёретпёр“, тенё. Птхури ватёсем Владим1ре каланё: „Христос
тёнё суйа пулсан, санён асламу св. Ольга вёл тёне кёмё-ту§ё, 
мёншён тесен вёл пур етемсен^ен те ёслёрах-т)ё“, тенё.
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988-мӗш ҫулта Владим1р княз ҫарй пуҫтарса, грексен хулине 
Корсуна илме кайма шухйшланй; унга кайма тухас умӗя вйл 
ҫапла сймах панй: „ей пурне те тытса тйракан Турй! Сана
ййлйнатйп, Корсун хулине илме мана пулйш, вара епӗ вйл хула- 
ран, хамйн халйхйма Христос тӗнне вӗрентме, хрисиансем, 
священниксем илсе тавйрйнйттйм-^ӗ", тенё. Унтан Владим1р ҫапла 
шухйшланй: „суйа тӗнре ■ҫухне епӗ темиҫе арймпа пурйннй,
Христос тӗнне кӗрсен пӗр арймпа кйна тйрйттйм-^ӗ", тенӗ; ҫавйн- 
па вйл грек патшисенӗн йймйкне кат^а илесшӗн пулнй.— „Вйл хӗр 
Христос тӗнӗшҫе, Унйн законӗпе пурйнат, ҫавйнпа мана та таса 
пурйнйҫа вӗрентсе тйрӗ-т^ӗ,11 тенё. Вара вйл, грек патшисем’мана, суйа 
тӗнпе пурйнакан ҫынна, хййсен йймйкне турех памӗҫӗ тесе, вӗсене 
хйратса хйй йенне ҫавйрасшйн пулнй. Грексемпе хурйнташлй 
пулсан, вӗсем мава патшалйхймри халйхйма Христос тӗнне кӳртме, 
^иркӳсем лартма т̂ йн кймйлтан пулйшёҫ тесе шухйшланй. Ҫак 
хисепе тытса Владим1р княз ҫаррине пуҫтарса Корсуна илме 
кайнй. Корсун хули пит пысйк, пит пуйан, пит нйх хула пулнй. 
Вырйссем ку хулана илни ак ҫапла пулнй: Владим1р ҫарри темӗн 
Зухлӗ тйрйшсан та, Корсуна нумайзден илеймесӗр йӗри тавра 
хупйрласа тйнй. Вара хуларан пёр Анастас йатлй грек ухй ҫумне, 
хулана йепле илесси тӗлешӗн^ен ҫырий ҫыру ^йрканй та, ҫав 
ухха вырйссем ҫинелле йанй. Владим1р вйл ҫырйва вуласа пйхтарса, 
хула тулашӗн^ен хулана ҫӗр айён^е валашкапа йухса кӗрекен 
шыв пуррине пёлнӗ; вара ҫак валашкана шыраса тупнй та, хулари 
ҫынсене тывсйр хйварнй. Унтан Владим1р пӗлӗт ҫине пйхса 
каланй: „ку хулана илсессён Христос тӗнне кӗреттӗм“, тенӗ.
Вара вйл, каланй пек, Корсун хулине илнӗ те грек патшисене: 
„епё хулйра илтӗм, сирӗн йамйкйр пур теҫҫӗ, йна мана каэда 
парйр, памасан Константинополе те пырса илеп“, тесе калама 
ҫынсем йанй. Патшасем йна хирӗҫ: „пирён хриспансен тёне
кӗмен ҫынна хёре ка'вда пама закон хушмаст; Христос тённе 
кёрсен йймйкймйра та илён, пӗлӗт ҫинт,и патшалйха та тупйн, 
тёнёмёр те пёр пулё“, тесе калаттарнй. Грек патшисем йанй ҫын- 
сене Владим1р каланй: „патшйрсене калйр: „епё тёне кёме хатёр
тйратйп, ёлёкех сирён тёнёре сйнарйм, вйл манйн кймйлйма килет, 
есир т)иркуре кёлё туса Турра мухтанине йурататйп“, тенё. 
Владим1рён ҫак сймахёсене илтсессён, грек патшисем йймйкне, 
Аннана, йна "казда кайма тимле пуҫланй; Анна, пиздёшёсен
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ҫймахне итлесе, Владиы1ре катуда кайма пулнй. Унтан вӗсем 
Владим1ре: „малтан тӗне кӗр, вара йймйкймйра йарӑлйр", тесе
калаттарнӑ. Владим1р вёсене хирӗҫ: „йӑмйкйра йарйр, унпа пӗрле 
тата священниксем килсе мана тӗне вӗрентсе тёне курт,§ӗр“, 
тенӗ. Анна ҫапахта йут ҫӗре кат^а кайма хӑрасарах тйнй. Пи^- 
■ҫӗшӗсем йна тимлесе каланӑ: „Сан урлй Турй вырӑс халйхне т$н 
тӗне кӳртет, вара грек халйхне те вӗсем киле киле ҫӗмӗресрен 
хйтарат; вырйс патши пит вййлӑ патша вӑл“, тенӗ. Ҫавйнтан вара 
тин Анна пи^^ёшӗсем каланине тйнласа пур тйванёсенҫен те 
уййрйлса патшана ҫывйх тйракан ҫынсемпе пӗрле, священниксем 
илсе кимӗ (карап) ҫине ларса Еорсун хулине кайнй. Еорсун 
ҫыннисем Йна пит ^аплй хирӗҫ тухса илсе Софгя йатлй тщркӗве 
ҫывӑх пӗр пит лаййх ^ул ҫурта вырйнаҫтарнй, ҫавна ҫывӑхах 
тепёр ^ул ҫуртра Владим1р княз пурӑннӑ.

Ун ^ухяе Владим1р куҫӗсем пйсйлса пёр курмасйр пит хуй- 
хйрса выртнй. Ҫак тщре Турӑ, ун ҫине, вйл тӗне кӗрес умён мйн 
кймӑллйлйхне нӗтерсе ййвашланса Туррйн хӑватне пӗлтӗр тесе 
йанй. Павел апостола та ТурЙ, тӗпе кӗнин хйватне кйтартмаш- 
кӑн, ӗлӗк курман куҫне, тӗне кӗнӗ '§ух куракан тунй. Вара Анна 
Владим1ре: „куҫусем ыратнин^ен хйтӑлассу килсен, т,асрах тӗне
кӗр“, тесе калаттарнй. Владим1р каланй: „тӗне кӗрсе куҫймсем
уҫйлсан, хрисиансем ӗненекен Туррйн аслйлйхне пӗлӗп вара“, 
тенӗ, Унтан вара Еорсунри apxiepeft Аннана Соф1я йатлй собор 
■ҫиркӳне илсе пырса, Владим1ре священниксемне пӗрле Христос 
тӗнне кӳртнӗ, йна ВасилМ тесе йаг хунй. Турй Владим1ре шыва 
кёнӗ ^ухне Хӑйӗн хйватне кйтартнй: apxiepefi унйн пуҫӗ ҫине
аллине хурсан, Владийрӗн куҫёсем уҫйлса куракан пулнй. Вара 
вйл пит савйнса Турра аслӑласа каланй: „акй ӗнтӗ епӗ Т)ӑ,н Турра 
куртйм“, тенӗ. Ҫак хйвата курсанрВладим!рпе пӗрле килнӗ улпут- 
сем те, ҫар ҫыннисем те Христос тӗнне кӗнӗ. Унтан вара Влади- 
Mipne Аннана минует тунй. Грек патшисене тав туса, Владим1р 
кпаз Еорсун хулине вёсепе калла тавйрнй. Турра г§йн тёне кёме 
пулйшнйшӗн тав туса Еорсуна тщркӳ лартнӑ, ӑна Христос умён 
килнӗ шывва кӳртекен 1оанн йатне хунй. Владюпр хййпе пёрле 
Еорсунтан турйшсем (иконасем), г§иркӳ таврашӗсем, тӗн тӗлешӗн- 
тщн ҫырнй кӗнекесем, святой Елиментйн ҫӗрмесӗр выртакан ӳтне 
илсе кайасшйн пулнй. Еорсунри apxiepeft ҫак йапаласене пурне 
те парса князпа княгиняна пиллесе пит пысӑк ^ыс туса Eieea 
йсатнй. Ҫапла Владим1р тфн тӗне кӗрсе, мййне ■ҫӗрӗлӗх паракан 
хёрес тйхйнса, Eieea пит пысйк савйнйҫпа тавйрйннй. Ун хыҫӗн-



$ен грек патшисем, вырйссем патне, Шева Михаил йатлй митро- 
политпа арх1ерейсене, священниксене вырӑс халйхне тӗне кӳртме 
йанй.

IY

К1ева тйвйрйнсан, ■gS.H малтан Владим1рӗн вун икё ывйлё 
тёне кӗнӗ. Владим1р хушнй тйрӑх хулари турй тейекен кёлетке- 
сене пурне те вакла-вакла ҫунтарса пӗтернӗ. ТДн тршлй Перун 
йатлй кӗлеткене лаша хуринтщн кйкарнй та, ту ҫин^ен сётёрттерсе 
анса ДнЗзпр шывне тӗртсе йанӑ; кӗлеткесене пуҫҫапакансем хӑлнӗ 
хйшӗ туррине ҫапла мйшкйлланйшйн йӗре йӗре йулнй. Нумайёшӗ 
кӗлеткесене пуҫҫапасси пйрахйҫа тухнйшйн савйннй.

Унтан вара Владим1р улпутсемпе пӗрле халйха пуҫтарса/ 
вӗсене Христос тӗнне кӗме ӳкӗтленӗ. Грек ҫӗрӗн^ен килнӗ apxiepefi- 
сем, пур халйха та Евангел1ерен каласа, вӗсене Христоса ӗненме 
вӗрентнӗ. Халйх 'ҫйн тӗве ӑнласа ҫитсен, Владиапр пӗр кунӗн^е 
хулари ҫынсене пурне те: „ыран мӗн пур етем пур те шыв хӗрне 
пухйнйр", тесе хыпар тунй. „Пымасйр йулакан ҫын пуйан-и, ҫук-и 
вйл, мана хирӗҫ тйракан пулӗ“, тенӗ. Ҫак хыпара илтсен пур етем 
те шыв хӗрне анма уҫй кймйлпа хатӗрленнӗ. Вӗсем каланӑ: „ку
ӗҫ аванпулмасан князпа улпутсем вӑл тӗне кёмӗту§ӗҫ“, тенӗ. Тепӗр 
кунхине ирех Ктеври ҫынсем пур йен-ҫен те Дн'Ьпр шывӗ хӗрне 
пӗр ҫӗре пуҫтарйннӑ. Арӗ-арймӗ, ватти-ҫамрйкӗ, асли-кӗҫӗнни, 
а^ипйтщсемпе, пуйанни-ҫукки, хуҫи-^ури. пур те пынӑ. Тата 
Владимир княз хӑй, митрополит Михаил, пур apxiepeficeM, темӗн 
'дӳхлӗ святценниксем, тӗне ҫӗнӗ кӗнӗ улпутсем пынӑ. Тёне кӗнине 
курса савйнса тйма ӗлӗкренех Христос тӗнне тытакансем те 
пухйннй. ApxiepeficeM, священниксем шыва Святой СывлЙш 
хйва^ӗ антйр тесе кӗлӗсем вуласа Турра ййлӑнсан, Kiee ҫыннисем: 
арҫыннисем пёр ҫӗре, хӗр-арӑммисем тепӗр ҫӗре, apxiepeflceM 
хушнй тйрйх, кйкёр тарап шыва кӗрсе тйнӑ: ашшӗ-амйшӗ атщсене 
аллисен^е тытса тйнй. ApxiepeficeMne священниксем кёлё вуласа 
йат хурса Ашшийён, Ывйлёйён, Святой Сывлйшийён йат^ёпе ха- 
лйха шыва кӳртнӗ (тёне кӳртнӗ).

Халйх ҫак таинство урлӑ, ҫылйхӗсен^ен тасалса, ҫёнӗ пурӑ- 
нйҫа кӗнӗ.

Ҫак хатер халйх •ҫйн тӗне кёрсе ҫутта тухнӑшӑн пӗлӗт ҫишҫе 
те пит пысйк савйнйҫ пулнй; тӗне кӳртекенсем те, кӗрекенсем те 
пит савйннй. Kiee халйхӗ тӗне кӗнӗ вырӑна гаса вырйн тенӗ.
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Пуринтщн питрех вырйссем туш тёне кӗнӗшӗн Владимир княз 
савйннй; вйл пӗлӗт ҫинелле пӑхса каланй: „ей пӗлӗте, ҫӗре пул-
тарнй Аслй Турй! ҫак ҫӗнӗ етемсем ҫине куҫупа пйх, вӗсене Ху 
t$,h Турй иккеене пӗлтер. Христос тённе тытакан урӑх йен§и 
ҫынсем Сана йепле пӗлнӗ, кйсем те Сана ҫапла пёл'вдёр, вӗсем Ъ
Сана хытй ӗненеҫҫӗ. Етем ййхне тйшман тйвакана хирёҫ тйма 
пулйнт мана; Санӑн хйвату ҫине шанса вйл тӑшмана ҫӗнме пар“, 
тенӗ.

Ҫавйн 'ҫухнех Владим1р EieBa ■диркӳсем лартма хушнй. Урйх 
хуласен^е те, йалсентщ те пур вырйс халйхне тӗне кӳртсе, 
тщркӳсем лартса священниксем хума хушнй. Таса арх1ерейсемне 
священниксем хуласене пыра пыра халӑха пуҫтареа ӳкӗтленӗ:
„Христос ҫинтщн калаҫнй сймахсене йнласа пурсйр та Унйн тӗнне 
кёрӗр“, тенӗ. Ҫак сймахсене хапйл илсе нумайӗшӗ Христос тӗнне 
кӗнӗ. Ҫапла Владим1р ■ҫйн тӗн ҫуттине пӗтӗм патшалйхне сйрйл- 
тарма тйрйшнй.

Вырйс халйхне кйна мар, йут халйхсем иатне те тӗн ҫинтщн 
вӗрентекенсем йанй. Кама шывӗ патӗнтщ пурйнакан болгарсем, 
неченйгсем Кӑев хулине килсе Христос тӗнне кёнӗ. Вёсем ^йн 
тӗне кӗеӗшён Владим1р пит савйпнй.

У

Вырйс ҫӗрӗнтщ халйха т)йн тӗне кӳртсе пётерсен, Владим1р 
ёлёк кёлеткесем ларнй вырйнсене, халйх пухйнакан вырйнсене 
тщркӳсем лартма указ панй. Вырйссем кёлеткесене пуҫҫапассине 
ийрахса, ҫав тщркусене пухйнса Тдйн Турра пуҫҫапа пуҫланй.
Владим1р хйй ҫурт)ӗ патёнтщ ӗлёк Перун йатлй кӗлетке ларнй 
вырйеа святой Васшгйй йатщпе тщркӳ лартнй.

Унтан 991— 996-мӗш ҫулсентщ Турй Амйшӗ йат,ёпе пӗр ■ҫул 
тщркӳ лартнй. Ана ӗҫлеме вйл йстасене грек ҫёрӗнтщн кӳнё.
Ӗҫлесе пётерсен йна митрополитсем священниксем пуҫтарйнса 
тасатнй (освятить тунй). Ун т^ухне Владим1р Соломон пек Турра 
ҫапла каласа ййлйннй: „Ей Турй! ҫак '5иркёве, ун йшӗнтщ ҫӗнӗ
халйхеа пӗлӗт ҫиптщн куҫупа пйх, Есё Т)йн Турй иккенне пелме 
вӗсене Ху нулйшрйн Ҫак, епӗ Санйн йурйхсйр '§уру, Сана ҫуратнй 
Аннӳ таса Хӗр йатщие лартнй тщркӗве пйх, ҫак тщркӳре ййлйнса 
кёл тйвакан ҫыннйн кёллине илт, Хйвйн таса Аннӳ кӗллипе кусе- 
нӗн ҫылйхёсепе каҫар“, тенё. Тата каланй: „пур хуласентщп киле- 
кен тупӑшймран вуннймӗш пайпе ҫак тщркӗве парйп“, тенӗ.
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Ҫавйнпа вйл т^иркёве халӗ те выросла „Десятинная церковь" теҫҫё. 
Владюпр урӑх ^иркӳсем те нумай ӗҫлетнё; тата митрополитсем, 
apxiepetceM, урйх сынсем те нумайӗшӗ т)иркӳ лартнй. ВырЗссен 
ҫӗнӗ ■ҫиркӗвёсен^е кӗлӗ йӗрки грексенви пек пулнй; кёлӗсене, вы- 
рйссем пӗлекен, славян ^ӗлхипе вуланй, йурйсене те ҫав -ҫёлхепех 
йурланӑ. Пирӗн тртркӳре хал, те славянла кӗл-тйваҫҫӗ.

Тдиркӳ кӗнекисене славян ■ҫӗлхине Владим1ртен пёр ҫӗр ҫул 
ӗлӗк славянсене Христос тӗнне вӗрентекенсем святой Мееодшпе 
Кирилл куҫарнй. Вёсен вӗренекенӗсем ҫав кбвекесене болгарсене 
(Кама патён’ди болгарсем мар) панй, вёсен^ен вара Владим1р 
вырйссем валли илнӗ. Ҫак '§ӗлхепе ҫырнй кӗнекесем вырйс халахӗ- 
шӗн Турй сймахне ӑнлама пит аван пулнй. Тӗпе ҫӗнё кӗнӗ вырйс- 
семшӗя тцтркусем тӗн тӗлӗн^ен вӗренмелли вырйн пулнй. Унта 
вӗсем Евангел1е, апостолсемпе пророксем ҫырнй ҫырусене хййсем 
пӗлекен т)ӗлхепс вуланине итленӗ. Ҫав кӗнекесен'§и ТурЙ сймахӗ. 
сен^ен, святой аттесем хунй к^лӗсен^ен т̂ йн тӗнпе таса пурйнйҫа 
вӗренсе, Ҫйлакан Христос Турра пуҫҫапса, святой ҫынсене 
хисеплесе Тисус Христосран ӳкӗт илсе тйнй. Святой Владшпр 
халйх 'рркӗве ҫӳресе унта мён вуланипе йурланине йнланйшйн 
пит савйннй, ҫавйнпа вӑл йна (халйха) вӗрентесшӗн тйрйшса хула 
пуҫлйхӗсене, улпутсене, тӳресене праҫник кунӗсенҫе ■рркӗве ҫуре- 
ме хушнй. Ҫапла вырйссем тцркбве ҫӳренине курса Владим1р, 
кусея^ен Христос тӗпне лаййх тытакан ҫынсем пулёҫӗ тесе, 
пит хёпӗртенё.

Пит пысйк ■ҫаплй княз Владим1р, ^йн тӗне ҫёнӗ кёнӗ вырйс 
халйхӗ Турй сймахӗсене "рркӳре илтсе кйна мар, хййсем те 
вуласа. ҫутта тухт)йр тесе, вӗсене ҫырйва вёрентесшён пулнй. 
Грексемпе болгарсем пек ман халйхйм та хйй вуласа, хйй пӗлтӗр- 
■$ӗ тесе шухйшланй; арх1ерейсем те, свящегшиксем те вырйсран 
пултйр-$ӗ тенӗ. Ҫавйнпа вйл тДн малтан хӑйӗн нвйлӗсене ҫырйва 
вӗрентнё; вӗсем Турй ҫинт^ен ҫырнё, кёнекесене вуласа, таса пурй- 
нйҫлй нулса хйшё святойа тухпй. Владим1р улпут ывйлӗсепе, ахал, 
ҫынсенён ывӑлӗсене те вёренме шкулсем лартнй; вёсене вёрентме 
грек ҫӗрӗп^ен вӗрентекенсем (учителсем) кӳпӗ; ҫаила тума йна 
канаш (йс) паракансем митрополитпа арх1ерейсем пулнй. Митро
полит Михаил ҫин^ен истор1я кёнеки ҫин^е ак ҫапла ҫырпй: 
„вйл а^асене вӗрентекен учителсене хйй ҫуртне пуҫтара-пуҫтара, 
а^асене мёнле вӗрентесси ҫин^ен кала-кала панй; ҫырйва кйна 
мар, кӗнекери Турй сймахӗсене тёрӗс йнлама, 'ҫйн тӗн ҫин^ен вё
рентме, тӗн вӗрентнё тйрйх лайах пурйнма, а§асене пёр тулаш-



масйр, пӗр ҫилӗсёр, ййвашлйхпа кйна, вӗсене савса йспалан 
вӗрентме ӳкӗтленӗ", тенӗ.

Владим1р княз хйй патшалйхӗнтщ халйха Христос Турй 
хушнӑ пек етеме ырйлӑх тума хушса, хйй те етеме пит пысйк 
ырйлйх кйтартакан ҫын пулнй. Вал суйа тӗнре ^ухне те ҫынна 
хӗрхенекен ҫын пулнй. Т)Йн тӗне кӗрсен, лайӑх кӗнекесентщн 
Христос вӗрентнине йнласа питрех те ҫынна хӗрхенсе, йна ырӑ,- 
лйх тума пӗтём ^унӗпе тӑрйшнй, халйха ырйлйх кйтартнин ^икки 
те пулман. Праҫник кунӗсен^е анат пӗҫерсе, арх1ерейсене, священ
никсене, улпутсене, хула пуҫлйхӗсене, ҫук ҫынсене пурне те 
анатлантарна, Княз ҫуртне килеймен тумтирсӗрсене, тщрлӗсене 
ӗҫме-ҫимепе тумтир лавӗ-лавӗпе килӗсене леҫтернӗ. KieBpa кйна 
мар, патшалӑхӗнтщ урӑх хуласентщ те, йалсентуе те ҫук ҫынсене, 
ҫуртсйрсене, тумтир ҫуккисене, выҫй ларакансене ӗҫме-ҫиме, тум
тир, укҫа салаттарнй. Хусах арӑмсене, т^лахсене, суккӑрсене, 
■дирлӗ выртакансене пулйшса, вӗсемшён хатӗр пулса тйнӑ. Влади- 
MipeH уҫӑлйхӗпе (йумартлӑхепе) етеме хӗрхеннине вырйссем кйна 
мар, йут патша ҫыннисем те тӗленсе, Йна пит мухтанй.

Вырӑс халӑхӗ суйа тӗнпе пур&ннӑ ■ҫухне хура хал&ха, выл,ӑх 
пек, сутма та, сутйн илме те йуранӑ,. Владим1р Христос тӗнне 
кӗрсен етемпе сутӑ тйвас ййлана пӗтернӗ. Вйл т)ӑ,н малтан хай 
Христос йат)ёшӗн хӑйӗн ■ҫурисене ирёке кйларнӑ, унтан ҫын 
аллин-ҫи ■ҫурасене укҫа тӳле-тӳле ирёке кйларнй.

VI

Владим1р х&й ӗмӗрне хуйхӑсйр ирттермен: Новгород хулинтщ 
Ярослав йатлӑ ывйлӗ княз пулса танй вӑхӑтра, унти халйх пйл- 
ханса, ҫапйҫ кйиарса Владим1ре пит хуйхӑргса пйшйрхантарнӑ,, 
ҫавйнтан вара вӑл '§ирленӗ. Ун '§ухне унйн килӗн^е нӗр ывйлӗ те 
пулман, пурте ашшӗ панй харпйр хйй хулин^е княз пулса тӑнй. 
Пӗр Борис йатлӑ, йуратакан ывӑлне кйва тщнтерсе илнб, ант,ах 
вӑл та ашшё ^ирленӗ хуигӑра килте пулман: вырӑс ҫӗрне ҫӗмӗрме 
килнб пӗр пененйг йатлӑ халйха хирӗҫ кайнӑ,. Владим1рён уншйн 
та хуйхармалла пулнй. Патгаа Турй Хйй суйланӑ. ҫннна ырйлйх 
та кйтартат, савйнйҫ та парат; кймӑлӗ тасалтйр тесе йна хуйхй 
та кйтартат. Ёмӗр татйлми савйнӑҫ ҫӗр ҫинт>е мар, нӗлӗт ҫинтщ 
пуле. ВладиАпр вилес умён ассйн сывласа йарса Турра ак ҫапла 
ййлйннй: яей Патша Тур&! ёлӗк епё Сана пёлместӗм-туӗ. Есе мана 
Хӑна ӗнентерсе тӗне кӳртсе ҫутта кйлартйн. Унтан епӗ Сана
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пуринӗн те Туррине, пур йапалана та пултарнй Святойа, Туррй- 
мйр 1исус Христос Ашшӗ иккенне иӗлтӗм. Ывйлупа, Святой 
Сывлйшупа Сана тав тйватйп. Ей пурне те тытса тйракан Турй! 
Манйн ӗлӗк суйа тӗнре $ухне тунй ҫылйхймсене асна ан ил, ун 
$ухне епё Сана пӗлмерём, хал> ӗнтӗ пӗлетӗп, йнлатйп Сана. Ей 
Патша Туррйм! ҫырлах мана“, тенӗ. Ҫапла каласанах Владим1рӗн 
^унӗ ӳтӗн^ен уййрйлса Турй аллнне кайнй.

Владнм1р княз хулан тул йен^н ҫуртӗн^е Берестовра 
шлӗн 15-мӗш кунӗн^е 1115 мӗшҫулта виляӗ. Христос тӗнне кӗни 
27 ҫул, ҫурални 57 ҫул иртсен вилнӗ. Унйн |тн е К1ева илсе 
кнлсе Турй Амйшё йа§ӗпе хйй лартнй ^иркӗве пытарнй.

Пӗтӗм халйх святой княз Владимир вилнине илтсессӗн ^иркӗве 
пухйннй. Пур те уншйн ^арйнаймасйр йӗнӗ. Улнутсем, хула 
пуҫлйхӗсем, ватйсем, ^ӑлахсем, тйлйхсем, тйлйх арймсем, пурте: ■ 
яаттемӗртен,вӗрентекенӗмӗртен,тӗнекӳртекенӗмӗртен, тйрантараканй- 
мйртан татйлтймйр", тесе йӗнӗ. Вилнӗ князшйн кӗлӗ тусассйн, 
унйн тупйкне трфкӳ йшне пытарнй. Вырйссем Владим1ре хййсене 
t$h тӗне кӳртсе ҫутта кйларнйшйн пӗрмай аса илех тйнй; кашни 
ҫул йна асӑнса вйл внлнӗ кун уншйн кӗлӗ тунй. Ҫапла ӗненсе 
кӗл тунине Турй аха^ хйварман. Апостолсемпе пёр тан грек 
патши святой Константин пек Владим1р княз та Апостолсемпе 
пёр тан пулса пётём Вырйс патшалйхне ^аплйлатнй. Ҫавйнпа 
apxiepeficeM, монахсем, урйх хрисПансем те унйн пурйнйҫӗ ҫин- 
•ҫен, вйл тунй ӗҫсем ҫнн^ен, йна мухтаса нумай кӗнекесем ҫырнй; 
Владимгре кёл тумаллн кёлёсем хунй. Вёсене вуласа т л ё н  15-мёш 
кунён^е Владим1ре аслйлаҫҫӗ. Святой княз Владим1р ӳ$ӗ К1еври 
Печерская Лавра тийекен монастырте митрополит Михаил ут>ёпе 
пӗрле выртат. Владим1рӗн турйш ҫине ӳкернӗ сйнне халйх пит 
хисеплет.

YII

Вырйс халйхне Христос тӗнне кӳртсе ҫутта кйларнй святой 
княз Владим1ре пире, ^йвашсене те аса илме пит кирлё; йна асй- 
накан куна епир те тивӗҫлипе хисеплесе ирттерер. Епир тытса 
тйракан Хрпстос тённе вырйс халйхне Влад нм ip урлй Турй Хйй панй; 
ҫак таса тёне епир хытй сыхласа тйрар. Вырйссем Христос тённе 
кёни 900 ҫул ытлашшипе иртрӗ ӗнтӗ; ҫак хушйра пит нумай 
ҫын хййсенён таса, сйваплй пурйнйҫӗсем тйрйх Турйран тивлет 
илсе святойа тухнй. Пирён те ҫак хамйр тытса тйракан тёне тёпё 
йӗрӗпе пӗлсе ^иркӳ вёрентнине йнласа илме пит тйрйшас пулат.
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А вал славянсене вёрентекенсем святой Кириллпа МееодШ ҫак тёне 
тытакансем пулнй. Ку тӗн грексен^ен вырӑс ҫӗрне сарйлнй. Вы- 
рйссешден вара Р о с т р а  пурйнакан тёрлё халйх хушшине са- 
рйлнй.

Т)Йваш хушшинг§е Христос тёне Вырйс патши 1оанн Грозный 
Хусан патшалйхне туртса илсен (1552 ҫулта) сарйла пуҫланй. Ун- 
таппа ёнтё 350 ҫул иртрӗ, атгрх ■ҫйвашсем нумайёшё Т)Йн тёне 
пӗлмесӗр, тӗттӗмре пурйнаҫҫӗ. Тата пит нумайёшё, хййсем тёне 
кёнё пулсассйн та, ёлёкхи г§йваш ййлине пйрахмасйр: „пире асат- 
тесен ййлине пйрахма йурамаст“, тесе Турра йурйхсйр ӗҫсем ту- 
са, кймйлёсем хытй пирки Т$,н Турй ҫин^ен вёрентнине те итле- 
месӗр, тӗрлӗ ирсӗр т$ксем туса усала пуҫҫапса, йна пйхйнса пу- 
рйнаҫҫӗ. Ҫапах та, Турй пулйшнине, ^Йвашсем хушпшн^е Хрис
тос тённе хытй тытса тйракансем те нумай; унпеккисем ҫуллен- 
ҫул нумайланса пыраҫҫӗ.

Епир, Христоса ёненекенсем, 1}йн тён кунтан малашне те 
сарйлтйр-^ё, суйа тёнён тёрлё ййлисем пёт^ёр-^ё тесе, Турра йй- 
лйнар.

Святой княз Владим1ре асйвса праҫник тунипе Вырйс патша- 
лйхён^е пурйнакан хрисыансем хушшин^е пире Ҫйлакан Патша 
Турй г§аплйлантйр-1)ё тейер. Амин.
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