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ВВЕДЕНИЕ 

В представленной вниманию читателя книге известная 
писательница Светлана Васильевна Савицкая, знаменитая своими 

сказками, обращается к другому жанру, имеющему, как и 

литературная сказка, фольклорную основу, – историческому 

преданию. Особо хотелось бы отметить, что внимание московского 
русскоязычного автора привлекла история нашего края, история 

татарского народа и его предков. Примечательно, что творческий 

взор изъездившего полмира писателя обратился именно к Елабуге – 
одному из древнейших городов не только Татарстана, но и России, в 

сложной судьбе которого переплелись татарское и русское, 

исламское и православное (и даже языческое): величественные 
белые стены и золотые кресты церквей русской купеческой Елабуги 

соседствуют с развалинами некогда такой же белокаменной мечети-

крепости, возведенной еще булгарами – единственная из 

сохранившихся могучих башен укрепленной мечети теперь является 
символом города. 

К несомненным достоинствам данной книги следует отнести и 

то, что в ней С. Савицкая строго следует жанровым канонам: 
читатель сможет с легкостью дифференцировать сказки и предания – 

в условиях всеобщей глобализации и стирания границ как во вне-, 

так и во внутрилитературном пространстве подобная четкость 

приобретает особую ценность, которую усиливает тот факт, что 
целевая аудитория книги – детская. Поясним, что предания 

представляют собой фольклорные (в данном случае – 

квазифольклорные) тексты с установкой на историческую 
достоверность и с факультативным (в отличие от той же сказки) 

присутствием элемента чудесного, фантастического. Но не следует 

забывать, что в преданиях представлены не сами исторические 
события или лица, а их мифологизированные образы. Поэтому и в 

произведениях Светланы Савицкой читатель встретится с таким 

интересным явлением, как авторская мифология – отметим, что 

родители или любознательные дети будут иметь возможность 
сопоставить ее с реальными историческими фактами, так как книга 

снабжена историко-культурологическими комментариями. 

  Хайрутдинов Б.Ю., 
младший научный сотрудник отдела  

текстологии Института языка, литературы и искусства  

им. Г. Ибрагимова АН 
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СҮЗ БАШЫ 

Укучылар игътибарына тәкъдим итә торган китабында үзенең 

әкиятләре белән танылган язучы Светлана Савицкая, башка жанрга, 

әдәби әкият кебек үк, фольклорга нигезләнгән,  – тарихи 

риваятьләргә  мөрәҗәгать итә. Шунысы үзенчәлекле,  Мәскәүдә  
яшәп,  рус телендә  иҗат итүче язучының игътибарын безнең 

төбәкнең, татар халкының һәм борынгы бабаларыбызның тарихы 

җәлеп итә.  Ярты дөньяны әйләнеп чыккан язучы  үзенең иҗади 
карашын нәкъ менә Алабугага – Татарстанның гына түгел, 

Россияның да иң борынгы шәһәрләренең берсенә, татар һәм рус 

милләтенең, ислам һәм проваславие диннәренең (һәм 
мәҗүсилекнең): бөек ак стенасы һәм алтын тәреле чиркәүләре 

булган, элек болгарлар тарафыннан ак таштан төзелгән, хәзерге 

көндә шәһәр символына әйләнгән бердәнбер мәчет-ныгытманың 

хәрабәләре сакланып калган күпецлар шәһәренә  юнәлтүе дә 
игътибарга лаек.      

Әлеге китапның иң яхшы якларынан, С.Савицкаяның жанр 

кануннарына тугры калуы: гомуми глобальләштерү һәм тышкы, 
әдәбият эчендәге  аралыктагы чикләр юылган шартларда да,  

укучының  җиңел генә әкият һәм риваятьләрне  аера алуы, китапның 

балалар аудиториясенә  ачык аңлаешлы булуы,  дөрестән дә аерым 

кыйммәткә ия. Риваятьләр  фольклор (бу очракта – ялган фольклор) 
тарихи чынбарлыкны юнәлеш иткән текстларда  һәм ихтыяри (шул 

ук әкияттән аермалы буларак) могҗизалы, фантастик элементларны 

да эченә ала.   Ләкин шуны онытырга ярамый, риваятьләрдә тарихи 
вакыйгалар яисә шәхесләр түгел, ә аларның мифологик образлары 

сурәтләнә.  Светлана Савицкаяның әсәрләрендә укучылар бик 

кызыклы күренешләргә – автор уйдырмалары белән дә очрашалар, 
шуңа күрә дә ата-аналар яисә  кызыксынучан балалар аларны реаль 

фактлар белән чагыштырып карый да алачаклар, чөнки китап 

тарихи-мәдәни комментарийлар белән дә баетылган.    

   

Хайрутдинов Б.Ю., 

Татарстан  Республикасы Фәннәр Академиясе  

Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият 
һәм сәнгать  институты текстология бүлегенең 

кече  фәнни хезмәткәре.   
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1. СВЯЩЕННЫЙ КАМЕНЬ АЛЛА-БУГА  

Елабужское городище когда-то являлось северо-восточным 

форпостом Волжской Булгарии. Появилось оно тысячу лет тому 

назад. А почему его так называют, никто ответить точно не может. 

Кто говорит, что после землетрясения, произошедшего в 

первом веке до нашей эры, в реке Каме образовалась огромная 

каменная глыба, своими очертаниями похожая на быка. Глыба 

создавала вокруг себя водоворот, многие корабли течением уносило 

на этот камень, и они разбивались. Прозвали этот камень «Ала» 

(злой, вредный), «бугай» (бык), и крепость на горе стали называть 

также
1
.  

Кроме этого, существует еще несколько версий, связанных с 

происхождением названия посада: большое озеро за Тоймой носило 

татарское название «Алабуга», что в переводе означает «окунь – 

рыба»; название города могло принадлежать также древним жителям 

– финнам. Оно составлялось из двух слов: «ела» – молочный, «буг» – 

пена. В низине у Покровской церкви, между Тоймой и городом, 

было озеро Ела, вероятно, названное так по цвету воды. Ручей, 

сейчас текущий в Тойму, впадал тогда в озеро с постоянно 

образующейся беспокойной пеной.  

Но, если открыть древние умные книги, можно прочесть, что 

булгары называли себя детьми бога-быка
2
. А кто еще поклонялся 

этому божеству?Давным-давно, когда жители земли едва научились 

возводить крепкие корабли и делить сушу у побережья, шла по 

всему свету добрая молва о славном народе моря
3
.  

                                                
1
 Подробный научный анализ названия «Алабуга» можно найти у известного историка 

А.Х. Халикова, который указывает на то, что оно может быть ассоциировано не только с 

«злым быком», но и со «злым змием», образ которого, к слову, не менее прочно интегрирован 

в мифологическое пространство города, чем образ подводного быка-камня. Существуют и 

другие точки зрения на происхождение данного топонима. 
2
 Обнаружить отсылки к такого рода верованию в научной литературе, посвященной 

духовной культуре и мифологии булгар, не удалось. Вероятнее всего, данный факт является 

авторским вымыслом. 
3
 «Народы моря» полностью уничтожили Хеттское царство, несколько раз 

предпринимали нападения на Египет, по чьим источникам мы и знаем об их существовании. 

Разумеется, египтяне говорили об агрессорах совсем не в «добром» ключе. Кроме того, термин 

«народы моря» существует лишь во множественном числе, так как под этим термином 

подразумевают несколько племенных объединений. 
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Племена народа моря расселялись в Египте, на Крите, Корсике 

и Малой Азии. Называли их кто пеласгами, кто этрусками, кто 

нурагами
4
. 

А славились они тем, что умели добывать железо, выращивать 

пшеницу, обжигать великолепные горшки и ткать тончайшее 

полотно. Народы моря были превосходными воинами и 

защитниками своих земельных угодий. Они молились Богу-быку 

Ваалу
5
, и просили о плодородии, дождях, громах и молниях.  

Их искусство в строительстве совершенствовалось из года в 

год. Они возводили самые крепкие потолки и своды, самые мощные 

колонны, самые монументальные храмы. Равных в этом искусстве 

им нет и поныне. Тому доказательство непревзойденный храм Ваала 

в Италии
6
. 

Умерших своих братьев народ моря уносил в хитроумные 

многоярусные лабиринты, чтобы душа никогда не могла вернуться 

обратно к живым и терпеливо ждала, когда богиня Ариадна в 

лучезарной короне забрала бы их в мир светлых душ. Все ищут до 

сих пор лабиринт Минотавра. Но как его найти, если это лишь миф о 

жизни и смерти? На самом деле, народы моря переселялись 

птичьими перелетами аистов-пеласгов
7
 по земле, неся другим знания 

и опыт, были учителями греков и римлян, евреев и египтян
8
. 

                                                
4
 Пеласги и этруски были разными народами, входившими в союз «народов моря», 

нураги же — знаменитые мегалитические башни Сардинии, их строителей принято именовать 

нурагийцами (или нураджитами), вопрос об их связи с шерданами, одним из «народов моря», 

является дискуссионным. 
5
 Ваал (Баал, Балу) является западносемитским теонимом, в то время как есть все 

основания полагать, что «народы моря» не были этнически связаны с семитами; из известных 

современной науке «народов моря» лишь пеласги (филистимляне), имевшие тесные контакты 

с семитскими племенами, поклонялись Баалу-Зебулу. 
6 Нельзя с точностью сказать, о каком храме говорит автор. Культ Ваала не был 

характерен для Италии, лишь в эпоху поздней империи в Риме приобрели широкую 

популярность восточные религиозные практики, однако о возведении «непревзойденных 

храмов» не было и речи. Можно отметить, что император Гелиогабал (Элагабал) объявил 

западносемитского бога солнца Элагабала (существует упоминание об этом божестве как о 

«солнечном Ваале»), чье имя он принял и чьим главным жрецом являлся, высшим божеством 

империи, после чего воздвиг на Палатине величественный храм (до нас  дошел лишь его 

фундамент) в честь нового верховного бога Рима. Однако Гелиогабал правил в 218 — 222 гг. н. 

э., то есть значительно позднее эпохи «народов моря». 
7
 «Пеласги (греч. Pelasgoi), согласно античной традиции, догреческое население Греции 

Древней (Ю. Балканского полуострова, островов Эгейского моря, Фессалии, Эпира, Крита, 

западного побережья Малой Азии). Археологические раскопки подтверждают близость 

культур догреческого населения всех этих районов». 



 11 

Трудная судьба – защищать бога-быка, когда вокруг много 

других богов. Попадая к земным племенам, легенды народа моря 

менялись, на храмах возникали изображения богов с рогами на 

голове. Ваала стали звать на востоке Алла, на западе – Велес, а на 

Севере – Балу
9
. 

Много-много лет прошло, прежде чем потомки народа моря 

оказались на высоком берегу Камы
10

. Они оглянулись вокруг и 

решили, что нет земли прекраснее этой, потому что в воде плещется 

серебристая рыба, от горизонта до горизонта зеленеют холмы, а над 

ними парят многочисленные птичьи стаи. Пусть река – не море. Но 

на неоглядном водном просторе сходятся торговые пути, и, главное, 

что они увидели, прямо у подножья холма в воде появилась вдруг, 

встречая их, огромная белая глыба, похожая на голову быка, и 

пенные волны бились о ее рога. 

– Алла Буга! – воскликнули они, что означало «Бог Бык!» 

Это был священный знак.  И потомки народа моря поселились 

на широкой реке Каме, поклоняясь своему божеству. Очень скоро 

холм они укрепили каменной крепостью. Ее остатки до сих пор 

можно увидеть в Елабуге. Только вы не найдете камня. А тогда он 

приносил обитателям крепости большую пользу. Если неприятель 

пытался по воде приблизиться к городищу, корабли его попадали в 

бурлящие водовороты, и борта их вспарывал рогами священный 

камень Алла Буга. 

                                                                                                          
(«Большая советская энциклопедия» — «БСЭ») 
8
 Утверждение справедливо лишь по отношению к римлянам и евреям: общепризнанным 

фактом является воздействие этрусской культуры на римскую и культуры пеласгов – на 

племена евреев. Что касается греков: большинство ученых высказывается в пользу участия 

греческих племен в конфедерации «народов моря». О сколь-либо значимом культурном 

влиянии «народов моря» на египтян говорить не приходится. 
9 Слово «Аллах» образовано от нарицательного «ilah» («бог») с определенным артиклем 

«al»; теоним «Велес» восходит к общеславянскому Velsъ / Volsъ; Ваал – грецизированная 

передача библейского «Баал», возникшего от исконного «Балу» – семитского, как мы 

указывали, слова, – на европейском  Севере евреи появились лишь в последние столетия, уже 

будучи иудеями, не имеющими никакого отношения к языческим верованиям своих предков. 
10 Ареал распространения «народов моря» ограничивался средиземноморским регионом, 

были ли потомки «народов моря» как-то связаны с волго-камским регионом и его булгарским 

населением – спорный вопрос. В пользу точки зрения автора могут говорить гипотезы, 

свидетельствующие о родстве тюрок и этрусков, а также легенды, согласно которым булгары 

суть потомки воинов Александра Македонского, но эти гипотезы широкого распространения 

не получили. 
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1. АЛЛА-БУГАНЫҢ ИЗГЕ ТАШЫ  

Алабуга шәһәрлеге кайчандыр Идел буе Болгар иленең төньяк-

көнчыгыш форпосты булган. Ул моннан мең ел элек барлыкка 

килгән. 

Аны нигә алай атаганнарын беркем дә белми, беркем дә төгәл 

генә әйтеп  бирә алмый. 

Кемдер: «Безнең эрага кадәр беренче гасырда булган җир 

тетрәүдән соң, Кама елгасында үзенең сызымтасы белән үгезгә 

охшаган зур таш кисәге барлыкка килгән», – дип әйтә. Таш кисәге үз 

тирәсендә упкын хасил иткән, бик күп корабларны су агымы шул 

ташка таба алып киткән һәм алар җимерелгәннәр. Бу ташны «Ала» 

(усал, зыянлы), «бугай» (үгез) дип атаганнар һәм таудагы 

ныгытманы шул исем белән атап йөртә башлаганнар
11

.  

Моннан кала да атаманың килеп чыгышы буенча берничә 

төрле караш яшәп килә: Тойма артындагы зур күл татарча «Алабуга» 

исемен йөрткән, тәрҗемәсендә «алабуга – балык»; шәһәрнең исеме 

шулай ук борын заманнарда яшәгән финнәрдән үк калган булырга 

мөмкин. Ул ике сүздән торган: «ела» – сөтле, «буг» – күбек. 

Уйсулыкта Покровское чиркәве янында,  Тойма һәм шәһәрлек 

арасында, Ела күле булган, бәлкем, бу суның төсенә карап шулай 

аталгандыр. Хәзер Тоймага агучы инеш ул чакта күлгә һәрвакыт 

күбекләнеп кушылган.  

Ләкин, әгәр дә акыллы китапларны ачып карасаң, шуны 

укырга була, болгарлар үзләрен  Алла-Үгез балалары дип 

йөрткәннәр
12

. Ә кемнәр тагын бу Тәңрегә табынганнар соң? 

Элек-электән, җир кешеләре әле ныклы кораблар төзергә 

өйрәнгән генә чакта һәм коры җир буйларын бүлешә башлаганда, 

бөтен дөнья буйлап данлыклы диңгез кешеләре хакында яхшы 

хәбәрләр таралган
13

.  

                                                
11

 «Алабуга» топонимын атаклы тарихчы А.Х. Халиков тикшергән. Галим күрсәткәнчә, 

шәһәр исемен “усал үгез” белән генә түгел, “усал елан “ белән дә ассоциацияләргә мөмкин – 

әйтергә кирәк, елан образының да шәһәрнең мифологиясендә тирән тамырлары бар. Әлеге 

исемнең килеп чыгышына башка төрле карашлар да бар. 
12

 Болгарларның рухи мәдәниятенә һәм мифологиясенә багышланган фәнни әдәбиятта 

китерелгән ырым телгә алынмый. Фикеребез буенча, монда без автор уйдырмасы белән эш 

итәбез. 
13

 “Диңгез кешеләре” (дөресрәге, “диңгез халыклары”) хакында без Борынгы Мисыр 

чыганаклары буенча беләбез. Әйтергә кирәк, әлеге чыганакларда “диңгез халыклары” 
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Диңгез халыклары кабиләләре Египетка, Критка, Корсикага 

һәм Кече Азияга килеп урнашканнар. Аларны кайберәүләр 

пеласглар, кайберәүләр этрускалар, кайберәүләр нурагамнар
14

 (Дөрес 

вариант – “нурагилар”) дип атаганнар.
15

   

Ә алар тимер чыгарулары, бодай үстерүләре, яндырып бик 

яхшы чүлмәкләр ясаулары һәм юка тукыма сугулары белән дан 

тотканнар. Диңгез халыклары бик шәп сугышчылар һәм үзләре 

файдалана торган җирләренең сакчылары булганнар. Алар Алла-

Үгез – Ваалга
16

 табынганнар һәм уңдырышлылык, яңгырлар, күк 

күкрәү һәм яшеннәр хакында сорап ялварганнар.  

Аларның төзелеш өлкәсендәге осталыклары елдан-ел алга 

киткән. Алар иң ныклы түшәмнәр һәм таш гөмбәзләр, иң куәтле 

колонналар, монументаль гыйбадәтханәләр төзегәннәр. Бүгенге 

көндә дә бу осталыкка тиңләшкәннәр юк. Моның бер мисалы булып 

Италиядагы иң камил Ваала сарае тора
17

.  

Диңгез халкы үзләренең үлгән туганнарын, аларның җаннары 

тереләр янына беркайчан да әйләнеп кайтмасын дип, күп катлы 

хикмәтле лабиринтларга салганнар һәм нур сибеп торган таҗ кигән 

алиһә Ариаднаның үзләрен якты җаннар дөньясына алып киткәнен 

сабыр гына көткәннәр. Хәзерге көнгә кадәр күпләр Минотавр 

лабиринтын эзлиләр. Бу яшәү һәм үлем турындагы миф кына гына 

булгач, аны ничек табарга соң?  

                                                                                                          
турындагы хәбәрләр һич кенә дә “яхшы” булмаган: әйтеп үтелгән халыклар Хетт патшалыгын 

тар-мар иттеләр, Мисыр җирләренә яу белән килгәннәр. 
14

 Пеласглар һәм этрусклар “диңгез халыклары” берләшмәсенә кергән ике аерым 

халыклар булганнар.  Нурагиларның исә Сардиния утравында яшәгән шерданнар (“диңгез 

халыкларының” берсе) белән бәйләнеше дискуссион сорау булып тора.  
15

 Нурагилар — Европа цивилизация башында торган халыкларның берсе.   
16

 Ваал (Баал, Балу) семитлар теленнән килеп чыккан теоним, “диңгез халыклары”ның 

исә семитлар белән этник бәйләнешләре юк дип санала, алардан пеласглар (филистимляннар) 

гына Баал-Зебулга табынганнар. 
17

 Авторның кайсы гыбадәтханә (сарай) хакында сүз йөрткәнен төгәл әйтеп булмый. 

Италияда Ваалга табыну булмаган, Рим империясының соңгы дәверләрендә генә әлеге 

дәүләттә шәрык культлары киң тарала башлый, әмма ул чорда Ваалга багышланган “камил 

сарай”лар шулай ук төзелмәгән. Әйтергә кирәк, Гелиогабал (Элагабал) исемле Рим 

императоры Элагабал дигән семитларның кояш алласын (ул алланы “кояшлы Ваал” дип тә 

йөрткәннәре билгеле) империяның төп тәңресе итеп игълан итеп, аңа багышлап Палатин 

тавында мәһабәт гыйбадәтханә төзегән (аның нигезе – фундаменты – гына сакланып калган), 

әмма Гелиогабал тәхеттә б. э. к. 218–222 елларда утырган, бу “диңгез халыклары” чорыннан 

шактый соңрак булган. 
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Чынлыкта, диңгез халыклары башкаларга белем һәм тәҗрибә 

өләшеп, ак ләкләкләр сыман, төрле җирләргә күчеп йөргәннәр, 

грекларның, римлыларның, еврейларның (яһүдиләрнең) һәм 

египетлыларның (мисырлыларның) остазлары булганнар
18

.  

Тирә-якта башка аллалар да булганга күрә, Алла-Үгезне саклау 

– авырга туры килгән. Җир кабиләләренә эләгеп, диңгез халкының 

риваятьләре  үзгәргәннәр, гыйбадәтханәләрдә башларында мөгезләре 

булган алла сурәтләре барлыкка килгән. Ваалны көнчыгышта – 

Алла, көнбатышта – Велес, ә төньякта – Балу дип йөртә 

башлаганнар
19

.  

Диңгез халыклары кавеменең дәвамчылары Каманың биек 

ярына килеп эләккәнче бик күп еллар узган
20

. Алар тирә-якны 

күзәтеп, суда йөзеп йөргән көмеш балыкларны, бер офыктан икенче 

офыкка сузылган яшел калкулыкларны, алар өстендә очып йөрүче 

күпсанлы кош көтүләрен күреп, бу җирдән дә гүзәлрәк җир юк дип 

карар кылганнар. Елга диңгез түгел. Ләкин күз күреме җитмәс 

киңлекләрдә сәүдә юллары кисешә, ә иң мөһиме – нәкъ калкулык 

итәгендәге суда, кинәт кенә, аларны каршы алгандай, үгез башына 

охшаган, зур ак таш кисәге пәйда була, ә мөгезләренә күбекләнеп 

дулкыннар бәрелеп уйный  

– Алла Буга! Алла Үгез! – дип кычкырып җибәрәләр алар. 

Бу изге билге – яхшы фал. 

Һәм диңгез халыклары ыруы киң Кама елгасы ярына килеп 

төпләнәләр, үзләренең Тәңреләренә баш ияләр.  

Тиздән калкулыкны таш кальга белән уратып алалар.  

                                                
18

 Авторның сүзләре римлылар һәм яһүдиләр өчен генә дөрес: этрускларның 

мәдәниятләре Борынгы Рим мәдәниятенә көчле тәэсир ясаган, пеласгларның – 

яһүдиләрнекенә. Греклар үзләре “диңгез халыклары” конфедерациясенә кергәннәр, Мисыр 

мәдәниятенә “диңгез халыклары”ның тәэсире булмаган. 
19

 “Аллаһ” сүзе “al” артикле кушылган “ilaһ” (“алла”) сүзеннән килеп чыккан; “Велес” 

исеме килеп чыгышы белән Velsъ / Volsъ дигән славян сүзенә барып тоташа; Ваал – Тәүратта 

китерелгән “Баал” сүзенең греклашкан формасы, “Баал” исә “Балу” дигән семит сүзеннән 

килеп чыккан, Европаның Төньягында әлеге сүз беркайчан да кулланмаган, чөнки семит 

халыклары (мәсәлән, яһүдиләр) бу территориягә соңгы гасырларда гына үтеп кергәннәр. 
20

 “Диңгез халыкларының” яшәү ареаллары Урта диңгез регионы белән чикләнгән булган, 

бу халыкларның Идел-Чулман җирләре һәм болгарлар белән бәйләнешләре турында төгәл сүз 

йөртеп булмый. Авторның позициясен этрусклар белән төрки халыкларның кардәшлекләре 

турында сөйләүче, болгарларны Искәндәр сугышчылары нәселе белән бәйләүче гипотезалар 

раслый ала кебек, әмма фән дөньясында әлеге гипотезалар киң таралмаган. 
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Аның калган өлешләрен Алабугада әле дә күрергә мөмкин. 

Ләкин сез инде ташын таба алмассыз. Ә ул чакта таш ныгытма 

хуҗаларына зур файда китергән. Әгәр дә дошман су буйлап 

шәһәрлеккә якынлаша башласа, аларның кораблары кайнап торган 

су чоңгылларына эләккәннәр, һәм Алла Буга изге ташының  

мөгезләре аларның бортларын чәлпәрәмә китергән.  

 

 2. ЗМЕЙ ЗИЛАНТ 

Нет ничего на свете не стабильнее счастья. Не оглянешься – 

упорхнет! Верно говорят старики – не смейся громко, не накличь 

беду! 

Нет ничего на свете не стабильнее времени. Летит оно, точно 

ветер. Вот вроде, только жить начал, дети на ноги встали. Только 

подворье отстроил по удобнее, а уж внуки спешат занять место под 

сводами дома, отстроенного тобою. 

Нет ничего не стабильнее власти над землею. Всего-то каких-

то тысячу лет назад пришли на Каму народы моря. Но нет. За ними 

уже рвались на высокий холм Алабуги татарские ханы
21

. 

Разрушили они крепость. Раскололи священный камень на 

множество частей. Вызвали из земель Тьму-Тараканского царства 

огненного змея Зиланта, чтобы тот рассеял мелкие осколки белого 

божества по всей ранее Волжской Булгарии, и ничто бы не 

напоминало о Боге Быке.  

Поселился волшебный змей Зилант в горе. И стал верно 

служить жрецам Казанского ханства
22

, которые обосновались в 

руинах Елабужского городища.  

                                                
21

 Автор явно имеет в виду татаро-монгольских ханов — именно прилагательное 

«татаро-монгольский» употребляется при разговоре об эпохе монгольских завоеваний. 

Прилагательное «татарский», как правило, используется, когда речь ведется о более позднем 

периоде. 
22

 Действительно, в легендах о змее-предсказателе, о подводном камне, топившем суда, 

говорится о неких «жрецах».  Однако хотелось бы обратить внимание на то, что не совсем 

корректно связывать это слово с конкретным государственным образованием (Казанским 

ханством). Напомним, что жрец - «в языческих религиях — лицо, совершающее 

жертвоприношения, служитель божества» (толковый словарь Ушакова); в Казанском ханстве 

государственной религией был ислам, который исповедовало подавляющее большинство 

населения, язычество сохранялось лишь у финно-угорских народов, входивших в состав 
указанного государства. В ареал расселения этих народов никогда не входила Елабуга 

(имеется в виду город, а не территория, на которой он располагается).  
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И, если раньше камень защищал жителей Елабуги от набегов 

кочевых племен и разбойников, то теперь сами монахи 

разбойниками стали. Знали они места, где еще сохранились остатки 

бычьей головы. И подкарауливали путников, плывущих по реке к 

опасной мели. 

Собирали дань и с местного населения. Да и люди сами шли к 

жрецам с богатыми дарами, чтобы узнать своё будущее. Жрецы 

принимали дары, спускались в подземелье и «узнавали» у змея 

Зиланта их судьбу. Также за подарки и определенную плату они 

отводили суда от опасности, показывая им добрый путь, проходящий 

мимо осколков большого камня, в противном случае суда 

разбивались. Поэтому очень часто катастрофы на Каме приписывали 

жрецам. 

 

2. ЗИЛАНТ – ЕЛАН 

Дөньяда бәхеттән дә тотрыксызрак бернәрсә дә юк. Борылып 

карамасаң – оча да китә. Картлар юкка гына: «Кычкырып көлмә, 

бәхетсезлекне чакырма», – димиләр.  

Дөньяда вакыттан да тотрыксызрак берни дә юк. Ул җил 

кебек, оча да китә. Яши генә башлыйсың кебек, балалар аякка гына 

басып киләләр. Әле йортны төзеп кенә бетерәсең, инде оныклар син 

төзегән түбә астында урын алырга ашыгалар.  

Җир өстеннән хакимлек итүче көчтән дә тотрыксыз нәрсә юк. 

Бары берничә  мең ел гына элек Кама – Чулман буена диңгез 

халыклары күчеп килгән. Алар артыннан Алабуганың биек 

калкулыгына монгол-татарлары ханнары ашыкканнар. 

Алар ныгытманы җимергәннәр. Изге ташны бик күп вак 

кисәкләргә ваткалаганнар. Бернәрсә дә Алла Үгез турында искә 

төшермәсен өчен Ак тәңренең вак кыйпылчыкларын бөтен Болгар 

иленә чәчкәннәр һәм Кара Таракан патшалыгы җирләреннән утлы 

елан – Зилантны чакырганнар. Тылсымлы Зилант тауга урнашкан. 

Һәм Алабуга шәһәрлеге хәрабәләренә килеп төпләнгән Казан 

ханлыгы каһиннарына
23

 тугры хезмәт итә башлаган.  

                                                
23

 Чыннан да, күрәзәче елан, корабларны батыра торган су асты ташы турындагы 

риваятьләрдә «каһиннар» турында сөйләнелә. Ләкин шуңа игътибар итәргә кирәк, бу сүзне 
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Алабуга халкын элек күчмә кабиләләр һөҗүменнән һәм 

юлбасарлардан таш саклаган булса, хәзер монахлар үзләре 

юлбасарларга әйләнгәннәр. Алар үгез башының калдыклары кайда 

сакланып калганын белгәннәр. Һәм елга буйлап куркыныч сайлыкка 

таба йөзүче юлчыларны сагалап торганнар. 

Урындагы халыктан ясак җыйганнар. Кешеләр үзләре дә 

кыйммәтле киләчәкләрен белер өчен бүләкләр тотып, каһиннарга 

килгәннәр. Каһиннар бүләкләрне кабул итеп алганнар, җир астына 

төшеп, Зилант еланнан аларның язмышларын «белгәннәр». Бүләкләр 

барабәренә һәм аерым түләүләр бәрабәренә корабларны куркыныч 

урыннардан борып җибәргәннәр, аларга хәерле юл күрсәткәннәр, 

киресенчә булганда, зур таш кисәге яныннан узган кораблар ташка 

бәрелеп җимерелгәннәр. Шуңа күрә дә бик еш кына Камада булган 

һәлакәтләрне каһиннарга сылтап калдырганнар.  

 

3. СПИРАЛИ ВЕЧНОСТИ БИЛЯРСКА 

Булгары жили на той земле долго. Не так долго, как живет 

вечность, но все равно долго. Столица булгар Белый Яр
24

 известна 

была по всему миру, крепче чем Киев и Париж. 

В центре Белого Яра процветал славный город ремесел. 

Прославились своими изделиями билярские кузнецы, медники, 

косторезы, стеклодувы, оружейники, гончары, ювелирных дел 

мастера. Височные кольца с фигурой изящной птицы в центре, 

плетеные браслеты из тонко выделанной кожи и другие золотые и 

серебряные изделия мастеров из Биляра когда-то украшали местных 

женщин и не только, а сегодня являются экспонатами музеев. Здесь 

можно было купить практически все: европейское оружие, 

                                                                                                          
аерым бер дәүләт (Казан ханлыгы) белән бәйләү бик үк дөрес булмас. Искә төшерик, каһин – 

“мәҗүсилек динендә корбан китерүче, аллаһка хезмәт итүче зат” (Ушаковның аңлатмалы 

сүзлеге). Казан ханлыгында дәүләт дине булып халыкның күпчелеге тоткан ислам торган, ә 

мәҗүсилек дине әлеге дәүләтнең составына кергән фин-угыр халыкларында гына сакланган 

була. Бу халыклар таралган төбәкләргә Алабуга беркайчан да кермәгән (Алабуга урнашкан 

территория түгел, шәһәр үзе күздә тотыла). 
24

 Согласно доминирующей среди ученых точке зрения, Биляр получил свое название от 

булгарского племени (этнополитической общности) билер, которое, как полагают, и основало 

город. Попытка этимологизации названия поселения на основе русского языка представляется 

не вполне корректной. 
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индийский горный хрусталь, прибалтийский янтарь, восточные 

благовония и пряности, византийские шелковые ткани и ковры и 

многое другое.  

А, если мысленно подняться в воздух над древним городом 

Белый Яр, можно увидеть, что вокруг него своеобразными кольцами, 

спиралью или коловратом расположены другие городища поменьше. 

В том числе и Елабуга. Спирали и коловраты вечности булгар 

хранили в святилищах божеств и поклонялись им
25

.  

Сам город, выстроенный из белого камня, украшали ворота, 

ведущие на четыре стороны света – одни из чистого золота, другие 

из серебра, меди и железа. 

Друзья Булгарией восхищались. Недруги завидовали. Лютые 

враги хотели завоевать земли булгар. Никто бы никогда не разрушил 

столь мощного государства. Если бы не змей Зилант хана Батыя. 

Говорят, его дыхание превращало друзей во врагов. Слабых и 

хилых делало стойкими и смелыми. 

Долго тренировал хан Батый свое войско, чтобы захватить 

прекрасную непокорную Булгарию. Привязывал юношей, 

захваченных в боях, к лодкам и заставлял грести без перерыва 

неделю, две, три, не смотря на дождь и непогоду. Привязывал других 

к седлу и приказывал стрелять без промаха и без устали. И месяцами 

не покидали они сёдла! Вдыхали несчастные ядовитый дым Зиланта, 

и становились неуязвимыми и свирепыми. 

Что противостояло хану? Только ум и знания.  

И все это великолепие было разрушено напором и мощью 

татаро-монгольского нашествия в 1236 году. Войско хана Батыя не 

пожалело ни золотых ворот, ни белокаменные храмы, ни местных 

жителей… Оставшиеся в живых булгары не смогли восстановить 

                                                
25

   Действительно, древние тюрки, как и многие народы мира, в изобразительно-

прикладном искусстве, имеющем сакральную основу, широко использовали свастичные 

солярные символы (в славянской традиции – коловраты), однако какого-либо четко 

выделенного солнечного культа, следовательно, особого почитания символов солнца не 

существовало – рудименты подобных верований были растворены в поклонении единому 

Тенгри. Поэтому особое внимание следует обратить на тот факт, что Биляр был основан в X 

веке, когда булгары уже официально приняли ислам (в 922 г.), широко распространившийся 

среди населения задолго до указанной даты благодаря монотеистическим параллелям между 

исламом и тенгрианством. Таким образом, к моменту возникновения города описанные выше 

верования предков булгар канули в Лету – мы имеем дело с авторским вымыслом. 
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разграбленные и сожженные города и затерялись в бескрайних 

просторах Закамья и Поволжья
26

. 

Теперь спирали вечности древних городищ булгарских хранят 

множество легенд. Сам Билярск, Белый Яр напоминает скорее село, 

чем центр древней цивилизации. 

Монголо-татары оставили в разрушенном граде правителя 

Биляра. Теперь его имени многие приписывают происхождение 

названия города. 

Есть удивительный уголок природы, расположенный к северо-

западу от села в живописном лесу у подножия горы «Хужалар тавы» 

(«Гора хозяина
27

»). Родник с кристально чистой и целебной водой 

стал своего рода духовным центром, объединившим три религии: 

язычество, мусульманство и христианство.  

На самой горе издавна располагалось языческое святилище – 

древние булгары поклонялись здесь своему главному богу быку
28

. 

Святилище было выбрано не случайно. Народы моря, как 

никто другой уважали воду. Для них вода являлась жизнью. «Брось 

добро в воду, и оно возвратится обратно!» Слышали? 

По поверью древних булгар, нужно трижды искупаться в той 

воде, благодаря ее за то, что она дарит жизнь, и уйдут от тебя 

несчастья. 

Почитают это место и православные, называя родник в честь 

одной из икон Божией Матери. Христиане советуют просить и 

молить о благополучии, трактуют ключ, как «слезы святой, которые 

она проливает над грехами рода человеческого». Христианская 

версия такова. Пропала однажды из местной церкви почитаемая 

                                                
26

 Не совсем верное утверждение: после монгольского нашествия был восстановлен 

Булгар, во второй половине XIII – первой половине XIV вв. достигший своего второго 

расцвета.  В округе разоренного Биляра продолжали существовать поселения, несущие в себе 

черты городской культуры (обширное поселение на месте Билярского III селища, поселение 

городского типа на месте Балынгузского (Торецкого) III селища и т. д.). Кроме того, сами 

булгары никуда не «терялись»: вспомним, что вплоть до начала ХХ века татары называли себя  
булгарами; смена этнонима также не привела к исчезновению этноса — сохранились 

самосознание, историческая память, антропологический облик, культура etc.  
27

 -лар – аффикс множественного числа: верный перевод – «Гора хозяев». 
28

 Как мы указывали, доминирующая роль быка в булгарской мифологии не находит 

никаких подтверждений. Если говорить о «главном боге», отметим, что в доисламский период 

основная масса булгар исповедовала тенгрианство, и в их пантеоне главенствующую роль 

играл Тенгри. 
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икона. Вскоре татарская девушка увидела икону плавающую на 

поверхности озера. Девушка захотела достать икону, и та сама 

подплыла к ней. Икону водворили на место, но в туже ночь опять 

пропала. И снова девушка увидела ее посреди озера, но икона 

больше не далась ей в руки. Внезапно раздавшийся голос сказал 

девушке: «Если желаешь меня поймать, прими христианство. И я 

сама приду к тебе в руки и больше из церкви не исчезну». Девушка 

приняла христианство, и местные жители стали почитать ее как 

святую. А местом ее захоронения стал склон горы, из-под которой и 

забил Святой ключ. 

Мусульмане же расскажут, что когда-то здесь находился 

древний город, правил им Тырышмал ходжа. И было у него 

двенадцать умных и прекрасных дочерей. Однажды на город напали 

враги, и в жестокой битве многие сложили свои головы. 

Защищавшие вместе с отцом девушки были схвачены и приведены 

на то место, где сейчас стоит гора Хужалар Тавы. По приказу врагов 

они были вынуждены носить землю. И так была насыпана целая 

гора, на вершине которой бессердечные захватчики намеревались 

закопать отца с дочерьми живьем, в назидание непокорным. Однако 

случилось чудо: красавицы обратились ясными звездами и 

вознеслись на небо, а их отец Тырышмал ходжа бросился с горы и 

превратился в источник, который и по сей день почитается святым.  

В память о тех событиях гора зовется в народе «Девичьей». 

 

3. БИЛӘРНЕҢ МӘҢГЕЛЕК БОҖРАЛАРЫ 

Ул җирдә болгарлар бик озак яшәгәннәр. Мәңгелек кебек үк 

булмаса да, бик-бик озак яшәгәннәр. Болгарның башкаласы Ак Яр
29

 

бөтен дөньяга билгеле, Киев һәм Парижга караганда да ныклырак 

булган. 

Ак Ярның үзәгендә үзәгендә һөнәрчелек шәһәре чәчәк аткан. 

Үзләренең эшләнмәләре белән Биләр тимерчеләре, бакырчылары, 

сөяктән әйбер эшләүчеләре, пыяла өрүчеләре, корал ясаучылары, 

                                                
29

 Галимнәр арасында булган төп караш буенча, Биләр үзенең исемен шәһәргә нигез салган  

биләр дигән болгар ыруыннан (этносәяси җәмгыятьтән) алган. Шәһәр исеменең килеп чыгышын 

рус теле нигезендә аңлатырга тырышу (Ак Яр – Белый Яр) бик үк отышлы гамәл булмас иде. 
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чүлмәкчеләре, зәркан осталары дан казанганнар. Биләр 

осталарының, үзәгендә нәфис кош фигурасы булган чигә боҗралары, 

юка итеп эшкәртелгән тиредән үрелгән беләзекләре һәм башка 

алтын, көмеш эшләнмәләре, кайчандыр ул җирдә яшәгән хатын-

кызларны гына бизәп калмаган, бүгенге көнге музейларның да затлы 

экспонатлары булып торалар.  

Монда җаның ни тели: европа кораллары, Һиндстанның тау 

хрустале, Балтик буе гәрәбәсе, көнчыгыш хушбуйлары һәм 

тәмләткечләре, Византия ефәк тукымалары һәм келәмнәре, һәм 

башка әйберләр сатып алырга мөмкин булган.  

Әгәр дә хыял канатларында борынгы Ак Яр шәһәре өстенә 

күтәрелсәң, аның тирәсендәге үзенчәлекле боҗралар – спиральләр 

яисә коловоратлар буйлап аннан кечерәк шәһәрлекләр урнашканны 

да күрергә була. Шулар арасында Алабуга да. Болгарларның 

мәңгелекнең спиральләре һәм коловратлары гыйбадәтханәләрдә 

тәңреләрне саклаганнар һәм аларга табынганнар.
30

 (???) 

Шәһәр үзе ак таштан төзелгән, аны дөньяның дүрт ягына 

илтүче дүрт капка бизәгән, берсе чын алтыннан, калганнары көмеш, 

бакыр һәм тимердән ясалган булган.  

Болгар иленә дуслары сокланганнар. Дус түгелләр 

көнләшкәннәр. Явыз дошманнар болгар җирләрен яулап алырга 

теләгәннәр. Әгәр дә Батый ханның Зилант еланы булмаса, бу көчле 

дәүләтне беркайчан да, беркем дә җимерә алмаган булыр иде.  

Аның сулышы дусларны дошманга әйләндергән, диләр. 

Көчсезләргә, хәлсезләргә чыдамлык һәм кыюлык өстәгән.  

Батый хан, буйсынмас гүзәл Болгар илен яулап алыр өчен, 

үзенең гаскәрен  озак күнектергән. Сугышта кулга төшергән яшь 

егетләрне көймәгә бәйләп, яңгыр һәм начар һава торышы булуга 

                                                
30

 Чыннан да, борынгы төркиләр, дөньяның күп кенә халыклары шикелле үк, сакраль 

нигезгә ия булган декоратив-гамәли сәнгатьтә свастика сыман соляр символларны киң 

кулланганнар (славяннарда алар коловрат дип аталганнар), ләкин ниндидер ачыктан-ачык 

кояшка табыну, шулай ук кояшның символларын аеруча олылау булмаган – әлеге төрдәге 

ышануларның рудиментлары уртак Тәңрегә ышануда эреп юкка чыкканнар. Тагын шуңа 

игътибар итәргә кирәк: Х гасырда (Биләргә нигез салынган вакыт) болгарлар рәсми рәвештә 
мөселман динен кабул иткән булалар, тәңречелек белән монотеистик параллельләр булу сәбәпле 

ислам болгар халкы арасында күпкә иртәрәк тарала башлый. Шулай итеп, шәһәр барлыкка 

килгән вакытта югарыда тасвирланган болгарларның ата-бабаларының ышанулары күптән инде 

онытылган булган – димәк без автор уйдырмасы белән генә эш итәбез. 
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карамастан берөзлексез бер, ике, өч атна ишкәк ишәргә мәҗбүр 

иткән. Кайберләрен ияргә бәйләгән һәм ару-талусыз төз атарга 

боерык биргән. Алар айлар буена иярдән төшмәгәннәр! Зилантның 

агулы төтенен иснәгән бәхетсезләре, рәхимсезгә әйләнгәннәр. 

Ханга нәрсә генә каршы тора алган соң? Бары тик акыл һәм 

белем генә.  

Бу зиннәтле ил 1236 елда татар-монгол яулары басымы һәм 

куәте тарафыннан җимерелә. Батый хан гаскәрләре алтын 

капкаларны да, ак таштан төзелгән гыйбадәтханәләрне дә, җирле 

халыкны да кызганмаган... Исән калган болгарлар таланган һәм 

яндырылган шәһәрләрне кире торгыза алмаганнар, Кама аръягының 

һәм Идел буеның иксез-чиксез киңлекләрендә югалганнар
31

.  

Хәзер борынгы болгар шәһәрлекләренең мәңгелек боҗралары 

бик күп легендаларны саклый. Биләр үзе, Ак Яр борынгы 

цивилизация үзәгенә караганда, күбрәк авылны хәтерләтә.  

Монгол-татарлары җимерелгән шәһәрдә Биләр хакимен 

калдырганнар. Хәзер аның исемен күпләр шәһәр исеменең килеп 

чыгышы белән бәйлиләр.  

Авылдан төньяк-көнбатышта урнашкан матур урман буендагы 

Хуҗалар тавы итәгендә, табигатьнең гүзәл бер почмагы бар. Үтә 

күренмәле саф һәм шифалы сулы чишмә бүгенге көндә мәҗүсилек, 

мөселман, христиан диннәрен берләштерүче рухи үзәккә әйләнде.  

Тауның үзендә элек-электән мәҗүсиләрнең изге 

гыйбадәтханәсе урнашкан булган, монда борынгы болгарлар 

үзләренең төп аллалары – Алла Үгезгә табынганнар
32

.  

Гыйбадәтханәнең урыны очраклы сайланмаган. Диңгез халкы 

башкаларга караганда да суны ныграк хөрмәт иткән. Алар өчен су 

                                                
31

 Әлеге фикер бик үк дөрес түгел: монгол яуларыннан соң Болгар каласы яңадан 
торгызылып, XIII гасырның икенче – XIV гасырның беренче яртысында ул икенче мәртәбә 

чәчәк аткан. Җимерелгән Биләр тирәсендә үзләрендә шәһәр мәдәниятен саклаган бистәләр 

яшәвен дәвам итә (Биләрнең III шәһәрлеге урынында, Балынгуз (Торец) III шәһәрлеге 

урынында һ. б.). Болардан тыш, болгарлар үзләре дә бер кая да «югалмаган»: искә төшерик, 

ХХ гасыр башына кадәр татарлар үзләрен болгар дип йөрткәннәр; этноним үзгәрү дә этносның 

юкка чыгуына китермәде – үзаң, тарихи хәтер, антропологик кыяфәт, мәдәният etc. саклана 

баралар. 
32

 Күрсәткәнебезчә, болгар мифологиясендә үгезнең төп роль башкаруы берничек тә 

дәлилләнми. “Төп алла” турында сүз алып барганда шуны истә тотарга кирәк: ислам чорына 

кадәр болгарларның күпчелеге тәңречелек динендә булган, аларның пантеонында төп рольне 

Тәңре башкарган. 



 25 

тормыш чыганагы булып торган. «Игелек эшлә дә суга ташла, ул 

үзеңә кире әйләнеп кайта!» – дигән гыйбарәне ишеткәнегез бардыр. 

Борынгы болгарларның ышануы буенча, бу суда, сиңа тормыш 

бүләк иткәне өчен рәхмәт әйтеп, барлык бәла-казалар синнән читкә 

китәчәк.  

Православие динендәгеләр дә бу урынны һәм чишмәне, Изге 

Ана иконасы хөрмәтенә, шул исем белән атап олылыйлар. 

Христианлылар киңәш һәм иминлек сорап ялварырга кушалар, 

чишмә суын «кешелек нәселенең гөнаһларын ярлыкауны сорап 

түгелгән изгеләр яше» дип аңлаталар. Христианнарның версияләре 

болай: бервакыт урындагы чиркәүдән бик хөрмәтле икона югала. 

Бик тиздән татар кызы күл өстендә йөзеп йөргән иконаны күреп ала. 

Кыз иконаны алмакчы була, ә икона аңа таба үзе йөзеп килә. 

Иконаны урынына куялар, ләкин ул шул ук төндә кабат югала. Һәм 

кыз яңадан аны күлнең уртасында күрә, ләкин икона башка аның 

кулына керми. Кинәттән бер тавыш кызга әйтә: «Әгәр дә мине 

алырга теләсәң, христиан динен кабул ит. Мин шул чакта синең 

кулга үзем килеп керермен һәм чиркәүдән башка югалмам!» – ди. 

Кыз христиан динен кабул итә һәм бу җир халкы аны олылап, изгегә 

санап йөртә башлыйлар. Изге чишмә бәреп чыккан тау бите – аның 

җирләнгән урыны диләр.  

Мөселман динендәгеләр, монда элек борынгы шәһәр булган 

һәм аның белән Тырышмал Хуҗа идарә иткән, дип сөйлиләр. Аның 

акыллы һәм чибәр унике кызы булган. Бервакыт шәһәргә дошманнар 

һөҗүм иткән һәм бу көрәштә бик күпләр үзләренең башларын 

салганнар. Әтиләре белән бергә шәһәрне яклап сугышкан  кызларны, 

бүгенге көндә Хуҗалар тавы урнашкан җиргә тотып алып киләләр. 

Дошманнар кушуы буенча алар җир ташырга мәҗбүр булалар. 

Шулай итеп зур бер тау өелә, тау башына мәрхәмәтсез дошманнар, 

башкаларга гыйбрәт булсын дип, буйсынмаганнары өчен, әтиләре 

белән бергә кызларны тереләй күмеп куярга уйлыйлар. Әмма шул 

чакта могҗиза була: гүзәл кызлар якты йолдызга әверелеп күккә 

ашалар, ә әтиләре Тырышмал Хуҗа таудан аска сикереп, бүгенге 

көндә дә олылана торган чишмәгә әйләнә. Ул чактагы вакыйгалар 

хөрмәтенә халык телендә бу тауны –  «Кызлар тавы» дип йөртәләр.  
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4. БЕЛЫЕ КАМНИ ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ 

Вы думаете, крестовые походы где-то там в Европе 

происходили, и на нашей земле крестоносцы воевали только на 

Чудском озере? Ошибаетесь.  

Вспомните хотя бы житие Святого Благоверного князя Андрея 

Боголюбского, описанное в святцах Свято-Боголюбского монастыря 

по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия 

Архиепископа Владимирского и Суздальского. Там, в этих святцах и 

описано полностью, как Андрей Боголюбский строил города и 

храмы нынешнего Золотого кольца Руси, Владимир, Суздаль, 

Рязань, Юрьев-Польский…  

А, чтобы их построить, он пошел походом на Волжскую 

Булгарию. И правителя умертвил. И сыновей его. А дочь хана, 

прекрасную булгарскую княжну хотел силою в жены взять. Кстати и 

ворота в городе Владимире соорудил, только не на четыре, а на три 

стороны – золотые, серебряные и медные. 

Но нет в тех летописях еще одного предания древнего. 

Знал Андрей Боголюбский, что по всей Булгарии камни 

священные лежат. Белые камни. 

Камни-осколки головы Бога Быка Алабуги. Дабы укрепить 

мощь и силу храмов, велел он в виде дани везти к городу Владимиру 

белые эти камни. 

Самых лучших, самых искусных мастеров привезли из 

Франции и Царьграда. С раннего утра до позднего вечера резали они 

на камнях рогатые изображения Бога Быка, других языческих богов, 

диковинных птиц и зверей, чтобы украсить фресками храмы. Над 

всеми языческими божествами водрузил Андрей Боголюбский 

византийских львов. Мастера львов в тех местах никогда не видели, 

поэтому получились они смешные, зубатые. Десять камней на 

повозках во Владимир везли булгары. А один камень из десяти 

оставляли на строительство церкви Покрова, что и теперь на Нерли 

стоит. 

Но нет ничего на свете не стабильнее удачи.  

До сих пор остается великой тайной из тайн, кто свершил 

зловещий заговор над Андреем Боголюбским. Говорят, та самая 
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княжна Булгарская. Не простила она ему смерть близких
33

, но более 

того, белых камней. 

С церквей и храмов почти все стерты лики Бога Быка. Редко 

где увидишь белые рога его на кружеве каменном. То там, то здесь 

сохранились диковинные птицы и загадочные звери. 

Стоит Покрова на Нерли. По весне вкруг вода разливается. 

Церковь стройная белокаменная на свое прекрасное отражение 

смотрится. Что снится ей? Большая вода Камы? 

 

4. ИДЕЛ БУЕ БОЛГАРЫНЫҢ АК ТАШЛАРЫ 

Тәре походлары кайдадыр Европада узгандыр, ә безнең 

җирләрдә тәре походына каршы, бары тик Чуд күле янында гына 

сугышканнардыр дип уйлыйсызмы? Ялгышасыз.  

Изге Атакай Евлогий Архиепископ Владимир-Суздальский 

фатихасы белән, Изге-Боголюбский монастрындагы изге китапка 

язылган, Изге кенәз Андрей Боголюбскийның яшәү рәвешен генә 

исегезгә төшерегез. Бу изге язуларда, Андрей Боголюбскийның 

хәзерге  Русьның алтын боҗрасына кергән: Владимир, Суздаль, 

Рязань, Юрьев-Польский шәһәрләрендәге гыйбадәтханәләрне ничек 

итеп төзегәнлеге тулысынча язылган...  

Ә, аларны төзер өчен, ул Идел Болгарына походка чыккан. 

Хакимен һәм улларын үтергән. Ә ханның гүзәл кызын хатынлыкка 

алмакчы булган. Владимир шәһәренә керә торган капкаларны дүрт 

якка түгел, ә өч якка – алтын, көмеш һәм бакырдан төзегән.  

Ләкин бу елъязмалар арасында бер борынгы легенда юк.   

Андрей Боголюбский бөтен Болгар иле буйлап изге ташлар 

ятканын белгән. Алар ак ташлар, дип йөртелгән.  

                                                
33

 Сложно сказать, при каких обстоятельствах состоялся брак Андрея Боголюбского 

с булгарской княжной (скорее всего, после удачного военно-грабительского похода он в 

качестве одного из условий мирного договора потребовал заключения династического союза, 

надеясь извлечь из него политические выгоды), но картина заговора в целом для исторической 

науки ясна. Обратимся к Тверской летописи: Андрей Боголюбский «убиенъ бысть» «отъ 

своихъ бояръ, от Кучковичевъ, по научению своеа ему княгини. Бе бо Болгарка родомъ, и 

дрьжашекъ нему злую мысль, не про едино зло, но и просто, иже князь великий много воева с 

нимь Болгарскую землю, и сына посыла, и много зла учини Болгаромъ; и жаловашеся на нь 

втайне Петру, Кучкову зятю, (которого) предъ симъ же днемъ поима князь великий Андрей и 

казни его». Из приведенного фрагмента мы видим, что супругой князя двигали патриотические 

чувства, стремление воздать мужу должное за то, что он «много воева с нимь Болгарскую 

землю, и сына посыла, и много зла учини Болгаромъ», а не стремление отомстить за близких. 
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Бу ташлар – Алла Үгез – Алабуга башының кисәкчекләре. 

Гыйбадәтханәләрнең көчен-куәтен арттыру нияте белән, ул 

Владимирга ясак рәвешендә шул ак ташларны алып кайтырга куша.  

Франциядән, Царьградтан иң оста һөнәр ияләрен алып 

киләләр. Алар иртә таңнан кара төнгәчә, гыйбадәтханә фрескаларын 

бизәр өчен, мөгезле  Алла Үгез, башка мәҗүси аллаларның, кыргый 

кошларның һәм җәнлекләрнең рәсемнәрен  ташка уйганнар. Барлык 

мәҗүси аллалар өстенә Андрей Боголюбский Византия  

юлбарысларын беркеттергән. Бу яклардагы осталарның 

юлбарысларны беркайчан да күргәннәре булмаган, шуңа күрә дә 

алар тешле һәм көлке килеп чыкканнар. Владимир шәһәренә ун 

ташны арбага салып болгарлар алып килгәннәр. Ә ун ташның 

берсен, хәзер дә Нерлида торган Покровское чиркәве төзелешендә 

калдырганнар.  

Ләкин дөньяда уңыштан да тотрыксызрак бернәрсә дә юк.  

Андрей Боголюбскийга каршы куркыныч заговорны кем 

кылганы бүгенге көнгә кадәр иң зур серләрнең берсе булып кала 

бирә. Шул ук Болгар ханы кызы дип тә сөйлиләр. Ул үзенең 

якыннарының үлемен
34

, аннан да бигрәк ак ташларның туздырылуын 

кичермәгән.  

Чиркәүләрдә һәм гыйбадәтханәләрдә Алла Үгез йөзләре 

барысы да диярлек җуелган. Бик сирәк җирләрдә генә ак мөгезләрне 

таш челтәрләрдә күрергә була. Әле анда, әле монда гаҗәеп кошлар 

һәм серле җәнлекләрнең сурәтләре сакланып калган. Нерлидагы 

Покровское чиркәве әле дә исән. Яз көне аның тирә-ягына су җәелә. 

Ак таштан төзелгән төз чиркәү көмеш судагы гүзәл чагылышын 

күзәтә. Аның төшенә нәрсә керә икән? Каманың зур суымы?!   

                                                
34

 Андрей Боголюбский болгар хан кызын ничек үзенә өйләндергән – хәзер әйтергә 

авыр (болгарларга каршы сугыштан соң ул, мөгаен, сәяси сәбәпләр буенча үзенә хатын итеп 

болгар патшасының кызын алырга теләгән), әмма заговор һәм князьнең үлеме турында тарихи 

чыганаклар бәян итәләр. Тверь елъязмасына мөрәҗәгать итик: Андрей Боголюбский «убиенъ 

бысть» «отъ своихъ бояръ, от Кучковичевъ, по научению своеа ему княгини. Бе бо Болгарка 

родомъ, и дрьжашекъ нему злую мысль, не про едино зло, но и просто, иже князь великий 

много воева с нимь Болгарскую землю, и сына посыла, и много зла учини Болгаромъ; и 

жаловашеся на нь втайне Петру, Кучкову зятю, (которого) предъ симъ же днемъ поима князь 

великий Андрей и казни его». Күргәнебезчә, князьнең хатыны иреннән якыннарының 

фаҗигале язмышы өчен түгел, туган иленә, газиз халкына каршы сугышкан өчен үч алырга 

теләгән. 
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5. СЮЮМБИКЕ 

Есть в Казани мечеть необыкновенной красоты. Купола ее 

стройны, как руки невинных душ, обращенные к небу. Своды 

воздушны, подобно голубым девичьим мечтам. А узоры витиеваты. 

Разгадать их так же сложно, как древнюю легенду. Это мечеть 

Сююмбике
35

. 

Шли на Земле войны. Менялись правители. А под горою 

Елабужского городища жил себе поживал волшебный змей Зилант. 

Предсказывал всем судьбу.   

Сохранилась легенда, что в 1547 году Казанская царица 

Сююмбике отправила к жрецам послов, чтобы узнать, чем для неё 

закончится война с Московским царём Иваном Грозным
36

. Жрецы 

долго не давали ответа, говорили, что змей молчит.  

После истечения трёх дней они передали страшное для послов 

предсказание Зиланта о падении Казанского ханства и установлении 

на его территории новой веры. Это было последним предсказанием 

змея, после чего вылетел тот из горы, и на глазах у обомлевших 

послов полетел в сторону Казани.  

Предсказание же оказалось верным. В 1552 году Московский 

царь Иван Грозный подчинил Казань, и территория Казанского 

ханства пополнила фонд государственных поместных земель России. 

Что же стало с Сююмбике? По одной легенде она бросилась с 

самой высокой башни. По другой, ее успели схватить перед тем, как 

она хотела наложить на себя руки, она стала женою Ивана Грозного 

и родила ему нескольких детей
37

. Вторая версия вероятней. Уж 

больно много в России красивых девушек с именем Маша и милой 

татарской перепоночкой на глазах. 

                                                
35

 В Казани не существует такой мечети. Судя по описанию, автор имеет в виду мечеть 

Кул Шариф. 
36

 Используя слово «царица», автор явно подразумевает, что Сююмбике действовала как 

самостоятельная правительница ханства, пытающаяся выяснить судьбу своей державы. Но 

фактическим правителем государства, формально являясь регентшей при своем малолетнем 

сыне Утямыш-Гирее, она стала лишь в 1549 году. А во время похода, начатого в конце 1547 

года только что восшедшим на престол Иваном IV, русским войскам противостояли силы под 

командованием хана Сафа-Гирея. 
37

 После пленения Сююмбике была насильно выдана за касимовского хана Шах-Али и 

вскоре умерла; родить детей мужу, страдавшему, по свидетельствам современников, 

бессилием, она не могла – хотя касимовский правитель и пережил свою вторую супругу, 

наследников он так и не оставил. 
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5. СӨЕМБИКӘ 

Казанда гаҗәеп гүзәл мәчет бар. Аның манаралары гөнаһсыз 

җаннарның күккә сузылган куллары кебек төз. Нәфис манаралар яшь 

кызларның зәңгәр хыялларына охшаган. Ә бизәкләре бормалы-

сырмалы. Борынгы риваятьләр кебек үк, аларның серләрен ачу да 

бик катлаулы.  Бу – Сөембикә мәчете
38

.Җирдә сугышлар барган, 

хакимнәр алышынган. Ә Алабуга шәһәрлеге янындагы тау астында 

тылсымлы Зилант еланы яшәгән, ди. Һәм ул барысына да 

язмышларын алдан әйтеп биргән.  

1547 елда Казан ханбикәсе Сөембикә каһиннәргә, Мәскәү 

патшасы Иван Грозный белән барган сугыш үзе өчен ни белән 

бетәчәген белү максаты белән, илчеләр юллаган, дигән риваять 

сакланып калган
39

. Каһиннәр бик озак җавап бирмәгәннәр, елан 

дәшми, дигәннәр.  

Өч көн узганнан соң алар илчеләргә Зилантның куркыныч 

хәбәрен: Казан ханлыгы җиңеләчәге, ә аның территориясендә яңа 

дин урнаштырылачагын җиткергәннәр. Бу – еланның соңгы хәбәре 

була, аннан соң Елан таудан чыга һәм телсез калган илчеләр күз 

алдында Казан ягына очып китә.  

Бу әйткән сүзләр чынга аша. 1552 елда Мәскәү патшасы Явыз 

Иван Казанны буйсындыра һәм Казан ханлыгы җирләре Россия 

дәүләтенең поместье җирләре фондын тулыландыра.  

Сөембикә белән нәрсә була соң? Бер риваятьтәгечә, ул иң биек 

манарадан аска сикерә. Икенчесе буенча, аны үз-үзенә кул салыр 

алдыннан тотып алырга өлгерәләр һәм Иван Грозный аны 

хатынлыкка алганнан соң, аңа берничә бала тудыра
40

. Икенче 

риваять бәлки, дөреслеккә туры килә торгандыр. Россиядә Маша 

исемен йөртүче һәм татарларга гына хас ягымлы күз карашлы 

кызларның күплеге шуны дәлилли.  

                                                
38

 Казанда шундый исем йөрткән мәчет юк. Мөгаен, автор Кол Шәриф мәчете турында 

сүз алып бара. 
39 Сөембикә Казан тәхетенә 1549 елда гына, ире үлгәч утырган (улы Үтәмеш-Гәрәйнең 

регенты буларак). 1547 елның хәрби кампаниясе вакытында яшь патша Иван IV гаскәрләренә 

әле хан Сафа-Гәрәй үзе каршы торган. 
40

 Чынбарлыкта әсирлеккә төшкән Сөембикәне көчләп Касыйм ханы Шаһ-Галига кияүгә 

биргәннәр; әмма сәламәт булмаган иренә ул бер генә бала да тапмаган, Касыйм патшасы 

варислар калдырмыйча үлгән. 
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6. ПРОКЛЯТИЕ СУ АНАСЫ 

Под разрушенным городищем в Елабуге рыбачили всю жизнь 

Азат и Азхар. Когда больше было рыбы, на рыбалку не ходили 

долго. Ждали, чтобы все запасы кончились. Просто так добро не 

переводили. Уважали водяную мать Су Анасы. 

Когда меньше попадалось рыбы, приходили на поклон Каме 

чаще. 

В тот год случилась засуха. Мор напал на скот. И люди 

перебивались кто чем мог. Захлестнула земли Поволжья и Прикамья 

лихая бедность. 

И вот как-то стали сети тянуть наши рыбаки, да понять не 

могут. Толи за корягу зацепились, толи рыба невиданная попалась. 

Тяжело им стало. Позвали старого мудрого Галима. Все вместе и 

вытянули. 

А в сетях то четыре слитка чистого золота. Три небольших, а 

один самородок просто огромный, и похож он на голову быка! 

Рыбаки обомлели. 

А из воды молвит голос водяной матери Су Анасы: 

 – Много лет вы бережно относились к моим богатствам. За 

это хочу вас отблагодарить. Возьмите по маленькому слитку золота, 

а большой отнесите хану, пусть он велит переплавить его на тысячу 

монет и раздаст бедным. 

Послушались ее рыбаки. Себе по маленькому слитку взяли. А 

хану отнесли большой. Передали слова водяной матери Су Анасы. 

Не послушался хан. Велел выпороть рыбаков плетьми. Отнял 

все золото. 

Поехал в Казань купить новый дом, ближе к дворцу старшего 

брата. 

Старший брат его и спрашивает, откуда у него такое богатство. 

Рассказал младший брат все, как было. 

– Что ж, – не долго думая, воскликнул хан, – золото, это 

хорошо! Это очень хорошо! Но ты, брат, поступил не честно. Ты 

обидел простых рыбаков! За это тебя самого надо бы выпороть. Но я 

тебя прощаю. А золото так и быть определю в общую казну. 

Обиделась Су Анасы.  
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 – Ах так? Ну что ж, вернёте мне золото сами! 

На Казанке волны разыгрались. Дождь. Непогода. Льет и льет. 

Без устали. И вот уж войском идет на Казань Русь. Что делать?  

Со всех ног кто быстрее бросились братья в хранилище, туда, 

где золото спрятано. Отворили замки. Мешки набили. Погрузили на 

лодки. Да не тут то было. Догнали их стрелы. Опрокинулись лодки. 

Ушло золото на дно. 

Успокоилась Су Анасы.  

До сих пор, говорят, клады ханские на дне Казанки лежат. Да 

лучше их не трогать. 

 

6. СУ АНАСЫ КАРГЫШЫ 

Азат белән Әзһәр җимерелгән Алабуга шәһәрлеге янындагы 

елгадан гомер буе балык тотканнар. Балык күп эләккән чакларда, су 

буена озак бармый торганнар. Запас беткәнне көткәннәр. Булган 

ризыкны юкка-барга әрәм-шәрәм итмәгәннәр. Су Анасын хөрмәт 

иткәннәр.  

Балык аз эләккән чакларда, Камага баш ияргә ешрак 

килгәннәр. 

Бу елны корылык булган. Хайваннарда үләт чире башланган. 

Кешеләр ничек булдыралсалар, шулай көн күргәннәр. Идел буена 

һәм Кама аръягына ярлылык бәреп кергән.  

Бервакыт балыкчылар судагы ятьмәне алырга тарта 

башлаганнар, тик аңлый алмыйлар икән, ятьмә әллә агач ботагына 

эләккән, әллә бик зур балык эләккән. Ятьмәне берничек тә тартып 

ала алмагач, алар зирәк карт Галимне ярдәмгә чакырганнар. Һәм 

бергәләшеп тартып чыгарганнар.  

Ә ятьмәдә дүрт кисәк чиста алтын икән. Өчесе кечкенә, ә берсе 

бик зур һәм үгез башына охшаган!   

Балыкчылар өнсез калганнар.  

Ә судан Су Анасы дәшә:  

– Сез озак еллар минем байлыгыма бик сак карадыгыз. Сезне 

шуның өчен бүләкләргә булдым. Кечкенә кисәкле алтыннарны 

үзегезгә алыгыз, ә зурысын  ханга илтеп бирегез, ул аннан мең тәңкә 

коярга кушсын һәм ярлыларга өләшсен.  
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Балыкчылар аны тыңлаганнар. Үзләренә кечкенә алтын кисәкләрен 

алганнар. Ә ханга зур кисәкне илтеп биргәннәр. Аңа Су анасының 

сүзләрен җиткергәннәр.  

Хан аларны тыңламаган. Балыкчыларны камчы белән 

суктырырга кушкан. Барлык алтыннарын тартып алган.  

Хан олы абыйсының сарае янына якынрак булыр өчен, Казанга 

яңа өй сатып алырга киткән.  

Олы абыйсы аннан сорый икән: «Бу байлык сиңа кайдан 

килде?» – дип. Кече туган ничек бар – шулай сөйләп биргән.  

– Ярый, – дигән хан, озак уйлап тормыйча, – алтын – ул яхшы! 

Бу бик яхшы! Ләкин син, энем, дөрес эшләмәгәнсең. Син гади 

балыкчыларны рәнҗеткәнсең. Моның өчен синең үзеңне камчы 

белән суктырырга кирәк. Ләкин мин сине кичерәм. Ә алтынны күмәк 

казнага кушам.  

Су Анасы рәнҗегән.  

 – Аһ, әле сез шулаймы? Ярар, миңа алтыннарымны үзегез үк 

кире кайтарырсыз! 

Казан елгасында дулкыннар уйный башлаган. Һава торышы 

бозылган. Бертуктаусыз яңгыр коя да коя икән. Рус гаскәрләре 

Казанга яу белән кузгалган. Ни эшләргә?!  

Бертуганнар берсен-берсе узып, бөтен көчләренә  

байлыкларын саклау урыннарына, алтын яшерелгән җиргә йөгерәләр 

икән. Йозакларны ачып алтыннарын капчыкларга тутырганнар һәм 

көймәгә төягәннәр. Ләкин ерак китә алмаганнар. Аларны дошман 

уклары куып җиткән. Көймәләре әйләнеп, алтыннары су  төбенә 

киткән.  

Су Анасы шул чакта гына тынычланып калган.  

Шул вакыттан бирле, хан хәзинәләре Казанка елгасы төбендә 

ята, диләр. Аларга тимәвең яхшырак. 

   

7. ТРЕХСВЯТСКОЕ 

Много кладов хранит Елабуга. Один из них святая икона, 

подаренная Иваном Грозным селу Трехсвятское, названному в ее 

честь. 

А дело так было. 
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Существует предание, что, возвращаясь в Москву после завоевания 

Казани, Иван Грозный проезжал мимо этого края. В пути он заболел, 

а исцеление пришло как раз около Елабуги
41

. В знак своего 

выздоровления государь повелел основать в этих местах русское 

поселение, и подарил икону Трех святителей: Иоанна Златоуста, 

Григория Богослова, Василия Великого.  

По названию этой иконы новое поселение получило название  

Трёхсвятского. Так, к концу XVI века на месте бывшего татарского 

города образовалось дворцовое село.  

Для этой иконы жители села Трёхсвятского построили 

небольшую часовню, а позже – церковь во имя Покрова Божьей 

матери. 

В документах XVII века первая Елабужская церковь 

называется ружной.  

Ругой являлся обязательный для прихожан хлебный сбор, 

которым пользовались церковнослужители. Кроме того, причт 

Покровской церкви располагал землей. Самая первая Покровская 

церковь, по описанию П. Кулыгинского, была огромная и высокая с 

небольшими окнами в два ряда, обнесенными железными 

решетками; наверху этой церкви сделаны были девять глав, обитых 

белым железом.  

У входа - большое крыльцо с крышей на столбах. Главной 

Святыней церкви вплоть до 1917 года была та самая, подаренная 

Иваном Грозным, икона Трех Святителей в киоте, с девятью главами 

и крестами наверху.  

В настоящее время местонахождение подлинной иконы 

неизвестно, но некоторые жители говорили, что она зарыта в землю 

где-то на территории заповедника.  
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 В книге И. В. Шишкина «История города Елабуги» читаем: «В Справочном 

Энциклопедическом словаре издания Старчевского значится — не знаю сколько справедливо 

— под словом Елабуга следующее: царь Иван IV Васильевич после покорения Казани 

отправился по реке Каме в Соликамск, но на пути сделался болен и принужден был 

остановиться при устье Тоймы, на том месте, где теперь стоит город Елабуга». Отметим, что 

Елабуга находится в двухстах километрах к востоку от Казани, Москва же лежит на западе – 

вряд ли Иван Грозный мог посетить елабужский край по пути в свою столицу, приведенная И. 

Шишкиным версия представляется более вероятной. 
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7. ТРЕХСВЯТСКОЕ АВЫЛЫ 

Алабуга бик күп хәзинәләр саклый. Аларның берсе – Өч Изге 

(Трехсвятское) авылына Иван Грозный бүләк иткән һәм аның исеме 

белән аталган изге икона.  

Ә эш болай булган.  

Иван Грозный Казанны яулап Мәскәүгә кайтышлый бу 

яклардан үткән дигән бер риваять яши. Юлда ул бик каты авырган 

һәм Алабуга янына җиткәч кенә сихәтләнгән
42

. Үзенең савыгуы 

хөрмәтенә патша монда урыс авылы төзергә кушкан, һәм өч: Иоанн 

Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий иконаларын бүләк 

итеп биргән. Бу иконаларның исемнәре хөрмәтенә авыл Өч Изге – 

Трёхсвятское  исемен йөртә башлаган. Шулай итеп, XVI гасыр 

ахырында элеккеге татар шәһәре урынында сарай авылы барлыкка 

килгән. Бу икона өчен Трёхсвятское авылы кешеләре зур булмаган 

часовня, ә соңрак – «Покров Божьей матери» чиркәве төзегәннәр.  

XVII гасыр документларында беренче Алабуга чиркәве 

«ружной» дип аталган. Чиркәү руханилары куллана торган икмәк 

җыю – «Ругой» барлык прихожаннар өчен мәҗбүри булган. Аннан 

кала, Покровское чиркәве причтларының җирләре дә булган. Иң 

беренче Покровское чиркәве, П. Кулыгинск сурәтләгәнчә, бик зур 

һәм биек, тимер рәшәткәле зур булмаган ике рәт тәрәзәле булган. Бу 

чиркәү өстенә ак калай белән тышланган тугыз гөмбәз куелган. Керә 

торган җирдә – баганаларга утыртылган түбәле зур баскыч булган. 

1917 елга кадәр чиркәүдә иң Изге икона, шул Иван Грозный бүләк 

иткән, өстенә тугыз гөмбәз һәм тәре куелган киотка урнаштырылган 

Өч Изге иконасы булган.  

Хәзерге вакытта иконаның оригиналы кайда икәнлеге мәгълүм 

түгел, ләкин кайбер кешеләр әйтүе буенча, ул тыюлык 

территориясенең кайсыдыр  җиренә күмелгән.   
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 И.В. Шишкинның “Алабуга каласы тарихы” («История города Елабуги») дигән 

китабында түбәндәге сүзләрне укый алабыз: “В Справочном Энциклопедическом словаре 

издания Старчевского значится — не знаю сколько справедливо — под словом Елабуга 

следующее: царь Иван IV Васильевич после покорения Казани отправился по реке Каме в 

Соликамск, но на пути сделался болен и принужден был остановиться при устье Тоймы, на 

том месте, где теперь стоит город Елабуга”. Шуны истә тотарга кирәк: Алабуга Казаннан ике 

йөз чакрым көнчыгыштарак урнашкан, Мәскәү исә көнбатышта ята – Явыз Иван башкаласына 

кайтышлый Алабугага килеп чыга алмас иде, И. Шишкин китергән вариант чынбарлыкка 

якынрак дип саныйбыз. 
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8. СВИЯЖСКИЕ ТАЙНЫ 

Есть на Волге в Татарии остров, похожий на сбывшуюся 

мечту. 

Парит он в волшебном полусне, возвышаясь над водою, точно 

легендарный Китеж град. 

Хранит небольшой остров свои тайны. И главная из них – 

соотворение чуда. Говорят, в походах долгих и кровопролитных 

ступил на безлюдный некогда остров Иван Грозный. Увидел 

посередине острова огромный бел-горюч-камень. Поклонился ему. 

Попросил помощи. Чуда. И ответил камень: 

 – Никогда ничего не проси у стихии – не проси у воды, не 

проси у неба и не проси у камней! А только благодари за место под 

Солнцем! Чудеса нужно делать своими руками! 

Задумался правитель Руси. 

Между Казанским ханством и растущим Московским 

царством шла ожесточенная борьба за господство в Среднем 

Поволжье. Столица ханства была для своего времени неприступной 

крепостью, и все военные походы русских полков на Казань 

неизменно оканчивались неудачей. Преодолев длительный и 

тяжелый переход, пришедшее в казанскую землю русское войско 

оказывалось отрезанным из-за трудностей сообщения с Москвой и 

не могло предпринять длительной осады Казани. Приходилось 

уходить. 

И вот теперь после очередного такого похода при отступлении 

осенью 1550 года русское войско под предводительством царя Ивана 

Грозного расположилось лагерем на волжском берегу при впадении 

реки Свияги на расстоянии суточного перехода от Казани.  

Именно здесь, в 26 верстах от Казани, и пришло решение 

заложить город-крепость. 

Зимой 1550 года, за тысячу километров от Казани – на 

Верхней Волге в Угличских лесах зазвенели топоры. Руководство 

постройкой и составление чертежей крепостных сооружений 

будущего города было поручено известному мастеру дьяку Ивану 

Григорьевичу Выродкову. К весне деревянный город со стенами, 
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башнями и церквами был готов. Затем все бревна разметили, 

разобрали и погрузили на суда.  

Чудо творили своими руками. 

И не было чуда подобного в истории! 

В апреле 1551 года, как только сошел лед, караван судов 

«везущи с собой готовы град древян... того же лета нов, хитр 

сотворен», отправился вниз по Волге к выбранному месту. 

Одновременно выступило из Москвы на Казань государево войско, а 

вместе с ним двинулись дружины князя Хилкова из Мещеры
43

, князя 

Серебряного из Нижнего Новгорода и Бахтияра Зюзина из Вятки. 

Прибыв на место, они блокировали Казань, перекрыли водные пути 

и заняли переправы через Волгу и Каму. По прибытии судов в устье 

Свияги началась быстрая работа мастеров. Гору очистили от леса и 

разровняли. И вот на безымянной до тех пор горе 24 мая 1551 года 

был заложен город-крепость Свияжск. Сооружена Свияжская 

крепость всего за четыре недели – случай в истории 

градостроительства уникальный. Тогда же поставили первые храмы 

– Троицкую и Рождественскую церкви. 

По размерам обороняемой территории Свияжская крепость 

превосходила аналогичные сооружения Новгорода, Пскова и даже 

Московского Кремля того времени. От тех времен в Свияжске 

сохранилась деревянная церковь Троице-Сергиевского монастыря, 

срубленная в далеком 1551 году. Пожалуй, это самое старое 

деревянное сооружение в России, имеющее точную датировку. 

«Первоначально шатровый храм был прост, соразмерен, ясен, – 

отметили архитекторы В. Остроумов и В. Чумаков, много лет 

исследовавшие памятники Свияжска, – церковь срубили ладно и 

просто».В основании первого храма Свияжска до сих пор лежит тот 

самый бел-горюч-камень. 

Стратегически выгодное положение крепости, возвышавшейся 

на горе Крутой в 25 км от враждебной Казани, определило ее роль 

как опорной базы русских войск при осаде Казани. 
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 Как город Мещера впервые упоминается в 1393 году в летописном сообщении, где хан 

Тохтамыш пожаловал московскому великому князю Василию Дмитриевичу «Новгородское 

княжество (173)Нижнего Новгорода, Муром, Мещеру, Торсу». (ПСРЛ, т. XI, СПб., 1897, стр. 

148; М. 
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8. ЗӨЯ КАЛАСЫ СЕРЛӘРЕ 

Татарстан җирендә, Идел елгасында тормышка ашмаган 

хыялга охшаган бер утрау бар.  

Ул су өстеннән, нәкъ легендар Китеж шәһәре сыман калкып, 

тылсымлы ярымйокыда йөзә. 

Зур булмаган утрау үзенең серләрен саклый. Һәм аның иң 

мөһиме – тылсым тудыру. Сөйләүләре буенча, озак канкойгыч 

походлар вакытында бу кешесез утрауга Иван Грозный да аяк баскан 

диләр. Ул утрау уртасында зур ак-кайнар-таш күргән. Аңа табынган. 

Аннан ярдәм һәм тылсым көче сораган. Һәм таш аңа җавап биргән:  

 – Беркайчан стихиядән берни дә сорама – судан да сорама, 

күктән дә сорама һәм таштан да сорама! Ә бары Кояш астындагы 

урының өчен рәхмәт әйт! Могҗизаны үз кулларың белән яса! 

Рус патшасы уйга калган. 

Казан ханлыгы һәм үсеп килүче Мәскәү патшалыгы арасында 

Урта Идел буенда хакимлек итү өчен каты көрәш барган. 

Ханлыкның башкаласы үз вакыты өчен яулап алмаслык ныгытма 

булган һәм рус полкларының Казанга кылган сугышчан походлары 

уңышсыз төгәлләнгән. Озын һәм авыр юллар үтеп, Казан җиренә 

килгән рус гаскәрләренең Мәскәү белән элемтәләре өзелү сәбәпле, 

Казанны камап алырга омтылып караулары барып чыкмаган. Кире 

китәргә туры килгән.  

Һәм менә чираттагы шундый походта, 1550 елның көзендәге 

чигенеш вакытында, Иван Грозный җитәкчелегендәге рус гаскәрләре 

Зөя елгасының Иделгә койган яры буенда Казаннан бер тәүлеклек 

юл ераклыгында лагерь корганнар.  

Нәкъ шушында, Казаннан 26 чакрым ераклыкта, шәһәр-

ныгытма төзергә  дигән карар кылалар.  

1550 елның кышында, Казаннан мең километр ераклыкта – 

Югары Иделдә Углич урманнарында балта тавышлары ишетелә 

башлый. Төзелеш белән җитәкчелек итү һәм булачак ныгытманың 

сызымнарын төзү танылган остага дьяк
44

 Иван Григорьевич 

Выродковка тапшырыла. Язга шәһәрнең стеналары, манаралары һәм 
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 Борынгы Россиядә берәр дәүләт учреждениесенең эшләрен алып баручы. 
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чиркәве әзер була. Аннан соң бүрәнәләрне тамгалап, сүтеп 

судноларга төягәннәр.  

Үзләренең куллары белән могҗиза ясаганнар. 

Һәм әле тарихта моңа охшаган могҗиза булмаган! 

1551 елның апрелендә, боз китүгә үк, суднолар караваны «үзе 

белән әзер агач шәһәрне алып ... шул ук елны яңа, хикмәтле 

эшләнгән »,  Идел буйлап аска сайланган урынга юлга кузгала. Бер 

үк вакытта Мәскәүдән Казанга таба патша гаскәре дә кузгала, ә аның 

белән бергә Мещерадан князь Хилков, Түбән Новгородтан Княз 

Серебряной һәм Вяткадан Бәхтияр Зюзин да кузгалалар. Урынга 

килеп җитеп, алар Казанны камалышка, су юлларын ябып, Идел һәм 

Кама кичүлекләрен үз кулларына алалар. Зөя тамагына суднолар 

килеп җиткәннән соң осталар кызу эш башлыйлар. Тауны урманнан 

чистартып тигезлиләр. Һәм менә 1551 елның 24 маенда моңа кадәр 

исемсез тауда Зөя шәһәр-ныгытмасына нигез салына. Зөя ныгытмасы 

дүрт атна эчендә төзелеп бетә – бу шәһәр төзелеше тарихында 

уникаль күренеш. Шунда ук беренче гыйбадәтханәләрне Троица һәм 

Рождественский чиркәвен куялар.  

Зурлыгы буенча Свияжск ныгытмасының саклана торган 

өлеше Түбән Новгородтагы, Псковтага һәм хәтта Мәскәүдәге ул 

чактагы аңа охшаш Кремль   корылмаларыннан да өстенрәк. Зөя 

каласында  ул вакытларда төзелгән корылмалардан, ерак 1551 елда 

агачтан буралап ясалган, Троицк-Сергеиев монастыре гына 

сакланып калган. Бу мөгаен Россиядагы иң борынгы, төгәл датасы 

куелган «Башта чатыр гыйбадәтханә гади итеп эшләнгән булган, – 

дип билгелиләр архитекторлар В. Остроумов һәм В. Чумаков, озак 

еллар Зөя һәйкәлләрен өйрәнүчеләр, – чиркәүне гади итеп бурап 

эшләгәннәр» агач корылмадыр.  

Зөянең беренче гыйбадәтханә нигезендә хәзерге көнгә кадәр 

шул ак-кайнар-таш ята.  

Рус гаскәрләре Казанны яулаган чакта, ныгытманың Казаннан 

25 километр ераклыкта, Биек тау югарылыгында урнашуы, стратегик 

яктан таяныч база буларак зур роль уйный.  
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9. ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО 

Но вот и завоевана Казань. По всем землям плач стоит. И по 

татарской и по русской. Сколько сыновей добрых и ладных потеряли 

матери. 

Свияжск получил статус главного центра Татарии
45

 по 

христианизации татар, марийцев и мордвы. В Билярске источник с 

чистой водою украшен иконами. В Елабуге образовано село 

Трехсвятское.  

Упрятан в подвалы Московского Кремля елабужский змей 

Зилант.  

А на Красной площади миром возводят церкви. Приделы
46

 о 

поминании ушедших и приделы, где ставили свечи о здравии 

живущих, чудом вернувшихся с войны. Со временем церкви 

объединились в одну – собор Покровы Божьей матери. 

Если зайти внутрь той христианской церкви, и поглядеть на 

потолки пределов, можно увидеть коловраты
47

 Белого яра посолонь
48

 

и противосолонь. Языческий разговор неба с землею и земли с 

небом. 

Говорят, стрельцы Ивана Грозного пытали Змея о прошлом и 

будущем. 

Говорят, и сам Иван Грозный спрашивал его о чем-то, вдыхая 

ядовитые пары дыма из ноздрей. Да кто ж знает, что сказал ему змей, 

умирая в московских подвалах? 

Может быть то, что послужит причиною смерти его сына? А 

потом и причиною собственного «блаженства». 

                                                
45

 Использование в данном контексте названия «Татария» является анахронизмом – 

правильнее будет сказать «главного центра Казанского края». 
46

 Приде л — пристройка со стороны южного (или северного) фасада или специально 

выделенная часть основного здания храма для размещения дополнительного алтаря с 

престолом для отдельных богослужений. 
47

 Символом родноверия является коловрат. По одной из теорий особый вид свастики, 

именовался коловрат (старославянская форма, букв. «вращение колеса»; древнерусская форма 

— коловоротъ, имевшая значение «веретено»). Символизирует она, прежде всего солнце, его 

вращение по небосводу, смену времен года. Символом российского неоязычества являются все 

возможные варианты свастик, но, как правило, – шестилучевой коловрат». 
48

 Посолонь – по солнцу, противосолонь – в сторону обратную движению солнца. Посолонь – 

по часовой стрелке. 
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Говорят, храм Покровы назван в народе храмом Василия 

Блаженного не случайно. Будто бы жил возле Кремля блаженный 

Василий и умер подле него. 

Но еще есть точные данные, что именами блаженных не 

называли ни один храм до этого, а только именами богов, святых и 

царей. Что царь Иван Грозный, покаявшись перед смертью, потерял 

рассудок. Постригся в монахи. И имя его монашеское было 

Василий
49

. 

 

 9. ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ ГЫЙБАДӘТХАНӘСЕ 

Шулай итеп Казан яулап алына. Татар һәм рус җирләрендә 

елау-сыктау тавышы ишетелә. Күпме аналар газиз улларын 

югалталар.  

Татарстан җирендәге Зөя каласы татарларны, мариларны, 

мордваларны христианлаштыру буенча баш үзәк статусын алган. 

Биләрдәге чиста су чыганагы иконалар белән бизәлгән. Ә Алабугада 

Өч Изге – Трехсвятское авылы оешкан.  

Алабуга еланы Зилант Мәскәү Кремленең подвалларына 

яшерелгән.  

Ә Кызыл мәйданда бөтен ил белән чиркәү төзиләр. 

Киткәннәрне искә алу һәм могҗиза ярдәмендә сугыштан исән 

кайтканнарның исәнлегенә шәм кую өчен приделлар
 

 төзелә. 

Вакытлар узу белән чиркәүләр – Изге Алла Анасы Бөркәве (Покровы 

Божьей матери ) соборы булып бергә берләшкәннәр. 

Әгәр дә ул христиан чиркәве эченә керсәң һәм придел 

түшәменә карасаң, анда Ак ярның бөтерелмә тәгәрмәчен посолонь 

һәм противосолонь күрергә була. Күк белән җирнең, җир белән 

күкнең мәҗүси сөйләшүе. 

Иван Грозныйның укчылары Еланнан үткәнне һәм киләчәкне 

сораганнар дип сөйлиләр.  

                                                
49 Есть все основания полагать, что Василий Блаженный был реально существовавшем 

лицом – существует множество свидетельств современников, известны даты его жизни, 

сохранились мощи святого. Умер же юродивый 2 августа 1552 года, в самом начале 

царствования молодого Ивана IV, которому до кончины оставалось еще более тридцати лет, 

следовательно, приведенное предание и попытки соотнести две названные фигуры слабо 

коррелируют с исторической реальностью. 
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Иван Грозный үзе дә, еланның борын тишекләреннән чыккан агулы 

парны сулый-сулый, аннан ни хакындадыр сораган, диләр. Ләкин 

Мәскәү подвалларында җан биргән чакта, елан ни әйткәндер, кем 

белә?  

Бәлки, аның улының үлеменә ни сәбәпче булачагы 

хакындадыр. Һәм соңрак үзенә тиешле «иң югары рәхәтлек» сәбәбе 

хакындадыр.  

Халыкның Покров гыйбадәтханәсен Василий Блаженный 

гыйбадәтханәсе дип атавы да очраклы түгел диләр. Имеш, 

Блаженный Василий Кремль янында яшәгән һәм шунда үлгән.  

Аннан соң, моңарчы бер генә гыйбадәтханәгә дә 

блаженныйларның исемнәрен кушмаганнар, бары тик аллалар, 

изгеләр һәм патшалар исемнәре белән генә атаганнар дигән төгәл 

мәгълуматлар бар. Патша Иван Грозный да, үлем алдыннан тәүбә 

итеп, акылын җуйган. Монахлык кабул иткән. Аның монахлыктагы 

исеме Василий булган
50

.  

 

10. ЧЕРТОВО ГОРОДИЩЕ 

А что ж стало с Елабужским разрушенным городищем? – 

спросите вы. 

О! Там живет до сих пор очень интересная сказка. 

Итак, на высоком берегу Камы осталась от древних булгар 

разрушенная кладка древней башни. 

А в селе Трёхсвятском жил поп, одна из дочерей которого 

слыла в округе красавицей писаной. И так хороша она была, что 

влюбился в красавицу чёрт и попросил у попа выдать дочь за него 

замуж. Поп, конечно же, не хотел отдавать дочь замуж за чёрта, но 

чёрт назойливо и долго приставал к попу со своим предложением. И 

тогда поп решил поставить чёрту одно невыполнимое условие. Он 

сказал, если за одну ночь чёрт построит на горе церковь, то он отдаст 

                                                
50 Василий Блаженный реаль зат булган дигән фикерне раслаучы дәлилләр бик күп – ул 

чорда яшәгән кешеләрнең шаһитнамәләре безнең чорга кадәр барып җиткәннәр, изгенең яшәү 

еллары билгеле, аның мәетен (мощи) хәзерге көндә дә чиркәүдә саклыйлар. Василий 1552-нче 

елның 2-нче августында вафат булган, ул вакытта яшь Иван IV тәхеткә менеп утырган гына 

була (патша утыз елдан соң гына дөньядан китә), шуңа күрә бу ике кешене бер итеп күрсәтергә 

тырышу чынбарлыкка туры килеп бетми. 
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ему в жёны свою дочь. Поп рассчитывал, что чёрт откажется строить 

церковь, но тот принял условие попа.  

Как только село солнце, на горе собрались черти, и закипела 

работа. Камни, из которых строили башню, добывали здесь же, на 

горе, подбирая остатки разрушенного булгарского храма, там же 

месили раствор. Всю ночь работали черти, они радовались, что 

работа почти уже закончена: осталось только покрыть башню 

крестом.  

Но что это? Пропели петухи! С первыми петушиными криками 

чёртова сила провалилась сквозь землю. Утром люди увидели, что на 

горе появилась церковь, а поп как бы «убил двух зайцев»: и башня 

на горе построена, и дочка осталась в родном доме.  

Обрадовался поп. И обрадовались люди. И поп-то у них есть. 

И приход есть. Водрузили крест над церковью. 

Но пришла следующая ночь. Захотел снова появиться черт 

перед попом. Да не может. На церкви то крест водружен.   

Собрались все черти, стали думать, как попа наказать. И 

решили. Притвориться, что ничего не произошло. И ждать, когда 

поп выйдет из церкви и ночью окажется под их властью. 

Так и случилось. Отправился однажды поп по делам своим в 

Казань. И застала его ночь в дороге. 

Окружили попа черти: 

 – За то, что ты нас чертей обманул, мы тебя накажем. Лезь на 

церковь. Снимай крест. А не снимешь, мы тебя за твой обман 

утащим в ад! 

Пришлось попу снять крест со своего прихода. В тот же миг 

разрушилась церковь. А камни развалились на те же места, что и 

раньше. 

 

10. ШАЙТАН ШӘҺӘРЧЕГЕ 

Алабуганың җимерелгән шәһәрчеге белән нәрсә булган соң? – 

дип сорарсыз. 

О! Анда әле хәзерге көнгә кадәр матур әкият яши. 

Шулай итеп, Каманың биек ярында борынгы болгарлардан 

җимерелгән каланчаның корылмалары калган.  
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Ә Трёхсвятское авылында  поп яшәгән, аның бер кызы бөтен 

тирә-юньдә коеп куйгандай чибәрлеге белән дан тоткан. Ул шундый 

гүзәл, ул чибәркәйгә шайтан гашыйк булган һәм поптан кызын үзенә 

кияүгә бирүен сораган. Поп, әлбәттә, кызын шайтанга хатынлыкка 

бирәсе килмәгән, ләкин шайтан бәйләнчек һәм попны үзенең 

тәкъдиме белән бик озак йөдәткән. Шуннан соң поп шайтанга үти 

алмаслык шарт куярга булган. Ул, әгәр дә бер төн эчендә тауда 

чиркәү төзесә, кызын аңа кияүгә бирәчәген әйткән. Поп шайтан 

тауда чиркәү төзүдән баш тартыр дип уйлаган, ләкин тегесе попның 

шартын кабул иткән.  

Кояш баю белән, тауга шайтаннар җыелган һәм эш кайнаган. 

Каланча төзи торган ташларны шушы тауда ук чыгарганнар, 

җимерелгән болгар гыйбадәтханәсе калдыкларын аралап, шунда ук 

измә дә ясаганнар. Шайтаннар төн буе эшләгәннәр, алар сөенгәннәр, 

эш инде тәмамлана язган: бары тик каланчага тәре генә куясы 

калган.  

Ләкин бу ни хәл? Әтәчләр кычкырган! Беренче әтәчләрнең 

тавышынан соң шайтаннарның көчләре җир астына төшеп югалган. 

Иртән кешеләр таудагы чиркәүне күргәннәр, ә поп «ике куянны 

берьюлы аткан»: каланча да төзелгән, кызы да туган йортында 

калган. Поп сөенгән. Кешеләр дә шатланганнар. Поплары да бар 

аларның. Приход та бар. Чиркәү өстенә тәре куйганнар.  

Ләкин икенче төн килгән. Шайтан кабат поп алдына килмәкче 

булган. Ә чиркәүгә тәре куелган инде. Бөтен шайтаннар да 

җыелганнар, уйлыйлар икән: ничек итеп попка җәза бирергә. Һәм 

бернәрсә дә булмагандай, попның чиркәүдән чыкканын көтәргә 

карар кылганнар, төнлә аны үзләренә буйсындырырга уйлаганнар.  

Шулай килеп чыккан да. Бервакыт поп үзенең эшләре белән 

Казанга киткән. Юлдан кайтып җитә алмый, төнгә калган.  

Шайтаннар попны  уратып алганнар: 

 – Син шайтаннарны алдадың, без сине шуның өчен җәзага 

тартабыз. Чиркәүгә кер, тәрене төшер, ә төшермәсәң, без сине 

ялганың өчен җәһәннәмгә алып китәбез, дигәннәр.  

Попка приходтагы тәрене алырга туры килгән. Шул мизгелдә 

чиркәү җимерелгән. Ә ташлары элекке урынга таралып төшкәннәр. 
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11. ЧЕРТ И ЕРМАК 

Не стало попа на крутом берегу Камы у древнего 

разрушенного городища. А поселились там черти. 

Красавица Кама в том месте у излучины зашалила. Забурлила, 

образовывая кипень.  

И барки и корабли и лодки терпели в этом месте крушение. 

Несли потери купцы. 

И толковал народ, что в самой излучине черт сидит, которому 

дана была власть разбивать барки. 

Только Ермак этого черта и ограничил. Он с одного инока 

крест взял и бросился в самую излучину к черту.  

Схватились они там – поднялись. Кама выше берега вскипела 

вся. Надел Ермак Тимофеевич крест на черта и сгинул черт совсем. 

С тех пор успокоилась Кама.  

 

 

11. ШАЙТАН ҺӘМ ЕРМАК 

Каманың текә ярындагы җимерек шәһәрлек янында поп юкка 

чыккан. Һәм анда шайтаннар килеп урнашканнар.  

Гүзәл Кама текә борылмалы урында шуклана, кайнап, гөбер-

гөбер килә башлаган. Баркалар, кораблар һәм көймәләр бу урында 

һәлакаткә очрап җимерелгәннәр.  

Купецлар бик күп югалтулар кичергәннәр.  

Һәм халык: «Бу борылышта шайтан утыра, аңа баркаларны 

ватырга хокук бирелгән», – дип сөйли башлаган.  

Бу шайтанга Ермак кына чик куйган. Ул бер монахның тәресен 

алган һәм шайтан янына борылышка ташланган.  

Алар анда көрәшеп, өскә күтәрелгәннәр. Кама ярларыннан 

ташып чыккан.  

Ермак Тимофеевич тәрене шайтанга кигергән һәм шайтан 

юкка чыккан.  

Шуннан соң Кама тынычланып калган.  
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12. ТРИ СНА ЖИВОПИСЦА 

Одна веру в Елабуге сменяла другую вера. С приходом 

христианства появились новые предания. 

Писцовые книги, к примеру, гласят о том, что к 1648 году в 

Елабуге были открыты ещё две церкви – во имя Спаса 

Нерукотворного и Николая Чудотворца.  

Незадолго до 1648 года в Елабуге появился Чудотворный 

образ Спаса Нерукотворного. С этим связано предание о том, что в 

первой половине XVII века одному безвестному живописцу села 

Красное на берегу Вятки во сне было видение и приказано было 

написать икону Спасителя для человека, который приедет за ней 

издалека. Живописец никогда не писал икон, поэтому сразу за 

работу не взялся. Но сон повторялся трижды, и, приняв это, как 

приказание свыше, живописец, подготовив себя постом и молитвой, 

принялся за написание иконы. Он изобразил голову Спаса на 

большой доске. Едва он окончил писать, как в это время входит 

приезжий человек и спрашивает, готова ли у него икона. Он был 

жителем села Трехсвятского по фамилии Остальцев. Ему также 

трижды снился сон, в котором было приказано ехать в село Красное 

и привезти оттуда икону, которая сама желает быть в Елабуге. 

Живописец удивился желанию забрать именно новую икону. 

Убедившись в святости явленного, они перенесли икону на струг
51

, и 

Остальцев повез её в Елабугу.  

Икону поставили в часовню, и туда стал стекаться народ. 

Исцеления, получаемые больными, молящимися перед иконой,  

убедили жителей в том, что она написана по воле Божьей. Эта 

уверенность вызвала среди жителей села желание построить храм, 

они не раз выбирали место для храма, но икона, невидимо 

переносимая, указывала на другое место. Жители покорились, и в 

1648 году была построена первая деревянная Спасская церковь. В 

1780 году, когда Елабуга стала уездным городом, храм был 

преобразован в собор. В 1877 г на месте первой Спасской церкви на 

                                                
51

 Старинное русское речное деревянное судно; ладья. 
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средства купцов Гирбасовых была построена часовня и освящена во 

имя Святого Благоверного князя Александра Невского. 

С главной святыней храма – иконой Спаса Нерукотворного – 

ежегодно совершалось два похода: первый – в город Мензелинск и 

уезд в мае с разрешения Святого Синода, второй – июнь-июль в 

деревню Спасский починок Малмыжского уезда и в город Малмыж. 

Жители Елабуги выходили с песнями, хороводами встречать и 

провожать икону. В настоящее время местонахождение иконы 

неизвестно, а её копия находится в Покровском храме.  

Образ Святителя и Чудотворца Николая, появившийся в 

Трёхсвятском в XVII веке, по преданию был обретен в месте Святая 

Чаша недалеко от Мамадыша. Для этой иконы в Трёхсвяском была 

выстроена церковь Святителя и Чудотворца Николая (Никольская). 

Ежегодно, в июле, совершался крестный ход в Мамадыш. Для этого 

икону помещали в лодку с балдахином, прицепляли её к пароходу 

Стахеева; икону встречали на Святом ключе, в Мензелинском уезде 

на Каме. Встречало икону большое количество народа Уфимской, 

Самарской, Вятской, Казанской губерний. Этот ход был разрешен 

Указом Казанской духовной Консистории в 1794 г, который 

хранился в Никольской церкви. Местонахождение иконы после 

событий революции и гражданской войны также не установлено. 

 

12. РӘССАМНЫҢ ӨЧ ТӨШЕ 

Алабугада бер динне икенче дин алыштыра. Христиан дине 

килү белән яңа риваятьләр дә барлыкка килгән.  

Язу кенәгәләре, мисал өчен, 1648 елда Алабугада тагын Спас 

Нерукотворный һәм Николай Чудотворец хөрмәтенә ике чиркәү 

ачылуы хакында сөйлиләр.  

1648 ел алдыннан Алабугада Спас Нерукотворныйның 

Тылсымлы образы барлыкка килә. Шуның белән бәйле риваятьтә, 

XVII гасырның беренче яртысында Вятка ярындагы Красное 

авылында бер билгесез рәссамга төшендә ерактан килеп алырга 

тиешле кеше өчен Коткаручы иконасын язарга кушыла. Рәссам аңа 

кадәр беркайчан да икона язмаган була, шуңа күрә дә эшкә тиз генә 

алынмый. Ләкин төш өч мәртәбә кабатлана һәм ул аны югарыдан 
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бирелгән фәрман  дип кабул итеп, пост тотып һәм дога кылып үзен 

әзерләгәннән соң, иконаны язарга тотына. Ул Спасның башын зур 

тактада ясый. Ул язып та бетерә, шул вакытта ерактан килгән кеше 

килеп керә һәм: «Минем икона әле әзерме?» дип сорый. Ул 

Трехсвятское авылыннан Остальцев фамилияле кеше була. Ул да 

шулай ук өч мәртәбә төш күрә, аңа Красное авылына барырга һәм 

аннан үзе ук Алабугада булырга теләгән иконаны алып кайтырга 

кушалар. Рәссам нәкъ менә яңа иконаны алырга теләүләренә 

гаҗәпләнә. Төшнең изгелегенә инанып, алар иконаны каекка
 

күчерәләр, һәм Остальцев аны Алабугага илтә китә. 

Иконаны часовняга куялар һәм анда халык агыла башлый. 

Икона алдында баш иеп ялваручы авыруларның сихәтләнүе, 

иконаның Аллаһ кушуы буенча язылган икәненә инандыра. Бу 

ышану авыл халкы арасында гыйбадәтханә төзү теләген тудыра, һәм 

алар нәкъ шул урынны сайлап алалар, ләкин икона, сиздермичә генә, 

башка урынга күрсәтә. Халык буйсына, һәм 1648 елда агачтан 

беренче Спасс чиркәве төзелә. 1780 елда, Алабуга өяз шәһәренә 

әйләнгәч, гыйбадәтханә собор итеп үзгәртелә. 1877 елда Спасс 

чиркәве урынында купец Гирбасовлар акчасына часовня төзелә һәм 

Святой Благоверный кенәз Александр Невский исеме белән 

изгеләндерелә.  

Гыйбадәтханәнең иң баш изге – Спас Нерукотворный иконасы 

– белән ел саен: беренчесе – Минзәлә шәһәренә һәм Изге Синод 

рөхсәте белән май аенда өязгә, икенчесе – июнь-июль айларында 

Малмыж өязе Спасский починок авылына һәм Малмыж шәһәренә 

ике поход кылынган. Алабуга халкы бәйрәм – әйлән-бәйлән 

оештырып, җырлап иконаны каршы алып, озатып калырга чыга 

торган була. Хәзерге вакытта иконаның кайда икәнлеге билгесез, ә 

аның күчермәсе  Покровск гыйбадәтханәсендә.  

Трёхсвятскоеда XVII гасырда барлыкка килгән Святитель һәм 

Николай Чудотворец образлары, риваятьләр буенча Мамадыштан 

ерак түгел урнашкан Святая Чаша дигән урында табылган була. Бу 

икона өчен Трёхсвяское авылында Святитель һәм Николай 

Чудотворец (Никольская) чиркәве төзелә. Ел саен, июльдә, 

Мамадышка тәре барышы оештырыла. Моның өчен иконаны 
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балдахинлы көймәгә куйганнар, Стахеев пароходына такканнар; 

Минзәлә өязендә, Камада Изге чишмәдә иконаны каршы алганнар. 

Иконаны Уфа, Самара, Вятка, Казан губерналарыннан килгән 

күпсанлы халык төркеме каршылаган. Бу тәре барышы 1794 елда 

Казан духовный Консисторииның Никольская чиркәвендә сакланган 

указы белән рөхсәт ителгән. Революция һәм гражданнар сугышы 

вакытыннан соң иконаның кайдалыгы ачыкланмаган.  

 

13. ПУГАЧЕВ В ТРЕХСВЯТСКОМ 

Трехсвятское село охранялось тремя святыми и охраняло 

своих жителей. Оно являлось свидетелем крестьянских бунтов под 

предводительством Акая и Алдар-бая, а в конце восемнадцатого века 

– Емельяна Пугачева.  

Однажды с Пугачевым произошел удивительный случай. 

Один из отрядов в 600 человек, состоящий из казаков, башкир, 

татар, перебрался через Каму. Пугачевцы захватили села Сарали, 

Качку, Танайку. Центром восставших стало село Танайка. В конце 

1773 года начались штурмы села Трехсвятского. Отряд под 

предводительством майора Перского выдержал 12 приступов и 

Трехсвятское удержал. На выручку к Перскому пришел майор 

Неклюдов с 400 гусарами. Между восставшими и отрядом царских 

войск произошел жестокий бой. Плохо вооруженные пугачевцы 

потеряли до 200 человек убитыми, вынуждены были снять осаду и 

отойти. 

В июне 1774 года армия восставших снова появилась в 

Прикамье
52

. Армию подошла к Трехсвятскому, именитые люди 

Трехсвятского, боясь гнева Пугачева, с иконами, под колокольный 

звон, вышли встречать восставших. 

Иван Васильевич Шишкин описывает в своей книге эти события так: 

«Пугачев, увидев встречу, остановился, остановились и полчища его 

и, в ожидании его приказаний, утихли. Настала минутная тишина. 

Старшина селения Трехсвятского Михаил Кусакин вместе с 

селянами пали ниц
53

, из-под рук высматривая, кого они встречают. 
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Пугачев соскочил быстро с коня, приложился к кресту и к иконе, 

сотворив первоначально три земных поклона. Потом сказал 

встречающим: «Вставайте». Они встали и смотрели только на 

Пугачева». 

По приказу Пугачева одна половина его войск расположилась 

по северную сторону, а другая к югу – в лугах, не далее одной 

версты от села, где Пугачев провел ночь в хорошо убранном шатре. 

«Пугачев, проведя ночь в шатре, утром встал и за первый долг 

счел обратить кровожадные свои взоры на Трехсвятское, но не 

увидел его, – пишет Шишкин И.В. – Полагая, что сонная дремота 

давит его глаза, он умылся, но снова ничего не увидел. Он 

вздрогнул, сел на место, начал протирать глаза, хотя глаза были 

открыты – он ничего не видел. Пугачев ослеп. Заметив это, 

приближенные ужаснулись, так как они были наслышаны о прежде 

происходивших здесь чудесах, а также они знали, что за ними по 

пятам идет Михельсон, который неоднократно поражал их в 

Оренбургской губернии». 

Пугачев же счел это за кару Божью. Он предполагал 

отправиться в село Трехсвятское помолиться Спасителю, но 

раздумал, чтоб не напугать жителей, а также чтоб самому не 

попасться в руки правосудия. В результате, он отправил помолиться 

за себя своего ординарца. 

Ординарец пришел в соборный храм, где перед иконой 

Спасителя был отслужен молебен за здравие императора Петра III. 

Жители говорили, что ординарец просил жителей, чтоб они 

позволили войскам пройти через село, уверяя их в безопасности. От 

страха и невозможности защищаться, жители вынуждены были 

согласиться. 

Внезапная слепота Пугачева закончилась чудесным 

прозрением, толпы его отправились поход на Казань.  

 

13. ПУГАЧЕВ ТРЕХСВЯТСКОЕ АВЫЛЫНДА 

Трехсвятское авылын һәм аның халкын өч изге саклаган. Ул 

крестьяннарның Акай һәм Алдар байлар, ә унсигезенче гасыр 
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ахырында Емельян Пугачев җитәкчелегендә баш күтәрүләрнең 

шаһиты булган.  

Бервакыт Пугачев белән бер гаҗәеп хәл булган.   

Казаклардан, башкортлардан, татарлардан торган 600 кешелек 

бер отряд Каманы кичеп чыкканнар. Пугачевлылар Саралы, Качку, 

Танайка авылларын басып алганнар. Танайка авылы баш 

күтәрүчеләрнең үзәгенә әйләнгән. 1773 елның ахырында 

Трехсвятское авылына һөҗүм башланган. Майор Перский 

җитәкчелегендәге отряд 12 һөҗүмгә каршы торып, Трехсвятскоены 

саклап калган. Перскийга ярдәмгә 400 гусар белән майор Неклюдов 

килгән. Баш күтәрүчеләр һәм патша гаскәре арасында каты 

сугышлар килеп чыккан. Начар коралланган пугачевлылар 200 

кешеләрен югалту бәрабәренә, камалыштан чыгып, чигенергә 

мәҗбүр булганнар.  

1774 елның июнендә баш күтәрүчеләр армиясе яңадан Кама 

төбәгенә килеп чыкканнар. Армия Трехсвятское янына килеп 

җиткән, Трехсвятское авылының танылган кешеләре, Пугачевның 

ачуыннан куркып, иконалар тотып, чаң тавышы астында, баш 

күтәрүчеләрне каршы алырга чыкканнар. 

Иван Васильевич Шишкин бу вакыйгаларны үзенең китабында 

болай сурәтли: «Пугачев, каршы алганнарын күреп, туктап калды, 

аның гаскәре дә туктады, аның приказ биргәнен көтеп, тынып 

калдылар. Бер минутлык тынлык урнашты. Трехсвятское авылының 

старшинасы Михаил Кусакин авылдашлары белән бергә, кемне 

каршы алганнарын кул арасыннан карап, йөзтүбән егылдылар. 

Пугачев атыннан тиз генә сикереп төшеп, өч мәртәбә җиргә баш 

игәннән соң тәрене һәм иконаны үбә. Аннан соң каршы алучыларга: 

«Торыгыз!» – дип эндәшә. Алар торалар һәм бары тик Пугачевка 

гына карыйлар». 

Пугачевның приказы буенча гаскәрнең яртысы төньякка, ә 

икенче өлеше көньякка – болынлыкка, Пугачев яхшы итеп 

җиһазланган чатырда төн кунган авылдан бер чакрымлап ераклыкта 

урнашалар.  

«Пугачев, чатырда төн чыгып, иртә белән торуга ук канга 

сусаган карашын Трехсвятскоега юнәлтүне үзенең беренче бурычы 
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итеп саный, ләкин аны күрми, – дип яза Шишкин И.В. – Йокыдан 

айнып бетмәгәнмендер дип уйлап, ул юынып та ала, ләкин кабаттан 

берни дә күрми. Ул сискәнеп, урынына утыра, күзләрен сөрткәли 

башлый, күзләре ачык булса да, ул берни дә күрмәгән. Пугачев 

сукырайган. Моны күреп, ялчыларының коты оча, чөнки алар монда 

булган гаҗәеп хәлләр хакында ишеткән булалар, шулай ук алар, 

Оренбург губернясында  берничә мәртәбә җиңелүләренә сәбәпче 

булган Михельсонның, үзләренең үкчәләренә басып килүен 

беләләр.»  

Пугачев моны Аллаһының җәзасы итеп кабул итә. Ул 

Трехсвятское авылына барып, Спаситель (Коткаручы) иконасы 

алдында баш иеп дога укырга тели, ләкин авыл халкын 

куркытырмын дип, кире уйлый, шулай ук гадел хөкемчеләр кулына 

эләгүдән дә курка. Нәтиҗәдә, ул үзе өчен дога кылырга ординарецын 

җибәрә.  

Ординарец собор гыйбадәтханәсенә, император Петра III нең 

исәнлегенә кыска гыйбадәт кылыр өчен Спаситель иконасы 

каршысына килә. Монда яшәүчеләр, ординарец, халыктан гаскәр 

белән авыл аша узарга рөхсәт итүләрен, алар өчен куркыныч 

тудырмаячакбыз дип белдерүе хакында сөйлиләр. Куркудан һәм 

саклану мөмкинчелеге булмаганлыктан, авыл халкы рөхсәт бирергә 

мәҗбүр була.  

Пугачевның кинәт кенә сукыраюы могҗизалы күз ачылу белән 

тәмамлана, аның өере Казанга походка кузгала.  

 

14. ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ 

Купцы – народ верующий, но больше суеверный, поскольку и 

Богу молятся и золотому тельцу. А здесь, на земле Елабуги слышали 

они с детства и легенды древних булгар. Слышали и о воротах 

Белого Яра, золотых, серебряных, медных и железных. 

Шестьсот купцов проживало в небольшом уездном городе 

Елабуге, купцы-миллионеры развернули торговую и промышленную 

деятельность, большие средства тратили на благотворительные цели. 

Самыми богатыми елабужскими купцами были Стахеевы. Они 

торговали не только во всей России, но и за границей, имели 
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огромное количество торговых и промышленных предприятий. На 

благотворительные цели Стахеевыми выделялись огромные суммы.  

Одним из славных дел было строительство в городе здания 

Елабужского женского Епархиального училища. По преданию, в 

1899 г. при закладке фундамента, Глафира Федоровна Стахеева 

положила в каждый угол по монете, открывая врата четырем 

стихиям. И так как дама она была зажиточная, решила не мелочиться 

на серебро и медь, а положила по золотому рублю на счастье. 

Возможно, и благодаря этому здание до сих пор радует глаз своей 

красотой и служит прямому назначению – готовит учителей для 

подрастающего поколения.  

Во время гражданской войны многие Стахеевы уехали из 

города, многие погибли. Но среди елабужан до сих пор бытует 

легенда, что Стахеевы спрятали ценности на сумму три миллиона 

рублей в своем имении на Святом ключе. 

 

14. ДҮРТ СТИХИЯГӘ ДҮРТ АЛТЫН ТӘҢКӘ  

Купецлар – дини халык, ләкин күбрәк юк-барга ышанучаннар, 

чөнки Аллага да, алтын бозауга да табыналар. Ә монда, Алабуга 

җирендә алар борынгы болгарларның риваятьләрен балачактан ук 

ишеткән булалар. Ак Ярның алтын, көмеш, бакыр һәм тимер 

капкалары турында да ишетеп белгәннәр.  

Кечкенә генә өяз шәһәре Алабугада алты йөз купец яшәгән, 

купец-миллионерлар сәүдә белән һәм сәнәгатьчелек белән 

шөгыльләнгәннәр, бик күп акчаларын хәйриячелек өчен тотканнар. 

Алабуганың иң бай купецлары Стахеевлар булган. Алар бөтен 

Россиядә гына түгел, чит илләрдә дә сату иткәннәр, бик күп санлы 

сәүдә һәм сәнәгать оешмаларына ия булганнар. Ярлыларга матди 

ярдәм  күрсәтү өчен Стахеевлар тарафыннан бик зур суммалар бүлеп 

бирелгән.  

Аларның иң күренекле эшләреннән берсе – Алабуга шәһәрендә 

хатын-кызлар Епархиаль училищесы бинасын төзү. Риваятьләр 

буенча, 1899 елда бинага нигез салганда, Глафира Федоровна 

Стахеева, дүрт стихияга капка ачып, һәр почмакка да берәр тәңкә 

акча куя. Һәм ул бай ханым буларак, көмеш һәм бакыр белән 
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вакланып тормыйча, бәхеткә дип алтын тәңкә сала. Бәлкем, шуңа 

күрә дә бу бина хәзерге көнгә кадәр үзенең матурлыгы белән 

сокландыра һәм туры мәгънәсенә – үсеп килүче яшь буын өчен 

укытучылар хәзерләүгә хезмәт итәдер.  

Гражданнар сугышы вакытында Стахеевларның күбесе 

шәһәрдән китәләр, күбесе һәлак була. Ләкин алабугалылар арасында 

бүгенге көнгә кадәр, Стахеевлар өч миллион сумлык кыйммәтле 

әйберләрен Святой Ключ имениесында яшергәннәр дигән 

легендалар йөри.  

 

15. КЛАД УШКОВЫХ 

Интересна и рассказываемая людьми история обретения 

капитала купцами Ушковыми. В первой четверти XIX века, каждую 

зиму, Ушковы выезжали на Урал красить для крестьян пряжу и 

домотканые холсты. И, согласно легенде, привозили с собой золото, 

добытое на приисках, заделывая его в полозья саней, а потом 

выгодно сбывали в Москве и Петербурге. После смерти Егора, его 

сын Яков, стал скупать лесные угодья и пахотные земли. В середине 

XIX века Ушковы были уже купцами 2-й гильдии и переехали жить 

в Елабугу, где стали заниматься торговлей хлебом и участвовали в 

производстве спиртных напитков на винокуренных заводах.  

После смерти Якова дело продолжил Капитон. Еще одна 

легенда говорит о том, что после смерти отца Капитон перебирал 

бумаги и нашел письмо с указанием места зарытого клада. С 

помощью друга своего отца Капитон долгое время расшифровывал 

план и искал клад.  

Через несколько месяцев клад был найден. Состоял он из 

глиняного горшка, набитого драгоценностями. С этого времени 

Капитон как будто бы стал богатым предпринимателем. На 

вырученные деньги Капитон Яковлевич решил заняться химической 

промышленностью.  

В 1850 году К.Я. Ушков получил разрешение на собственные 

средства открыть в Кокшане первый химический завод, в 1867 году 

второй завод начал строиться близ деревни Бондюга. 
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15. УШКОВЛАР ХӘЗИНӘСЕ 

Кешеләрнең купец Ушковларның байлык туплау тарихын 

сөйләүләре дә кызыклы. XIX гасырның дүрттән беренче өлешендә, 

һәр кыш саен, Ушковлар  крестьяннар өчен җеп һәм сугылган киндер 

тукымаларны буяр өчен, Уралга барганнар. Һәм, легендаларда 

язылган буенча, приискаларда табылган алтынны чана табанына 

томалап куеп, үзләре белән алып кайта торган булганнар, ә соңыннан 

Мәскәүдә һәм Петербургта табышлы бәягә сатып җибәргәннәр. Егор 

үлгәннән соң, аның улы Яков урманнарны һәм чәчүлек җирләрне 

сатып ала башлаган. XIX гасыр уртасында Ушковлар инде 2-нче 

гильдия купецларга әйләнеп, Алабугага күчеп килгәннәр, анда икмәк 

сату белән шөгыльләнгәннәр һәм аракы ясау заводларында спиртлы 

эчемлекләр җитештерүдә катнашканнар.  

Яковның үлеменнән соң аның эшен Капитон дәвам иткән. 

Тагын бер легенда буенча, әтисенең үлеменнән соң, Капитон 

кәгазьләрне актарган һәм хәзинә күмелгән җирне күрсәткән хатны 

табып алган. Әтисенең дусты ярдәме белән Капитон хаттагы планны 

бик озак расшифровкалаган һәм хәзинәне эзләгән. Берничә айдан 

хәзинә табылган. Ул ювелир әйберләр белән шыплап тутырылган 

балчык чүлмәктән торган. Шул вакыттан алып Капитон бай эшмәкәр 

булып киткән, имеш. Сатудан кергән акчаларга Капитон Яковлевич 

химия сәнәгате белән шөгыльләнергә карар кылган.  

1850 елда К.Я. Ушков үзенең хосусый байлыклары хисабына 

Кокшанда беренче химия заводы ачарга рөхсәт ала, 1867 елда 

Бондюг авылы янында икенче завод төзелә башлый. 

 

16. ЧАША ТИМУРА 

Тимур, грозный завоеватель пришел к Елабуге
54

. И на 

раздорожье велел поставить статую с чашей в руках для сбора дани. 

Шли мимо путники-гусляры отец и сын. 

И нечего было положить им в чашу. Сели они подле и стали 

играть, да петь былинные песни. 

                                                
54

 Хан Тохтамыш, разбитый Тимуром, бежал в булгарские земли, куда устремился с 

огнем и мечом его противник – были разграблены и сожжены многие булгарские города, а 

также сам Булгар. Но вряд ли войска Тимура подошли к Елабуге, расположенной гораздо  

севернее основных центров Булгарского улуса и защищенной полноводной Камой.  
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Рассердились слуги грозного полководца, велели выпороть гусляров. 

А ночью, пока все спали, взял гусляр серп, да и отпилил статуе 

голову, положил в ее чашу. Чтобы перестали грабить путников 

завоеватели. 

Нашли слуги Тимура пропажу. Привели гусляров к его ногам. 

Не стал Тимур слушать былины. А велел отрубить головы 

гуслярам. 

Но неспокойное сердце его всю ночь мучилось тревогою. 

Вышел он из шатра своего помолиться пророку. 

И видит. Стоят у Елабужского городища две новые статуи 

приведениями  -гусляры, отец и сын.  

Они держали свои отрубленные головы в руках и укоряли его: 

 – Зачем с мечом пришёл на Русь
55

? Казнил нас? Песню не 

дослушал. Гусли сжёг?  

Закрыл лицо руками Тимур. 

А утром седлали коней его всадники, навсегда покидая Русь.  

 

16.  ТИМУР ТУСТАГАНЫ 

Рәхимсез  яулап алучы Тимур Алабугага килеп җиткән
56

. Һәм 

юл чатында хәер салыр өчен кулына тустаган тоткан сын куярга 

кушкан.  

Юлдан әтиле-уллы юлчы-гөсләчеләр үтеп бара икән.  

Һәм аларның тустаганга салырга бернәрсәләре дә булмаган. 

Алар сын янына утырганнар да уйнап, былина җырларын җырларга 

тотынганнар.  

Рәхимсез полководец ялчыларының ачуы чыккан, алар гөсләчеләрне 

кыйнап ташларга кушканнар.  

                                                
55

 Тимур действительно в 1395 году разорял русские земли, дошел фактически до 

Москвы, но развернулся и ушел обратно – согласно церковному преданию, привидевшаяся 

завоевателю во сне Богородица велела ему покинуть пределы Руси (разумеется, решение 

Тимура повернуть на Дон диктовалось военной или политической необходимостью, а не 

вмешательством сверхъестественных сил). Но в указанный период времени Елабуга в состав 

Руси не входила – эти территории были завоеваны русскими лишь при Иване Грозном. 
56 Тимур тарафыннан җиңелгән Тохтамыш хан Болгар җирләренә качкан, бу 

территориягә яу белән Тимур үзе дә килеп җиткән – Болгар каласы һәм башка күп кенә 

шәһәрләр таланган һәм яндырылган. Әмма Алабуга Болгар олысының төп үзәкләреннән 

төньяктарак урнашкан (шәһәрне дошманнардан тирән Чулман сулары да саклаганнар), шуңа 

күрә тарихчылар Тимур гаскәрләре Алабуга якларына килеп җитә алмаган дигән фикердә 

торалар. 
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Ә төнлә белән, барысы да йоклаган чакта, гөсләче урак алган 

да, басып алучылар юлчыларны таламасыннар дип, сынның башын 

кисеп алган, аны һәм тустаганны үзенең биштәренә салып куйган.  

Тимурның ялчылары башның югалганын күргәннәр. 

Гөсләчеләрне Тимур каршысына алып килгәннәр.  

Тимур былиналарны тыңлап та тормаган. Ә гөсләчеләрнең 

башларын кисәргә боерган.  

Ләкин йөрәге тынгысызланып, төн буе шомланып типкән.  

Ул үзенең чатырыннан чыгып, пәйгамбәренә гыйбадәт 

кылырга булган.  

Алабуга шәһәрлеге янында ике яңа сын – әтиле-уллы 

гөсләчеләр өрәге басып торганын күрә   

Алар кулларына үзләренең киселгән башларын тотканнар һәм 

аны шелтәлиләр икән:  

 – Нигә Руська кылыч тотып килдең
57

? Безне җәзаладың? 

Җырны тыңлап бетермәдең. Гөсләләрне яндырдың?  

Тимур битен куллары белән каплаган. 

Ә иртә белән аның җайдаклары, Русьне бөтенләйгә калдырып 

китәр өчен, атларын иярләгәннәр. 

 

17.  СИРОТКИНЫ СЛЕЗКИ 

Жила в Казани сирота казанская. Лила она слезки с утра до 

вечера. 

Нет у нее матушки. 

А тетушка Хадича уж ее так любила. Так любила. И творожку 

принесет. И маслица. 

Жалеет себя сиротка. Плачет. Вспоминает широкий высокий 

берег Камы елабужской. Трава там росла мягкая, да такая красивая. 

Вышивает сирота себе подол юбки цветами той травы. Лила 

она слезки с утра до вечера. 

Нет у нее батюшки. 

                                                
57

 Тимур чыннан да 1395 елда Руська кылыч белән килгән, аның сугышчылары Мәскәүгә 

хәтле барып җиткәннәр, әмма кинәт Тимур борылып Дон ягына киткән – чиркәү риваяте 

буенча, бу гамәлне кылырга Тимурга Мәрьям ана кушкан (әлбәттә, чынбарлыкта бу хәрби һәм 

сәяси сәбәпләр белән аңлатылган маневр булган). Ләкин бу чорда Алабуга Урыс дәүләте 

составына кермәгән, Алабуга җирләре Явыз Иван гаскәрләре белән генә яулап алынган. 
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А дядюшка Ходжа в тарелку сиротке лучший кусочек пирога 

подкладывает. 

Все плачет сиротка. Слезами утирается. Батюшка-то как 

любил ее, бедную. На Сабантуй всегда с собою брал. Делает себе 

сама сиротка игрушки из стружек мастера Ходжи. 

Так бы и плакала сиротка, себя жалеючи, если бы не баба 

старая седая Янсылу. Поглядела она на сиротку, решила – сглазил 

кто-то девченочку. Стала старая на воду шептать. Спичку зажжет, в 

чашке с водой затушит. И так четыре раза на четыре стороны света. 

Умыла сироту. Подолом своим вытерла. И строгим голосом 

своим старым грубым как вскрикнет: 

 – А ну как хватит плакать. Бери метлу. Мети двор! Да тесто 

поставь. Да дрова собери. Да пыль по углам вытри! 

С тех пор перестала сирота плакать. Некогда ей себя пожалеть, 

за делом то. 

 

17. ЯТИМНӘРНЕҢ КҮЗ ЯШЬЛӘРЕ 

Казан каласында бер ятимә кыз яшәгән. Ул иртәдән кичкә 

кадәр күз яшьләрен коя. Аның әнисе булмаган. 

Ә Хәдичә апасы аны шул кадәр яраткан. Шундый яраткан. 

Эремчеген дә, маен да алып килеп тора икән.  

Ятимә үзен кызганып елый. Биек һәм киң Кама ярын исенә 

төшерә. Анда йомшак үлән үсә иде, бик матур иде, ди икән.  

Ятимә итәгенә шул үләннәрнең чәчәген чиккән. Иртәдән алып 

кичкә кадәр күз яшен түккән. Аның әтисе дә юк икән. 

Абыйсы Хуҗа ятимәнең тәлинкәсенә пирогның иң зур кисәген 

сала. Ә ятимә һаман елый. Яше белән юына. Әтисе ул мескенне 

ничек ярата, үзе белән Сабантуена алып бара иде. Ятимә Хуҗа 

останың йомычкаларыннан үзенә уенчык ясый.  

Әгәр дә чал чәчле карт Янсылу апасы булмаса, ятимә шулай 

үзен кызганып елар да елар иде. Ул ятимәгә карый да, кем дә булса 

күз тигергәндер дигән уйга килә. Карчык суга карап пышылдарга 

тотына. Шырпы яндыра, сулы чынаякта сүндерә. Һәм шулай дүрт 

мәртәбә дөньяның дүрт ягына карап кабатлый. Шул су белән 
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ятимәне юындыра. Итәге белән сөртә. Һәм таләпчән карт тупас 

тавышы белән кычкырып җибәрә:  

 – Я, җитте, елаудан тукта. Себерке ал да, ишегалдын себер! 

Камыр куй. Утын җый. Почмаклардагы тузаннарны сөрт!  

Шул вакыттан бирле ятимә елаудан туктаган. Эш белән үзен 

кызганып утырырга вакыты калмаган.  

 

18. ВРЕМЕННАЯ ПЕТЛЯ ХАНСКОГО КЛАДБИЩА 

На зеленом холме за Елабугой было когда-то ханское 

кладбище
58

. Но из почитаемого раньше места превратилось оно в 

запущенный уголок. 

Перестали убирать могилы родственники. Да и тех не 

осталось. Стерто временами лихими. 

Ханы в земле лежат. Удивляются. Как же так? Были они 

раньше уважаемыми людьми. А теперь все о них забыли. 

Время от времени напоминают о себе те, у кого на могильных 

холмиках камни разворочили-убрали, а то и поломали вовсе. 

Хулиганят духи их с путниками. Выходит из строя автоматика. 

Отказываются соединять желающих пообщаться мобильные 

телефоны. 

Некоторым еще больше того достается. Могут попасть люди 

во временную петлю. 

Едут по трассе возле кладбища. И вдруг видят, что вот же 

только что проезжали это же место… 

А к некоторым у духов любовь особая просыпается. 

Подхватываются ханы к заднему бамперу и в дом к путнику 

попадают. Там начинают картины на стенах шевелить. Шуршать 

ночью пакетами. 

Если молока в чашку не налить и не оставить на ночь на столе, 

так и будут они с вами играть. 

Требуют могилы предков уважения и почета. Просят молитвы 

и любви. А, если нет ее в вашем сердце, лучше держаться от этих 

мест подальше.  

                                                
58

 Кладбище, которое в народе называют «ханским», находится достаточно далеко от 

Елабуги – близ Керменского городища. 
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18. ХАН ЗИРАТЫНЫҢ ВАКЫТЛЫ ЭЛМӘГЕ  

Алабуга артындагы яшел калкулыкта кайчандыр хан зираты 

булган
59

. Ләкин ул элек хөрмәтле урыннарның берсе булса да,  

ташландык хәлгә килгән.  

Туганнары каберләрне карап-чистартып торудан туктаганнар. 

Алар инде бик аз да калганнар. Каберләр дә вакытлар тарафыннан 

юылган.  

Ханнар җир астында яталар. Җаннары гаҗәпләнә икән. Ничек 

инде? Алар бит элек хөрмәтле кешеләр иде. Хәзер алар хакында 

барысы да оныткан.  

Вакыт-вакыт, кабер калкулыкларындагы ташларны актарып-

җыючылар, кайчак бөтенләй җимерүчеләр генә алар хакында искә 

төшерәләр.  

Кайвакыт ханнарның өрәкләре юлчылар белән явызлык та 

кылалар. Автоматика сафтан чыга.  

Кесә телефоннары сөйләшергә теләгәннәрне тоташтырмый 

башлый.  

Кайберәүләре тагы да гаҗәебрәк хәлләргә юлыга. Кешеләр 

вакыт элмәгенә дә эләгергә мөмкиннәр.  

Зират буендагы трасса буйлап үтүчеләр, кинәт кенә, әле яңа 

гына бу урыннан бер мәртәбә узып киткәннәр күреп, шомланып, 

гаҗәпләнеп куялар… 

Ә кайберәүләргә өрәкләрнең үзгә мәхәббәте уяна. Машинаның 

арткы бамперына тотынып кайткан ханнарның өрәге, юлчының өенә 

үк ияреп керәләр һәм дивардагы рәсемнәрне селкетә башлыйлар. 

Төнлә кәгазь төргәкләрен кыштырдаталар.   

Әгәр дә төнгелеккә чынаякка сөт салып калдырмасаң, алар гел 

шулай шаяртачаклар.  

Борынгы бабаларыбыз хөрмәт һәм кадер таләп итәләр. Яратып 

дога кылуны сорыйлар Ә, сезнең йөрәгегездә дога һәм ихтирам хисе 

булмаса, бу урыннардан ераграк торуыгыз хәерле. 
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 Халыкта “Хан зираты” дип йөртелә торган урын Алабугадан ерак урнашкан (Кирмән 

шәһәрлеге янында). 
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19. РЫБА ЗОЛОТАЯ – ЧЕШУЯ СЕРЕБРЯНАЯ 

Пошел Сагид на базар рыбы продать. Видит, дед идет старый-

немощный. 

 – Нет у меня денег, – говорит дет, – а могу я тебе поменять на 

рыбу волшебное слово, как пойдешь к Каме сети утренние 

проверить, так и скажешь его. 

Так и сделал Сагид. Отдал старику рыбу. Пошел утром к Каме. 

Прошептал волшебное слово. Видит – рыба в его сетях плещется. Да 

такая красавица! Глаз не оторвать. Сама золотая – чешуя серебряная! 

– Отпусти меня, богатым будешь! – говорит ему чудесная 

рыба человеческим голосом. 

Обрадовался Сагид. Отпустил рыбу. Кричит вдогонку: 

– Хочу дом двухэтажный. И жену пригожую. И детей. И чтоб 

всегда достаток в семье.  

А рыба ему и отвечает: 

– Ну что ж, нет ничего проще. Бери топор в руки. Делай сруб. 

Сосватай себе ту, которая приглянется. А дети и сами от любви 

родятся. 

– А как же богатство, которое ты обещала? 

– Благосостояние свое человек себе сам заработать должен. 

Только так он его ценить будет. В этом мой секрет. 

Послушал Сагид рыбу. Прожил, как велела она, все своими 

руками делал. Жил хорошо. Уважали его все в округе. Знали, 

владеет Сагид каким-то важным секретом своей удачи. 

Но вот пришла старость. Занемог Сагид. Начал спрашивать его 

старший сын о его секрете. А Сагид ему завещал: 

– Поди к реке поутру, спроси рыбу, она ответит. 

Так и сделал его старший сын. Пошел утром к Каме. Прошептал 

волшебное слово. Видит – рыба в его сетях плещется. Да такая 

красавица! Глаз не оторвать. Сама золотая – чешуя серебряная!  

– Отпусти меня, богатым будешь! – говорит ему чудесная 

рыба человеческим голосом. 

Обрадовался рыбак. Отпустил рыбу. Кричит вдогонку: 

– Хочу дом достойный. И жену добрую. И детей. И чтоб всегда 

достаток в семье.  
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А рыба ему и отвечает: 

– Ну что ж, нет ничего проще. Бери топор в руки. Делай сруб. 

Сосватай себе ту, которая приглянется. А дети и сами от любви 

родятся. 

– А как же богатство, которое ты обещала? 

– Благосостояние свое человек себе сам заработать должен. 

Только так он его ценить будет. В этом мой секрет. 

Из поколения к поколения живут потомки Сагида на Каме. 

Хорошо живут. Говорят, знают они волшебное слово. А вы его 

знаете? 

 

19. АЛТЫН БАЛЫК – КӨМЕШ ТӘҢКӘ 

Сәгыйть базарга балык сатарга киткән. Күрә – бер картайган 

хәлсезләнгән карт килә.  

– Минем акчам юк, – дигән бабай, – син миңа балык бирсәң, 

мин синең балыгың өчен алмашка тылсымлы сүз әйтә алам, иртән 

Камага куйган авыңны тикшерергә баргач, шул сүзне әйтерсең.  

Сәгыйть шулай эшләгән дә. Картка балыгын биргән. Иртә 

белән Камага барган һәм тылсымлы сүзне кабатлаган. Күрә – 

җәтмәдә балык чәбәләнә. Үзе шундый матур, күз явын алырлык! Үзе 

алтын – тәңкәләре көмеш!  

– Җибәр мине, бик бай булырсың! – дигән аңа кеше тавышы 

белән искиткеч балык. 

Сәгыйть шатланган. Балыкны җибәргән дә артыннан кычкыра 

икән: 

– Мин ике катлы өй, күркәм хатын һәм балалар телим. 

Гаиләбездә һәрвакыт муллык булсын.  

Ә балык аңа җавап бирә: 

– Ярый соң, моннан да җиңел нәрсә юк. Бар, кулыңа балта ал 

да бура бура. Үзеңнең күңелеңә охшаган кызга яучы җибәр. Ә 

балалар үзләре мәхәббәттән туарлар.  

– Ә син вәгъдә иткән байлык кайда соң? 

– Һәр кеше үз байлыгын үзе эшләп табарга тиеш. Шул чакта 

гына аның кадере була. Минем бөтен серем шунда.  



 70 

Сәгыйть балыкны тыңлап, ул кушканча яши, үз куллары белән 

барысын да булдыра. Яхшы яши. Аны тирә-якта барысы да хөрмәт 

итәләр. Алар Сәгыйтьнең уңышында ниндидер мөһим сер барлыгын 

беләләр.  

Сиздермичә картлык та килеп җитә. Сәгыйть авырып китә. 

Олы улы әтисеннән яшәү серен сораша башлаган. Ә Сәгыйть аңа 

васыять итеп әйткән: 

– Иртә белән елгага бар, балыктан сора, ул сиңа җавап бирер. 

Олы улы нәкъ шулай эшләгән дә. Иртә белән  Кама елгасына 

киткән. Тылсымлы сүзне пышылдаган. Күрә – җәтмәдә балык 

чәбәләнә. Үзе шундый матур. Күзнең явын алырлык. Үзе алтын – 

тәңкәләре көмештән!  

– Җибәр мине, бай булырсың! – дигән аңа алтын балык кеше 

тавышы белән.   

Балыкчы шатланган. Балыкны җибәргән дә артыннан кычкыра 

икән: 

– Мин яхшы өй, игелекле хатын һәм балалар телим. Ә 

гаиләбездә һәрвакыт муллык булсын.  

Ә балык аңа җавап бирә икән: 

– Ярый соң, моннан да гадирәк, җиңелрәк берни дә юк. 

Кулыңа балта ал да, бура бура. Үзеңә кем охшаса, шуңа яучы җибәр. 

Ә балалар үзләре мәхәббәттән туарлар.  

– Ә син вәгъдә иткән байлык кайда соң? 

– Һәр кеше үз байлыгын үзе эшләп табарга тиеш. Шул чакта 

гына аның кадере була. Минем бөтен серем шунда.  

Кама буенда Сәгыйтьләрнең нәсел-нәсәбе буыннан-буынга 

күчеп яшәүләрен дәвам итәләр. Яхшы яшиләр. Алар тылсымлы сүзне 

беләләр, диләр. Ә сез аны беләсезме? 

 

20. СПРЯТАННАЯ КАРТИНА ШИШКИНА 

Сосновые боры вокруг Елабуги манили молодого Ванечку в 

чащу. 

Мамаша была против его увлеченностью рисованием. Отец же 

наоборот. Однажды заметив способности ребенка, старался создать 

все условия для их развития. 
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Иван Васильевич Шишкин дважды избирался «городской головой» и 

был известным человеком в городе. А сын его Ванечка вовсе не 

хотел идти по стопам его. Он рисовал, рисовал. Рисовал. 

Однажды возле Елабужской церкви он встретился со странным 

человеком в синей беретке с холстом на подрамнике и разноцветной 

палитрой в руках. 

Художник так искусно изобразил церковь, что мальчик застыл 

возле нее пораженный. 

– Я тоже буду великим художником! Я покажу вам сейчас 

свою картину! – воскликнул Ванечка, быстро поднявшись на второй 

этаж, схватил сырое еще полотно и прибежал обратно. 

Сын городского главы ждал, что его будут хвалить, как 

хвалили обычно бабки и няньки. 

– Спрячь это и никому никогда не показывай, – грустно 

ответил незнакомец. 

Иван Шишкин опустил голову и с любопытством снова глянул 

на холст незнакомца: 

– Наверное, нужно ждать великого вдохновения, чтобы так 

писать? – спросил он. 

– Чтобы стать мастером живописи, нужно работать, работать и 

работать. Работать с утра и до вечера. – Ответил странный человек. 

Иван Шишкин не солоно хлебавши потащил обратно свою 

неудачную работу. Он оглянулся со ступенек и никого не увидал. 

Незнакомец исчез. 

В своей комнате Ванечка разобрал доски пола и спрятал 

первую свою работу от людского взора. 

Он начал работать так, как велел художник. 

Просыпая с первыми лучами солнца он выходил на этюды в 

поле или в лес. Из его рук не исчезали кисти. Спутником жизни 

стали холсты и подрамники. 

В Елабуге много интересных мест. Одним из них является 

музей художника Шишкина. 

К двадцати годам он уехал учиться в Московское училище 

живописи и зодчества, через четыре года он переехал в Петербург и 

с этого момента жизнь его тесно связана с северной столицей. Но он 
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всегда помнил красоту родного края, создавая картины по этюдам, 

сделанным в Елабуге.  

Огромное наследие оставил после себя великий художник: 

более семисот картин, около двух тысяч графических работ и 

рисунков. Творческий путь великого художника – это великий 

подвиг русского человека, который прославил родину, так горячо и 

верно им любимую.  

С 1975 года в Елабуге открылся мемориальный дом-музей 

И.И. Шишкина, в том самом доме, где он родился и провел свои 

детские и юношеские годы. В музее на протяжении многих лет 

велось исследование рода Шишкиных, составлено родословное 

древо. В 1991 году был открыт памятник И.И.Шишкину работы 

Ю.Орехова. 

Но самое удивительное из всего, что удалось обнаружить 

работником музея была его первая работа, выполненная маслом и 

спрятанная под досками пола. 

 

20.  ШИШКИННЫҢ ЯШЕРЕЛГӘН РӘСЕМЕ 

Яшь Ваняны Алабуга тирәсендә куе нарат урманы гел үзенә 

тартып тора.  

Әнисе аның рәсем белән мавыгуына каршы була. Ә әтисе  – 

киресенчә. Бервакыт баласының сәләтен күреп алганнан соң, аның 

үсеше өчен уңайлыклар тудырырга омтыла.  

Иван Васильевич Шишкин ике мәртәбә «шәһәр башлыгы» 

итеп сайлана һәм шәһәрдә билгеле кеше була. Ә улы Ванечка аның 

юлыннан китәргә теләми. Ул рәсем ясый да, рәсем ясый.  

Бервакыт Алабуга чиркәве янында ул зәңгәр берет кигән, 

кулына картина төшереләчәк киндерне тарттырып кую өчен ясалган 

агач рам һәм төрле төстәге палитра тоткан бер сәер кеше белән 

очраша.  

Рәссам шулкадәр осталык белән чиркәү рәсемен ясый, ә малай 

шаккатып аның янында катып кала.  

 – Мин дә бөек рәссам булам! Мин сезгә хәзер үземнең 

рәсемемне күрсәтәм! – дип кычкырып җибәрә Ванечка, һәм тиз генә 
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икенче этажга менеп, әле кибеп тә өлгермәгән полотноны ала һәм 

кире йөгереп килә.  

Шәһәр башлыгы улы, һәрвакыттагыча, әбиләре һәм нәнәйләре 

мактаган кебек, мактауларын көтә.  

 – Яшер моны һәм беркемгә дә беркайчан да күрсәтмә, – дип, 

таныш түгел кеше аңа күңелсезләнеп кенә җавап бирә.  

Иван Шишкин башын аска ия һәм кызыксынып, ят кешенең 

киндеренә кабат карый: 

 – Әлбәттә, болай итеп ясар өчен, зур илһам килгәнне көтәргә 

кирәктер? – дип сорый ул. 

 – Чын рәсем остасы булу өчен эшләргә, эшләргә һәм эшләргә 

кирәк. Иртәдән алып кичкә кадәр эшләргә, – дип җавап бирә сәер 

кеше. 

Иван Шишкин авызы пешүдән оялып, үзенең уңышсыз эшен 

кире алып кереп киткән. Баскычтан каранса да, беркемне дә 

күрмәгән. Билгесез кеше юкка чыккан.  

Ванечка үз бүлмәсендәге идән такталарын сүткән һәм үзенең 

беренче эшен кеше күзеннән шунда яшергән.  

Ул рәссам кушканча эшли башлаган.  

Беренче кояш нурлары белән торып, кырга яисә урманга этюд 

ясарга чыккан. Аның кулыннан пумаласы төшмәгән. Киндер тукыма 

белән картина төшереләчәк киндерне тарттырып кую өчен ясалган 

агач рамнар аның тормыш юлдашына әйләнгән.  

Алабугада кызыклы урыннар бик күп. Шуларның берсе – 

рәссам Шишкинның музее. 

Егерме яшендә ул Мәскәү рәссам һәм төзелеш сәнгате 

училищесына укырга китә, дүрт елдан соң Петербургка күчә һәм 

аның тормышы шул мизгелдән башлап төньяк башкала белән тыгыз 

бәйләнгән. Әмма, Алабугада ясалган этюдлары буенча тудырган 

картиналарыннан күренгәнчә, ул һәрвакыт туган ягының 

матурлыгын исендә тоткан.  

Бөек рәссам үзеннән соң бик зур байлык – җиде йөздән артык 

картина, ике меңгә якын график эш һәм рәсемнәр калдыра. Бөек 

рәссамның иҗат юлы ул – чын йөрәктән һәм тугрылык белән яраткан 

илен дөньяга таныткан рус кешесенең батырлыгы.  



 75 

1975 елда Алабугада И.И. Шишкинның мемориаль музей-

йорты, нәкъ шул, үзе туган һәм балачагы, үсмер чак еллары узган 

йортта ачыла. Музейда бик күп еллар дәвамында Шишкиннар 

нәселен өйрәнү, аларның нәсел агачын төзү эше алып барыла. 1991 

елда И.И.Шишкинга Ю.Орехов эшләгән һәйкәл ачыла.  

Ләкин барысыннан да бигрәк һәм иң гаҗәп хәл – музей 

хезмәткәрләре тарафыннан аның майлы буяулар белән ясалган һәм 

идән астына яшерелгән иң беренче эше табылу.  

 

21. ГУСАР-ДЕВИЦА 

Удивительная история произошла в семье офицера Дурова 

перед Отечественной войной. Полюбил он девушку. И она его 

полюбила. Вот только родители не давали согласия на венчание. И 

он решил украсть свою возлюбленную. 

Обвенчались в ближайшей церкви. Так молодая женщина 

осталась жить с мужем офицером в кавалеристском полку.  

Вскоре у них появилась девочка Надежда. Военные переходы 

и переезды сильно сказывались на характере малышки. Девочка 

кричала с утра до вечера, совершенно не давала спать, и так 

досаждала своей матери, что однажды та не выдержала и выбросила 

двухмесячного ребенка из окна своей дорожной кареты. 

Ни гром, ни молния не ударили с небес. Но жизнь ребенка в 

корне от этого случая переменилась. 

Офицер Дуров, сопровождающий карету верхом, сильно 

возмутился. Он нашел бедную девочку в кустах с исцарапанным 

лицом. Благо одеяло оказалось толстым и особенного тяжелого 

вреда падение не составило.  

Наденьку отлучили от матери. И стали воспитывать в полку, 

как сына полка. 

С детства игрушками ее стали походные кони, пистолеты, а 

музыкой – военные трубы. И, когда мать вспомнила наконец о своих 

обязанностях, и стала учит девочку вышиванию, танцам и 

христианскому послушанию, Наденька мечтала только о том, чтобы 

вновь попасть к лошадям в походные условия на свободу. 
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Так и случилось. Однажды она переоделась в военную форму 

и попала в войска. 

Ее героическая жизнь легла потом в основу фильма «Гусарская 

баллада», но в отличие от героини фильма, Надежда так и не вышла 

замуж, и не имела детей. 

Надежда Дурова – знаменитая кавалерист-девица, ординарец 

великого полководца М.И. Кутузова, участница Отечественной 

войны 1812 года. В 1831 году она переехала жить в Елабугу к своему 

брату Василию Андреевичу Дурову, который занимал пост 

городничего. Появление Надежды Андреевны в городе вызвало 

неоднозначную реакцию населения маленького городка, так как 

выглядела она, мягко говоря, странно – она всегда носила гусарский 

костюм, любила верховые прогулки и называла себя поручик 

Александров.  

Понятно, что развлечений для человека, привыкшего к пылу 

битвы, в провинциальном городке было мало. «В Елабуге от нечего 

делать вздумалось пересмотреть и прочитать разные лоскутки моих 

«Записок», уцелевшие от различных переворотов не всегда покойной 

жизни. Это занятие, воскресившее в памяти и в душе моей былое, 

дало мне мысль собрать эти лоскутки и составить из них что-нибудь 

целое, напечатать». Это слова Надежды Андреевны из ее 

«Автобиографии». В итоге путевые заметки вылились в 

литературный труд под названием «Записки кавалерист-девицы», 

рецензию на который дал Александр Сергеевич Пушкин.  

В Елабуге Надежда Андреевна прожила более тридцати лет. 

На восьмидесятом году жизни ее не стало. Она называла себя просто 

– Александров и давно отвыкла от своего имени. Старуха носила 

истертый до блеска цилиндр, устаревший и вышедший из моды 

сюртук, непомерно широкие, обвислые брюки, заправленные в 

какие-то немыслимые опорки. Но на старушечьем сморщенном 

личике светились, совсем как в молодости насмешливые и умные 

глаза. До глубокой старости она делила свою пенсию, которую 

получала от военного ведомства, с бывшими сослуживцами – 

участниками войны 1812 года, помогала бедным, жалела и любила 

http://www.tattravel.ru/content/view/1885/304/
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животных – собак, кошек, лошадей. Похоже, что 

благотворительность в крови елабужан и заражает приезжих.  

В 1901 году потомки однополчан Н.А. Дуровой установили на 

ее могиле памятник из зеленого гранита с эпитафией «Надежда 

Андреевна Дурова, по велению императора Александра – корнет 

Александров. Кавалер военного ордена. Движимая любовью к 

родине, поступила в ряды Литовского уланского полка. Спасла 

офицера, награждена Георгиевским крестом. Прослужила 10 лет в 

полку, произведена в корнеты и удостоена чина штаб-ротмистра. 

Родилась в 1783 году. Скончалась в 1866 году. Мир ее праху! Вечная 

память в назидание потомству ее доблестной душе! »  

Но в 30-е годы ХХ века Троицкая церковь и кладбище были 

разрушены. Сейчас на могиле установлено современное надгробие 

из красного гранита, созданное по проекту московского скульптора 

Ф.Ф. Ляха. На улице Московской в городе Елабуга находится музей-

усадьба Дуровой – единственный в России. 

Есть и памятники Надежде Андреевне – бюст корнета 

Александрова и Н.А. Дурова на коне. 

 

21. ГУСАР-КЫЗ 

1812 елгы беренче Бөтендөнья сугышы башланыр алдыннан 

офицер Дуровлар гаиләсендә искитәрлек вакыйга була. Ул бер кызга 

гашыйк була. Кыз да аны ярата. Ләкин әти-әниләре генә 

никахларына ризалык бирмиләр. Һәм ул мәгъшукасын урларга карар 

кыла.  

Алар якындагы чиркәүгә кереп никахлашалар. Шулай итеп, 

яшь хатын офицер ире белән кавалерия полкында яшәп кала  

Тиздән аларның кызлары Надежда туа. Сугышчан кичүләр һәм 

күченеп йөрүләр нәни кызның холкына зур йогынты ясыйлар. Кыз 

иртәдән кичкә кадәр кычкыра, йокларга ирек бирми һәм шулай 

әнисенең теңкәсенә тия, һәм әнисе бервакыт түзә алмый, ике айлык 

нарасыйны юл каретасының тәрәзәсеннән ташлап калдыра.  

Күк тә күкрәми, яшен дә яшьнәми. Ләкин баланың тормышы 

бу вакыйгадан соң тамырдан үзгәрә.  
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Атка атланып каретаны озата баручы офицер Дуров, бик каты 

тавыш чыгара. Ул битләре тырналган кызны куаклар арасыннан 

табып ала. Әле ярый кызны төргән юрган калын була һәм егылу аңа 

әлләни зыян китерми.  

Наденьканы әнисеннән аералар. Һәм кызны, полк улы сыман, 

полкта тәрбияли башлыйлар.  

Балачактан аның уенчыклары поход атлары, пистолетлар була, 

ә ягымлы көйләр урынына сугыш быргыларын тыңлый. Әнисе 

ниһаять үзенең вазифаларын исенә төшергәннән соң, кызны чигәргә, 

биергә һәм христианча буйсынучанлыкка өйрәтә. Наденька тизрәк 

атлар янына эләгеп, яңадан иреккә чыгу, походлар хакында гына 

хыяллана.  

Бу шулай килеп чыга да. Бервакыт ул өстенә хәрби кием киенә 

һәм гаскәргә эләгә.  

Аның батырлыкка ия тормышы «Гусарская баллада» 

фильмына нигез итеп алына, ләкин фильм героеннан аермалы 

буларак, Надежда бер дә кияүгә чыкмый һәм балалары да булмый.  

Надежда Дурова – танылган кавалерист-кыз, бөек полководец 

М.И. Кутузовның ординарецы, 1812 елгы Бөек Ватан сугышында 

катнашучы хатын-кыз. 1831 елда ул Алабугага үзенең абыйсы, 

шәһәр башлыгы Василий Андреевич Дуров янына күчеп кайта. 

Надежда Андреевнаның кайтуы кечкенә генә шәһәрдә яшәүче 

халыкта төрле фикерләр уята, чөнки ул башкалардан аерылып тора, 

йомшак кына итеп әйткәндә, сәер – ул һәрвакыт гусар киеменнән 

йөри, атка атланып йөрергә ярата һәм үзен поручик Александров дип 

атый.  

Билгеле, көрәш тузанына күнеккән кеше өчен күңел ачулар 

провинциаль шәһәрчектә аз була. «Алабугада эш юктан эш табып, 

һәр вакытта да тыныч булмаган тормышның төрле кискен 

борылышларыннан исән калганнан соң, үземнең төрле 

«записка»ларның ертыкларын карап һәм укып чыгарга уйладым.  

Бу шөгыль, минем хәтердә һәм күңелемдә үткәннәрне 

терелтте, мине бу ертыкларны бергә җыеп һәм алардан бербөтен 

әйбер ясап, бастыру уена этәрде». Надежда Андреевнаның бу 

сүзләре аның «Автобиография»сеннән. Нәтиҗәдә кыска юлъязмалар 
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«Записки кавалерист-девицы» дип исемләнеп, Александр Сергеевич 

Пушкин бәяләмә биргән әдәби хезмәт булып түгелгәннәр.  

Алабугада Надежда Андреевна утыз елдан артык гомер 

кичерә. Сиксәненче яшендә безнең арадан китә. Ул үзен гади генә – 

Александров дип атый һәм инде күптән үз исеменнән бизгән була. 

Карчык кыршылып, ялтырап беткән цилиндр, искергән һәм күптән 

модадан төшеп калган сюртук, чамадан тыш киң, салынып төшкән, 

балагын искереп беткән аяк киеменә тыгып куйган чалбар киеп 

йөри. Ләкин карчыкның җыерчыкланып беткән йөзендә, яшьлектәге 

сыман мәсхәрәле елмаюлы һәм акыллы күзләр нур сибә. Картлыгына 

кадәр ул хәрби ведомостьтан алган пенсиясен, элекке хезмәттәшләре 

– 1812 ел сугышында катнашучылар белән бүлешә, ярлыларга 

булыша, хайваннарны – этләрне, мәчеләрне, атларны кызгана һәм 

ярата. Күрәсең, игелеклелек алабугалыларның канына сеңгән һәм 

анда күчеп килүчеләргә дә йоккан.  

1901 елда Н.А. Дурованың полкташ дусларының варислары 

аның каберендә яшел граниттан «Надежда Андреевна Дурова, 

император Александр боеруы буенча – корнет Александров. 

Сугышчан орденнар кавалеры.  

Ватанга мәхәббәт белән рухланып, Литва улан полкы рәтенә 

баса. Офицерны коткарып, Георгиевский тәресе белән бүләкләнә. 10 

ел полкта хезмәт итеп, корнет итеп күчерелә һәм штаб-ротмистр 

чинына лаек була. 1783 елда туган.  

1866 елда вафат. Авыр туфрагы җиңел булсын! Гыйбрәтле 

нәселнең гайрәтле җанына мәңгелек дан!» дигән эпитафия язылган 

кабер ташы урнаштыралар.  

Ләкин ХХ гасырның 30 елларында Троицкий чиркәвен һәм 

зиратны җимергәннәр.  

Хәзер кабергә, Мәскәү скульпторы Ф.Ф. Лях проекты буенча 

кызыл граниттан эшләнгән, заманча кабер ташы куелган.  

Алабуга шәһәренең Мәскәү урамында Россиядә бердәнбер 

булган Дурова музей-усадьбасы урнашкан. 

Надежда Андреевна хөрмәтенә куелган һәйкәлләр дә – корнет 

Александров бюсты һәм Н.А. Дурованың атка атланган сыны да бар. 
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22. ТАЙНА СМЕРТИ БЕХТЕРЕВА 

О будущем и прошлом хотели знать не только Сююмбике, не 

только жрецы, выпытывающие информацию у огненного Змея 

Зиланта, но и Иван Грозный. Он занимался в подвалах 

исследованием мозга. Будущее влекло неразгаданностью тайны и 

ученых социализма. 

По заданию Сталина исследованием мозга занимался 

известный ученый Петр Владимирович Бехтерев. Он очень плотно 

работал с людьми, входящими в будущее, с контактерами. Ему 

предоставлены для исследований были некоторые архивы Ивана 

Грозного. Ореолом тайны окружена вся его жизнь.  

Однажды провидица предсказала ему: 

 – Бойся собственной правды. Ты не сможешь произнести 

слова лжи. И от этого погибнешь. 

Но вернемся к Сталину. Что осталось от великого полководца? 

Кроме того, что уже известно народу? Кроме империи, победы и 

другими завоеваниями социализма? 

Осталось более двухсот дач по всему советскому союзу. На 

некоторых из них он не побывал ни разу. 

Человек очень большой воли. И необыкновенно малым 

ростом. Всего метр и 55 сантиметров. Он хотел быть всегда выше. 

Его мучила мания преследования. Комнаты своих дач он приказывал 

делать затемненными, спрятанными в скалах. Окна прикрыты 

занавесками. Впечатления подавленности невольно рождается у 

посетителей дач в Абхазии, Сочи и других солнечных уголках 

страны. 

Однажды вождь пригласил Бехтерева для установления 

диагноза своей болезни. И Петр Владимирович честно написал отчет 

о том, что с манией преследования Сталину не только не следует 

командовать страной, его вообще нужно поместить в дом для 

душевнобольных
60

. 

                                                
60

 Широкую популярность имеют легенды, приписывающие В.М. Бехтереву 

высказывания о «сухоруком параноике» или «паранойе сухорукого пациента» и связывающие 

его смерть с врачебной консультацией, которую он якобы дал Сталину. Но легенды остаются 

легендами – не существует документальных подтверждений этих фактов, которые к тому же 

оспариваются как многими историками, так и родственниками В. Бехтерева – в частности, 
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Очень скоро ученого не стало. 

Теперь на его Родине в городе Елабуга открыт музей им. 

Бехтерева. Бережно хранят просторные светлые комнаты документы 

того времени. Собраны уникальные экспонаты.  

Дачи Сталина тоже пользуются интересом туристов. Что 

характерно, в притушенных кабинетах вождя на занавесках живут 

невероятно больших размеров пауки. А в коридорах нет-нет, да и 

можно увидеть скорпионов. 

Один такой хранится у меня в стеклянной коробочке, как 

доказательство непонятных перевоплощений жизни и смерти. 

 

22. БЕХТЕРЕВНЫҢ ҮЛЕМЕ СЕРЛӘРЕ 

Зилант Еланыннан сорашып, киләчәк һәм үткән турында 

мәгълүмат алырга теләүчеләр арасында Сөембикә, каһиннар гына 

түгел, Иван Грозный да булган. Ул да подвалларда ми эшчәнлеге 

буенча тикшеренүләр үткәргән. Киләчәк, серләрнең чишелмәве 

белән, социализм чоры галимнәрен дә кызыксындырган.  

Сталин кушуы буенча ми эшчәнлеген тикшерү эше белән 

танылган галим Петр Владимирович Бехтерев шөгыльләнгән. Ул 

киләчәкне күрә алучы, контактка баручы кешеләр белән тыгыз 

элемтәдә эшләгән. Аңа тикшеренү өчен Иван Грозныйның кайбер 

архивлары да бирелгән. Аның бөтен тормышы серләр тулы нурлы 

боҗра белән әйләндереп алынган.  

Бервакыт күрәзәче аңа киләчәген әйтеп бирә: 

 – Үз дөреслегеңнән курык. Син ялган сүзләр әйтә алмыйсың. 

Һәм шуннан һәлак булачаксың.  

Сталинга әйләнеп кайтыйк әле. Бөек полководецтан, халыкка 

билгеле булган нәрсәләрдән соң тагын ни калды икән? Аннан соң 

калган империядән башка, җиңүләрдән һәм социализмның яулап 

алуларыннан тыш нәрсәсе белән билгеле? 

Бөтен Советлар Союзы буенча ике йөздән артык дачалары 

калган. Аларның кайберсендә ул бер мәртәбә дә булмаган.  

                                                                                                          
внучка ученого, известный нейрофизиолог Н.П. Бехтерева справедливо указывала, что ее дед 

был глубоко интеллигентным человеком и профессионалом-медиком, так что ни воспитание, 

ни врачебная этика не позволили бы ему сделать подобного рода высказывания. 
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Зур ихтыяр көченә ия кеше. Һәм бик кечкенә буйлы. Нибары 

бер метр да 55 сантиметр. Ул һәрвакытта өстен булырга теләгән. 

Аны эзәрлекләү маниясе газаплаган. Дачаларының бүлмәләрен ул 

караңгы төстә итеп, кыяларга яшереп ясарга боерык биргән. 

Тәрәзәләргә һәрвакыт пәрдәләр корылган. Абхазиядагы, Сочидагы 

һәм илнең башка кояшлы почмакларындагы дачаларга 

баручыларның күңелендә ихтыярсыз төшенкелек хисе туа.  

Бервакыт юлбашчы Бехтеревны үзенең авыруына диагноз 

билгеләү өчен чакыра. Һәм Петр Владимирович чын дөреслекне, 

эзәрлекләү маниясенә ия булган кешегә ил белән гомумән идарә 

итәргә ярамаганлыгын, аны психик авыруларны дәвалый торган 

хастаханәгә озатырга кирәклеген әйтеп отчет яза
61

. 

Тиздән галим вафат була. 

Хәзер аның туган ягында, Алабуга шәһәрендә Бехтерев 

исемендәге музей ачылды. Иркен якты заллар ул чорның барлык 

документларын саклый. Уникаль экспонатлар саклана.  

Сталинның дачасы туристлар арасында шулай ук зур 

кызыксыну уята. Шунысы үзенчәлекле, юлбашчының караңгы 

кабинетларындагы пәрдәләрдә бик зур үрмәкүчләр яши. Ә 

коридорларда юк-юкта чаяннарны күрергә була.  

Бер шундый чаян минем пыяла тартмамда, аңлашылмый 

торган тормыш һәм үлемне яңача гәүдәләндерү дәлиле булып 

саклана.  

 

23. МОГИЛА ЦВЕТАЕВОЙ 

Девушка встала на цыпочки, вычислила путь к дороге. И 

пошла мимо обвалившихся ямин, поросших гроб-травою, 

могильницей, барвинком. Яркие ягоды поздней крупной земляники 

заалели в траве. Надя нагнулась, чтобы их собрать, и с удивлением 

                                                
61

 Халыкта шундый риваятьләр киң таралган: имеш, В.М. Бехтерев Сталинга 

консультация биргәннән соң аны “кулы корыган параноик” дип атаган. Әмма бу риваятьләрне 

раслаучы документаль фактлар юк. Ул гына түгел, әлеге риваятьләр тарихчылар һәм В. 

Бехтерев туганнары тарафыннан инкарь ителә: мәсәлән, галимнең оныгы, атаклы 

нейрофизиолог Н.П. Бехтерева бабасын зыялы кеше һәм профессионал-табиб буларак 

характерлый, шундый затка алынган тәрбия дә, табибый этика да югарыда китерелгән фразаны 

әйтергә бирмәсләр иде. 
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заметила, что они похожи на капли крови. Вспомнились слова 

Цветаевой: 

«…И кровь приливала к коже, 

И кудри мои вились. 

Я тоже была, прохожий. 

Прохожий! Остановись! 

Сорви себе стебель дикий 

И ягоду ему вслед –  

Кладбищенской земляники 

Крупнее и слаще нет…» 

Надя оцепенела от красного цвета в своей руке, словно 

глотнула взглядом из чаши мёртвой воды без памяти, а потом вдруг 

побежала без оглядки, совсем остановив дыхание, точно крылатый 

конь Аида. Собранная земляника просыпалась на равнодушные 

холмики… 

Марина Цветаева похоронена на Петропавловском кладбище в 

г. Елабуге. Точное расположение ее могилы неизвестно. В 

предсмертной записке она просила: «не хороните меня живой…».  

На той стороне кладбища, где находится ее затерявшаяся 

могила, в 1960 году сестра поэтессы, Анастасия Цветаева, 

установила крест, а в 1970 году было сооружено гранитное 

надгробие. В тоже время Анастасия Цветаева утверждает, что 

могила находится на точном месте захоронения сестры и все 

сомнения являются всего лишь домыслами.  

В городе Елабуге ныне действует Дом памяти поэтессы 

Марины Цветаевой. Установлен памятник с ее изображением. 

 

23.  ЦВЕТАЕВА КАБЕРЕ 

Кыз, аяк очларына басып, барасы юлына илткән сукмакны 

хисаплап чыгарды. Һәм чокырлар яныннан, табут-үлән, мәңгелек 

ярату һәм игелекле хәтер символы булган зәңгәр барвинок чәчәкләре 

баскан каберлекләр арасыннан китте. Җир җиләгенең соңгы эре җете 

җиләкләре үләндә алланып күренә. Надя, аларны җыярга иелде һәм 

аларның кан тамчыларына охшаганын күреп гаҗәпләнде. Шул чакта 

Цветаеваның сүзләре исенә төште: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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«…Тәнем буйлап кан йөгерде, 

Толымны җил туздырды. 

Мин дә бер узгынчы булдым. 

Туктал! Син дә, Узгынчы! 

Өз син дә кыргый сабагын,   

Сип җиләген сукмакка –  

Зират җиләгеннән эре,  

Татлысы юк кунакка…» 

Надя, кулындагы кызыл төсне күреп, катып калды, әйтерсең лә 

акылын җуеп, карашы белән тустаганнан үле суы эчте, ә соңыннан 

кинәт кенә, борылып та карамыйча, канатлы ат – Аида сыман 

йөгереп китте. Җыелган җир җиләкләре битараф калкулыкларга 

чәчелеп калды … 

Марина Цветаева Алабуга шәһәренең Петропавловск 

зиратында җирләнгән. Каберенең кайда урнашканлыгы төгәл 

билгеле түгел. Ул үлем алдыннан язган запискасында: «мине исән 

килеш җирләмәгез…» дип үтенгән.  

Зиратның югалган кабер урнашкан ягында, шагыйрәнең 

сеңлесе Анастасия Цветаева 1960 елда тәре куя, ә 1970 елда гранит 

кабер ташы куела. Шул ук вакытта  Анастасия Цветаева, кабер нәкъ 

менә апасы җирләнгән җирдә, дип раслый һәм барлык икеләнүләр 

уйдырма, дип белдерә.  

Бүгенге көндә Алабуга шәһәрендә шагыйрә Марина 

Цветаеваның Хәтер йорты эшли. Аның сыны урнаштырылган һәйкәл 

куелган.  

 

24. РАЗГОВОРЫ ЧЕРЕЗ ГОРЫ 

Жили в Трехсвятском три сестры Шайда, Шадида и 

Шайхелисламия. Шайда вышла замуж и уехала за Каму. Шадиду 

забрал паренек из соседней деревни. А Шайхелисламия осталась в 

селе. 

Но сестры дружили по прежнему. 

Ходили друг к другу в гости. 

Уж и дети выросли. И внуки окрепли. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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Собралась как-то Шайхелисламия на другую сторону Камы на 

день рождения к Шайде. Перемячи горяченькие из конины в два 

платочка завернула, чтобы не простыли. И пошла. 

Спохватился внук ее Рафик. Видит, баба-то его перемячи 

забыла. Побежал до Шадиды, чтобы она бабе Шайхелисламие 

передала о пропаже. 

Взяла Шадида перемячи, вдохнула аромат свежей выпечки и 

тихо так говорит: 

 – Слышишь ли ты меня, Шайхелисламия? 

 – Слышу, – отвечает ей сестра. 

– Ты перемячи забыла. 

– Ай-яй-яй! – спохватилась сестра, – я уже у Шайды. 

– Слышишь меня, Шайда? – снова тихонько спрашивает 

Шадида. 

– Слышу, – отвечает Шайда. 

– С днем рождения тебя, родная! Пусть муж тебя любит и 

внуки радуют. Счастья тебе и здоровья! 

– И тебе, милая, – отвечает Шайда. 

– Вот понюхай, какие вкусные перемячи тебе наша 

Шайхелисламия приготовила, – вдыхает аромат Шадида. 

А ее сестра через горы тоже нюхает: 

– Вкуснота-то какая! Спасибо тебе, Шайхелисламия! А я внуку 

твоему Рафику плова передаю свежего, рассыпчатого… 

 – Как вы друг с другом разговариваете? Ведь между вами 

горы! – удивился тут Рафик не на шутку. 

– А мы давно друг друга знаем, кто чем живет. И сердцами 

слышим. Нам расстояние не помеха, – ответили ему сестры. 

  

24. ТАУЛАР АША СӨЙЛӘШҮ 

Трехсвятское авылында өч кыз туган – Шәйдә, Шәдидә һәм 

Шәйхелисламия яшәгәннәр. Шәйдә кияүгә чыгып, Кама аръягында 

яши башлаган. Шәдидәне урамы егете алып киткән. Ә 

Шәйхелисламия авылда калган.  



 87 



 88 

Ләкин туганнар элеккечә үк үзара дус булганнар. Бер-берсенә 

кунакка йөрешкәннәр.  

Аларның  инде балалары да үсеп җиткән. Һәм оныклары да 

ныгып киләләр икән. 

Шәйхелисламия беркөнне Кама аръягына Шәйдәнең туган 

көненә барырга җыенган.  

Ат итеннән кайнар пәрәмәчләр пешереп, суынмасын өчен ике 

кат яулыкка төргән дә, юлга кузгалган.  

Оныгы Рафик аны югалткан. Күрә, әбисе пәрәмәчләрен 

онытып киткән.  

Ул, калдырып киткән әйберсе хакында Шәйхелисламияга 

әйтсен дип, Шәдидәләргә йөгергән.  

Шәдидә, яңа пешкән пәрәмәчләрне алып, хуш исен иснәгән дә 

пышылдап әйткән:  

– Шәйхелисламия, син мине ишетәсеңме? 

– Ишетәм, – дип җавап биргән сеңлесе. 

– Син пәрәмәчләреңне оныткансың. 

 – Ай-яй-яй! – дигән туганы, – мин инде Шәйдәләрдә. 

–  Ишетәсеңме мине, Шәйдә? – дип, Шәдидә кабат пышылдап 

дәшкән. 

– Ишетәм, – дигән Шәйдә. 

– Туган көнең белән сине, кадерлем! Сине ирең яратсын һәм 

оныкларың шатландырсын гына. Бәхет һәм саулык телим! 

– Сиңа да, кадерлем, – дип җавап биргән Шәйдә. 

– Менә иснәп кара, нинди тәмле пәрәмәчләр пешергән сиңа 

Шәйхелисламия, – дигән Шәдидә.  

Ә аның сеңлесе таулар аша исни икән: 

– Бигрәк тәмле! Рәхмәт сиңа, Шәйхелисламия! Ә мин синең 

оныгың Рафикка яңа гына пешкән, таралып торган пылау җибәрәм… 

– Сез ничек бер-берегез белән таулар аша сөйләшәсез? Сезнең 

арада тау бит! – дип гаҗәпләнгән шулчак Рафик. 

– Ә без күптән бер-беребезне һәм кемнең нәрсә белән 

яшәгәнне беләбез. Һәм йөрәк белән ишетәбез. Безгә ара ераклыгы 

берни дә түгел, – дип җавап биргәннәр туганнар. 
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25. ЖАСМИН 

Посади жасмин на могиле мужчины, которого любишь, и он 

окажется в раю, – гласит татарская поговорка. А знаете, почему так 

говорят? 

Давно это было. Так давно, что забыли уж все. И лишил бы 

Аллах жизни Чубыша, ведь не отличался тот ни умом, ни добротой и 

ни красотою, если бы не любовь самой прекрасной женщины во всей 

Булгарии – рукодельницы Жасмин. 

Бывало, чуть тронет рассвет розовыми лучами ее белые щеки, 

рисуя утренний румянец, проворно встает хозяюшка, тесто поставит, 

за скотиной приберет. Огородные дела поправит. Детей и мужа 

накормит. Сядет у окна ткать, прясть или вышивать. 

Всех родных приветит, песню веселую заведет, путнику 

дорогу укажет, да лепешек с собою подаст. 

На ее рукоделие вся округа заглядывалась. Заказы шли от 

самого правителя! 

Крепко отстраивалось подворье. Множились отары. Росло 

богатство семьи. 

Уважали Чубыша. Как оденет он расшитые золотом одежды, 

да как сядет на лощеного сытого скакуна – дивится народ ему точно 

хану какому. 

А пойдет Жасмин навестить родных, выделит Чубыш пятак 

денег, да горсть сухарей на подарки. 

– Да милый, спаси тебя Аллах, – согласится неперечливая 

жена, – все сделаю, как велишь. 

А сама украдкой под солому для родных мужа и отрезов 

дорогих приготовит и корт свежий и перемячей… 

– Это вам поклон от Чубыша, – передает дары родичам. 

Не знал от том Чубыш. А знал бы, так помер от жадности. 

– Поди снеси матушке бараней шерсти, пусть на зиму что-то 

свяжет себе. 

– Как скажешь, милый, так и будет, – соглашается Жасмин. Но 

в ночь не спит, не ест, а шерсть сама расчешет, выпрядет, да за утро, 

пока спит Чубыш, носки свяжет или шаль или жилет вышьет 
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золотым узором. Да всем соседям приготовит хоть малый, но 

подарок. 

В ответ на это и люди добры к семье. Кто передаст новые 

подковы, кто мед, кто теленочка. 

Все семье достаток. Да мир. Да почет. А за ними и селение с 

селением дружат. Как хорошо! 

Так прошла их жизнь. Так и дети на ноги поднялись. Так и 

внуки. И правнуки. 

Стареть стал Чубыш. Приказал домашним дом свой продать. 

Лошадей продать. Всех овец продать. А на вырученные деньги 

богатый камень купить, где бы мастера лучшие со всей Булгарии 

вырезали ему диковинную лестницу до самого рая небесного. 

Согласилась неперечливая Жасмин. 

Долго трудились мастера. К сроку как раз поспели. В один 

день умер Чубыш, и Жасмин умерла. Похоронили их рядом.  

На могиле Чубыша возвели высокий обелиск белого камня. А 

на могиле его жены простой холмик с деревянной дощечкой и 

именем Жасмин. 

Опустило небо облака до земли. Поднялась душа Чубыша по 

белой каменной лестнице в рай. Перед ним развернулись свитки его 

жизни. Увидел Чубыш, что душа его за жизнь приготовила. И стало 

стыдно Чубышу. Так стыдно, что упал он к ногам Аллаха в позднем 

раскаянии, что он то в раю, а жены рядом нет. 

Смягчилось сердце Аллаха и позволил он слезе Чубыша упасть 

на могилу жены. 

Дощечка в тот же миг проросла корешками в могилу, подняла 

из нее душу жены Чубыша. Увидела душа небеса, Аллаха и рядом с 

ним своего супруга, и от радости расцвела душистыми белыми 

цветами.  

Так много времени прошло с тех пор, что раскрошились 

могильные камни и в прах рассыпались. 

А на земле то там, то здесь появляется деревце с цветами 

Жасмина. Чубышник, называют его в народе. 

Это дерево слепой женской любви, позволяющей мужчинам 

жить в раю. 
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25. ЯСМИН 

 «Яраткан иреңнең каберенә ясмин куагы утырт һәм аның 

урыны җәннәттә булы», – ди, татар халык мәкале. Ә беләсезме, ни 

өчен алай диләр? 

Бу бик күптәннән булган хәл. Бик күптәннән, хәтта инде 

барысы да бу хакта онытканнар. Аллаһы Тәгалә Чубышның гомерен 

күптән алыр иде, әгәр дә ул бөтен Болгар илендә иң гүзәл хатын-кыз 

– кул остасы Ясмин мәхәббәтенә лаек булмаса, чөнки ул акыл белән 

дә, игелеклелеге һәм матурлыгы белән дә аерылып тормаган.  

Таңның ал нурлары ап-ак йөзенә алсулык өстәп аз гына 

кагылуга, җитез хуҗабикә йокыдан торып камыр куя, мал-туарны 

карый. Бакчадагы эшләрне эшли. Балаларын һәм ирен ашата. Тәрәзә 

каршысына утырып тукый, эрли һәм чигә.  

Барлык туганнарын сыендыра, күңелле җырын суза, юлчыга 

юл күрсәтә, юлына күмәчен бирә.  

Аның кул эшләренә сокланып туймаганнар. Хәтта дәүләт 

башлыгынан да заказлар килгән!  

Йорт ныгытып төзелгән. Көтүлекләре, гаиләнең байлыгы 

артканнан арткан.  

Чубышны ихтирам иткәннәр. Алтын белән чигелгән киемен 

киеп алып, ялтыравык тук аргамагына менеп утырса, халык аңа 

ханга карагандай сокланып карый икән.  

Ә Ясмин туганнарын күрергә барасы булса, Чубыш аңа биш 

сум акча һәм бүләккә бер уч сохари бирә икән.  

– Рәхмәт, кадерлем, Аллаһ сине сакласын, – дип ризалыгын 

белдерә, карусыз хатын, – барысын да син кушканча эшләрмен. 

Ә үзе иренең туганнары өчен салам астына кыйммәтле тукыма 

кисәкләре һәм яңа гына ясалган корт белән кайнар пәрәмәчләр яшерә 

икән… 

 – Бу сезгә Чубышның күчтәнәче, – дип күчтәнәчләрен 

туганнарына тапшыра.  

Бу хакта Чубыш белмәгән. Белсә, комсызлыгыннан үләр иде.  

– Бар, әнигә сарык йоны илтеп кайт, кышкылыкка үзенә ни 

булса да бәйләсен.  
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– Син ни әйтәсең, шулай булыр, – дип аның белән килешә икән 

Ясмин. Ләкин төн йокламый, ашамый-эчми, йонны тарап эрли. Таң 

атканчы, Чубыш йоклаган чакта, я оекбаш, я шәл бәйли, яисә 

жилетка алтын бизәкләр чигә. Күршеләренә дә кечкенә генә булса да 

бүләкләр әзерли икән.  

Аңа җавап итеп, кешеләр дә бу гаиләгә игелекле булганнар. 

Кемдер яңа дага, кемдер бал, ә кемнәрдер бозау китереп биргән.  

Тынычлык та, хөрмәт тә барысы да гаиләгә. Алардан күреп 

авыл белән авыл дуслашкан. Менә нинди яхшы! 

Аларның тормышлары шулай узган. Балалары да шулай итеп 

аякка басканнар. Оныклары да, оныкчыклары да.  

Чубыш картая башлаган. Өйдәгеләргә йортны, атны, барлык 

сарыкларны сатарга, ә акчасына кыйммәтле таш алып, бөтен Болгар 

илендәге иң яхшы осталарны чакыртып, күк җәннәтенә кадәрле 

гаҗәеп баскыч төзергә кушкан.  

Карышуны белми торган Ясмин ризалашкан.   

Осталар озак эшләгәннәр. Нәкъ вакытына өлгерткәннәр. 

Беркөнне Чубыш үлеп киткән һәм аның артыннан ук Ясмин дә 

үлгән. Аларның икесен бергә җирләгәннәр.  

Чубышның каберенә биек ак таштан һәйкәл, ә аның 

хатынының каберенә гади генә агач тактага исемен язып куйганнар. 

Күк бушап калган, болытлар гына җир белән күк арасын 

каплап алганнар. Чубышның җаны ак таш баскыч буйлап җәннәткә 

күтәрелгән. Аның алдында тормыш китабының битләре ачылган. 

Чубыш гомер итү дәверендә җанының  ахирәткә ниләр әзерләгәнен 

күргән. Чубышка бик нык оят булган. Ул үзе җәннәттә булып та, 

хатыны янәшәсендә булмадан оялып, ярлыкау сорап, Аллаһының 

аягына егылган.  

Аллаһының кодрәте киң һәм ул Чубышның күз яшьләре 

хатынының каберенә тамып төшүенә рөхсәт биргән.  

Кабер өстендәге такта шул мизгелдә ук тамыр җибәргән һәм 

тамырлар буйлап Чубышның хатынының җаны күтәрелгән. Җаны 

күкләрне, Аллаһыны һәм янәшәдәге ирен күреп, шатлыгыннан ап-ак 

чәчәккә күмелгән.  
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Ул вакыттан бирле бик күп вакытлар узган, кабер ташлары 

җимерелеп, тузанга әйләнгән.  

Ә җир өстендә әле тегендә, әле монда ясмин чәчәкләренә 

төренгән куаклар үсеп чыга икән. Аларны халыкта чубышник дип 

атыйлар.  

Бу агач – ирләргә җир җәннәтендә яшәргә рөхсәт итүче хатын-

кызларның сукыр мәхәббәт билгесе ди. 

 

26. ДОЧЬ КРЫЛАТОГО КОНЯ 

За мягкими дубравами и высокими холмами на шелковой 

траве пас Аватар табун своего хозяина Гора. 

Не везло Аватару. Не хотели кони спариваться. А ведь оплатой 

за его работу должен был быть первый жеребенок этого лета. 

Сел пастух на траву, с укором взглянул на небо, да и рубанул с 

досадой ребром ладони о камень так, что тот раскололся надвое. 

Дрожь каменная прошла по земле. Затряслись холмы. Вздыбились 

реки. А небо заволокло пылью. Заржали от страха лошади все разом. 

И услышал их Огненный Конь. 

Мигом спустился он со своих солнечных пастбищ, выбрал себе 

самую-самую из всех кобыл и давай ее топтать. 

К вечеру улетел крылатый конь. А кобыла начала полнеть. 

Очень бережно ухаживал за ней Аватар. Кормил лучшей и сочной 

травою. Укрывал на ночь овечьими рогожками. А как пришел срок, 

родила она дочку. Да не простую – крылатую. 

Кобылка Ахал-Теке росла веселой и резвой. Она получилась 

необыкновенной солнечной масти – совершенство всех оттенков 

желтого, оранжевого, белого, палевого. И были у нее чудесные 

пушистые ресницы и искристые лучистые глаза. 

Полюбил ее Аватар больше всех других лошадей. 

Но подошло время возвращать табун Гору. Пригнал Аватар 

лошадей вместе с Ахал-Теке. 

Не захотел хозяин рассчитываться с пастухом, когда увидел 

крылатого жеребеночка и прогнал Аватара прочь. 

Но в тот же день взмахнула крыльями Ахал-Теке и вернулась к 

пастуху. 
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Слуги тут же нашли и вернули беглянку. Мало того, они 

подрезали ей крылья.  

Не раз и не два убегала кобылка к Аватару. И каждый раз 

крылья ей подрезали все короче и короче, пока не отрубили совсем, а 

Аватара прилюдно казнили на городской площади за конекрадство. 

С тех пор скучала Ахал-теке так, что не подпускала к себе ни 

одного наездника. Эта порода лошадей до сих пор считается самой 

гордой и верной. И говорят, нет-нет, да и рождается в Татарии среди 

ахал-текинцев крылатый жеребенок.  

 

26. КАНАТЛЫ АТНЫҢ КЫЗЫ 

Куе имәнлек һәм биек калкулык артында, ефәк үләнле 

болында Аватар Тау хуҗасының көтүен көткән.   

Аватар эштән уңмаган. Атлар парлашырга теләмәгәннәр. Ә бит 

аның эше өчен беренче җәйге колын белән түләргә тиеш булганнар.   

Көтүче җиргә утырган да шелтәле карашын күккә төбәгән һәм 

ачуыннан уч кырые белән ташка китереп суккан, таш икегә ярылган. 

Ташның дерелдәве җир буйлап таралган. Калкулыклар тетрәгән, 

елгалар ярларыннан күтәрелгән. Ә күкне тузан каплап алган. Атлар 

куркуларыннан барысы бергә кешнәп җибәргәннәр. Һәм аларның 

тавышын Утлы ат ишеткән.  

Ул бер мизгелдә кояшлы җәйләвеннән төшкән дә иң яхшы 

бияне сайлаган.  

Канатлы ат кич белән очып киткән. Ә бия тазарырга тотынган. 

Аватар аны бик яхшылап караган. Иң яхшы һәм сусыл үлән белән 

сыйлаган. Төнгелеккә өстенә сарык йоныннан тукылган чыпта япкан. 

Ә вакыты җиткәч, бия колынлаган. Колыны гади генә түгел – ә 

канатлы икән.  

Ахал-Теке шук һәм җитез булып үскән. Ул искиткеч гүзәл: 

кояштай – сары, җирән, ак, тонык соры төсләрнең камиллегенә ия 

булган. Һәм ул гаҗәеп куе йомшак керфекләре һәм очкынланып 

торган нурлы күзләре белән сокландырган.  

Аватар аны барлык атларга караганда да ныграк яраткан.  
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Менә Тау хуҗасына көтүне кайтарып бирү вакыты да килеп җиткән. 

Аватар атлар белән бергә Ахал-Текене дә куып алып кайткан. 

Хуҗа көтүчегә хакын түләргә теләмәгән, канатлы атны күрүгә, 

Аватарны куып җибәргән.  

Ахал-Теке шул көнне ук канатларын кагып көтүче янына очып 

кайткан.  

Ялчылар качкынны табып кире кайтарганнар. Ул гына аз 

булган, аның канатларын да кискәннәр.  

Колын Аватар янына бер-ике генә мәртәбә дә качмаган. 

Качкан саен аның канатын кыскартыбрак, бөтенләй кыскарып 

беткәнче кискәннәр, ә Аватарны ат карагы итеп, мәйданда халык 

алдында җәзалап үтергәннәр.  

Ахал-теке аны бик юксынган, үзенең янына башка бер генә 

җайдакны да якын җибәрмәгән. Бу токым атлар бүгенгәчә иң горур 

һәм тугры токымлы атлардан саналалар. Татарстанда да, юк-юкта, 

ахал-теки токымлы атлардан канатлы колыннар туа, ди.  

 

27. СЕРЕБРЯНЫЕ ВРАТА 

Жили люди на земле, поживали беспечно, как вдруг ни с того, 

ни с сего на полсвета белого выросла стена. Вышел на землю враг из 

серебряных врот. Пошли старики убеждать врага, чтобы не трогал 

их. Да в плен попали. 

Пошли мужики стариков выручать, заточили стрелы. Но не 

тут-то было – враг силен и жесток, быстро поверг всех в 

беспросветное рабство. 

Собрались тогда оставшиеся мальчики. Нарядились в 

кольчуги. Заострили копья и ринулись в бой, но и они не смогли дать 

отпор. И они за вратами исчезли. 

Собрались бабы у большого костра, стали думу-думать, как 

землю от лютой беды спасать. Высоки серебряные врата. Да широка 

стена. Ни пешему, ни коннику, җенщине и подавно ни перелезть, ни 

обойти ее никак не получится. 

 – Дорога идет через лес и у гор сворачивает, – молвила самая 

древняя мать. Ведающая мать Ведь-ма. – Собирайте обоз, старухи. С 

копьями, стрелами, булатными мечами. Нельзя обойти стену, но 
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можно объехать. Выедем на подмогу со стороны гор, получат 

оружие наши мужики, легче им станет с ворогом биться. А пропадем 

мы, так нас не жаль. Пожили как могли на этом свете, и ладно. 

Собрали обоз самые старые бабы ведьмы, ведающие матери. 

Повели по дороге лошадей да быков. Повозки от груза ломятся. 

Отворились тут Серебряные врата. Захватили враги обоз. К 

мужикам старух еще в полон увели.  

Долго горевали оставшиеся бабы. Да слезами горю не 

поможешь. Вновь собрались они вокруг костра. Вновь стали думу-

думать. 

– Река! – воскликнула тут Веста, та, которой весть о 

замужестве давно пришла, да пропал милый друг за серебряными 

вратами, как и у других. – Ра-река течет вкруг врат! На лодках 

можно их обогнуть. Передать нашим милым друзьям то, что 

необходимо для победы!  

Снарядили молодые, замужние бабы лодки. Поплыли мужиков 

из беды выручать. 

Да не тут-то было. Коварно разверзлась стена. Вышел на 

землю враг из серебряных врат. Захватил лодки и баб захватил. 

Что делать? 

Остались на земле лишь самые малые девочки, куда им до 

Вест, побывавших в замужестве, куда им до Ведьм, знающих все! 

Куда им до мудрых дедов, сильных мужиков и отважных мальчиков! 

Ни вести от суженых им еще не было, ни опыта жизни земной, ни 

знания этой жизни. 

Собрались вкруг костра они. Плачут. 

Молвила тут самая младшая из всех Не-Веста и горячо 

воскликнула: 

 – Хватит горевать! Грусть-печать из пустого в порожнее 

переливать! Знаю я, что надо делать. Вот только сможем ли? 

 – Сможем! Сможем! Мы все сможем! Кроме нас никому! – 

ответили подруги. 

Тогда слушайте. Должны мы корабль построить. Большой-

большой, больше лодок всех вместе взятых, шире всех повозок и 



 98 

телег! Чтобы весь нас род на нем уместиться мог. Не простой этот 

корабль будет. Волшебный. Который летать умеет. 

 – А как же строить мы его будем? Ведь мы не умеем, как 

надо, возразили другие не-весты.  

 – Не умеем, как надо, значит получиться так, как не было 

никогда. В мечтах мы его строить будем. И врагов победим во сне! 

Только так одолеть их и сможем. 

 – А о чем же мечтать? – спросили девушки, – ведь мы жизни 

не знаем! 

 – О самом прекрасном. О цветах. О пшенице. О пашне. О 

птицах. О звере. О рыбах. О траве. О бабе.  О деде. О маме. О папе. 

О сыне. О дочке. О солнце. О небе. О земле и ветре. О мире. О 

любви. О счастье. Закройте глаза. И представьте все разом этот 

корабль. И всё у нас получиться. 

Не спали в эту ночь не-весты. Сели спиралями у костра. 

Взялись за руки. И давай мечтать. И сознание девочек было стал 

мощным и столь прекрасным в своем отчаянии, что появился над 

землею огромный крылатый корабль, точно белый лебедь, 

украшенный самыми благоуханными цветами непорочных не-вест. 

За веслами того корабля сидели любовь и счастье. В высоких 

шелковых парусах – трепетали весенние ветры. Вместо штурвала – 

блистательное солнце! Вместо пушек – смелые веселые звезды! А на 

полубе – все радостно смеющиеся дети земли.  

 – Вперед – скомандовала Не-Веста, – постоим за наших отцов 

и дедов, баб и матерей, за наших братьев и за нашу Землю! 

И ринулся рожденной галактикой мощный непреодолимый 

энергетический сгусток – этот прекрасный коллективный сон в 

разрозненные сны врагов за Серебряными вратами, которые мечтали 

лишь о власти, деньгах и славе. И враги под ничтожеством своих 

снов, превратились в серый дым. Точна разъеденная серной 

кислотою рухнула стена. Выбежали, освобожденные из плена 

жители земли.  

Обняли не-вест весты и ведьмы, старики и мужики, и братья. 

Растаял в воздухе корабль. А серебряные врата превратились в эту 

сказку. Но ты помни о ней. 
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27. КӨМЕШ КАПКАЛАР 

Кешеләр җирдә бер кайгысыз, гамьсез генә яшәгән чакта, 

кинәт кенә ярты дөньяның яктылыгын каплап, стена күтәрелгән. 

Көмеш капкадан җир өстенә дошман явы калыккан. Картлар 

дошманнарны кире борып булмасмы дип, аларга каршы чыкканнар. 

Ләкин тоткынлыкка эләккәннәр.  

Ирләр, укларын очлап, картларны коткарыр өчен киткәннәр. 

Ләкин көчле һәм явыз дошман бик тиз арада аларны да коллыкка 

төшергән.  

Инде калган малайлар җыелганнар. Көбә кием кигәннәр. Очлы 

сөңгеләрен тотып, сугыш кырына ташланганнар, ләкин алар да 

дошманны кире бора алмаганнар. Алар да капка артында юкка 

чыкканнар.  

Хатын-кызлар зур учак янына җыелганнар да, ничек итеп 

җирне явыз дошманнан коткарырга дигән тирән уйга чумганнар. 

Көмеш капкалар биек. Стена да киң. Җәяүле дә, атлы да һәм бигрәк 

тә хатын-кызлар үрмәләп менеп аркылы чыгарлык та, урап та 

үтәрлек түгел икән.  

 – Юл урман буйлап бара да, тауга борыла, – дип әйткән, күпне 

белүче, алдан күрүче иң карт ана. – Карчыклар, обоз җыйнагыз! 

Сөңгеләр, уклар, алмаз кылычлар салыгыз. Стенаны җәяүләп үтә 

алмасак, ат белән урап үтәргә була. Тау ягыннан ярдәмгә килсәк, 

ирләребез кораллы, аларга дошман белән сугышырга җиңелрәк 

булачак. Ә без харап булсак та, кызганыч түгел. Яшәсен яшәдек, 

ашасын ашадык, булды. 

Күпне күргән иң карт карчыклар, алдан күрүче аналар олауны 

җыйганнар. Юл буйлап атлар һәм үгезләрне куып киткәннәр. 

Арбалары йөкнең авырлыгыннан сыгылып тора икән. 

Шул чагында Көмеш капкалар ачылып киткән. Дошманнар 

обозны кулга төшергәннәр. Карчыкларны да ирләре янына алып 

кереп киткәннәр.  

Калган хатын-кызлар озак кайгырышканнар. Әмма күз 

яшьләре белән кайгыны җиңеп булмый. Кабат учак янына 

җыелганнар. Кабат уйга чумганнар.  
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– Елга! – дип кычкырып җибәргән, әле яңарак кына кияүгә 

чыккан, тик яшь ире башкаларныкы белән бергә көмеш капка артына 

кереп югалган Веста. – Елга капка тирәсендә ага! Көймә белән урап 

узарга була. Безнең сөекле ирләребезгә җиңү өчен кирәк булган 

әйберләрне тапшырырга мөмкин!  

Көймәләргә кирәк-яракларны салып әзерләнгәч, яшь кызлар, 

яшь хатыннар ирләрне коткарыр өчен су буйлап юлга кузгалганнар.  

Ләкин барып чыкмаган. Мәкерле стена икегә ярылган. Көмеш 

капкалардан җиргә дошман килеп чыккан да көймәләрне дә, хатын-

кызларны да кулга төшергәннәр.  

Нәрсә эшләргә? 

Җирдә инде кечкенә кызлар гына калган, кая инде аларга 

кияүдә булган Вестага, бар нәрсәне алдан күрә торган тәҗрибәле 

хатыннарга җитәргә! Кая инде зирәк картлар, көчле ирләр, кыю 

малайлар кебек булырга! Әле ярәшкән егетләре дә, тәҗрибәләре дә 

юк, тормышны да аңламыйлар.  

Учак янына җыелганнар да елыйлар гына.  

Шунда барысына караганда да кечерәк яшьтәге Яшь Кыз 

кычкырып әйтеп куйды: 

 – Җитте, кайгырышмыйк! Боегып, юкны-бушка аударып, елап  

утырудан мәгънә юк! Мин нәрсә эшләргә кирәк икәнен беләм. Эшли 

алырбыз микән? 

 – Эшлибез! Эшлибез! Без булдырабыз! Бездән башка кем 

эшләсен! – дип җавап биргәннәр дус кызлары. 

 – Алайса тыңлагыз. Без кораб төзергә тиеш. Бик зурны, бөтен 

көймәләрне бергә кушканнан да зурракны, бөтен олауларны бергә 

кушканнан да киңрәкне! Анда безнең бөтен кавемебез сыешлы 

булсын. Бу гади генә кораб кына түгел, ә тылсымлы кораб булачак. 

Ул оча торган кораб.  

 – Ә без аны ничек төзибез? Без бит аны ничек төзергә икәнен 

белмибез, – диешкәннәр башка кызлар.  

 – Ничек төзергә икәнен белмәсәк, моңарчы беркем дә 

төземәгәнчә итеп ясарбыз. Без аны хыялда төзербез. Һәм 

дошманнарны төшебездә җиңәрбез. Без аларны бары тик шулай гына 

җиңә алачакбыз.  
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 – Ә ни хакында хыялланырга соң? – дип сораганнар кызлар, – 

без бит әле тормышның ни икәнен дә белмибез! 

 – Гүзәллек турында. Чәчәкләр турында. Икмәк турында. 

Сөргән җир турында. Кошлар турында. Җәнлекләр турында. 

Балыклар турында. Үләннәр турында. Әбиләр турында. Бабайлар 

турында. Әниләр турында. Әтиләр турында. Уллар турында. Кызлар 

турында. Аяз күк турында. Туган җир турында. Назлы җилләр 

турында. Тынычлык турында. Мәхәббәт турында. Бәхет турында. 

Күзләрегезне йомыгыз да, бу корабльне күз алдына китерегез! Һәм 

безнең хыялларыбыз тормышка ашачак.  

Бу төнне кызлар күз дә йоммаганнар. Кулга-кул тотынышып, 

учак тирәли тезелешеп утырганнар да хыял дөньясына чумганнар. 

Кызларның аңында туган тәвәкәллек тулы хыялларның көче 

шулкадәр гүзәл булган, җир өстендә бик зур  аккоштай ап-ак 

канатлы кораб барлыкка килгән. Ул гөнаһсыз яшь кызларның нәфис 

куллары су сибеп үстергән, җир өстенә иң тәмле хуш исләр таратучы 

чәчәкләр белән бизәлгән.  

Бу корабның ишкәкләре мәхәббәт һәм бәхет кулында. Биек 

ефәк җилкәннәрне язгы җилләр җилфердәтә. Штурвал урынына – ал 

кояш! Пушкалар урынына – кыю, шаян йолдызлар! Ә палубада – 

бөтен җир йөзеннән җыелган, шатлыктан көлүче балалар.  

 – Алга – дип боерык биргән Яшь Кыз – әтиләр һәм 

бабайларны, әниләр һәм әбиләрне, ир туганнарыбызны, туган 

Җиребезне яклар өчен изге көрәшкә!  

Һәм галактика тудырган, бернинди көч алдында да 

җиңелмәслек энергетикага ия булган бердәм, гүзәл төш, Көмеш 

капкалар артындагы, бары тик власть, акча һәм дан турында гына 

уйлаучы дошманнарның таркау төшләренә бәреп кергәннәр. Һәм 

дошман үзенең чиктән тыш кечкенә хыяллардан корылган 

төшләренә уралып, соры төтенгә әверелгән. Ә киң стена күкерт 

кислотасы  яңгырына эләккәндәй, җимерелеп төшкән. Тоткынлыктан 

котылган барлык җир кешеләре йөгерешеп чыкканнар.  

Яшь кызларны – коткаручыларын хатын-кызлар да, карчыклар 

да, картлар да, ирләр дә, малайлар да кочып алганнар. Шулчак кораб 



 102 

күз алдында эреп юкка чыккан. Ә Көмеш капкалар шушы әкияткә 

әйләнгән. Ләкин син бу әкиятне һәрвакыт хәтереңдә сакла!  

 

28. ГРУШИ 

Был у Гульзады сад необыкновенный. Как вскинется по весне 

яблоневым да вишневым цветом – не унять душе радости!  

Гульзада хозяюшка что только из фруктов не приготовит: и 

яблочный пирог. И вишневое повидло. И компотов наварит. И рос в 

том саду чудесный куст вечноцветущей груши. Розовыми цветами 

радовал он всех и зимой и летом. 

Двух дочерей Гульзада давно замуж отдала. А вот сын Эмиль 

никак себе пары найти не мог, чтоб такая же, как матушка. 

Но пришел срок. Груша цветущая плоды дала. Целых пять 

штук! Бережно растила их матушка. Наливались они ото дня в день 

соками земли и светом солнца. Вот-вот срывать пора. 

«Две груши, – думает мать, – для дочерей, одна Эмилю, одна 

мне. А пятая кому?» 

Не знала Гульзада, что понравилась сыну девушка Неля из 

соседнего селения.  

Спросил он разрешения у матери, и та согласилась пригласить 

невесту к обеду на смотрины. 

Вот и стол ломится всевозможными блюдами. Одно другого 

вкусней.  

Но что же еще поставить, чтобы удивить редкую гостью? 

И решила матушка груши, созревшие в первый раз на ее 

чудесном кусте, подать к обеду. 

Зашли молодые. К столу их матушка усадила. Стали разговоры 

вести. Всем нравится молодая невестка Гульзаде. И красива. И 

стройна. И рукодельница. 

– Грушу попробуй, дорогая, – предложила хозяйка, – растет у 

меня в саду чудесный куст. Всегда он только цвел. И в первый раз 

плоды дал. Решил нас всех порадовать. 

Взяла Неля грушу. А сок то из нее, сок то так и бежит, та и 

струится. Сладость-то какая! Аромат! Весна! 
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За разговором ко второй груше рука девушки потянулась незаметно. 

Эмиль подумал: «Ну ладно, пусть и мою грушу съест 

любимая! Для нее не жалко». 

Но груши оказались столь вкусны, что невольно съела девушка 

еще две. 

И осталась на подносе последняя пятая груша. 

«Ничего», – думает матушка. 

«Ничего», – думает Эмиль. 

«Мы, как уйдет Нелли, поделим пятую грушу на четыре части. 

И попробуем ее на вкус». 

А разговор все идет. Закуски на столе тают.  

 – Заходите еще, – приглашает Гульзада девушку, когда 

молодые встают из-за стола и собираются уходить. 

 – Спасибо, матушка, все было очень вкусно, особенно 

фрукты! – с этими словами девушка взяла последнюю грушу и 

откусила кусочек с благодарной улыбкой. 

Проводил Эмиль Нелли до калитки. Возвращается к матушке. 

А она уже в саду. 

– Гляди, – говорит! А на нашем кусте то, новые груши 

выросли! 

Сын с грустной надеждой посмотрел на мать. Он ждал, что 

скажет она о его избраннице. И мудрая Гульзада сказала: 

 – Не приводи больше эту девушку в наш дом. Никогда. Она 

будет плохой матерью для твоих детей. 

 

28. ГРУШАЛАР 

Гөлзадәнең гадәттән тыш бакчасы булган. Язын алмагачлар, 

чияләр ак чәчәккә төренгәч, күңелдәге шатлыкны тыеп торып 

булмый икән!  

Гөлзадә уңган хуҗабикә җиләк-җимештән ниләр генә 

әзерләми: алма пирогы да пешерә, чия повидлосы да, җимеш суы да 

кайната икән. Бу бакчада ел әйләнәсе чәчәк ата торган груша куагы 

да үскән. Ал төстәге чәчәкләре белән ул кышын да, җәен дә 

барысының да күңелен шатландырган.  
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Гөлзадә ике кызын да күптән кияүгә биргән. Ә менә улы 

Эмиль әнисе кебек уңган, аңа охшаган пар таба алмый икән.  

Менә бер вакыт җиткән. Шау чәчәктәге груша җимеш биргән. 

Биш данә! Әнисе аны саклап кына үстергән. Алар җир суты һәм 

кояш нуры белән туенып, көннән-көн ныграк өлгергәннәр. Менә-

менә өзәр вакыт җитә икән.  

«Ике груша, – кызларыма, – берсе улым Эмильгә, берсе миңа, 

– дип уйлый ана. Ә бишенчесе кемгә?» 

Гөлзадә, улының күрше авыл кызы Наиләне ошатып йөргәнен 

белмәгән әле. 

Улы әнисеннән рөхсәт сорап, аның ризалыгын алып, кызны 

күрсәтергә төшке ашка чакырырга булган.  

Өстәл өсте төрле сый-нигъмәт белән тулган. Берсеннән-берсе 

тәмле икән.  

Беренче мәртәбә килгән сирәк кунакны шаккатырырлык ни 

генә куярга соң тагын? 

Һәм әни кеше беренче мәртәбә гаҗәеп куакта өлгергән 

грушаны, төшке ашка куярга була.  

Яшьләр өйгә кергәннәр. Әнисе аларны өстәл янына утырткан. 

Сөйләшә башлаганнар. Яшь кәләш барысына да ошаган. Үзе чибәр, 

үзе каендай зифа буйлы., үзенең кулы алтын. 

 – Грушасыннан да авыз ит, кадерлем, – дигән хуҗабикә, – 

минем бакчада искитәрлек куак үсә. Ул гел чәчәк кенә ата иде. 

Беренче мәртәбә быел җимеш бирде. Безне сөендерергә булды.  

Наилә грушаны алды. Ә ул шундый сусыл, согы агып тора. 

Татлы да инде. Ә исе! Әйтерсең лә, кабат яз килгән! 

Сөйләшә-сөйләшә кызның кулы икенче грушага да үрелгән.  

Эмиль уйлаган: «Ярар инде, сөеклем минем грушаны да 

ашасын! Аның өчен кызганыч түгел». 

Ләкин грушалар шундый тәмле икән, кыз тагын икене ашаган  

Подноста соңгы бишенче груша калган.  

«Ярар сана», – дип уйлаган әни кеше. 

«Ярар инде», – дип уйлаган Эмиль. 

«Без, Наилә киткәч, бишенче грушаны дүрткә бүлербез. Һәм 

тәмен татып карарбыз». 
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Ә сөйләшү һаман дәвам итә. Өстәлдәге ризыклар да күз 

алдында юкка чыга бара.  

 – Тагын килегез, – дип дәшкән Гөлзадә, яшьләр өстәл 

арасыннан торып китәргә җыена башлагач. 

– Рәхмәт, әни, барысы да тәмле булды, бигрәк тә җимешләр! – 

Шушы сүзләр белән кыз соңгы грушаны да кулына алып, ягымлы 

елмаеп тешләп тә алган.  

Эмиль Наиләне капкага кадәр озаткан. Әнисе янына борылып 

кергән. Ә ул инде бакчада йөри икән. 

 – Күрче, – дигән – ә безнең куакта яңа грушалар үскән! 

Улы кыенсынып кына, өмет белән әнисенә караган. Әнисе 

аның сайлаган кызы турында ни әйтер икән дип көткән. Ә зирәк 

Гөлзадә улына: 

– Бу кызны башка беркайчан да безнең өйгә алып кермә. Ул 

балаларыңа начар әни булачак, – дигән.  

29. ДВА ЛЕНТЯЯ 

Два брата были похожи и непохожи. Оба ленивые-ленивые. 

Только старший лень свою не хотел показывать. Делал вид, что 

работящий. С утра просыпался, морщился и шёл на работу. А 

младший ложился под дерево и мечтал: 

– Вот шёл бы я по полю, нашёл сундук с деньгами! Купил бы 

сестре старшей дом, младшей сад, родителям землю, брату бы 

половину денег отдал…Так продолжалось месяцы и годы. В поте 

лица ленивый старший брат заработал денег на дом старшей сестре, 

на сад младшей, купил землю родителям. А ленивый младший всё 

лежал под деревом и мечтал. И вот однажды старшему повезло. 

Копался он по обыкновению в огороде и нашёл сундук с деньгами. 

Тут же прибежал к нему младший и говорит: 

– Если бы я нашёл сундук с деньгами, я бы тебе половину 

отдал! 

 – А я не дам! 

 – Почему? 

 – Потому что ты ленивый! 
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29. ИКЕ ЯЛКАУ 

Ике ир туган бер-берсенә охшаганнар да, охшамаганнар да. 

Икесе дә ялкауның да ялкавы икән. Ләкин зурысы ялкаулыгын бик 

күрсәтергә теләмәгән. Иртән уянган, йөзен чытып булса да, эшкә 

барган. Ә кечесе агач күләгәсенә ята да хыяллана икән:  

 – Кырга барсам, акча белән тулы сандык табар идем! Зур 

апама өй, кечесенә бакча, әти-әнигә җир сатып алыр, ә абыема ярты 

акчамны бирер идем...  

Шулай итеп айлар, еллар узган. Өлкән ялкау туган тирен түгеп 

акча эшләгән, зур кыз туганына өй, кечесенә бакча, әти-әнисенә җир 

алып биргән. Ә кече ялкау туган һаман да агач күләгәсендә ятып 

хыяллана икән.  

Һәм шулай бервакыт өлкән туганга бәхет елмая. Ул бакчада 

казынганда акча тулы сандык таба. Шул минутта ук кече туган аның 

янына йөгереп килә дә әйтә икән: 

 – Мин акчалы сандык тапкан булсам, сиңа яртысын бирер 

идем! 

 – Ә мин бирмим! 

 – Ни өчен? 

 – Чөнки син ялкау! 

 

30. СТАРШИЙ БРАТ И МЛАДШИЙ БРАТ 

Развернула гулянье большая свадьба. Много пришло 

именитых гостей. И среди них попался один плутишка мошенник. 

Захотелось ему с начальником своего начальника, своего 

начальника, своего начальника быть на короткой ноге. Надул плут 

щёки, показался и всем и себе важным преважным. 

И, чтобы не сказал начальник, похлопывал его плут по плечу и 

говорил: 

– Да-да, мой младший брат! 

За разговорами начальник стал трезветь, и когда плут снова 

похлопал его по плечу и сказал: 

– Да, да, мой младший брат! – рассвирепел и крикнул в ответ: 

 – Никогда больше не называй меня «Мой младший брат!» 
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Испугался плутишка, что его ничтожество раскрыли, но не 

растерялся и ответил: 

– Да, да, мой старший брат! 

 

30. ӨЛКӘН ТУГАН ҺӘМ КЕЧЕ ТУГАН 

Зур туй күмәк күңел ачуга әйләнгән. Күп кенә олы кунаклар да 

килгән. Алар арасына бер хәйләкәр алдакчы да килеп кергән. Аның 

үзенең җитәкчесенең җитәкчесенең җитәкчесе белән яхшы әшнә 

буласы килгән. Алдакчы яңакларын кабарткан, башкаларга һәм үзенә 

дә зур дәрәҗәле булып тоелган.  

Һәм, җитәкче нәрсә генә әйтсә дә, алдакчы аны аркасыннан 

кагып, аны хуплаган була икән: 

– Әйе-әйе, минем кече туганым! 

Сөйләшү барышында җитәкче айный башлаган һәм алдакчы 

кабат аның аркасыннан кагып, 

– Әйе, әйе, минем кече туганым! – диюгә, ярсыган һәм 

кычкырып җибәргән: 

 – Мине беркайчан да «Минем кече туганым!» дип атама. 

Алдакчы үзенең вак җанлы икәнлеген фаш итүләреннән коты 

очкан, ләкин югалып калмаган: 

– Әйе, әйе, минем өлкән туганым! – дип җавап биргән. 

 

31. ЛЮБОВЬ 

Лишь только первые теплые лучи коснулись мерзлой земли, 

она ожила и вздохнула. Зелеными сорняками полезла из Земли во 

все стороны бесшабашная Любовь. 

Пришел дед на свой огород, всю Любовь повыдергал. Нечего 

баловаться! Пусть лучше вырастет что-нибудь полезное. И посадил 

картошку, капусту, морковку и другие овощи. 

Каждый день дед приходил на огород и терпеливо полол 

щедрую на Любовь Землю. Земля же растила своих родных детей 

гораздо прилежнее, а инородные, насаженные насильно кочаны 

кормила скуповато. 

Однажды дед занемог. Он так долго не вставал с постели, что 

уже не помнил, какой это был месяц, какой день, и даже, какой час. 
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Он боялся, что уже не поднимется. Да только поднял его с постели 

тончайший аромат. Вышел дед на огород. И не узнал свои грядки. 

На теплом летнем ветру колыхалась Любовь Земли алыми 

маками, разлеталась снежинками одуванчиков, румянилась Иван-

чаем. 

Вздохнул глубоко дед, и вместо того чтобы рассердиться 

улыбнулся, покоренный такой напористостью: 

– Нашла ж ты меня, окаянная! 

И стал потихонечку Любовь выпалывать, чтоб не разрасталась 

зря.  

 

31. МӘХӘББӘТ 

Бозланып каткан җиргә беренче җылы нурлар тиюгә үк, ул 

терелеп киткән һәм сулыш алып җибәргән. Яшел чүп үләннәре 

ваемсыз Мәхәббәт үсентеләре булып, җирдән төрле якка күтәрелә 

башлаганнар.  

Бабай үзенең бакчасына килеп, бөтен Мәхәббәт үсентеләрен 

йолкып аткан.  

 – Җитте шаяртма! Нинди дә булса файдалырак әйбер үссә 

яхшырак, – дип, бакчасына бәрәңге, кәбестә, кишер һәм башка 

яшелчәләр утырткан.  

Бабай һәркөнне бакчага килгән һәм зур түземлелек белән 

Мәхәббәт үсентеләренә юмарт булган җирнең чүбен утаган. Ә җир 

үзенең балаларын зур тырышлык куеп үстергән, көчләп утыртылган 

күчәннәрне саранрак туендырган.  

Бервакыт бабай авырып киткән. Ул бик озак урыныннан тора 

алмаган, кайсы ай, нинди көн, хәтта, сәгать ничә икәнен дә оныткан. 

Ул бүтән тора алмам инде дип курыккан. Әмма аны яткан урыннан 

нәфис хуш ис тартып торгызган. Бабай бакчага чыккан. Һәм үзенең 

түтәлләрен танымаган. 

Җәйге җылы җилдә Җирнең Мәхәббәт үсентесе булып мәкнең 

ал чәчәкләре тирбәләләр, кар бөртекләре булып тузганаклар оча, 

Иван-чай үләннәре кызаралар икән.  

Бабай тирән итеп сулыш алган да, чүп үләннәренең нык 

торучанлыгына таң калып, ачуланыр урынга елмаеп җибәргән.  
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– Җиңдең бит син мине, мәлгунь! 

Һәм Мәхәббәт үсентеләрен артык күбәеп китмәсен дип, аз-

азлап кына утарга  тотынган.  

 

32. АСЫЛБЕК 

Хотелось рассказать один случай, который передавался в 

Татарии из села в село. 

Однажды на большой и богатый осенний праздник съехалось 

много народу. В такие дни обычно забивали на зиму скот и сдавали 

мясо на завод. Мясо варили много. Мужчины сидели на улице, 

медленно ели и разговаривали. Среди гостей был в тот день здоровяк 

Асылбек. Он всегда отличался особой прожорливостью. А тут на 

спор решил побить все свои прежние рекорды. 

Он ел весь день. И на удивление всего села съел целого 

барана! 

Бедный Асылбек еле поднялся с места. Но долго идти не мог. 

Либо от количества съеденной пищи, либо от выпитого 

горячительного напитка, он упал в лужу под общий хохот 

собравшихся людей. 

Но самое удивительное было не в этом. А в том, что на луже, 

куда упал Асылбек, вскоре образовалась толстая жирная пленка. 

 

32. АСЫЛБӘК 

Минем сезгә Татарстанда авылдан-авылга күчеп сөйләнелә 

торган бер вакыйга хакында сөйләп үтәсем килә.   

Бервакыт көз көне үткәрелә торган зур һәм бай бәйрәмгә бик 

күп халык килгән. Андый көннәрдә гадәттә мал суйганнар һәм ит 

комбинатына тапшырганнар. Итне күп итеп пешергәннәр. Ирләр 

урамда утырып әкрен генә ашаганнар һәм сөйләшкәннәр. Кунаклар 

арасында Асылбәк тә булган. Ул үзенең күп ашавы белән аерылып 

торган. Ә монда элеккеге рекордларны уздыру хакында бәхәс 

кузгалган.  

Ул көн буена ашаган. Һәм, иң гаҗәбе – бер сарыкны ашап 

бетергән! 
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Мескен Асылбәк урыныннан көчкә торган. Ләкин озак бара алмаган. 

Әллә ашаган ризыгының күплегеннән, әллә эчкән утлы эчемлек 

тәэсиреннән, җыелган халыкның көлүе астында күлдәвеккә егылган.  

Ләкин әле иң гаҗәбе ул түгел, ә Асылбәк егылган күлдәвекнең 

өсте калын майлы элпә белән каплануы булган.  
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