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ЛЕМДЕ ВЕЛНЕ

ЫНДЕ ТОШТО ВЛАСТЬ ОГЫЛ

Ямаш ялыште трочын пайрем.
Пайрем ошыгече1 шаршудан уремым туге йытыран 

ӱштын шынденыт, тошкалашат ӧрат. Ужар постом шарен 
пыштымыла коеш.

Уремышке ӱдыр-рвезе-влак шаҥгак модаш погыне
ныт. Пайрем годым эре тыге: кугурак-влак суртан сур
тыштышт мотор унаштым сийлат, а самырык тукым уре
мыш лектеш.

— Сита! Айста ынде «кужу меҥге» дене модына,— 
мане олык пеледыш тай чевер шӱргывылышан, икияш 
воштыр гай лывырге кап-кылан весела ӱдыр. Тиде — 
Паня, ялыште эн мотор, эн ковыра ӱдыр.

У модыш дене модаш тӱҥальыч: рвезе ден ӱдыр-влак 
мужырын-мужырын урем мучко ик «меҥге» деч вес «.меҥ
ге» деке мӧҥгеш-оньыш вараксимла 'вычыматен коштыт.

Тиде модышат кужун ыш шуйно. Чыланат ик вере чу
мыргышт.

— Эше вӱд йоген модын огынал. Модына?
— Вӱд йоген! Вӱд йоген! — кид дене кидым кучен, 

радамын шогальыч.
Панян яндар йӱкшӧ рӱзалтен колтымо оҥгырла йоҥ

галте:
Ший кидшолет, той кидшолет —
Кидем йыжыҥ коклаште. /

Моло ӱдырат ушныш:
Ший шергашет, той шергашет —
Парня йыжыҥ коклаште.

Рвете-влак полшат:
Шоптыр шинчан ик моторжо —
Шӱмем-кылем коклаште.

1 О ш ы г е ч е  —  ик кече ончыч, водын.
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Модшо-влак урем дене ошкыл кӱзышӧ кӱтӱчӧ рвезым 
ужыч.

Рвезын ӱмбалныже — чыпта* мешак дене ургымо ту
выр, кӱр гай шаровар, 'йолыштыжо — тумыштыл пытары
ме ыштыр, йыдал.

Пайремлан моторын чиен шогалше рвезе-ӱдыр-влак 
деч вожылын, кӱтӱчӧ урем гоч вончыш.

- Кости! Кости-и! Тол мемнан деке! — кычкыральыч.
Кечыгут вольык почеш куржталше рвезе ноен гынат, 

тудлан шке кашак коклаште лиймыже шуын колтыш. 
Тыштак, ӱдыр-каче коклаште, Тымапи Йыванын мотор 
ӱдыржӧ Паня шыргыж шога. Кӧ тиде ӱдырлан верч чон
жым ок йӱлате! Кӧн тудын дене пырля модмыжо ок шу!

Кости модшо кашак деке лишеме.
«Кушко тудым? Кӧ тыгай сырве-сорво дене йыгыре 

шогалеш?» — тыгежак ыш ойло гынат, Паня, койышла
нен, кӱтӱчӧ деч ӧрдышкӧ кораҥе.

— Кости, тол, тол! — вес ӱдыр тудым воктекше ӱжӧ.
Рвезын яндар ош шӱргывылышыже тулла чевергыш,

вӱржӧ шолаш пурымыла ырен кайыш.
«Эх, тый, Паня! Ачатше еҥ вӱр дене поен да, йӧра 

чаплын чиен шогалынат»,— модметнмочет, Кости, савыр
нен ончалде, ял мучашке ошкыльо.

Теве олым леведышан пӧртшӧ. Тыште тудым шоҥго 
аваже вуча, ынде ятыр жап кынел кертде кия: паралич 
перен.

— Авием, таче тыланет .пайрем чесым—перемечым— 
конденам,— Кости аваж воктек шинчеш.

Черле ӱдырамашын тӱрвыжӧ лып-лып тарвана, ик 
мут пелештыде, эргыжын шинчашкыже чыл-чыл онча.

— Коч, авием!
Кӱтӱчӧ нурыш кондымо кечывал кочкыш гыч муным 

да монь тамлен огыл, кӱсенышкыже пыштен, эреак 
аважлан конден.

— Теммешкет коч, авий, тыланет тӧрланаш кӱлеш.
— Молан тыге мыланем орланаш пӱрен гын? — ава

же туржалт пытыше шовыч лук дене шем лаке гай шин
чажым ӱштыльӧ.

— Авием, поро авием! Тый поянын пашаштыже таза
лыкетым йомдаренат. Кылмымет, шужымет, нелет, ой
гет— чыла иктыш погынен.

* Ч ы п т а — рогожа.

4



— Ачатымат нунак пуштыч... Налогым тӱлаш «имат 
уке ыле. Пор ивукнам сӱмырышт да ачатым уш шинчыр 
дьгмешкыже кырышт. Йол ӱмбак шогалын ыш керт, вӱ
рым кокыренак колыш. Тый тунам куд ияш улат ыле.

— Авий, ынде кугыжан 'власть огыл,— Кости тыге 
мане да Тошто Торъялыште тунеммыжым шарналтыш. 
(Тудо ачаж колымо деч вара .кеҥежым кӱтӱм кӱтен, те
лым йоча-влак дене пырля школыш куржталын).

Кокымшо классыште тунеммыж годым ик чевер ке
чын Тошто Торъял школышто чыла тунемшым радамын 
шогалтышт. Школ ончылно тул йӱла. Классыште кечыше 
Миклай кугыжан кугу портретшым нумал луктыч.

'«Рвезе-влак! Кугыжам сӱмырал шуымо! Тетла кугы
жа уке! Виян лийже революций!» — туныктышо тунам 
саде портретым, товар дене руэн, тулышко кудалтыш...

I — Ынде тошто жап, кугыжан власть огыл, — Кости
шке ойжым пеҥгыдемдыш. — Совет (власть йорлылан, 
шемер калыклан полша. Тудо мемнан власть.

й: Ф *

Неле ий ыле. Поян-влак киндыштым, шылтен, эллан 
пуэн огытыл, Совет властьлан мучашым вученыт.

Тиде жапыште Торъял кундемышкат продотряд кин
дым погаш толын. Тидым-колын, Ямаш ялыште Тымапи 
Йыван ятыр мешак уржажым агун йымаке шылтыш.

— Аваже, кодшыжым кушко тоена? — пӧртыш толын 
пурымек, сурт оза ватыж дене каҥашен.

— Тый, ачаже, утларак палет. «Нур шинчан, чодыра 
пылышан» манме шомак лачеш ынже тол веле, молыжо 
керек. Ала 'клатешак кодена? Уке тын, садак огыт ӱшане, 
кычалаш тӱҥалыт вет. Ала тидыжым огыт удырыкто.

— Мом ойлыштат? Ушдымо! Теве воктенак, Борҥся- 
ты.ште, Элыксан кумын тошто каванжым шийын наҥ
гаеныт.

— Шем Йӧнжым молан пуштыныт? Колын отыл?
— Клатышкыже нигӧм ынеж пурто улмаш, пычал де

не шоген, маныт. Ик отрядникым клат окнаж гыч лӱен, 
тидланак шкенжымат верешыжак пыштен коденыт, ма
неш.

— Ой, юмо серлаге! Нунын ваштареш шогаш тоштат 
мо? Тугеже, шылташак кӱлеш.
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— Мӧҥгыштӧ тетла опа тойо. Мемнан ялыш толын 
шумышт деч ончыч чодырашке наҥгаем. Агунышто муыт 
гын, чодыраште тӧчымыжӧ кодеш.

— Кушко шылтымым кузе тыге писын пален шуктат?
— Нунылан йорло комитет полша, комбед манмет. 

Колынат?
— Микалын Костист мо?
— Тудо улде мо, самый вуйлатышыжат* тудо, кере

мет! Кажне ялыште шке еҥышт уло. Чара коля кашак! 
Чыла нуно шижтарат.

— Ачаже, ала мемнан агуныш шылтымынамат ужы
ныт?

— Йылметлан кукшо кошарге! Ойлыштат!..
— Микалын Кости, колын отыл мо, кечывалым кӱ

тӱм кӱта, йӱд еда эскерен куржталеш, маныт. Ой, шучко 
рвезе кушкеш!

— Мыйын кинде шылтымем кӧ каласа, тудын вуйжым
ом кодо. Лужге-моге кочкам! /

— Моло иктат ок шижтаре, Коешак веле.
— Продотряд кайымеш чыташ логалеш,— Тымапи 

Йыван пӱйжым шодыр-р пурльо да лопка олымбаке во
лен шинче. — Але мый Костим сукалтен шинчын сӧрва
лем, але тудо мыйын ончылнем пӧрдалаш тӱҥалеш. Ку- 
до-гынат иктыже лийшаш!

— йӧра, ачаже, шукат шинчылтна. Имнетым туарен 
отыл вет? Айда орвашке оптена да, калык тарваныме деч 
ончыч кудал веле.

Но сурт оза эшеат тыпланен ок керт. Кынел шогале.
— Йӧра, ачаже, й ӧр а. Уна, йӱдшат эрта, ӱжара печ

калтеш. Айда... •

Ял мучаште, калыкым тарватен, кӱтӱчын пуч йӱкшӧ 
шергылте. Тунамак ушкал ломыжмо, капка почмо, ӱды
рамаш-влакын вольык поктымо, ала-кӧн тумасыме йӱк- 
йӱан уремым тема.

Пасу ӱмбач 'чылдырий турий чӱчкен-мурен кынелеш 
да, кава помышыш кӱзен, изи шӱвыржым шокташ тӱҥа
леш. Чашкер гыч шӱшпыкын кӱсле кыл гай яндар йӱкшӧ 
тӱшка кайык муро семыш ушна. Уло пӱртӱс ылыжеш.

Нур гоч кӱтӱм поктен наҥгайымыж тодым Кости чо
дыра гыч лекше кычкыме имньым ужо, орваште шинчы
ше Тымапи Йыванымат палыш. Молан тынар эр чоды-
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рашке миен? Пулан? Уке, яра орва неле. Мом-гынат ыш
тен дыр?

Кӱтӱчӧ вольыкым корем лапеш шогалтышат, орва кы
ша дене чодыра кӧргыш пурыш...

Ямаш ялышке продотряд толмеке, Кости ты кастенак 
ком андер ым уж а ш ев а шк е н.

— Жуков,— командир шкенжым палдарен.
«Могай самырык! — Кости, кидым пуышыжла, ӧр

дыж еҥым ӧрын ончен. — Ӧрышыжат эше лекташ тӱҥа
лын огыл».

— Ямашев, комбед вуйлатыше улам.
— Тый комбед вуйлатыше? Мыняр ий тыланет? Лат

кандаше?
— Уке, латкудыт.
Кости деч тудо мыняр жан кӱтӱчылан коштмыжо, ача- 

аваж нерген, ялысе илышым да молымат йодышто.
— Вот, Ямашев йолташ, тый мыланна кугун полшы

шаш улат. Мо шотышто палет дыр? — пеҥгыде кап-кы
лан, самырык командир паша нерген каҥашаш тӱҥале.

Тымапи Йыван ден тудын шольыжын шылтыме кин
дышт нерген Кости чыла ужмо-колмыжым луктын кала
сыш.

— Эше ик паша: каваным шияш еҥ-влакым муаш 
полшашет нерна.

— Тидыжлан йорло-влак кумылын полшат,— вашеш
тыш комбед вуйлатыше.

— Ямашев йолташ, вес ялыште шылтыме кинде нер
генат умылен налаш тыршет гын, сай ыле. у

— Чыла ыштена, ӱшанен кертыда!
Комбед член-влак тиде жапыште, чынак, йӱдымат ма

лен огытыл. Тыге ятыр шылтыме киндым продотряд /го
сударствылан оптем наҥгайыш...

Тидын деч вара-поя н-® л ак комбед вуйлатыше Ямашев 
Костилан лишыл кечыштак ӱчым (пӧртылташ товатле
ныт. Тиде пашам Тымапи Йыван шке ӱмбакше палын...

Ик кечын кӱтӱчӧ, вольыкым лап нерыш волтымеке, 
тон пучшо дене тӱрлӧ муро семым шокталтен шинчен. 
Кенета савырнен ончалешат, ужеш: кугорно гыч кора
ҥын, тудын деке ала-могай еҥ лишемеш. Молан толеш? 
Кӧ тугай? Палыш: Тымапи Йыван. Костин шӱмжӧ осал
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лийшашым шиже..-. Рвезе тунамак кӱтӱм лап вер гыч 
тарватыш. Чоҥгаташке, такырым куралше-влак деке, 
покташ тӱҥале.

Тымапи Йыванат корныжым вашталтыш. Покта. Вет 
тудын кинде шылтымыжым кӱтӱчӧ деч моло, очыни, ик
тат ужын огыл. Тугеже, ӱчым шуктынеже. Кидыштыже — 
вӱраҥ меҥге.

Кӱтӱчӧ, кужу солаж дене рашкалтылын, вольыкым 
чоҥгата велыш писын кӱзыкта. Шеҥгечын вӱраҥше шин
чан сут янлыкла Тымапи Йыван 'покта. Теве коклаштышт 
иктаж лу йолтошкалтыш гына кодо. Рвезе уэш савырнен 
ончалынат ыш шукто — вуйлепышкыже ала-мо толын 
перныш, шинчаштыже волгенче койо.

— Ой!— кӱтӱчӧ кычкырале.
Кидшым 'шаралтен, икмагал лӱҥген шогымыж годым 

вӱраҥ меҥге уэш вуйжо воктен мурен кодо. Чодыра пӧр
даш тӱҥале, капа порволыш, кӱтӱчын йол йымалныже 
мланде йомо...

Кастене такырым курал толшо-влак пасу покшелне 
кийыше вӱр вузык айдемым ужыныт, нунак уш йомда
рыше Костим пасу гыч мӧҥгыжӧ имне ӱмбак пыштен 
конденыт ,.

* * *
Илыш у корно дене ончыко каен.
Кӱтӱчӧ рвезым пеле колымеш кырымыжлан Тымапи 

Йылан ӱп мучашеш гына утлен кодо: тиде осал пашам 
тунам нигӧ ужын огыл...

Ынде Кости сылне каче — шем ӱпан, чевер чуриян, 
пеҥгыде кап-кылан лийын шогалын. Ятыр ий почела ком
бед вуйлатышылан, варажым тале активист семын ял со
ветыш пашам ышташ налыныт.

Тымапи Йыванынат ӱдыржӧ вуеш шуын, картинка гай 
мотор кушкын.

— Ачаже, мӧрым жапше годым погат вет. Мемнан 
ӱдырнанат .шуко каче йодын, ала Кости дене родым ыш
тена ыле? — Йыван вате марийже деч йодо.

— Кузе туге .родым?
— Тидымат от умыло, коеш. Панятым, манам, ала 

тудлан пуэн колтена? Тунам (мемнам ишаш ок тӱҥал.
— Микалын Костилан? Ха-ха! Яллан огыл, уло Торъ

ял 'кундемлан чапле ӱдырнам Костилан пуаш? Окмак 
улат!
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— Мый вет, -ачаже, пуэн колташак ом ман. Тый де
нет кутырен налаш шонышым.

— Йылмым тӱгатен ойлашыжат ок шого. .Можо ту
дын уло? Суртшо гала, .печыжат уке. Вӱта тич вольыкшо 
уло? Эсогыл казажат уке.

— Мый тудым ом ман. Такше, кеч-мом ойло, Костим 
шке велышке савыраш кӱлеш ыле.

— Кертат гын, савыре. А мый тудын дене ик терыш 
ом 'шич. Мемнан корнына икте отыл,— Тымапи Йыван 
кидше дене южым тореш руале. — Палет, Панянам куш
ко пуэна.

— Кушко?
— Мухи н ы шке.
— Кӧлан?
— Клавдинлан. Тока ончаш толын ыле. Шарнет? 

Ӱдырна тудлан пе-еш келшен.
— Кунам ок келше!
— Пазарыште ужын кутырен улына. Аракамат йӱк

тен. Вот каче дык каче! Чылажат Нунын уло, пар имньым 
кычкен, упала каяшат от вожыл. Вашке ӱдырна дек ара
ка да олно дене толшаш...

Марий ден ватыжын кутырымыштым окна пералтыме 
йӱк лугыч ыштыш:

— Погынымашыш мийыза!—урем гыч чарга йӱк 
шоктыш.

— Адакат ала-молан погат.
— Ачаже, кузе-гала? Ялыштет мом ыштеныт, монде

намат.
— Мом? Машинный товариществым ойлет мо?
— Вот-вот, самый тудым. Адак ала-могай машиным 

конденыт, манеш.
— Нине чара коля гай йорлыжлан ияжак полша ала

мо? Ну, йӧра, кайышаш. Кас еда погат, колен кертдыме 
кашак! — сурт оза лектын кайыш...

Погынымаш кужун шуйныш. Йыван вате марийжым 
пелйӱд эртымеке гына вучен шуктыш.

— Кузе 'вара? Мом кутырышт? Адак Кости ак поген 
дыр?

— Тудо улде, весе кӧ? Жапше годым кошартен мош
тен омыл дык, ынде тудо мыйым пытарынеже,— Йыван 
коҥга воктен шогышо теҥгылыш вийдымын волен шин
че.— Пытарат мемнам, кува!

— Молан? Мом ойлет, ачаже? Ом умыло.



— Йорло-влакым пырля ушынеже, «ол-хо-зыш. Кере
мет Кости!

— Ой, юмо серлаге!
— Шемермучаш ял дене иктыш лийнешт.
— Гек ушнышт. Мыланнаже мо? Йӱштат отыл, шок

шат огыл.
— Ушетак уке, кува! Ойлыштат, товро! Нуно нимом 

огыт тӱлӧ, а мыланемже, палет, кунар тӱлаш пуэныт! — 
кӱсенже гыч ала-могай кагазым луктын кудалтыш. — 
Теве!

— Ой, юмо ашне! — ватыже кӱвар ӱмбач кагазым 
нӧлтале.

— «Тыланет,— манеш Кости,— твёрдый заданийым 
пуымо. От тӱлӧ— суртетым ужалена, кӱлеш гын, кучен 
колтена»,— манеш.

— Чыла тудо кертеш. Теве Борисятыште кум еҥым 
ала-кушко мӱндыркӧ колтыктыш. Чыла погыштым ужа
лышт. Кеч тыйым юмо аралыже ыле.

— Тиде Микал Кости деч порыжымак вучышаш уке. 
Но мыйым туге ышташ кидше кӱчык!

Ты йӱдымак, эн чапле пар имньыжым кычкен, окса 
мешакым .пеленже налын, Ты маши Йыван ала-кушко ку
далын. Вӱдыш пурен кайымыла йомын.

* * *
Шошо вӱдшор годым, шурген-мӱгыреп, ий кайымыла, 

идалык почеш идалык эрген.
Кости, кум .ий Йошкар Армийыште служитлен, уэш 

шочмо-кушмо верыш пӧртылын. Эрлашыжымак военко
матыш учётышко шогалаш ошкылын.

— Ямашев йолташ, кушто пашам ышташ шонеда? — 
йодын военком.

— Кушко колтеда, тушто! — служитлен толшо сал
так рыҥ шогал вашештен.

— Ме тыйым милицийыш темлена. Шичса, кутыре
на...

Тыге, Ямашев Константин Михайлович У Торъялысе 
милиций отделенийыште пашам ышташ тӱҥалеш.

Тиде жапыште милицийыш чӱчкыдынак турныжлаи- 
- .чарыше увер пурен: пк шере ялсовет .вуйлатышым спек

такльыште модмыж годым окна гыч лӱен пуштыныт, вес 
вере колхозын имне вӱтажым йӱлатеныт, кумшо вере — 
складым...
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Милиции ден (военкоматын пашаеҥышт, гражданский 
вургемым чиен, ялан-ялышке лектыныт да вич кече, вич 
йӱд, чыдыр омым малыде, бандит-влакым поктылыныт. 
Яшнур ден Коряково ял коклаште нуным авыреныт.

Кредалмаште атаман Злобиным лӱен пуштыныт, мо
лыштым кученыт да суд ончыко шогалтеныт. Тунам Яма
шев .Константин Михайловичын вуй ӱмбачышт шуко пу
ля .шӱшкен эртен.

Тиде операций деч вара Ямашев каналтенат огыл, 
вес заданийым кызытак шукташ пуат.

— Увер пурен: ик бандит мӧҥгыжӧ толын. Шижта
рем: тудо оласе тюрьма гыч шылын куржын, дезер
тир. Кызытак Мухино ялыш каяш да арестоватлен кон
даш!— милиций начальник шӱдыш.— Жапым шуйкалаш 
ок лий. Таче йӱдымак тушко кайыман. Укегын кидна гыч 
мучышта. Мыйын имнем ӧртньӧрлӧ да корныш лек веле!

— Есть!..
Игече ялт пужлен, эре йӱр. Корно лавыран.
Эрдене, сайын 'волгалт шумылан гына, ялыш толын 

шуо. Ял тӱрыштӧ шинчыше изи пӧртын окнажым тӱкал
тыш.

— Кӧ тушто? — пӧрт кӧргӧ гыч 'ПИЧ йӱк шоктыш.
— Тиде могай ял, чӱчӱньӧ?
— Мухино.
— Ала 'кудывечышкет имньым шогалташ лиеш?
— Молан ок лий,— ӱдырамаш пӧрт гыч лекте. — Пӧр

тышкӧ ырыкташ от пуро мо?
— Кызыт ом ярсе. Ялыштыда Клавдии лӱман еҥ 

уло?
— Ой, уке ве-ет. Тудо сулыкшым касара. Лу ийлан 

шынденыт.
— А пӧртшӧ кушто?
— Уна тӧвӧ! — ончыктыш ӱдырамаш кидше дене.— 

Корем гоч кайыман.
Ямашев имньыжым кудывечыш йолыштен кодат, по,- 

нятойым налын, корем гоч куржеш. Миен .пурымыж го
дым Клавдии шке суртыштыжак койкышто мален, ваты
ж е— Паня — коҥга ончылно эр кочкышым ямдылен.

— Кости, тый толынат? Молан? — Паня йодын.
— Мариетым кынелте! — Ямашев шинчажым кровать 

деч кор эҥден отыл.
Мален кийыше Клавдии кидшым кӱпчык йымак шу

ралтыш. . .
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— Кидет ым кӱш! — милиционер кычкырале. — Кӱп
чык йымалныже мо уло, поген нал,— понятойлан кала
сыш.

Паня, сукалтен, сӧрвалаш тӱҥале.
— Чамане, Кости, колто тудым! Пошкудет семын йо

дам. Колто! Куржшо!
Ямашев Паням колышташ ыш тӱҥал, арестоватлыме 

еҥлан шӱдыш:
— Писынрак чий! Пелен нимомат .налаш ок лий!
Тыге ик операций почеш весе...
А ик кечын тудын пачерышкыже тумыштыл пытары

ме вургеман шоҥго пӧръеҥ пурен шогалын. Чурийже 
явыгыше, ӱҥышӧ, вишкыде пондашан.

«Ужмо гай чучеш, кӧ тыгай?» — палаш тӧчышыжла, 
милиционер йодо:

— Могай сомыл дене?
Пурен шогалше еҥ, ик магал йӱк лукде, тӱрвыжым 

тарватыл, омса лондемыште тӱҥшӧ гай шогышат, пӧрт 
покшеке лишеме.

— Кости шольым, тый мыйым палет дыр?
Константин Михайлович еҥым йӱкшӧ гыч палыш: Ты

мапи Йыван. Шыльыч йомшо еҥ шкеак толын.
— Мый, Ямашев, Иван Тимофеевич улам, пошкудет.
— Кузе ом пале, монден омыл.

Вот тый декет толынам. Мом ыштыман? Кузе ын
де лийман?

— Мо шотышто?
— Тынар ӧрдыжтӧ коштынам дык, мыланем ынде мо 

лиеш? Тый, Кости шольо, пошкудо семын полшо. Курык 
ден курык наш огыт лий, айдеме ден айдеме кунам-гынат 
вашлийыт. Туге вет? Мый яра ом ыште.

— А тый мыланем илаш кузе полшенат, шарнет?
— Айда тоштым она ойло. Мо лийын, тудо эртен. 

Мый тыланет сырымаш уке.
— Молан мыланем сырашыже? А теве мыйым кӱтӱ

чылан коштмем годым чодыра тӱреш пушташ шоненат" 
ыле, шарнет?

— Уке, Кости, тый, витне, вашталтын отыл. Мыйын 
шылын коштмем шеҥгеч сурт-печем шалатышда, чыла 
.поянлыкем пытарышда. Тидагтыланет, витне, шагалла 
чучеш... Еҥлан шӱгарымит кӱнчӧ, шканет'верештеш. Ву
чо!— Тымапи Йыван савырнен'кайынеже ыле, тудым оза 
ыш колто:
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— Шого! Пырля каена.
— Кушко?
— Милицийыш... — Константин Михайлович омсам 

авырен шогале.
— Тылат мый шукертак костенечым ямдыленам! — 

Тымапи Йыван тыманмеш кем шулышыж гыч кок тӱран 
кӱзым нӧлтале. — На!

Милиционер шкенжым аралаш шола кынервуйжым 
нӧлтал шуктыш — яклештше кӱзӧ омса янакыш керылте. 
Тунамак тушманын кидшым Константин Михайлович 
шеҥгеке савырале:

— Уке! Ынде сеҥен от керт! От утло, шакше!
1967 ий.

РЕВОЛЮЦИЙЫН САЛТАКШЕ

Шкетан лӱмеш театрын залже. Калык талантым он
чымаш эрта.

— Марла куштымо сем!— увертарыш вӱдышӧ.
Сценыш кумытын лектын шогальыч: шӱвырзӧ, тӱмыр

зӧ да баянист.
Шӱвырзыжӧ мыйын палымем: Михаил Степанович 

Степанов. Шочын-кушкын У Торъял районысо Обалже- 
мучаш ялеш. Кызыт Азаново школышто туныктышылан 
пашам ыштыше ӱдыржӧ дене пырля ила. Шкеже 80 ияш. 
А сценыштыже кузе чулымын шогылтеш: шӱвырым шок
тымыж годымак, пурла йолжым ончык тошкалын, тавал
тен шога, муро мучашым савыралмыж еда лап-лап ли
йын колта — чалемше пондашан шоҥго манын пырчат 
от шоно!

Шке мӧҥгыштыжӧ кум шӱвыржӧ уло: иктыже — изи, 
чарга йӱкан, весыже — концертыште да пайрем годым 
шокташ, кумшыжо — эн кугу йӱкан.

Шоктымыж гадым лектын от кушталте гынат, чонет 
чӱчка, шижде ак йолет нӧлталтеш, капет кадыргал колта. 
Могай-гына пайремыште лийын огыл тиде кумылзак 
марий! Мыняр каче ден ӱдырын илышыштым ушаш пол- 

-шен, мыняр калыкым куштыктен, шотленат от шукто. 
Ялысе ӱдыр-рвезе кашак дене пырля концертымат ямды
лаш вуйым шупшын огыл, районысо 'смотрыштат высту
патлен, ятыр гана Почетный грамотым, шергакан пӧле
кым налын.
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Сценыште шоктен шогышо уста шӱвырзым ончен, ту
дын дене ондак 'вашлиймынам, тудын ойлымыжым шар
нем:

— Эх, кызыт илышыже могай! Илымет да илымет ты
на шуэш! А вет тудым ышташ'мыйынат вӱрем йоген.

... 1915'ий. Империалистический сарыш Михаил Сте
панович Степановымат налыт.

Курык почеш курыкым эртат. Кӱшнӧ-кӱшнӧ, курык 
вуйышто, лум ошын койын кия. Ӱлнырак, тура серыште, 
кугу кӱ ора теве-теве 'шуҥгалт '.вола, шонет. Эше ӱлны
жӧ, курык сереш кыртмен, пӱнчер кушкеш. Курык сер 
кокла гыч, оржам шала колтен тулышо имньыла, моткоч 
писын вӱд шоргыктен йога.

«Теве могай Кавказ курыкет!» — йырваш ончеп, сал
так-влак коклаште марий рвезе Степанов ошкылеш.

Кавказ курык .рӱдым эртымеке, Турций граница 'вок
тене позицийым налыт...

Окопыштак 1917 ийыште революций, нерген уверым 
колыт.

— Салтак-влак! — ротын командирже шемалге чу
риян, изирак ӧрышан Акуджава кидшым ончыко шуял
тыш.— Временный правительство сӱмырлен! У властьым 
Ленин вуйлата.

— Ле-нин! Ле-нин!—икте-весе шерге лӱмым куанен 
пелештат.

— 'Виян лийже Ленин!—'шергылте йырым-йыр.
— Ленин Мир нерген декретым подписатлен!—Акуд

жава умбакыже умылтара. Шкеже грузин гынат, рушла 
яндарын ойла.

— Долой войну! — салтак-влак кычкырат.
Акуджава ончычат моло командир деч ойыртемал

тын, ‘салтак-влак дене эре пырля лийын, порын кутырен. 
Офицер-влак «Войну до победного конца!» кычкыреныт 
гын, тудо вес семын ойлен: «Война ок кӱл, но оружий
дам ида кудалте, тудо .мыланна эше кӱлеш лиеш».

Акуджаван революций лийме нерген каласымыж деч 
вара окопышто салтак-влак омартасе мӱкш ызгымыла 
кожганышт. Кенета икте «Интернационал» мурым тӱҥа
ле, весе, кумшо авалтыш, вара чыланат ушнышт:

Это есть наш последний 
И решительный бой!
С Интернационалом 
Воспрянет род людской!
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— Салтак-влак!— Акуджаван йӱкшӧ шергылте.—Ре
волюций нерген вес ротылаште эше нимат огыт шинче. 
Чыла ротыш умылтараш агитатор-влакым колтыман! Кӧ 
кая?

Михаил Степанович ончыко лектын шогале:
— Мый, Степанов!
— 14-ше .ротыш кает!—Акуджава .мом ыштышашым 

умылтарыш да йошкар флажокым кучыктыш.
— Есть 14-ше ротыш каяш!
Полкышто ятыр грузин лийын, садлан нунылан г,ру- 

зинла умылтараш кӱлеш. Степанов дене пырля каяш 
эше ик грузин салтакым ойырыш.

Агитатор-влак траншеи мучко вес ротыш куржыч.
— Товарищи! Свершилась революция! У власти Ле

нин!— Степанов рушла ойлаш тӱҥале, йолташыже гру- 
зинла - умылтара.

— Провокаторы! — толын шогалше офицер наганым 
руалтыш.

— Не сметь! — Степанов винтовкыжым офицер ӱм
бак виктен шогале.

— Сволочи! — лӱйымӧ йӱк шергылте. Агитатор тай
налт колтыш, шола кидше .гыч вӱр кышкалалте.

Салтак-влак ушым налме гай лийычат, офицерым пӱ
тырал кучышт, ваче ӱмбач погонжым шырет веле ко
йыктышт.

Тунамак окоп ӱмбак йошкар флажокым шогалтышт.
— Командирым шкендан кокла тыл шогалтыза! — 

Степанов, вӱраҥше кидшым кучен, умбакыже умылта
ра.— Кызытак шолковой- комитетыш делегатым ойыраш 
кӱлеш...

Чыла окоп ӱмбалне йошкар флажок лойгаш тӱҥале. 
Турецкий позицийыш переговорлан парламентёр-влакым 
колтышт.

Тиде кечынак Степановым полковой комитетыш рота 
гыч делегатлан ойыреныт, а варажым, эмлалт-мекыже, 
командирлан шогалтеныт...

— Тыгеже, тыят революцийын салтакше улат!—Ми- ■ 
хаил Степановичын кидшым тунам, вашлийме годым, 
п е ҥ г ыд ын к ор м ы ж т ён а м.

Революцийын салтакшылан вӱрым йоктарен налме 
эрыкым аралаш, тушман ваштареш кредалаш граждан 
сӧйыштӧ да Кугу Отечественный сарыштат пернен. Шоч
мо-кушмо ялыштыже первый колхоз вуйлатышылан па-
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шам ыштымыж годымат класс тушман дене вашпиж
маште вӱржӧ йоген...

«Тау, Революций! Тый нимодымо айдемым уланым 
ыштенат, кредалаш моштыдымым кредалаш туныктенат: 
Мый тыйын айдемет улам!» — Шкетанын тулан мутшо 
Михаил Степанович Степаиовичланат лачак толеш.

1972 ий.

ЭР ӰЖАРА

Шем порсын шовыч леведмыла кава рӱмбалгыш. Ял 
шеҥгелне, корем кок могырышто, одарланен кушкын шо
галше садер нера. Кайык-влакат малат. Лач йӱд омым 
палыдыме шӱшпык кечат-йӱдат сылне семжым шергыл
тара. Кузе гына ок шӱшкӧ! Изи падыраш, пыстылжат 
шонанпыл гай ок йылгыж, а мыняр куаным конда сар 
шӱшпык!

Теве тыгак мемнан Шура кокайна. Тудлан йӱдшат 
йӱд огыл. Малаш вочмыж деч ончыч, пычкемышалтмым 
ончыдеак, фермыш миен толде чонжо ок чыте. Ава шке 
йочаж деке курымеш шӱмаҥеш, кузе тудын пеленже эре 
лиймыже шуэш, тугак Шура кокайын чонжо пашалан 
курымеш пижын. Теве кызытат ял мучаште шифер дене 
леведме кужу .вӱта-влак деке вашка.

Кеҥеж йӱд! Сывыным чиен .шогалше пушеҥгат, ужар 
посто гай шарлалт вочшо озымжат, нӧрӧ шудыжат воч
шо лупсеш мушкылтеш, йӱштылеш, илыш вийым налеш. 
Айдемат кечывалым тура шокшо кечеш пӱжалт ышты
ме паша деч 'вара лачак юалге йӱдым гына ласкан шӱ
лалта, кана. Ӱдыр-каче-влак гына умыр кеҥеж кастене 
я капка ончылно, я пече ӱмбалне, шыве-шыве мутланат, 
коклан муралтен «олтат.

— Шура кокай,— урем дене ошкылшо еҥым рвезе 
шогалтыш.—Каласе, молан кеҥеж йӱд тыгай кӱчык? Кас 
ӱжара ден эр ӱжара иктыш ушнымыла веле чучеш.

— -«Кеҥеж телым .пукша» манеш калык,— вашешта 
илалше ӱдырамаш.— Садланак кеҥеж кече кужу, а йӱ
дын рӱдыжӧ веле. А те кас ӱжарам огыл, эр ӱжарам он
чыза.

Мошта ойлен Шура кокай.
Александра Григорьевна Курбатова (ялыште тудым 

Шура кокай маныт) изинек тулыкеш кодын, ача-аважы-
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мат сайып ок шарне. Кугурак акаже ныл шӱжар-шоль- 
ым ончен куштен. Шуко йӱштӧ-шокшым чыташ логалын 
кажныжлан. Йорлылык (верч кугун тунемынат ыш керт. 
Но чулым кид-йолжо, пашаште воштыл колтымыжо, ве
села койышыжо кеч-кӧнат кумылжым савырен.

Латкандаш ияш лиймекше, тудым чодыра пашаш 
колтат. Ик теле кечын пӱнчӧ-влакым йӧрыктылмӧ годым 
тудын ӱмбакше пушеҥге йӧрлын. Йӧра эше кораҥ шук
тен, вачыжым укш мучаш гына лупшалын. Икмыняр ке
че тудлан баракыште кияшыже логале. Тыгодым ик ӧр
дыж марий рвезе (тудак пушеҥгым йоҥылыш йӧрыктен 
улмаш) Шура деке чӱчкыдын пурен, поро кумылан па
шаче руш ӱдырым уло чонжо дене йӧратен- шынден. Чо
дыра руымо планым шуктымеке, саде качет Шурам шке 
пелашыжлан У Торъял районысо Обалжемучачи марий 
ялыш конден. Вараксим гай вычыматен, шочшо-кушшым 
ончен, .илаш да илаш веле кӱлеш ыле, но тынысым ©ой
на кӱрльӧ. Марийже, колхозын уста апшатше, моло пӧръ
еҥ семынак, фронтыш тушман ваштареш кредалаш лек
тын кайыш.

Колхозышто тунам чыла паша ӱдырамаш ӱмбалан 
кодо. Шура чыла пашам ыштен: шошым имне дене ку
ралын, кеҥежым тӱредын, телым чодырашке пырням 
шупшыкташ коштын. Кушто пӧръеҥ олмеш имне дене 
ыштышаш неле паша лийын, тушко Шурам йодыныт.

Икана колхоз вуйлатыше тудым правленийыш ӱжын.
— Конюхна пӧръеҥ ыле, тудымат армийыш нальыч. 

А чыла паша кызыт—имне ӱмбалне. Тыйым конюхлан 
шогалтынена.

Шура ондак ӧрынат ыле: «Латныл имньым ончаш?»
— Ала .весым шогалтеда?
— Имньым чылалан ӱшанаш огеш лий. А ме тыланет 

ӱшанена.
Тунамсе жапым Курбатова кызытат огеш мондо:

Неле ыле. Корма ситен огыл. Имньылан вӱта ле
ведыш олымым пукшен улына. Но шошо ага годым мем
нан ӱдырамаш-влак плугым шупшын -огытыл, кӱртньӧ 
кольмо денат кӱнчен огынал.

Александра Григорьевна латвич .идалык имньым он
чен. Тудын пашажым партий ден ‘правительство кӱкшын 
акленыт: «За трудовое отличие» да «За доблестный труд 
в период Великой Отечественной войны 1941 —1945 го
ды» медаль-влакым пуэныт.
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1958 ийыште артель правлений чулым ӱдырамашым 
фермыш каяш йодын.

— Ме тыршымыдам сайын палена да аклена,— ма
ныныт правленийыште. — Ыштыза порядкым, примерым

'ончыктыза, тунам сӧсна ферма дечат кугу парышым на
лаш тӱҥалына.

— А имне-влакемже? Кузе мый пуным коден каем? 
Вӱташ пурымем еда рокмалтат вет.

— Конюхлан фронт гыч сусырген толшо Викторы
мат шогалтен кертына, а сӧсна фермыш каяш тыйымак 
йоднена.

Тыге Александра Григорьевна сӧснам ончаш шо
гале...

Теве тудо урем дене фермышке вашка: таче-эрла ик 
ава сӧсна игым ыштышаш. Иге лийшаш жапым тудо раш 
пала да, ферма гыч ойырлыде, ончылгочак эскераш тӱ
ҥалеш. Йӱдлан мӧҥгыжат ок пӧртыл, фермешак ко
деш. йӱштӧ теле годым шочын вочшо сӧсна иге-влакым, 
комдыш оптен, шокшо пӧртыш нумалын. Шочын 'вочшо 
аза семын нуным ончен куштен, ик гана огыл шке коч
шаш шӱрым нунылан пукшен. Манаш 'веле, тудын ончы
мо ик .игат колен отыл. Пашаж нерген ойлаш, пашаж де
не моктанаш тудо ок йӧрате, но йолташыже-влакым он
чыл опытлан туныкта, кӱлеш семын полша да пашалан 
кумылаҥден шога.

— Кызыт марте ме кажне ава сӧсна деч игым талу
кышто ик-кок гана веле налын улына. А вет ийыште игым 
эреак кок гана налаш йӧн уло,— туныкта уста свинарка.

Александра Григорьевна ий еда кажне ава сӧсна деч 
коло деч шагал огыл игым ончен куштен. Тидланак уло 
кумыл дене тыршен ыштымыжлан тудым, уста свинар
ным, РСФСР Верховный Совет Президиумын Почетный 
грамотыж дене, «Отличник социалистического соревно
вания сельского хозяйства РСФСР» значок дене, а ва
ражым «За трудовое отличие» кокымшо медальла «Знак 
Почета» орден дене наградитленыт.

Теве тыгай шымлу ийыш лишемше Шура кокай — 
Александра Григорьевна Курбатова. Шучко войналан 
кӧра марий деч посна, шочшо-кушшо деч посна кодын 
гынат, уло ойгыжым, .паша дене вашталтен, ӧрдыжыш 
кораҥден. Чырык курым утла тудо фермыште ыштен, 
пиалым да чапым, калык коклаште .пагалымашым неле 
пашаште муын.
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— Кас-ӱжарам огыл, пашашке ӱжшӧ эр ӱжарам он
чыза!— фермеш кодшо самырык-влаклан тудын су
гыньжо.

Шкенжынат чумыр пашаже, поро кумылжо — вол
галтше эр ӱжара.

1969 ий.

ЭРЕ ШӰМ ПЕЛЕН
Атак мый толын лектым шочмо ялыш, 
Мо дене суртнам таҥастарем ала?..

В. К о л  у м б.

Порсын сывыным! ший окам кучымыла койылден, Ма
рий 'кундемын йӱдвел мландыштыже Лемде вӱд йога. 
Шошым, вӱдшор жапыште, тудо, серже гоч ташлен, олык 
лапым пӱтынек авалта да теҥызла шарла. А кеҥежым 
левыктен опталме вулныла коеш, вӱдшӧ тугай яндар — 
шинчат йыма. Кече лекме да кече шичме годым тугай 
тымык, сер воктенысе арама уалаште ик лышташат ок 
тарване; вӱд ӱмбалне кече йӱштылеш; теве тыште, теве 
тушто, оҥго почеш оҥгым луктын, кол чумал «олта; ком
бо тӱшка ийын эрта; мамык пыстылжым кайыклудо чы
вылта... Колышт, Лемде вӱд воктенысе садерлаште шӱш
пыкшат утларак яндарын муралтымыла чучеш. Теве 
икте йӱкым пуыш, лыкын-лукын 'савырале да изиш чар
ныме гай лие, но тунамак тӱҥале, ой, тӱҥале! Утыр- 
утыр чарга ший йӱкшым кугемден, шӱлалтыде, чиопкык- 
тен пале, пытартышлан, ик секундлан мурыжым кӱрлын, 
шӱлышым погалтыш да уэш туге яндарын шергылта|рен 
пуыш — колышт шулет, верет гыч тарванен от керт.

Очыни, кажне еҥ шке 'вер-шӧржым мокта. Тыгак 
огыл мо? Кӧлан шочмо-кушмо ялже, суртшо шерге огыл. 
Поэт Валентин Колумб манмыла:

Чукча-влак, йыҥгыр гай мумеш шочалын,
Шотлат дыр шкештым йыҥгыр йылмылан?
Казаклан юрта кӱ полат деч ямлыс,
Чыган ужеш орважым шепкалан...

Кеч-могай ялет, вӱдет, олыкет, чодырат лийже, садак 
тудо эре шӱмыштет, вет тушто шочынат, «ава» мутым ой
лаш тунемынат, куэ вӱд гай шере йоча жапетым эртаре
нат...
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Мемнан велне, чынак, пӱртӱс моткочак сылне! Ала 
мотор Лемдын ший вӱдшӧ, ужар посто гай олыкын чевер 
пеледышыже, оҥгыр йӱкан шӱшпыкын латкок лукан му
рыжо, пасу ӱмбалне чӱчкен чоҥештылше сур турийын 
шӱвыр семже, снеге серан чодыраже, кинде пушан лыжга 
мардежын пасу ӱмбач пуалмыже Вениамин Ивановым 
роман ден повестьым, Борис Даниловым почеламутым 
возаш .шӱмаҥденыт, Эрик Чапаевым да Гаврил Таныги
ным музыкым йӧраташ кумылаҥденыт, Иван Мамаевым 
сӱретлаш тарватеныт, вет чыланат нуно Лемде вел гыч 
улыт.

Лемде вӱдын лӱмжӧ дене Торъял районышто ик ял
совет, совхоз да кыдалаш школ лӱмдалтыныт. Айста 
Немда сельсоветысе «Немдинокҥй» совхозын латкандаш 
ялже гыч иктыжым — Чобыксола м — ончалына.

Совет 'власть лиймек, 58 ий жапыште тыште могай 
вашталтыш лийын?

Ойлыманат огыл, илыш моткоч писын ончыко каен. 
Шкет озанлык колхозыш ушнен, ялыш трактор толын, 
суртыш телевизор пурен... Тидын нергенак моткоч шуко 
возаш лиеш. Но мый весым ончыктынем. Нылле вич ий 
ончыч мемнан ялышке первый гана .духовой оркестр то
лын.

Шернур педтехникумын студентше-влак, тунемме ий 
пытымек, лишыл районласе яллашке культпоход дене 
лектыныт. Чылаштын ӱмбалнышт комсомольский кос
тюм: гимнастерка ден брюкым, кемым чиеныт, вачыго
чышт портупей. (Костюмым нунылан школ ак пуэн.)

Икмыняр кече гыч походит маршрутшо почеш 
У Торъял |районысо Чобыксолашкат толын лектыч.

Чобыксола уремым кок могырге тополь ден арама 
радам левед шога. Урем покшеч, духовой оркестр дене 
куатле муро семым шергылтарен, !студент-1влак эртат.

Строй ончыч Йошкар знамя воктене ош картузым уп
шалше, сӧрал тӱран ош тувырым чийыше кӱкшӧ капан 
еҥ ошкылеш. Тиде Шернур педтехникумын директор
ж о — Никита Никифорович Сапаев. Тудо шкежат Лемде 
вӱд 'воктенысе Чобыксола ялеш шочын-кушкын. Ший да 
той пуч-влак кечеш волгалтын йӱлат, музыкын семже по
чеш куан муро шергылтеш:

Эй, шемер марий, йывырте...
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Тымарте Чобыксола тыгайым але ик ганат ужын 
огыл, садланак ӱдырамашыжге-пӧръеҥжыге, изижге-ку
гужге, рвезыжге-шоҥгыжге, уремыш куржын лектын, 
ӧрын колышт шогеныт.

Строй почеш уло ял калык ошкылеш: иктыже йол
жым салтакла тошкалеш, 1весыже шке семынже мура, 
кумшыжо куан дене шинчавӱдшым ӱштылеш, нылымшы
же оркестрын чот мӱгыралтен колтымыжлан лӱдмыж де
не ыреслен колта. А йоча-влак нимат лӱдмаш уке, строй 
ончыко куржын лектын ончен шогат:

— Тӱмыржӧ-ӧ! Могай кугу!..
— Ик пучшо пук-пук 1веле шокта.
Кугуракышт нуным шудалыт:
— Вожылдымо кашак! Тыге сӧрал мо?
— Кораҥза! Корным пуыза!..
Тунамак кугун да тӱрлӧ чия дене сылнын возымо 

увертарымашым сакышт: кастене Чобык школеш спек
такль да концерт лиеш. Ончаш воктенысе ялла гычат то
лыныт: Кугу Обалже, Чашкаоола, Куэр Починга, Йош
кар Эҥер, Часамнасола, Осман, Кӱчык Эҥер, Обалже- 
мучаш, Укташ гычат. Теве Татар Эҥер велысе колхозым 
вуйлатыше марий Никита Никифорович деке тольо да 
кидым кучыш:

— Мигыта шольым, эрла тендам .шкенан деке ӱжы
на. Концертым Татар Эҥер школеш шындаш лиеш, вет 
те тушто шкежат тунемын да туныктенат улыда. Кумыл
нам ида кодо. Сийлан тагам лодаш нарядымат пуэнам.

— Тидыже арам. Пагален ӱжмыланда тау! Но, чама
нен каласем, нелеш ида нал, лӱмын тендан деке кызыт 
пурен она ке|рт, мемнан маршрутна почеш .корнына ӱм
балне лийыда ыле гын, ик каслан шогалынат ыле. Вес 
гана толмо годым пуренак.

Школ воктенысе кугу шоло йымалне оркестр мӱгыра, 
умыр кеҥеж кастене пошкудо яллашке шумеш шергыл
теш.

Теве ик жаплан чыла шыпланыш. Сцена почылто. Са
ламлыме шокшо мутым да колхоз ялын вияҥмыж нерген 
Никита Никифорович Сапаев пошкудыжо-влаклан умыл
тара. Тудын почеш Немда ялсовет вуйлатыше Иван Пет
рович Ерофеев первый колхоз-влакын шошо ага пашам 
тыршен ыштымышт нерген каласкала. Вара «Йошкар 
ага» спектакль тӱҥалеш. Оҥай модыт студент-влак, чыл
так артист гай кертыт.
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Концерт пытымек, сценыш шонто колхозник Епрем' 
Миклай кидшым шаралтен лектын шогале.

— Кугу деч кугу тау лийже, Мигыта шольым! Тыгай 
кугу тунемше улат 'гынат, мемнам, пошкудетым, монден 
отыл улмаш. Ончыкыжат кава помыш гай кугу кумылет 
лийже! Кужу ӱмыран лий! Пытартышлан музыкетым 
эше ик гана шоктен луаш йодам. Куштымо мурым кол
талына, колымем деч ончыч музык почеш тавалтен ко
дам! Кува, аваже, манам, тол-я, шарнен илашна айда 
кушталтена!..

Тыге Чобыксола уждымым ужо, колдымым кольо.
Ынде, манаш веле, «Акпатыр» первый марий оперым, 

«Чодырасе сем» балетым, у спектакльым ончаш ял ка
лык машина дене олашке, Маргостеатрыш, кудалеш. 
Кажне пӧртыштӧ радио ойла, электротул йӱла, ялыштак 
библиотека, лудмо зал, воктеныжак столовый пашам ыш
та. Шукерте огыл совхоз 'вич шӱдӧ веран у клубым ыш
тен, тыште кажне кечын кино лиеш, ӱдыр-каче-влак кас 
еда мураш-кушташ погынат, чӱчкыдын артист-влак, ола 
гыч толын, спектакль ден концертым шындат. Ялешак, у 
клуб пелен, йоча-влаклан музыкальный школым почмо.

* -у. *
Лудшо йолташем-влак, Чобыксолаште, шукат-шага

лат огыл, нылле вич сурт уло. Кӱшыл мучаште, кугу то
поль йымалне, Арсинга кувавайын пӧртшӧ шинча. Йы
ван эргыже колхозын тӱҥалтыш ийлаштыжак бригадир
лан пашам ыштен, комсомол [радамыште шоген. Ош 
ӱпан, мотор да чулым, пешак лыжга каче ыле. Тудын 
шӱдымыж почеш комсомолец-влак кушто неле, тушто 
пашам ыштеныт. Вӱд гоч кӱвар каштам пыштыме го
дым Иван Арсентьевич, неле пырням нӧлталшыжла, ке
нета кӧргыштыжӧ ала-мо тутай йоч чучмым шижын, лы
дырге волен шинчын. Коло ияш качын ӱмыржӧ лугыч 
кӱрылтын... Уло ял дене духовой оркестрын ойган семже 
■почеш тудым пытартыш корныш ужатенна.

Арсинга кувавайын Начи ӱдыржӧ латныл идалык 
фермыште сӧснам .пукшен. Тудын деч вара фермышке па
шам ышташ Арсинга кувавайын уныкаже — Лида шога
ле. Аваж семынак вашке чапым нале, газетеш возаш тӱ
ҥальыч. Шара шинчан, ару шӱргывылышан, пеледыш 
гай мотор ӱдырым каче-влак вашке ужын шуктышт. Ли
далан серыш ӱмбалан серыш толаш тӱҥале. Икмыняр
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ий ондак «Немдинский» совхозын агрономжо Лида де
не шӱм-кылжым ушыш, чатката ешым ыштыш. Кызыт 
нунылан совхоз кок пачашан кӱ пӧртышто сай пачерым 
пуэн: коҥгаш олтымо ок кӱл — батарей ырыкта; ©ӱд кӱ
леш— краным веле пӱтырал; .кочкаш шолташ возак тул 
олмеш газ толеш. Тошто марий ойлымо семын, индеш 
эрган да шым ӱдыран, латкуд тулар-тулачан лийышт ма
наш гына кодеш.

Ареинга кувавайын кокымшо уныкажат кушкын шу
ын, кап-кылым поген. Тудат кызыт вольык ончымо /ком
плексыште пашам ышта.

Шоҥго .кувавайлан уныка-влакым веле ончен шинчы
шаш ыле, но шукертак 'Марии деч посна кодшо ӱдыра
машын ӱмыржӧ кужунак ыш шуйно.

Нунын пошкудышт кум акак-шӱжарак — Начи, Они
са да Ану — шукерте огыл ял мучашеш у сурт-оралтым 
чоҥышт. (1929 ийыште «Чобык» колхоз лиймек, ача- 
авашт, Лукан почиҥга гыч толын, тӱшка озанлыкыш уш
неныт). Колхоз ы штат, совхозыштат кум акак-шӱжарак, 
кече кодыде, пашаш коштыныт, бригадир кушко колта, 
тушко каеныт. Кызытат чулым улыт, сай мутым гына 
'пошкудышт-влак ойлат. Арам огыл Анисия Ивановна 
Поповам У Торъял райсоветын! депутатлан сайленыт.

Тудын ӱдыржӧ — Попова Лидия Ивановна 1975 ийын 
Немда кыдалаш школым тунем лекте, аваже олашке, 
кугурак школыш, тунемаш колтынеже ыле, но ӱдыр 
«Немдински.й» совхозеш а к дояркылан кодо. Нылле кум 
ушкалым лӱшта, тошто семын кид дене огыл, машина 
дене.

Пырля тунемме йолташ ӱдыржат — Булыгина Зина 
Николаевна — тиде ял гычак, тудат лу классым тунем 
пытарымек, пырляк дояркылан пашам ышташ кодо.

— Шочмо ял деч ӧрдыжыш нигушкат кайымем ок 
шу,— ойла ӱдыр.

Ондак Лида ден Зина сайрак тунемшаш верч таҥа
сеныт тын, ынде шукырак шӧрым лӱштен налшаш верч 
пырля тыршат, .икте-весылан полшат, кугурак йолта
шышт деч опытым погат. Комплексыште вольык ончы
шо-влаклан илачпышт лӱмынак чапле пӧртым ыштеныт, 
келша нунылан тыште илаш да пашам ышташ.

Кӱшыл мучаштак, памаш сер ӱмбалне, Павел Ефимо
вич Сапаевын сурт олмыштыжо уныкаже у оралтым чо
ҥен.

е
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Павел Ефимович Сапаев ятыр жап колхоз вуйлаты
шылан шоген, ватыже—Матрена Г ор а еш монна—«Чобык» 
колхозын ончыл свпнаркыже лийын. Тудын ончымо ик 
сӧсна игат колен отыл, идалык еда 60—70 игым ончен 
куштен. Колхозышто тудо эн шуко трудоденьым ыштен 
налын, садланак ударник семын 1936 ийыште Горький 
олаш колхозник-ударник-влакын крайысе съездышкышт 
колташ М. Г. Сапаевам ойыреныт. Каяш кӱлын кум шӱ
дӧ меҥгым ече дене, а тудо .рвезыж годым гына ече дене 
изаж пелен мераҥ покташ коштын. «Ынде шоҥго улат, 
каен от керт» манын воштылтат лийын, а ончыл сви
нарка шке патырлыкшым тыштат ончыктен: уэш ече ӱм
бак ш снг ал ы н,ГТО зи а чок л а н тел ы мсе норм ым ш укте н. Т у 
годсо «.Марий коммуна» газетеш Матрена Герасимовнан 
ойлымо шомакшат печатлалтын: «Нылле кандаш ияш 
улам гынат, ече поход мыйым ок лӱдыктӧ,— манын ту
до.—Пашам сайын ыштымемлан колхоз мыйьш делегат
лан ойырен. Мый, съездыште паша опытым поген, кол
хоз пашаш уло «ием, моштымем пыштем».

Арсинга кувавайын пӧртшӧ воктене вес пошкудыжо 
Иван Павлович Соловьёват у сурт оралтым чоҥен. Шке
же тышке Чашкасола ял гыч толын. Латкуд 'ияшак трак
торыш шинчын, ынде кумло ий утла кумда пасум кура
леш, шурным ӱда, тӱредеш — «Немдинский» совхозын ик 
эн уста механизаторжо. Пелашыжат ятыр идалык трак
торым виктарем, сӱаныштымат нуно ик бригадыште ул
мышт годымак ыштеныт. Иван Павловичым мыйяр жап 
палем, огешат шоҥгем, огешат рвезешт — эре шк гаяк: 
пеҥгыде, топката кап-кылан, вӱр чӱчалтыш гай чевер 
шӱргывылышан, онар гай патыр марий. Чынак, йӧраты
ме паша айдемым нигунам ок лунчырго, вийым да ча
пым гына пуа.

Тиде еш нерген эше иктым ешарыме шуэш: латкан
даш ий ондак нунын эргышт шочын. Ынде ешыште кум 
ӱдыр да ик эрге лийын. Эргыштым кочаж лӱмеш Павлик 
манын лӱмденыт. Но азап: изи эргын кидше уке, тыгаяк 
шочым. Мом ышташ? Кузе ончен кушташ? Ача-ава ой
гыш возыныт. Но Павлик кид деч поснак Немда кыда
лаш школым сайын тунем пытара да Марий госуни'верси- 
тетыш тунемаш пура. Куатле уш-акылан рвезе кушкеш!

Иван Павловичын сурт олмыштыжо ондакше Борис 
Григорьевич Даниловмытын оралтышт лийын. Ачаже — 
Григорий Андреевич пеш мыскараче марий ыле. Икана
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колхоз идымым олым дене леведме годым тудо леведыш 
вуй гыч мыланна, икшыве-влаклан, кычкыра:

— Рвезе-влак, мардежым поктыза! Ужыда вет, иды
мым леведаш мешая.

— Кузе покташыже?—йодына.
— Кольмым налза да лупшен колтыза. Яра огыл: ты

ланда бригадир пашакечым воза. Мый тудлан каласем.
Йоча — йочак, меат нойымешкак тыршышна.
Борине эргыжат мыскарам йӧрата, оҥай ойсавырты

шым, калык мутым возымаштыже кумдан кучылтеш.
Тӱҥалын тудо ондак пырдыж газетыш возаш, а 1937 

.ийыште латныл ияшыж годым, «Таир» пионер лагерь
ыште канен толмыж деч вара, «Рвезе коммунист» газе
теш «Сылне Таир» первый почеламутшо савыкталте. 
Тиддеч вара «Ямде лий», «Ленин ой» да «Марий комму
на» газетлаште тудын лӱмжӧ чӱчкыдынак кояш тӱҥале.

Мый Борис Григорьевич Данилов нерген шукыракак 
каласынем, вет тудо марий калыкын палыме писательже 
лийын. Шкеже Чобыксола илеш шочын-кушкын, тыштак 
тунемын. 1939 ийыште Немда кыдалаш школыш марий 
йылме ден литературым туныкташ поэт Василий Яков
левич Рожкин толын, тудо литературым йӧратыше-вла
кым шке йырже чумырен, школ пелен литкружокым 
почын. Борис Данилов тиде жапыште У Торъял педучи
лищыште тунемын гынат, кружокын занятийлашкыже 
коштын, шке возымыжым лӱмлӧ поэтлан ончыктылын. 
Тудлан поэзий корныш тошкалаш В. Я. Рожкин кугун 
полшен.

Педучилищым пытарымек, пашам веле ыштышаш, но 
тыйыс илышнам сар кӱрльӧ.

Борис Григорьевич, офицерлан тунем лектын, фрон
тышто тушман ваштареш кредалеш. Тыште тудым, са
мырык коммунистым, батальонын комсоргшылан шогал
тат. Салтак-влаклан примерым ончыктен, комсорг ик 
гана веле огыл атакыш пурен. Тудын подвигшым «За от
вагу» медаль дене аклыме. Сусыргымыж деч вара Борис 
Григорьевич Тамбовский пехотный училищыште офицер- 
влакым ямдыла, жапым муын, поэзий пашажымат вияҥ
ден шога.

Композитор воза ныжыл семым, 
Сылне стихым возат поэт-влак. 
Ныл ий годым кузе онар семын 
Шогенна ме эл верч, таҥем-влак.
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Кузерак, шуктыде кумло ийым,
Тул коклаште чалемын ӱпна;
Кузеракын мемнам тӱжем ий гыч 
Шарналтат уныка-шамычна... —

лудына тудын ик почеламутыштыжо.
Шарнем, сар деч «вара первый ийлаштак Марий АССР 

Писатель ушем, самырык автсф-влакым поген, семина
рым эртарыш. Тунам Борис Данилов тиде почеламут де
не пырля сар жапыште моло 'возымыжымат лудо. Кугу
рак 'йолташ-влак тудын почеламутшым аклышт, эше ут
ларак возаш кумылаҥдышт.

«Тунемаш, тунемаш кӱлеш!» — ты шонымаш тудын 
уш-акылжым пӱтынек авалта. ВЛКСМ У Торъял райко
мын первый секретарьжылан кум идалык пашам ышты
мек, тудым, комсомол пашам сайын виктарымыжлан 
«Знак Почета» орден дене наградитлалтше самырык .па
шаеҥым, ВЛКСМ ЦК пеленсе Центральный комсомоль
ский школыш тунемаш колтат. Кок ий гыч «Рвезе ком
мунист» газет редакцийыш паша ышташ толеш. Тиддеч 
вара Борис Григорьевич шке илышыжым журналистика 
дене пеҥгыдын кылда. Кызыт тудо «Марий коммуна» га
зет редакцийыште пашам ышта.

Цервый почеламут сборникше — «Мемнан корнына» 
1954 ийыште савыкталтын. Тунемше ден пионер-влаклан 
«Ямде лий», «Спутник», «Разведчик», «Ужар патруль», 
«Директор птичьей столовой», «Йыгыр оҥгыр» книга- 
влакым пӧлеклен. Икмыняр произведенийжым чуваш, та
тар, мордва да удмурт йылмылашкат кусарыме. Тылеч 
посна Борис Григорьевич 3-шо класслан «Лудшаш кни
га» учебникым возаш полшен.

Борис Данилов Чобык тӱҥалтыш, Куптӱр пеле кыда
лаш школышто (кызыт — Совет Союз Герой Лебедев лӱ
меш Немда кыдалаш школ), У Торъял педучилищыште 
Михаил Лебедев дене пырля тунемын. Кугу Отечествен
ный сарыште Днепр эҥерым вончымо годым патырлык 
ден лӱддымылыкым ончыктымыжлан Михаил Василье
вич Лебедевлан Совет Союз Герой лӱмым пуымо. Рвезе 
годсо йолташыж нерген Борис Данилов «Миша—артил
лерист» документальный повестьым возен.

Поэтын шонымашыже изи огыл:
Кӧлан мо: апшатлан шӱй...
Мыланем поэзий лийже.
Сылне стихым йодеш шӱм —
Лийже у, куатле вийже.
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Тыге возем поэт «Йӧраташ гын йӧраташ» почеламут 
сборникыштыже. Ӱшанем: мыйын йолташем эше ятыр 
у книга дене лудшо-влакым куандара.

Умбакыже Йыван изайын оралтыже. Шкеже Кугу 
Отечественный сар гыч ыш пӧртыл. Тукымжым шараш 
эргыже — Анатолий Иванович Сапаев кодо. Ынде тудо 
шкежат ача лийын, вич шочшым ончен кушта, кугуракше 
Марий госуниверситетыште тунемеш. Анатолий Ивано
вич сушильный агрегатыште да кормодробилкыште ятыр 
ий пашам ыштен, кызыт пенсийым налеш. Ватыже фер
мыште ышта.

Тудын пошкудыжо — Борис Петрович Веселов. Бо
рисын Семон изаже ыле, тугай мыскараче, кеч эре вош
тыл, кеч шекшет шелын вочмеш эре сыре.

Икана магазин гыч толеш улмаш. Магазинже мем
нан ялыште огыл, Овалжыште. Семон тупышкыжо ко
томка дене шинчалым сакалтен.

— Кушко миенат? — йодеш вашлийше пошкудыжо.
— Шинчаллан. Лавке шеҥгек луктын кудалтеныт да 

изишак оптен тольым,— вашешта Семон.
— Молан .шинчалжым луктын кудалтеныт?
— Шукшаҥын. Изи шукш-влак ошын койын куда

лыштыт. Мушкат гын, такше иктат ок код. Оксала огыл 
вет, мий, курж, эше пытен огыл,

Пошкудо ватет мешакым .руалта да, сомылет-мочет, 
мардеж веле магазиныш чымалтеш.

Магазин шеҥгек миен онча — нимогай шинчалат уке. 
«Кодын огыл,— шоналта вате.— Чыла удырен наҥгае
ныт».

— Пытенат мо? — магазиныш пурен, ужатше деч йо
деш.

— Мо кӱлеш ыле?
— Шукшаҥаш шинчалет.
— Ой, чӱчӱньӧ, кӧ тылат тыгай шоям лӱлын?
«Э-э, ушдымо: шинчал шукшаҥеш мо? — вате шкен

жым шудалын, мӧҥгыжӧ пӧртылын.— Мыняр сомылем 
кодо...»

А Борис шольыжлан йӱштӧ-шокшымат, тулнвӱдымат 
ужаш да чыташыже пернен. Кок. гана фашист концла
герь гыч шылын куржын — кок ганажат кучалтын. Ко
лымаш гыч куатле Совет Армийын наступленийже ута
рен.

Варажым Борис Петрович Веселов Совет Армийын ра-
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дамыш ушнен, Прагыш шумеш тушманым поктен; тудын 
оҥжым кок «За боевые заслуги» да ятыр моло медаль 
волгалтара.

Фронт гыч пӧртылмекыже, шочмо-кушмо колхозышто 
ятыр жап бригадирлан шоген, кызыт «Немдинокий» сов
хозышто бухгалтерлан ышта.

Нунын ваштарешак М а ли нелам ы ты н сӧрастарыме на
личникан пӧртышт.

Кугу Отечественный сар деч ончыч Евдокия Василь
евна Малинова кум патыр тумо гай кум эргым ончен 
куштен, 'чылаштьшат учительлан туныктен луктын. Ку
гурак эргыже — Петя, шемалге яндар шӱргывылышан, 
вияш неран, комдык шерме шем ӱпан, арун гына чиен 
шогалше каче ыле. Пырля ик ялыште — Кузнеч школыш
то пашам ыштымыланна кумло вич ий эртен гынат, тудо 
тачат шинча ончылнем. Вашталтын огыл, эре тыгаяк 
самырык. Петр Алексеевич тунам марий йылме ден ли
тературым туныктен, мый — математикым. Шуматкече 
еда, латвич меҥгым шотлыде, ме шочмо ялышкына —Чо- 
быксолашке — толде чытен онал. Кеҥеж каникул годым 
Лемде воктенысе ужар олыкышто, кумда колхоз пасушто 
пашам ыштен улына. А пайрем «годым ший оҥгыр йӱкан 
гармоньжым шокталта гын, лектын шогалын муралтен 
да кушталтен колтыде иктат чытен огыл. Мемнан ялысе 
ӱды р - ри езенв л ак ы м концерт дене У Торъял селашке да 
Йошкар-Олашке республиканский 'олимтиадышкат кош
тыктен. Яланняллаште кажне гармонистын шке йӧраты
ме мурыжо улю, маныт. Тыгак Петят чоным пудыратыше 
ик ныжыл семым шокташ поснак йӧратен, кызытат ӱдыр- 
рвезе-влак тудым «Петян муржо» манын муралтат.

Ом мондо нигунам мый ик кечым. Тунам марий калык 
шке республикыш!! юбилейжым пайремлен.

Мотор кеҥеж кече. Тыныс эр. Йырваш пеледыш. Каж
нын чурийже шыргыжын, шӱм-чонжо порсыналтын, ку
мылжо кече деке нӧлтын.

Юбилей лӱмеш школ ончылан эртарыме митинг пы
тен гына ыле, кенета, чевер кечым шем шыл петырымыла, 
шучко уверым каласышт: мемнан шочмо-кушмо эл ӱм
баке, пеледалт илымынам кӱрлын, орышо фашист-влак 
керылтыныт. Война... Тиде аяр мут дене кажне еҥын 
капше чытырналт каен, шӱмжылан, кӱрлын вочмыла, 
роп чучын. Тиде неле мут ӱш дене солалтыме семын 
кажнын шӱйжым перен. Мом ыштыман? Икте тына .раш
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л ий ы.н: шочмо-кушмо элым-аванам уло вийын, пытар
тыш вӱр чӱчалтыш марте аралыман.

— Рвезе-влак! Йолташ-ша м ыч! Айста, погынен, ял 
мучко мурен кӱзена,— Петя мыланна ойым ыштыш. 
Ала тыге пырля муралтымынаже пытартыш гана лиеш.

Шкеже мӧҥгыж гыч гармоньымат кондыш.
Кушкын шушо колю утла качымарий Петян гармонь 

шоктымыж почеш ял (Мучаш гыч мурен кӱза:

Муро, шӱшкӧ, йолташем,
Ит ойгыро тый, таҥем!
Каем, толам, садак ужам,
Ом кудалте нигунам!

Гармонь шке почешыже ӱдыр-влакымат ӱжын. Ынде 
нуно шк муро почеш весым тӱҥалыт:

Эх, йолташем, мыняр час?
— Ну, конечно, пондаш час.
Эх, йолташем, кӧм йӧратет?
— Ну, конечно, тыйымак.

Сирень огыл, роза вет,
Розан акше шергакан.
йӧратыме йолташемын
Ик шомакше шергакан.

Муренна пайрем мурым. Ойган мурым мурымо шуын 
огыл.

— Йолташ-влак! Айста Обалже ялыш тыгак пырля 
миен толына,— Петя кенета чыланам пошкудо ялыш 
«аяш таратыш.

Кашак .гыч иктат ойырлен ыш код: чынак, ала умба
кыжым чыла тиде шарнымашеш гына кодеш?

Ялым лекна. Олык д ап ы ш волышна. Корно воктенак 
порсын йолван пеледыш-влак кодыт, пуйто .гармонь сем 
почеш нунат чӱчкат, пуйто мыланна чечен я лукыштым 
рӱзат. Олыкышто могай гына пеледыш уке! Ойыро эн 
чевержым, эн моторжым да шӱмеш (пижше йолташетлан 
пӧлекле!

Каче'жап, ӱдыр жап—ваш-ваш йӧратыме пагыт. 
Шкежат тунам олык пеледыш гай волгалт пеледат. 
Ялыште 'манеш-манешым 'шаркалыше ӧрдыж шинча ын
же уж (Манын, йӧратыме шӱмбелет дене пырля улак ве
рыш кутыраш шогалат. А тиде гана иктат вожылын 
огыл: тек ужышт! Рвезе ден ӱдыр-влак мужырын-мужы-
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рын, кидыштым наш кучен, олык корно дене Лемде вӱд 
воктеч .пошкудо ялыш мурен каят. Тек чыланат ончышт, 
тек ойлышт!

Ӱдыр ден рвезе-влак велыш мелын лийын, эн ончыл
но изин-кугун койышланен, Петя гармоньжым шоктен. 
Гармонь сем йӧре, Лемде ӱмбач нийын, олык гоч чоҥеш
тен, Обалже ялыш муро йоҥген:

Ой, кеҥежым пешак сай,
Олык воктен кошташ сай!
Сай йолташым кучалын,
Ик ой дене илаш сай.

Ом мондо мый тиде кечым, йолташем-влакым ӱмы
реш!

Сар тӱҥалмек, первый арняштак Чобыксола ш шуко 
пӧръеҥлан (военюо'мат гыч повестка тольо. Шочмо элым 
аралаш кайыш Петя, автоматчик взводын командир ж е 
лие. Кайыш армийыш Евдокия Васильевнан кыдалаш 
эргыже — Федя, лейтенантлан тунем лекмек, тудлан раз
ведвзводым «ӱдаш ӱшанышт. Нальыч изирак эргыжы
мат— Васям, гвардеец-т антонет лийын, Дон вӱд гоч вон
чен, тушманым кожен.

Шоҥго ава, шӱм йӱлен, эрге-влак деч сер ыш ьгм ву
чен, йӱд омыжат кошкен; эрден эрак кынелын, кӱшыл 
куп гыч тупешыже нумал кондымо иле пум коҥгаш ол
тен, эвакуироватлалт толшо-влаклан кочкышым ямды
лен. Салтак фронтышто ик шинельымак вакшеш, тоҥе
деш, леведеш, манме ой улю, лач тыгак (Ялысе калыкым 
тунам пареҥге — «'кокымшо кинде»—утарен: пареҥге 
дене шӱрым шолтен, немырым луген, ки,идым кӱэштын, 
эсогыл ош калачымат ышташ вате-влак тунемыныт. Коч
кын-йӱын тӧрланымек, шоҥго ава моло дене пырля кол
хоз пашаш каен, вет тунам ӱдырамаш-влак могай гына 
пашам ыштен огытыл: телым имне дене корныш кошты
ныт, .нур гыч олымым шупшыктеныт, мӱндыр чодырам 
руэныт. Кӱлеш гын, йыдалымат ыштеныт, 1Портышкемы- 
■мат тумыштеныт, пиламат шуменыт — чылалан кид-йо
лышт толын. А кастене паша гыч суртыш пӧртылмеке, 
кызытсе семын телевизорым огыл, коля тул гай сокыр 
коптилкым чӱктен, шоҥго ава эргыштын карточкыштым 
кужу жап шинчавӱд йӧре ончен. Толмым чарнен серыш 
кугурак эргыж деч, вара изирак эргыжат танкеш йӱлен, 
ӱшан кодын ыле кыдалаш эргыжлан. Федя тушманым
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пыжашышкыже шумеш поктен, сарын пытартыш кечы
лаште Берлин верч кредалме боеш йӧрльӧ тудат...

Сар шукертак чарнен гынат, тулык ава ятыр ий эр
ге-влакын .пӧртылмыштым вучен илен, «вет тугае аван 
шӱм-кылжак: курымешак илат шочшыж-влак». Кугурак 
эргыжын ший оҥгыран яндар йӱкан гармоньжымат ни
гӧлан ужален огыл, эн шергакан пого семын сондыкыш
тыжо арален, лач пайрем тодым гына рвезе-влаклан ки
дышкышт кучыктен, нуныштат Петян ныжылге (муры
жым 'шокталтеныт да авалан мӧҥгеш перегаш пуэныт. 
«Ала эше толеш?» — ава эргыжын пӧртылмыжым йӱд- 
кече ӱшанлын вучен.

Ӱжаран тымык-тымык эрден,
Я кандалге пеш умыр кастен 
Чобык ял гыч Торъял корнӱмбак 
Чал ава легылдале шкетак.

Эҥертен тополь тӱҥыш шыпак,
Ончыштеш касвел корныш — умбак.
— Эргым-влак ала толыт? — ойлен,
Адак мӧҥгӧ кая ошкеден.

Кеч тыгайым ойлаш нелырак,
Ме чылан палена тидым раш:
Кум Малинов — иза-шольо-влак — 
йӧрльыч эл верч, кредал патырлан.

Но ава ок ӱшане пырчат,
Эрге-влакым вуча йӱд-кечат.
Вет тугае аван шӱм-кылжак:
Курымеш шочшо-влак пеленак.

Тыге возен герой Изак-шоляк да нунын поро авашт 
нерген «Аван шӱмжӧ» поэмыштыже поэт Василий Рож
кин.

Шонто ава колымеке, сурт-печышт нигӧ деч ноена 
тулыкеш кодо. Кызыт тушто «Немдинский» совхозысо 
трактор бригадын бригадирже Вениамин Николаевич 
Булыгинын ешыже ила. Кодшо ийын Вениамин Нико
лаевич «За доблестный труд» медаль дене наградитлал- ' 
те. Пелашыже Анна Алексеевна — ялсовет депутат.

Нылле 1В1Ич суртан .ялышкына Кугу Отечественный сар 
гыч 32 еҥ ыш пӧртыл, нунын кокла гыч шымытынже ту
ныктышо ыльыч: Малинов Петр Алексеевич, Малинов 
Федор Алексеевич, Малинов Василий Алексеевич, Мали
нин Александр Егорович, Чемеков Павел Ильич, Булы-

31



тин Игнатий Матвеевич, Ерофеев Василий Александро
вич. Но тӱня ӱмбалне .кызытат верын-верын тар шикш 
ӱпша.

— Каргыме лийышт сарым тарватыше-влак! Лийже 
курым-курымеш чевер кече гай тыныс илыш!—ойлат 
пошкудем-влак.

Малиновмытын пӧртышт воктен Орина акайын сурт- 
оралтыже. Сар деч ончыч тудо «Чобык» колхозын йоча 
плочцадкыжым вуйлатен.

— Тунам ял мучаштына йоча ясле ден плюща,дкылан 
лӱмын пӧртым чоҥымо ыле, тушто кечыгут мэй ньога-влак 
юарленыт,— шарналта Ирина Алексеевна Данилова.— 
Ӱдырамаш-влак чыланат пашаш коштыныт, иктат, шӱм 
вургыжын, мӧҥгыштӧ икшывым ончен шинчен огыл. 
Тылеч вара ятыр жап эртен. 'Вашталтын илыш, улаҥын, 
моторештын. Самырык тукымым ончен кушташ чыла 
йӧн ышталтын. Туге гынат южо колхозышто да совхо
зышто тидын нерген шагал шонат, кызытат ясле ден йо
ча сад уке. Тыге шочшан-кушшан авалан изи йоча-вла
кым пӧртеш шкетыштым петырен йодаш логалеш. Мом 
тудо ыштылеш, кузе (кочкеш-йӱэш,'мыняре шортеш—ныл 
пырдыж гына ужеш-колеш. Садлан йоча сад ден ясльым 
кажне колхозышто да совхозышто ышташак кӱлеш! — 
манын, Орина акай мутшым кошартыш.

Тидын нерген шомакым Николай 'Андреевич Егошин 
лукто. Сар деч ончыч ачаже колхоз имньым ончен. 
Кугу, пеҥгыде кап-кылан марий ыле. Фронтыш лектын 
.кайымеке, имньым ончаш ватыже шогалын, когыньыш
тын паша Жапыштым иктеш шотлаш гын, кумдо идалык 
наре конюхлан ыштеныт. Эргыштат, Николай Андреевич, 
ача-ава семын вольыклан шӱман, колхозышто эреак фер
ма вуйлатышылан ыштен, кызытат тиде пашаштак. Ва
тыжат, Соня акажат ынде латкандаш идалык тӱшка во
льыкым ончат.

Йоча сад ден ясльым ышташ кӱлмӧ нерген ойым ну
нын пошкудыштат—Кошкина Александра Петровна 
лукто. Шочшан, шкет ава шуко жап фермыште ыштем, 
сӧснам пукшен.

Але теве Анеев Аркадий Денисовичым налына. Тудо 
шкеже совхозын ончыл трактористше. Ватыже вольык 
комплексыште тырша. Коктынат пашам йӧратат, вет 
шым ӱдырым да кок эргым ончен кушташ, чиктен-шо- 
галташ ойлаш веле куштылго.
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Умбакыже Сапаев Илья Петровичын оралтыже. Мут 
толмашеш каласыман: Чобыксолаште Сапаев фамилиян 
еҥ-влак шукын улыт. Кушеч лектын тиде фамилийже?

Шукерте ожно чодыра кокласе чара верыште вич-куд 
пӧртан Новай лӱман изи ял улмаш, манын ойлат. Тудым 
Овда карген, маныт. Пуйто Шамай коремыште илыше 
овда Семни кугызан ош имньыжым кушкыж кудалыш
тын, озаже икана имне тупеш тегытым шӱренат, овдам 
ялыш кудалыктен конден. Тидланак пуйто куд сурт деч 
утла ынже лий манын, овда карген коден, ойлат шоҥго- 
влак. Теве тиде Йо® айыш к е К ышма вел гыч Чобык лӱ
ман марий толын лектын, сурт-печым ыштен, илаш тӱ
ҥалын. Чобык тукым кугун шарлен, кӱшыл мучаш 
пошкудем-влак чылан тудын тукымжо улыт, маныт. Сад
ланак кугуремым кугезын лӱмжӧ дене Кугу Чобыксо
ла, изуремым, ожнысо Йовайым, Изи Чобыксола манаш 
тӱҥалыныт.

Чобык деч вара тышке Овалже ял гыч Сапай лӱман 
марий толын. Тудын шындыме пистыже Василий Усти
но в ич Сапаевын тошкемыштыже кызытат шога, тӱҥжым 
кок кид дене ӧндалынат от керт. Ялыштына Сапаев фа- 
милиян-влак чылан тудын тукымжо улыт.

Илья Петрович латкок идалык мланде шӱйым лукмо 
Донецкий шахтыште пашам ыштен, кызыт уэш шочмо 
ялышкыже пӧртылын. «Илет ма, колет ма — Чобыксола- 
так лийже, шеремет-шергиндет!» — шыргыжалеш йылмы
лан тале марий.

Илья Петровичын пӧртшӧ ваштареш, урем вес могы
рышто, Николай Иванович Кошкинын сурт-оралтыже. 
Сар деч ондак Николай Иванович ялыште эн патыр да 
эн мотор каче лийын, муралта гын, йӱкшӧ Лемде вес мо
гырыш, Тушнур ялыш шумеш, шергылтын. Кугу Отече
ственный -сар гыч кид деч посна пӧртыльӧ.

Колька, (ялыште тудым тыге манына ыле) палеп: 
Литва мланде верч куатле бой лийшаш. Кӧ илыше ко
деш, лач тидым иктат пален огыл. Землянкыште, коптил
ка воктен верланен, Кошкинат (ватыжлан серышым во
зен. Тудын мӧҥгыштӧ Рима лӱман изи чинче падырашы
же кодын. Кузе кызыт нуно илат? Изи ӱдыржат ачажым 
ужнеже дыр? Уке, кызыт ача ок ярсе. Фашист кашакым 
пытарымеке, тудо изи ӱдыржым ончыкыжо шында да 
кузе кредалмыж нерген каласкалаш тӱҥалеш ыле, из
олыкыш пеледышым погаш, чодырашке снегым кочкаш
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наҥгая ыле. Кузе чот шке ешым ужмо шуэш! Чыла ти
дым ача .мӧнтыжӧ серен колта.

Вич шагат эрдене пуйто лум ӱмбалнак кӱдырчӧ раш
калтыш. Мланде поче-поч е чытырналт «айыш. Пушеҥге 
укшлаште лум чумырка-влак ӱлыкӧ велалтыч. Адак ...

Артиллерий да миномет дене лӱйкален чарнымек, 
командир эн ончыл танк ӱмбак кӱзен шогале да кычкы
рале:

— Родина верч! Ончыко-о!
Танк почеш салтак-влак лум окопла гыч тӧрштен лек

тыч да черкан ял велыш куржаш тӱҥальыч. Йырваш пу
ля шӱшка, снаряд пудештылеш, мина-влак шолем семын 
йогат. Фашист-влак селаш чот пеҥгыдемыныт, кугу ви
йым чумыреныт. Села мучаш гыч ситартышыжлан туш
манын танкше-влак толын лектыч.

Пушка гыч лӱяш команда шергылте:
— Огонь!
Орудий ствол йошкаргымеш тулым пӱрга.
— Визымше ориентирыште танк!
— Тудым лишке пурташ!
— Огонь!
— «Тигр-влакым» прямой наводка дене!
Икте почеш весым тура лӱят. «Типр-влакын» рада

мышт шуэмеш.
Кенета йошкар ракета каваш кӱзен кайыш — тиде 

•мемнан артиллерист ден миномётчик-влаклан сигнал: ту
лым кӧргышкырак кусараш.

— В атаку!
— Ура-а-а-а-а! — куатлын шергылтеш.
Шошым Лемдыште кӱрышталт шичше ий ора, нимо

гай чаракым шотлыде,, кузе шыдын мӱгырен кая, тыштат 
тушман ӱмбаке чарен шогалташ лийдыме вий шола ве
лымат, пурла могыр гычат тарваныш. Салтак-влак, кел
ге лумым келын, села велыш куржыт. Пулемет ден авто
мат-влак чарныде тототлат. Мемнан танк-влак ончыко 
да ончыко керылт пурат. Кенета механик-водитель Кош
кинын шинчаштыже волгенче волгалтме гай койо, танк 
савырналтыш да каен кертдымын шогале. Машинам тул 
йылме нула...

Госпитальыште Кошкинын сусыргышо кок кидшымат 
пӱчкыныт. Мӧҥгӧ пӧртылмекше, ятыр ий колхозышто 
ревизионный комиссийым вуйлатен, но тазалыкше лок- 
тылалтмылан кӧра ӱмыржӧ кужу ыш лий.
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Рима ӱдыржӧ кызыт олаште фельдшерлан пашам ыш
та, кокымшо ӱдыржӧ— туныктышо, эргыже—чсНемдин- 
ский» совхозышто шофер.

Кугу Отечественный сарыш ял гыч ӱдыр-влакат кае
ныт. Теве Аня Чемекова педучилищын кумшо курсышты
жо тунемын. 1942 ийын октябрь тылзыште тудым пош
кудыжо, йолташыже-влак шочмо элым аралаш ужате
ныт. Логалын Москвашке: Тунам фашист самолет-влак 
мемнан столицымат бомбитлаш тӧченыт. Ола йыр зенит
ный батарей-влак верланеныт, шӱдӧ дене аэростат-влак 
кум тӱжем метр кӱкшытыш нӧлталтыныт. Сар каен шо
гымо жапыште Москва лишне да ола ӱмбач тӱжем кум 
шӱдӧ утла самолетым волтен шуымо.

Аня Чемекова аэ|ростатчица лийын.
— Икана йӱдым постышто шогымем годым,— шар

налта Анна Васильевна,— Москва ӱмбаке пел тӱжем чо
ло самолет чоҥештен толын (вараже газетыште 554 са
молет толмо нерген возымо ыле). Южышто пеш кугу 
бой лийын. Зенитчик-влак шуко самолетым волтен шуэ
ныт. Аэростат за.гражденийышкат икмыняр самолет ло
галын да шканже шӱгарым муын. Тиде йӱдым бомбёж
ка годым сусыртенам, тылзат пеле госпитальыште кияш 
верештын.

Совет Армий кечын, Сеҥымаш пайрем годым марий
же Чемеков Григорий Георгиевич дене коктын, оҥыш
кышт орден ден медаль-влакым пижыктен, клубыш, пай
рем касыш вашкат. Тушто нуно вучымо шерге уна улыт. 
Шарналтен каласкалат нуно, кузе сарын первый кечыш
тыжак ялна гыч кум Максий фронтыш кайыш. Икты
же — Ш а бл атон Максим Васильевич, бригадир ыле; ве
сыже— Садовин Максим Никитьевич, вольыкым эмлен; 
кумшыжо — Ларионов Максим Иванович, чапле сур ожо 
дене колхозышто тӱрлӧ пашам ыштен. Кумытынат гар
монист улыт ыле, муралтен Да кушталтен колташат ко
йыш-шоктышышт лачеш толын. Шӱмбел таҥышт патыр 
воин-влакын мӧҥгӧ пӧртылмыштым изин-кугун шӱм вур
гыж вученыт, но кум Максий гыч ялышкына иктыжат 
ыш пӧртыл: шочмо мланде верч, эрык ден пиална верч 
неле сӧй пасуэш йӧрлыныт...

Шарнем мыят: Садовин Максим Никитьевичмытын — 
Саван Мигытан пӧрт ончылно шогышо леваш гай кугу 
арама йымаке да Кабак куэ деке ӱдыр-каче погынат 
ыле; ӱярня годым йолгурык гыч мунчалтеныт, кугече го-
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дым лӱҥгалтеныт, семык годым сап дене але кужу меҥ
ге манме модыш дене модыныт, гармонь сем почеш му
реныт. Кызыт Саван Мигытан пӧрт олмыштыжо Мамаев 
Болеслав Никитьевич сурт-оралтым чоҥен. Пакча вокте
ныжак вӱд йоген кая, а куэрыштыже, пӱкшермыштыже 
шошым кайык мурым колышт шерет ок тем. Болеслав Ни- 
кптьевпчын, манмыла, кидшак шӧртньӧ: мо кӱлеш, чыла 
ыштен мошта, арам огыл колхозышто апшатлан да ту
дын полышкалышыжлан ыштен. Земма ӱдырыштат, .вит
не, ачаж корнымак тошка: кандаш классым пытарымек, 
электриклан тунемаш каен.

Умбакыже Кошкипмытын пошкудышт Чемеков Илья 
Нико н орави ч лийын. Тудынак кок эргыже, Павлуш ден 
Аркаш, шулко тушман ваштареш кредалме ,годым—икты
же Ленинградский фронтеш, весыже Сталинград вокте
не— вуйыштым пыштышт. Кызыт тудын сурт олмышты
жо Василий Андреевич Пирогов у оралтым нӧлтен. 
Тудат Кугу Отечественный сарыште фашист-влак ваш
тареш кредал ын. Педагогический училище гыч 1942 ий
ыште военный училищыш налыныт, вес иешыжым ик ку
гу боеш ранитлалтын да, инвалид лийын, мӧҥгыжӧ пӧр
тылын. Сар деч вара ятыр жап У Торъял районышто 
корно паша дене уполномоченныйлан ыштен.

Шоссе корно дене кудалыда але кӱвар гоч эртен кае
да гын, тиде нунын пашашт. Корно воктен куэ але пӱн
чӧ-влак радам дене кушкын шогалыныт гын, тидат ну
нын тыршыме саскашт. У Торъял села гыч Чобыксола 
ялыш шумеш кугорно кок могырышто кушшо куэр кок
ла гыч ондак тыште тасма гай йолгорно ыле,'кызыт ту
шак шудо кушкын. Молан манаш гын, рвезе-ӱдыр-влак 
йолын коштмым чарненыт, машина кузовыш кӱзен шин
чын, пӧрдшӧ мардежла пуракым нӧлтен, шонымо верыш
кышт кудал колтат. Ош платьым чиен шогалше ковыра 
ӱдыр гай кудыр куэрым, мотор пӱртӱсын сылнылыкшым 
пурак кокла гыч ужын шуктат мо? Вот молан чонем 
коршта.

Кажне гана Чобыксолан! толмем годым мый тиде 
йолгорно дене ошкылаш йӧратем. Мыняр ӱдыр-качын кид 
кучен ошкылмыштым корно воктен кушкын шогалше ти
де куэр ужын, мыняр йӧратымаш .шомакым колын! Ала 
тиде йолгорнан куэран Тошто Торъял ӱдырын чонжым 
Чобыксола каче велыш савырен? Мо-гынат, Василий Ан
дреевич кугу сӱан дене, шӱвыр-тӱмыр дене тушеч ӱды-
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рым конден. Кызыт шочшышт-влакым ончен куанет: ӱды
рышт РСФСР-ын заслуженный артисткаже Майя Ро
манова акашт семынак мураш моткоч кумылан улыт, 
йӱкыштат оҥгыр тай яндар, арам огыл кугурак ӱдыржӧ 
ик жап республикысе курчак театрыште модын, а эргы
же .кызытат Маргостеатрыште пашам ышта, вес эргы
же— Льова педагогический институтышто тунемеш.

Василий Андреевич корно пашам шке пошкудыжлан, 
Иван Ефимович Бутылкинлан, ӱшанен пуэн. Иван Ефи
мович совхозыштат пашам ышта, чыла вере шуэш, тид
лан мотоциклжат полша. Чын, ялыште ынде мотоцикл 
дене нигӧм от ӧрыктаре: шукыштын уло. Сар деч ончыч 
Чобыксолан^ ик еҥын гына велосипедше лийын гын, ын
де кажнын кудывечыштыже шога. А совхозын пашазыже 
Рыбаков Василий Петровичын мотоцикл веле огыл, ма
шинажат уло. Ӧрат веле: ожно тыгай ия орвашке шин
чаш сулыклан шотленыт, юмылан ӱшанен иленыт, эсо
гыл тошто пайрем годым пашам ышташат тоштын огы
тыл.

Теве 1923 ий. Петро манме тошто пайрем кече. Шок
шо. Ятыр кече почела ояр шога — шӱлалташат неле.

Петро деч кок кече ончыч Чобыксола шудо солаш во
лыш. Кок кече жапыште Лемде .вӱд воктенысе олык шу
дым солен оптыш.

Петро эрдене, кече кӱшкӧ кӱзымеке, ялысе комму
нист Степан Ефимович Сапаев имньым кычкышат, ор
вашке ешыжым шынден, шудым оварташ да поген на
лаш олык велыш кудале.

Ял мучаште ала-могай еҥ-влак погынен шогалыныт. 
(Мом лӱшкат? Нунын деке лишемшаш годым таза кап

кылан ик марий тудын имне вуйжым руалтен кучыш.
— Куш каеда? — йодо тудо.
— От уж мо? Шудо удыраш!
— Ок лий! Колышт теве Микал кугызам.
Калык ончылно шем мыжерым чийыше, шем теркуп

шым упшалше, йошкар пондашан, лапката капан Микал 
кугыза шоген.

— Пошкудо-влак! Юмын пайрем .кечын языкым ида 
ыштыл, ял ӱмбаке ожаркам, осалым «ида кондо! — Ми
кал кугыза омо ужмыжым ойлаш тӱҥале.—Омемжат 
лачеш толеш: пешак шуко муным погымо, шонем, тудым 
ял еда пуэдат. Тиде омо — молым огыл!— шолем толша
шым палдара. Юмым ида сырыктыл.
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— Кӧ шудым сайын поген налнеже, жапым ида юва
тыл, олыкыш волыза, Петро пайремым ида ончо. Ынде, 
тошто жап огыл,— манят, Степан Ефимович олыкыш ку
дале.

Олыкышко тудын деч посна эше ик-кок еш волыш, 
Погынышо калык ял мучаште тугакак лӱшка, шолеш. 
Изиш лиймек, кӧ товар дене, кӧ шаньык дене, кӧ тоя де
не олыкыш тарванышт.

— Тыге ок лий вет, Сепан, имнетым сорлыкло да 
мӧҥгӧ кудалына,— ватыже ойла.

— Мӧҥгеш она чакне! — пеҥгыдын мане Сепан.
Погынышо-влак лишемыт да лишемыт.
— Пошкудо-влак, шогыза! — кычкырале Сепан,—ши

жам мом шонен толмыдам. Но пален лийза: тидлан Со
вет власть тендам судитлаш тӱҥалеш.

Чыланат, тарваныде, ик ©ерыште шогат. Но коклаш
те аяр чонанжат лийын:

— От шинче, нунылан тыглай «ече ок сите! Юмым 
сырыктен, пайрем кечын лектыныт... Теве тендам пады
рашын руэн оптена да Лемде вӱдыш кудалтена,— шок
та Выльып Элексе, каҥга капан, кошар пондашан марий.

— Шудо мешакыш чыкышаш да, кӱм кылден, Лем
дыш шуышаш,— весе ойым ышта.

— Кӱлеш-оккӱлым ида ойлышт: нуно пырыс иге огы
тыл вет. Титаканым садак кычалаш тӱҥалыт,— чара 
южыжо.

Осал паша ыш лий.
Карт кугыза-влак кӱсотыш вуйшийын кумалаш ош

кыльыч... Екман Сепан тамыкыш кайыже, порволыжо, 
сурт олмешыже почкалтыш кушшо манын, сукен возын 
кумальыч.

Эрлашыжым Сепанмыт шудым каванлен гына шук
тышт— кенета кугу мардеж тарваныш, кавам шем пыл 
петырыш. Виян пӧрдшӧ мардеж, кашын-кашын кийыше 
шудым, пӱтыралын, олык мучко куржыкта. Тунам Вы
льып Элексе каваш ончале да пелештыш:

— Таче, чынак, шолем кыра гын, юмо уло. Шолем ок 
лий да -Екманын коммунист эргыжым кӱдырчӧ ок раш
калте гын, юмо уке.

Пӱтынь кавам пуйто шем шыҥалык леведе, чарныде 
кӱдырчӧ рашкалта, волгенче волгалтеш. Йӱр ведра гыч 
опталмыла эртен кайыш. Олыкышто овартыме шудымат 
верын-верын Лемде вӱдыш йоктарен наҥгайыш.
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Йӱр деч вара погынымашыш поктышт. Калык ял пок
шелсе омаш деке чумыргаш тӱҥале. Саде Выльып Элек
се, омашыш толшыжла, Микал кугызан пӧрт деран шо
гале, мушкындыжым чумыртен, карт кугызам уло шы
дыж дене шудалеш:

— Екман Сепаным огыл, тыйым .кошарташ кӱлеш! 
Теве ынде ончо: вет чыла шудына шӱеш...

Тиде погынымаште ялеш машинный товариществым 
ыштышт. Куд ий гыч Чобыксола марий-влак колхо,зыш- 
ко ушнышт, тӱшка озанлыкым вуйлаташ коммунист Сте
пан Ефимович Сапаевын сайлышт. Тудын шольыжат, 
Матвей Ефимович, ятыр идалык колхозым вуйлатен.

«Чобык» колхозышто тӱҥалтыш ий гычак фермыште 
Устин®ат еҥгай ыштен. Ояр кава гай яндар шинчан та
за ӱдырамаш ыле. Кенета шинчаже коршташ тӱҥалын, 
тунам врачат эмлен кертын огыл, ялт сокыр лийын. Кол
хоз огыл гын, кеч шужен коло, кеч кӱчаш лектын кайы
ман ыле. Эше кум шочшым ончыман. Тудлан тылзе еда 
ложашым да молымат пуэныт. Кызыт кугурак эргыже — 
Василий Устинович Сапаев шочмо ялыштак, «Немдин
ский» совхозышто пашам ышта. Тудат Кугу Отечествен
ный сарыште кредалын, йолжо ранитлалтын. Изирак эр
гыже— Борис шыже гыч шошо эртымеш школышто ту
немын, кеҥежым колхозышто пашам ыштен. Икана 
сложный машина дене шийыныт. Борис писын кылтам 
пуэден, машинан барабанже нелынат шуктен отыл. Ту
нам чолга [рвезе .йолжо дене чот шӱкалын — кылта дене 
пырля йолкопажат барабаныш логалын... Больницыш, 
операцийым ышташ содорак кудалыктеныт...

Ялыштына .комсомол ячейкат тунам кугу пашам шук
тен. Тудым Василий Трофимович Сапаев вуйлатен. Ком
сомол кеч-кунамат эре ончылно лийын, примерым он
чыктен шоген. Кӱлын лудын-возен моштыдымо кугыеҥ- 
влакым туныкташ — культармесцлан комсомолец-влак 
шогалыныт; кӱлын лудмо пӧртым почаш — муыныт ну
но суртым, конденыт книга ден газет-влакым; кӱлын 
спектакльым шындаш — модыныт комсомолец-влак; кӱ
лын колхозым ышташ—эн ончычак комсомолец-влак во
залтыныт, молымат ӱжыныт, .пошкудыштлан, сурт еда 
коштын, тӱшка озанлык нерген умылтареныт.

Лач тыгай чулым лийын изирак капан Василий Тро- 
фимовичат.

Кугу Отечественный сар годым шочмо элым тушман
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деч аралаш кайыш тудо шке кумылын, ватыж ден изи 
эргыжым кодем. Вес иешыжымак ватыже нелын черла
ныш, изи эргыже— Валентин ялт шкет тулыкеш кодо. 
Пошкудышт-влак тудым йоча .пӧртыш пуышт. Тушто Ва
лентин кап-кылым поген, тунемын да мӱндыр йӱдвелыш 
шочмо элым тӱзаташ каен. Уста строитель кызыт мӧҥгы
жӧ пӧртылын, «Немдинский» совхозын вич шӱдӧ веран 
кугу клубшымат кӱ дене тудын вуйлатыме бригадыжак 
нӧлтен.

Валентин ачажым ок шарне, да тудым ужашат пӱ
ралтын огыл улмаш: пулемётчик Василий Трофимович, 
тушман ваштареш кредалын, патырла колен.

Чевер кечым ужде, ялыштына ила кызыт Кугу Оте
чественный сарын инвалидше Михаил Егорович Чеме
ков. Ленинградский фронтышто наступлений дене ата
кыш кайыме годым тудын ончыланжак мина пудештын. 
Салтак, уш шинчыде, мланде ӱмбак керылтын. Эрлашы
жым ушыжо пӧртылын. Саҥгаште чыташ лийдымын йӱ
лымӧ гай корштымым .шижын. Чыла вуйжым, шинча
жым, шӱргыжым марле дене пидыныт. Идалык наре гос
питальыште киен, паремын, но ӱмырешлан сокыр кодын.

Тиде бойышто лӱдде кредалмыжлан Михаил Егоро
вич Чемековым Йошкар Звезда орден дене напрадит- 
лыме.

— Тылзе еда 90 теҥге пенсийым государство пуа. 
Мый декем Немда школысо пионер-влак толыт, тиму.ро- 
.вец-влак тӱрлӧ сурт сомылкам ышташ полшат,— тауш
тен ойла сарын инвалидше.

Чыла суртышко радам дене пурена гын, кажне еҥ 
нерген .повестьым, кажне, еш нерген романым возаш ли
еш. Теве Филипп Павлович Рыбаков Кӱтӱ Отечественный 
сар жапыште медицинский службын полковникше ли
йын, кызыт отставкыште, Москва воктенысе Жуковский 
олаште ила. Ондакше У Торъял больницыштат врачлан 
пашам ыштен. Але Булыгин Петр Ермолаевичым налаш. 
Йочаж годым кеҥежым Чобык ялыште кӱтӱм кӱтен, теле 
еда, тумышан кужу айзамым шӱдырен, школыш куржта
лын. А тунем лекмекше, колымшо ийлаште у Торъял 
комсомол канткомын первый секретарьже лийын, ятыр 
яллаште комсомольский ячейкым организоватлен, рвезе- 
ӱдыр-влакым у илышым чоҥымашке ушен. Вара Моск
ваш тунемаш каен, инженер лийын да Лопатинский (кы
зыт Волжский) бумкомбинатыште ыштен. Мамаев Ты-
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манийын Тима эргыжат, тыгаяк йорло рвезе,кузе-гынат 
тунемашак тыршен. Кочкашышт кинде ваш марте ситен 
огыл, ваче гоч вынер котомкам сакен, пайрем еда кӱчен 
коштын. Тыге Тошто Торъял двухкалссный школым ту
нем пытарен, туныктышо лийын. Тимофей Тимофеевичын 
шольыжо — Ваню дене пырля мый Чобык школышто ту
немынам. Тудо изинекак сӱретлаш йӧратен. Тунам чия 
ден кагаз шотышто чӱдӧ ыле, садлан Ваню шукыж го
дым газет ӱмбалан шӱч дене сӱретлылын. Имне дене ку
далше Чапаевым ыштен шында гын, 'печатлен лукмо ма
нын веле шонет. Тудын сӱретше-влак чӱчкыдынак -мем
нан классыште кеченыт, школнам сӧрастареныт. Илен 
толын, рвезын усталыкше койын кугемын, чынже денак 
художник лийын. Иван Мамаевын «Акпатыр», «Тойде
мар» да моло полотножат марий калыкын изобразитель
ный искусствыжым пойдараш полшеныт. Кызыт тудо 
Йошкар-Олаште художественный мастерскойышто па
шам ышта. Нунын сурт олмыштышт шукерте огыл сов
хозын механизаторжо Мамаев Алексей Митрофанович 
кӱ пӧртым нӧлтен. Алексей Митрофановичын ачажат 
тракторист ыле, шочмо ялышкыже Кугу сар гыч ыш пӧр
тыл.

Ялыштем эше уста механизатор-влакым — кум Толям 
палемдаш кӱлеш. Теве нуно: Анатолий Иванович Еро
феев—кодшо ийын республикын уста механизаторжо 
почетный лӱмым налын, тений 1329 эталон гектарым ку
ралын, Анатолий Васильевич Чемеков— 1222 эталон гек
тарым, Анатолий-Михайлович Садовин 1004 эталон га 
мландым куралыныт. Анатолий Михайлович, лу клас
сым тунем пытарымеке, механизатор лийын, шочмо яле
шыже иктаж лу ий ондакак пашам ышташ кодын. Тиде 
нунын тракторышт эр ӱжара волгалтме годымат, кече 
шичмеке, кас (рӱмбыкыштат пасум шергылтара. Чынак, 
трактор йӱк деч посна кумда пасу тулыкла веле чучеш.. 
Кызыт «Немдинский» совхозышто 5875 га курал-ӱдымӧ 
мланде ден олыклан 47 трактор, 30 автомашина, 14 ком
байн, П пареҥге шындыме да лукмо комбайн да моло 
машинат пашам ышта. Писе шофер-влак кокла гыч Ве
ниамин Владимирович Павлов, Валентин Михайлович 
Садовин, Василий Никитьевич Мамаев, Геннадий Бори
сович Веселов, Валерий Николаевич Кошкин, Иван Ива
нович Соловьев, Виктор Васильевич Рыбаков — чыланат 
Чобыксола гычак улыт.
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А Никита Степанович Мамаев сар деч ончычак трак
торым виктарен, а сар .жапыште тудым танк дене ваш
талтен. Нелын сусыргымыж деч вара мӧҥгыжӧ пӧртыльӧ. 
Эрлашыжымак МТС-ыш ошкылын:

— Трактор дене .пашам ыштынем,— директорлан йод
машым кучыктен.

— А кидетше? Ик кид дене виктаренже кертат?
— Фронтышто ик йол дене танкым, самолетым вик

тарат,— Мамаев шокшешт вашештен.
Тудлан директор арам огыл ӱшанен, Никита Степа

нович шочмо-кушмо колхозын да совхозын кумда пасуш
тыжо кумло ий утла трактор дене пашам ыштен, эре он
чыл радамыште лийын. Совхоз деч ончыч «(Немда» кол
хоз улмо годым тудлан почетный колхозник лӱмым 
пуымо.

Шочмо ялем, сай пошкудем-влак дене мый кугешнем!
Ошкыл колтет садеран урем мучко, кок велыш ончен, 

шинчат шалана: эре у сурт-оралте, икте-весышт деч 
сылнырак, ик поэт манмыла, шке тӱрлем чияж дене шыр
гыжеш. Кажне пӧрт ончылно — палисадник, кӧргыштӧ 
сирень пеледыш аршашыжым рӱзен (вашлиеш. Чобыксо
ла уремыш пурымеке, шонет, ял огыл, а ужар парк. А ял 
мучаште «Немдинокий» совхозын 735 вуй тӱкан 'вольы
кым ашныме у комплексше нӧлталтын. Тушто вольык он
чышо-влаклан канашышт кӱкшӧ окнан кугу пӧрт кече 
ваштареш волгалт шинча. Луднет гын, у газет, журнал- 
влак ӱстембалнак кият; ончынет гын, телевизор уло. Пыр
дыжыште плакат, тушто палемдыме: вольык продуктым 
ужалыме шотышто совхоз вичияш планым эртарен те
мен. Чӱчкыдынак агитатор толеш, сылнымутан книга- 
влакым конда, лудын пуа, тӱнямбалсе уверым умылта
ра; тунемше-влакат, нунын деке толын, мурен-куштен, 
почеламутым лудын пуат.

А каче-влаклан йыштак теве мом .шижтарынем: у 
комплексыш мотор деч мотор ӱдыр-влак пашам ышташ 
толыныт. Теве Немда школым тунем лекмек, шочмо-куш
мо ялешышт, (совхозешак кодыныт Лидия Попова, Зи
на Булыгина, Лидия Анеева, Сима Милютина, Римма 
Садовина, Лидия Казанцева, Людмила Соколова, Люд
мила Мартынова да молат. Колыштса-ян, комплекс ве
лым нунын йӧратыме мурышт .кас еда шергылтеш:

Аваем, ит вурсо, ит шылтале:
Латкандаш ип ик гана лиеш...
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Ура чонан, ару койыш-шоктышан ӱдыр-влак, чулым 
да патыр каче-влак пашам ыштат, веселан да улан илат 
шочмо-кушмо ялыштем; илышна эше утларак пеледше 
манын, пошкудем-влак тыршат.

Василий Элмар манмыла, мый йӧратем родной яле
мым, саск а нил е садшым, нуржымат...

Мый йӧратем пошкудо-влакым,
Ик ешла кушшо калыкем.
Мотор вер-шӧрым, олык лапым 
Шӱм кумыл нӧлтын пагалем!

1975 ий.

ТУНЫКТЫШО

Немда кыдалаш школышто тунемше-влак, кӱртньӧ 
пудыргым поген, школ ку|ды1вечыш чумыренытат, туды м 
оптен наҥгаяш автомашина толын шогале. Пытартышлан 
леваш йымач пудыргышо тошто мотоциклымат шӱкен 
луктыч.

— Кузе тыгай орам колтенже кертына?
— Оҥам пышташ кӱлеш, шӱкен кӱзыктена! — весе 

ойым пуа.
— Взяли! — команда шокта.
— Раз! Е-ще вэя-ли!
Колтатак ыле мартен коҥгаш, лач тиде жапыште Ни

колай Васильевич Софронов толын шогале.
Советский Армий радам гыч служитлен пӧртылмекше, 

тудым Татар Эҥер тӱҥалтыш школыш туныкташ колте
ныт. Тушеч тора огыл, кум меҥге ӧрдыжыштӧ, Немда 
кыдалаш школ верланен. Николай Васильевичлан чӱч
кыдынак сомыл дене тиде школыш толаш логалын. Теве 
кызытат, мотоцикл тӱкымым ужын, Софронов нунын 
деке (Мийыш.

— Шогыза! — чылаштым тудо чарыш.— Ала олмык
таш лиеш?

— Списатлыме вет...
— Ида колто, тӧчен ончена.
Кажне кечын гаяк, урок деч вара тышке толын, Ни

колай Васильевич мотоцикл йыр пӧрдаш тӱҥале. Кас 
марте лончылен шинча, пога, трактористла амырген пы
та. Мотор ылыже!



Тылзе гыч Немда кыдалаш школышто мотоциклым 
тунемме кружок почылто. Лумшо классыште тунемше- 
влакым Николай Васильевич машина дене кудалышташ 
туныкташ тӱҥале. Кеҥежым — мотоцикл дене, а телым, 
тудым аэроечын! савырат. Пеш оҥай!

Урок деч вара кум меҥгым коштмыжо арам ыш лий: 
ик шот дене, (рвезе-влакым техника деке лишемдыш, а 
вес шот дене... Шкежат Немда школ деке чот шӱмаҥе. 
Тышке математика дене туныкташ толшо ик ӱдырым са
ем ыр ык учитель йӧратен шындыш.

А кастене репетиций. Туныктышо-влак С. Г. Чавай
нын «Шӱдӧ тенге олно» пьесыжым калыклан ончыкташ 
ямдыленыт. Модын-воштыл, мурен-куштенак Николай 
Васильевичынат сӱанже лие: математикым туныктышо 
Галина Андреевнам ӱмыр пелашыжым ыштыш: Кызыт 
нунын Светлана ӱдырышт да Алеша эргышт кушкыт.

— Света аважын кышажым тошка: математикым йӧ
рата,— манеш коваже.—А Алеша, очыни, шофёрак лиеш. 
Эртак машина дене гына модеш.

Николай Васильевич шкежат Немда кыдалаш шко
лыш физкультурым туныкташ тольо, тунамак пединсти
тутыш заочно тунемаш пурыш.

Каласаш кӱлеш, тудо эше педучилищыште тунеммыж 
годымак ече дене Ю меҥгыш коштмаште республикын 
чемпионжо лӱмым сеҥен налын. Тиддеч вара ик гана 
огыл Ленин пр адыш ке, Перьмыш, Горькийыш миен, туш
то ече дене ӱчашымаште республикын чапшым арален.

Икана олаште, республиканский таҥасымашыш ми
йымыж годым, ончыкыжо мотоцикл дене палыме рвезе 
кудал тольо. Тиде— Ваня Чӱчалыш Лесотехнический ин
ститутышто тунемеш. Саламлалте.

— Шкендын? — у мотоциклым кидше дене ончыктен, 
Николай Васильевич йодо.

— Шкемын. Тау туныктышыланда! Ынде каныш ке
че еда мӧҥгат мотоцикл дене кудалыштам.

. — Олаште мотоклубыш кошташ тӱҥал, машинетым 
чот йӧрате, тунам чынже денак тыят спортсмен-перво
разрядник лийын кертат.

И! *  #

Кеҥежым туныктышо-влак кужу жаплан отпускым 
налыт. Иктышт тазалыкшым пеҥгыдемдаш каныме пӧр
тыш але санаторийыш каят, весышт шочмо-кушмо .ве-
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.рьгшкышт але палымышт деке унала миен толыт, кум
шыжо шке шинчымашыжым нӧлташ курсышко тунемаш 
кудалеш. А Николай Васильевич автомашинам викта
раш шинчеш, тидлан тудын праважат уло — кокымшо 
классан шофер. А канашыже?

— Машина дене кудалыштме мыланем каныш дене 
иктак,— ойла тудо.— Южо шофер кеҥеж жапыште чер
ланен колта але, путевкым налын, тора верыш эмлал
таш кая, южыжо у сурт-оралтым шыже ночко тӱҥалме 
деч ончыч нӧлтен шындынеже, тунам машинаштым вӱ
даш мыйым йодыт. Мый сӧрвалымымат уке.

Ондак ола гыч минеральный ӱяҥдышым, вольык фер
мым ышташ кермычым конда, вара, кеҥеж кыдалне, ур
жа-сорлат тӱҥалеш. Тунам У Торъял заготпунктыш йӱд- 
кече у киндым шупшыкта. Южгунам воктекше кабиныш 
Алеша эргыжым шында. Тек тудат ачаж кышамак тош- 
кыжо: ончыч Николай Васильевич шкежат шофер воктек 
шинчын кудалыштын. Сайын шарна: тудо шым классым 
тунем пытарен ыле, тунам, война деч вара первый ий
лаште, у киндым 'шупшыкташ полшаш колхозышкышт 
автоколонна гыч икмыняр машинам колтеныт.

Рвезым кугурак-влак дене пырля мешакым нумалаш 
шогалтышт. Кузов тич мешак-влакым оптымек, шофер 
кабиныш ик ,грузинкын шынден. Молым огыл, Мичу лӱ
ман чулым рвезым пеленже налын. Тунам Мичулан ма
шина дене кудалмыла огыл, самолет дене чоҥештымыла 
чучын. Уло чонжо дене машинам виктарымыже шуын. 
«Мыят шофер лийшаш ыле. Тидлан кушто тунемаш?» — 
тыгай шонымаш рвезын уш-акылжым авалта.-

Шыжым тудо У Торъял педучилищыш тунемаш пура. 
Тушто шоферлан ямдылалтме куд тылзаш курс почыл
теш.

Кечывалым школышто тунемеш, кастене — курсышто. 
Неле ыле лу-латик шагат дене тунемаш, но рвезе чакнен 
огыл, шке шонымыжым шукташ кыртменак пижын. Шо
шым тудланат машинам вӱдаш правам кучыктышт...

Шурным оптен лекмыж годым ик ярым пылат уке , 
ыле, кенета кава тӱрыштӧ шем пыл оваргыш, кӱдырчӧ 
тул солаж дене рашкалтен колтыш.

Николай Васильевич машинажым шогалтыш да ку
зов тич оптымо уржам брезент дене левед шындыш. Ын
де тек йӱр опталже, кукшо уржамак намиен шукта. А 
лавыран 'корно тудым-ок авыре. Весе гын лавыраш пи-
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жын шогалеш, а тудын, пуйто вес тӱрлӧ мотор... Чынак, 
машинам йӧратет гын, тудо нигунамат ок шогал.

Кеҥеж каникул жапыште Николай Васильевич нигӧ 
деч шуко рейсым ыштен, чылаже кок тылзылан латик 
тӱжем километрым эртен.

*  *  *

Районышто первый верыш лекшаш верч баскетбол 
дене модмаш кажне ийын эртаралтеш.

Икмыняр ий ончыч Немда кыдалаш школат шке 
командыжым райцентрыш конден.

— Нинышт тыгай йӱран игечыште молан толыныт?— 
ял гыч толшо ӱҥышӧ ӱдыр-влакым ончыктен, селасе-, 
влак воштылалыныт.

Модаш тӱҥалмеке, чыланат ӧрыныт: моло огыл, Нем
да школын ӱдыр командыжак, чылаштым сеҥен, шерга
кан кубокым школышкыжо наҥгая.

Телым ече дене таҥасымаштат Немда школак пер
вый але кокымшо верым .налаш тӱҥале.

Кузе тыге?
— Чыла паша тренировкышто,—ойла Николай Ва

сильевич,— вийым, жапым чаманыде, сайын ямдылалт
маште.

Таклан огыл Немда школ пелен у спортивный пло
щадкым ыштен шындыме. Тыште чыла уло. Тудо тунем
ше-влакын йӧратыме верышкышт савырнен. Урок деч он
чыч да урок деч варат кас марте тыште йӱк-йӱан ок лып
лане: ик кашак футбол дене, весе волейбол дене, кумшо 
баскетбол дене модыт, куржталыт, кужытыш да .кӱкшы
тыш тӧрштылыт, меҥге вуйыш нушкын кӱзат, тӱрлӧ уп- 
р а ж нени й - в л а к ым ыштылыт.

Ик шыже кечын йоча-влак спорт площадкыштым 
ужарташ лектыч, йырже вич шӱдӧ олмапуым шындышт. 
Вич шӱдӧ! Очыни, кӧ шке пашажым йӧрата, тидат ша
гал. Ушанем, тыште ужар пушеҥге эше ешаралтеш.

Тунемме ий мучаште школын пашажым тергыме го
дым роно-и пашаеҥже 10-шо классыште тунемше-влак
лан икмыняр йодышлан анкет семын вашмутым возаш 
пуэн.

— Колияш шонет? — йодышлан чылаштын гаяк ваш
мутшо тыгай лийын:

— Тале спортсмен!
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— Мемнан школна Совет Союз Герой Михаил Ва
сильевич Лебедевын лӱмжым нумалеш. Михаил Василье
вич шкежат тиде школышто тунемын, комсомолыш пу
рен, тале физкультурник лийын. Ме тудын семынак са
йын тунемаш, тале спортсмен лияш да шочмо элнам уло 
шӱм дене йӧраташ мутым пуэна. Мутна мемнан комсо
мольский! — ойлат Николай Васильевичын воспитанник
ше-влак.

1968 ий.

ЛЕМДЕ ДЕН ТАЛМАН УШНЫМАШТЕ

Торъял вӱдет — той окает,
Колжо модалеш гын, келшалеш.

— Тыге калык шке шонымыжым муро гоч каласа,— 
ойлем кол эҥыраш кайыше йолташем-влаклан.

Ме, ӱжара печкалтме годымак кынелын, кумытын 
Лемде вӱд воктене ошкылына: теҥгече гына армий гыч 
пӧртылшӧ салтак Василий Николаевич Соколов, тудын 
ачаже—'Отечественный сарын инвалидше Николай Ива
нович Соколов да мый.

Мемнан дене тугай койыш: иктаж уна толеш гын, он
чычак моло вере огыл, а Лемде серыш, вӱд воктеке, тысе 
пӱртӱсын моторжым ончаш лектыт. Кызытат тугак. Сал
так рвезе кок идалык мӧҥгыштыжӧ лийын огыл, ынде 
шочмо-кушмо суртышкыжо пӧртылын. Вара тудо уна 
огыл мо? Кугу деч кугу, вучымо деч вучымо уна!

Лемдышке кол кучаш каяш теҥгечак кутырен кел
шенна. Кидыштына — эҥырвоштыр.

Ужар олык покшеч лыкын-лукын кадыргылын йогы
шо вӱдым ончалат да тыге чучеш, пуйто сывын покшеке 
кутынек ший окам кучымо, сӱаныш кайыше марий ва
тын сывынжым моло огыл, пӱтынек чинчын-вунчын вол
галтше тиде ока гына сӧрастара.

Мыланем, Лемде вӱд сереш шочын-кушшо еҥлан, ти
де «вӱд тӱняште эн моторын, эн чот койышланен, кадыр
гылын йогышо эҥерла чучеш.

Ик агур лукеш шогална. Тыште кол чӱҥгышаш. Нико
лай Иванович, пу .йолжым пулемет семын виктарен, сер 
тӱрыш пурен шинче. Мыят, эҥырышкем йылым керын, 
агур покшек кудалтышым. А салтак гыч пӧртылшӧ рвезе 
сор тӱрыштӧ тугак тарваныде шога: ала, шер темде, Лем-
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де вӱдым онча; ала, шӱлышым тоен, кайык мурым шулен 
колыштеш; ала, ава помышыш логалме семын, уло ку
мылжым пӱтынек пӱртӱс авалтен.

— Сӧрал? — ачаже йодо.
— Сылне! А молан тыште вӱд тынар чот кадыргылын 

йога?
— Ожно кочат тыге ойла ыле,— тӱҥале Николай 

Иванович,— тиде верыште вӱд-ава ден мланде-ава ӱча
шеныт. Кӧ виянрак? Кӧ патыррак? Тавадаҥ шогеныт, ик
тыжат ынеж чакне. Мланде-ава вӱдым чараклен да ок 
колто, ушанеш. Вӱд-ава тунам вик корныж гыч кораҥын 
да шканже у йогын корным кычалын. Вот молан вӱд 
тыште тынар чот кадыргылын!

— Оҥай легенда! — шыргыжале Вася.— Нимогай 
вӱд-ава, мланде-ава уке .гынат, тошто еҥын каласен ко
дымыжо оҥай.

— Да, ожно пычкемыш марий еҥ тӱрлӧ манеш-ма
нешлан ӱшанен илен,— ешарышым мыят.— Садланак 
эҥырым вӱдыш кудалтыме годым '«Вӱд-ава, вӱд-ача, ку
гу колетым пу!» манын сӧрвален докан. Кызытат южо ко
лызо йыл ӱмбаке шӱвалешат, вӱд-ава деч колым йодмо 
шомакым пелешта.

— Эҥер вӱдын пушкыдо лончым кычалмыжым ожно 
пален огытыл мо? — йодо Вася.

— Паленыт гынат, садак ала-могай вес вийлан ӱша
неныт,— вашештышым мый.

— Ынде ме вӱд йогынымат шке семын вашталтен 
кертына,—кугешныме семын Вася пелештыш.—Кузе Ми
чурин каласен? Ме пӱртӱс деч пӱрымашым вучышаш 
огынал, тудын порыжым сеҥен налшаш улына. Тыге 
вет?

— Тыге,— ик жап гыч, ойлан келшышын, Василий 
Николаевич деч вожылдеак йодым: — Вара пӱртӱсын по
рыжым кушто сеҥен налаш шонет?

— Олашке кайынеже,— туштен каласымемым умы
лен, ачаже вашештыш.— Рвезе калык эре олашке каяш 
толаша. А мый, манам, тыштат паша шуко уло, оксамат 
сайын тӱлат. Мыланем Обалже ялем деч шерге нимат 
уке.

— Ончо, ончо, чӱҥга! — Николай Ивановичлан шиж
тарышым.

Мыйынат эҥыр пробкам кенета ©ӱд йымаке волен ка
йыш. Агурышто совла гай кол чӱҥга манын шонышна —
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пиголым гына .шӱдырал лукна. Кол налаш тӱҥале. Ва
сят шоген ыш чыте, эҥыржым агурыш кудалтыш.

— Чынак, кеч мӱндыр кундемыште але олаште па
шам ыштет, а шочмо-кушмо ялым ужын толаш садак 
шӱм-чонет шупшеш,— ачажын ойжым пеҥгыдемдышым.

— Мый олашке каем гын, кече деч утла илен ом 
керт,— шке шонымыжым Николай Иванович уэш йӱкы
нак ойлаш тӱҥале.— Кузе тушто илат, ом пале. Вет вӱ
дым гына оксала огыт нал, молыжо — чыла окса ӱмбал
не. Эрдене кынелыт да пазарыш але магазиныш ошкы
лыт, пареҥгым изи ведра дене налын кондат, кок-кум 
шоганым да сово лопкыт шыл падырашым. А ялыште ни
гушкат кайыме оккӱл: пӧртйымалнак — пареҥге, кунар 
кӱлеш, тунар лук; клатыште — потолок гыч кӱварыш шу
меш шуйнен, лоден с акым е сӧсна кеча, (воктеныжак—шо
рык шыл; вӱташке лектат — ведра тич шӧрым лӱштен 
кондет; леваш ӱмбач упш тич муным поген пуртет. Коч, 
йӱ шер теммешке!

— Ачий, ме пагар темаш гына илена шонет мо? — 
ачажын поян шомакшым эргыже кӱрльӧ.

— Молан тыге манат? — тореш мут тудлан ыш кел
ше.— Кином ончынет — клубыш ошкыл, кажне кастене 
лентым пӱтырат, адакшым тыште билетшат кок пачаш 
шулдо. Клубыш кайымет ок шу гын, диваныш тӧрала 
эҥертен шич да телевизорым ончо. Укэ-э, ялыште илаш 
утларак сай! Оласе семын паркыш оксала коштмо ок 
кӱл, тошкем шеҥгелнак — куэр, ял мучаштак — чодыра. 
Рай! Могай кайык толын огеш. муралте! Чодыраште сне
гыже, эҥыжше, поҥгыжо! Погаш гына ит ӧркане. Ял 
воктечынак вӱд йоген кая, пӱален шындетат, теҥызла ко
йын шинча. Курорт!

— Тидыже чынак,— кумыл нӧлтын, ял илышым мок
тымыжо мыланемат келшыш.—Кӧ ялыште илен тунемын, 
тудлан оласе илыш йӧндымын чучеш.

— Мыйым олаште илаш кеч вӱраҥ кандыра дене 
кылден шогалте, садак куржам, пӱем дене пурам, но ут
лем...

Шижам, Николай Иванович эргыжымат олашке ынеж 
колто.

Кече пушеҥге вуй кӱкшытат кӱзыш. Ынде кол шуэн 
гына чӱҥгаш тӱҥале.

Чегреш ял шеҥгелне трактор мӱгыралтыш. Икте по
чеш весе, кумшо, нылымше...
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— Лемде ден Талман ушнымаште кол пӱям ышташ 
тӱҥалыныт,— армий гыч толшо рвезылан умылтарем.— 
Тиде тушто трактор йӱк шокта.

— Вот здорово! — Вася ылыже.— Айста ончалына!
Чынак, Чепреш ял мучашыште ныл бульдозер да кум

скрепер пашам ыштат ыле.
— Салам!— бульдозер дене пашам ыштыше пошку

до марий деке лишемна.— Пашада ушныжо!
— С приездом! — армий гыч толшо рвезым кид пуэн 

саламлаш Лебедев бульдозерж.ьш изишлан шогалтыш.
— Могай корным тыге ыштеда?—трактор дене эрык

тыме олык корным ончыктышна.
— Корным огыл, олыкын ӱмбал шемрокшым ӧрды

жыш налын улына. Тыште кум метр кӱкшытан рок пыр
дыжым кол пӱялан ыштена.

— А молан шемрокшым посна орален кодеда?
— Тиде кум метр кӱкшытан шун пырдыж ӱмбаке, шу

до шочшо манын, уэш шемрокым оптена. Шудо вож сӧ
реман мландым вӱд мушкын ок керт,— умылтара мы
ланна Лебедев.— Ну, йӧра, тачат кок нормым шукташ 
кӱлеш, — тракторист бульдозержым тарватыш.

Мемнан деке «Толмань» рыбхозым ыштыше директор 
Виктор Васильевич 'Казанцев тольо. Саламлалтна.

— Кузе пашада кая? — ме йодна.
— Удан огыл. Техника сита, теве таче-эрла эше шым 

самосвал толшаш. Но еҥ шагал, тракторист, шофер-влак 
■кӱлыт,— азаплана директор.— Тый, ужамат, гимнасгер- 
кет гыч погонжымат таче веле налынат дыр?—армий гыч 
пӧртылшӧ рвезе велыш директор савырныш.— Тол мем
нан деке пашам ышташ.

— Олашке кайынеже,— ачаже пу йолжо дене тамак 
сигаркым темдале.

— Тыштат ола гаяк лиеш: кӱ пӧрт-влак, клуб, мага
зин, чыла удобство дене пачер. А кол пӱяже, пӱртӱсшӧ, 
паледа, могай лиеш! Но чыла тидым эше ышташ кӱлеш.

— Мичурин манмыла, ме .пӱртӱсым сеҥышаш улы
на,— ачаже эргыжын шинчашкыже ончале.

— Код, ӧпкелаш от тӱҥал! — ӱжеш директор.
— Мом ышташ, ачий?
— Манамыс, паша тыштат шуко. Колхозышкат у 

тракторым кондат, маныт. Тушкат еҥ кӱлеш,— эргыжын 
кодшаш .кумылжым пален, шыргыжале ачаже...

1969 ий.



УРАЛЫСЕ ВАШЛИЙМАШ*

ТУТО ПЫРЧЕ

Уралыш кӧ миен коштын гын, тудо эн ончычак курык 
тайылыште ужарген шогалше мучашдыме чодырам, ве
рын-верын кийыше нарынче да сур тӱсан кугу кӱм, кор
но воктене я чодыра тӱреш кырт гына верланыше яллам, 
каваш, шумеш нӧлталтше тӱньык оран ола-влакым ужде 
кодын огыл. Урал кундемыште, поснак Сажино, Мончаж, 
Ачит, Красноуфимск велне, шукертак ятыр марий еш 
суртаҥын. Кызыт тыште 24 тӱжем утла марий ила. Ты
гак Свердловск олаштат шукын улыт, Уралтя.жмаш, хим- 
маш, электроаппарат, грубо мотор ны й заводлаште, учеб
ный заведенийлаште да моло вереат пашам ыштат. Теве 
ял озанлык институтышто Зоя Алексеевна Кольцова кум
ло кандаш ий тырша, лесотехнический институтышто 
СССР спортын мастерже Григорий Иванович Павлов 
1945 ий годсек туныкта, С. М. Киров лӱмеш .политехниче
ский .институтышто Е. М. Казаков, В. А. Лобанов, Я. Я. 
Яндыганов пашам ыштат.

Эн ондак ме Уралысе ял озанлык институтысо-ученый 
марий ӱдырамаш Зоя Алексеевна Кольцова дене ваш
лийынна. Институтын волгыдо пӧлемыштыже тудо 'мы
ланна тӱрлӧ урлык шыдаҥым ончыктыльо.

— Теве—'«московка», воктеныже—«ульяновский», ум
бакыже — «мироновский»... — растениеводство кафедрын 
доцентше Зоя Алексеевна, изишак кугешнымыжым шыл
тыде, шолдыра пырчым кидышкыже нале.—Тидыже урал 
мландылан келшыше шыдаҥ, тудым «свердловский» ма
нын лӱмденна.

Ме шыдаҥ пырчым пурлын ончышна.
— Туто пырче!..
— Ача-авана илыме курымышт мучко кинде верч шӱ

мыштым туржыныт,— ойла тудо,— шошо гыч тӱҥалын 
теле марте, тупыштым пӱгыртен, мланде пашам ыште-

* Н. Петров дене пырля возымо.

51



пыт, а кочкашышт ситен огыл... Шарнем: ачам .инвалид 
лият, тунемашем полшен ыш керт. Акам дене коктын урок 
деч вара поян-влаклан тувыр мушкаш кошташ логале. 
Пашадар олмеш пареҥгым пуэныт. Тидланжат пеш куа
ненна. «Иктаж гана шер теммешке ош киндым кочшаш 
ыле»,—шоненам мый.—Шӱвылвӱдетат толеш, да мом ыш
тет?— Зоя Алексеевна чал ӱпан вуйжым рыҥ нӧлтале 
да порын шыргыжале.— Теве тудо, изи годсек шонымо 
ош кинде! — кидышкыже вес ате гыч эше шолдырарак 
пырчым нале.— Тидым «свердловский» деч -вара лукмо. 
Тудлан кодшо ийын гына «уральский» лӱмым пуэнна.

— Нине у урлык шыдаҥым кӧ вара луктын, ончен Т 
куштен?—м е пешак палынена.

Зоя Алексеевнан ойлымыж гыч кӱчыкын тыге кала
саш лиеш.

Теле гоч кийыше лум шошым урмыж-шортын йоген 
кайыш. Южо вере лакылаште .гына кодшо вӱд, шинчам 
йымыктарен, воштончыш гай волгалтеш. Пасум але ку
ралме огыл.

Йолгорно дене эркын гына какши капан изирак ӱды
рамаш ошкылеш. Тудо шем пинчакым чиен. Шляпаж йы
мач чал ӱпшӧ дене шошо мардеж модеш. Чонлан тунар 
куштылго, пуйто пасу ӱмбалне огыл ошкылеш, а каваште 
изи сур турийла чоҥештылеш. Уло пӱртӱс мотор кечылан 
куанен шыргыжеш, шем мландат ылыжеш, куштылгын 
шӱлалта, ужарген шогалеш.

Шочмо-кушмо мланде! Тый мыланна ава помыш гай 
улат: ырыктет, пукшет, йӱктет, илыш вийым пуэт, ава 
гаяк чиктен шогалтет, ончет-куштет... Эн лишыл, эн по
ро, эн пушкыдо, эн мотор, эн шерге, эн поян улат тый, 
шем рокан, ужар озыман мланде!

Икмыняр ий ончыч Зоя Алексеевна, пасу корно дене 
ошкылшыжла, ик вере, корно воктенак, шытен лекташ 
тӧчышӧ озымым ужын. Тылеч ончыч тыште икияш шы
даҥ улмаш. Очыни, велын кодшо пырче йӱштӧ телым 
чытен киен да кылмен огыл, ынде, шошо кече волгыдым 
шижынат, мланде .помыш гыч име гай вуйжым луктын. 
«Ала .йӱштым чытыше шыдаҥым нине озым гыч куштен 
лукташ лиеш?» — ӱдырамашын ушышкыжо «волгенче гай 
писын чолга шонымаш толын пура. Тудо, сукалтен шин
чын, кидше дене рокым кӧргынчаш тӱҥалеш. Нӧргӧ ны
жыл кушкылым, вож сусыртыде, институт пеленсе опыт
ный участкыш кусарен шында. Кандаш озым гына.
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Изи азам ончен кӱштымыла кажне кушкыл верч йӱд- 
кече азаплана.

Туге гынат кеҥеж велеш кумытшо веле илана. Кум 
шыдаҥвуй! Йӱштым чытыше у сорт шыдаҥым лукташ 
лач нунылан гына ӱшан кодеш...

Шышталген шогалше кум парча гыч погымо пырчым 
ынде шошым огыл, а шыжымак ӱден кода. Лекше озы
мым эскера, теде гоч шымлымыжым дневникыш воза. 
Уке, озым кылмен огыл. Шурно лектышат сай лийын, но 
шыдаҥ кок тӱрлӧ шочын: иктыже — нарынче парчан, ве
сыже — ошо.

Кумшо ийын нуным посна ӱда да теве мом пален на
леш: ош пырчанже рӱжге шытен лектеш, йӱштымат ут
ларак чыта, шошым вашке вийым налеш, одарланен 
кушкеш...

Тыге ончычсо агроном, Курыкмарий районеш шочын 
кушшо марий ӱдырамаш, кызыт Свердловский ял озан
лык институтын доцентше Зоя Алексеевна Кольцова, ик
ияш шыдаҥым койышыш савыра, эше икмыняр идалык 
шбридизацийым ышта да у сорт шыдаҥым луктеш.

Эн ондак тиде урлыкашым Свердловский областьысе 
Сысертский районысо государственный сортоиспытатель
ный участкыште ӱдат да лектышыжым гектар гыч 43 
центнер дене налыт.

Чапле урлык! Сеҥымаш!..

*  *  *

«Свердловский» у урлык шыдаҥым Урал мландын 
икмыняр районлаштыже ӱдаш тӱҥалме первый ийын лум 
келгын ыш воч. Апрель мучаште кече чот пелтыме дене 
мланде ош ужгажым утыждене вашкен кудаш кудал
тыш. Эше кум-ныл кече тыгай шокшо шога гын, чыла 
кушкылат ужарга, корем сер тӱрыштӧ чача пеледышат 
нарынче вуйжым нӧлталеш.

Сӱаныш кайыше пар имньын писын кудалмыж семын 
йортен толшо шошо кенета ала-мо деч лӱдмыла чыгынен 

. шогале да койын шеҥгек чакнаш тӱҥале. Вара йӧршеш 
йомо, пуйто ужар сывынжым да чевер ■вӱргенчыкшым 
монден коденат, мӧҥгеш налаш кудале.

Шыде йӱдйымал мардеж чара пасу ӱмбалне арня муч
ко пӧрдӧ, пирыла урмыжо. Мланде кылмыш, комешталте.

Арня -гыч лум ӱмбалан лум тольо, шулыктыш, адак
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уэш кылмыктыш. Май тылзе мучко теле ден шошо икте- 
весыштым сеҥаш тӧчен ӱчашышт. Пытартышлан пасу 
коштыргышо коваштыла шелышталте, вуйым нӧлташ тӧ
чышӧ уржа озым нарынче тӱсым нале, а шыдаҥ озым 
йӧрльӧ...

— Урал мландыште кокияш шыдаҥ йӱштым ок чы
те, тыште икияш шыдаҥым гына ӱдаш лиеш,— ойленыт 
Зоя Алексеевналан.

Но вет кокияшым шыжым ӱден .кодаш куштылгырак, 
вӱдымат шукырак налын кертеш, а шошо ага годым жап 
моткочак чӱдӧ, паша шуко, чылажымат пеш вашкен ыш
тыман. Тидым шотыш налын, ученый ӱдырамаш икияш 
шыдаҥым кокияшыш савырен. Сортоиспытательный уча
сткыште лектышыжат сай лийын. А тений озым иланен 
кертын огыл. Ӱдымӧ пасу ужар тумышан шем мыжерла 
койын. Верын-верын гына озым нӧлталтын.

— Тендан шылашда, Кольцова йолташ, нимогай йӱш
тымат ок чыте, ученый лӱмым гына налаш толашен улы
да,— областной земельный управленийыште ик пашаеҥ 
пижын веле. — Мыняр гектарыште юзым шытен, шинчеда? 
Пашада тушманле... Пален лийза, чыла тидым Моск
вашке возен колтена...

Тушман мо тудо? Граждан сар жапыште Зоя 'Кольцо
ва Коммунистический партий радамыш пурен. Юл эҥер 
деке колчак .кашакын лишеммышт годым марий кундем 
гычат рота-влак эрвел фронтыш каеныт. Тыгай ик ро
тышко ушнен самырык .коммунист Зоя Кольцова. Туш
ман деч утарыме Сарапул, Красноуфимск, Курган ола
лаште тудо политпашаеҥ лийын, ревкомым ыштымаште 
да предприятий-влакын пашаштышт полшен. Восточный 
фронтышто 2-шо армийысе 5-ше стрелковый дивизийын 
политотделыштыже культурно-просветительный пашам 
вуйлатен, лектор, инструктор лийын...

Граждан сар деч вара Кольцова Казанский ял озан
лык институтыш пура, вара Москваште Тимирязев лӱ
меш академийыште тунемеш, вет тиде жапыште эллан 
агроном-влак поснак кӱлыныт. /

Академийым тунем лекмеке, тудым Уралыш, Высший 
коммунистический ял озанлык школыш пашам ышташ 
колтат. Икмыняр ий гыч Свердловскышто ял озанлык ин
ститут .почылтеш. Тыште Зоя Алексеевна ондакшым ра
стениеводство кафедрын преподавательже, вара доцент 
лиеш.
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1947 ийыштак ял озанлык наукын кандидатше уче
ный лӱмым налеш. Тудын чылаже латныл научный па
шаже печатлалтын, мичуринский биологический наукын 
корныштыжо кеч-кунамат пеҥгыдын шоген. Пашам шу
ко да сайын ыштымыжлан Ленин орденым, «За трудо
вую доблесть», «За трудовое отличие» медаль-влакым да 
И. В. Мичурин лӱмеш шӧртньӧ медальым налын.

Самырык тукымым туныктымо дене пырляк Зоя Алек
сеевна йӱштым чытыше у сорт шыдаҥым лукшаш верч 
ятыр ий тырша.

— Уке, мый нигунамат тушман лийын омыл да ом 
лий! Кокияш шыдаҥ Урал мландыште садак кушкаш тӱ
ҥалеш, кумда вожым колта,— вашештен ученый.

*  -у. *  ■

Зоя Алексеевна шымлыме да эскерыме дневникшым 
угыч шереш, пачаш-пачаш ятыр опытым ышта. Эн он
дак ӱдымӧ жапым тӱрлӧ семын вашталтыл онча, куш
кыллан келшыше кочкыш пуымым эскера, моло йӧнымат 
шымла. Тудлан ял озанлык институтын учёныйжо ден ту
немшыже-влак кертмышт семын полшат. Кокияш шыдаҥ 
Урал мландыште йӱштӧ .ийготыштат ынже кылме манын, 
мом ыштыман? Шуко опытым ыштымек, пытартышлан 
теве мо пале лийын: тидлан пеҥгыде мланде кӱлеш. Ты
гай мландыжым кормовой культура ышта.

Кормовой культурым поген налмеке, дисковатлыме 
мландеш, пуралдеак, «свердловский» сорт шыдаҥым 
ӱдаш кӱлеш.

— Кызыт мый тиде сортым уэмденам,— Зоя Алек
сеевна шолдыра шыдаҥ® уй ым ончыктыш. — Тудын лек
тышыже эше кугу. Пырчыжак могай, а!

— Туто пырче...
— Тиде шыдаҥым шочмо-кушмо Марий .р еспу б лап

кышкемат колтенам. Ончыч сортоиспытательный участ
кыште ӱден ончышт. Мый ӱшанем: келшышаш, тӱҥжӧ — 
моло шыдаҥ деч лектышыже шукырак лийшаш.

Зоя Алексеевна вучыдымын пиал нерген мутым лукто:
— Пиалым паша гына конда. /Пашаште шке саска

тым ужат гын, тиде пиал огыл мо? Шымлу кок ияш улам 
тылат, мый кеҥеж гоч участкыште мландым кӧр.гынчам, 
ад а л вик мучко шь/данем дене тӱрлӧ опытым эртарем, эсо
гыл омешемат тудак конча. Тиддеч посна мый илен ом
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керт... Студент-влакымат пашам йӧраташ туныктем, вет 
пиал — тыршымаште, Дзержинский манмыла, молылан 
волгыдо кечыйол лияш, куаным ыштен шогаш — тиде ай
демылан мучашдыме пиал.

ПАСУ ПАТЫР

Кинде! Илышым пуышо кинде! 
Тыйын ончылнет вуемым савем.

Н. Л е к а й  н.

1932 ий.
Кас велеш шинчам почын ончалаш лийдыме поран тӱ

ҥале. Мардеж, лумым .пургыжтен, корным ӱштеш.
— Кузе эрла кает? — Петрын аваже азаплана.
Уралысе Юва лӱман ялешат кок ий ондак колхозым

ыштышт. Юваште марий, чуваш, татар, .руш ик еш гай 
илат, сандене колхозланат «Интернационал» лӱмым пуы
мышт утларак келшен тольо. Кумда колхоз пасушко па
шам ышташ трактор-влак толаш тӱҥальыч. '«Интерна
ционал» колхоз гычат трактористлан ямдылыме курсыш 
эн сай рвезым, комсомолец Петр Аплаевын, колтат. Эр
ла тудо Манчаж селашке тунемаш кайышаш.

— .Кертат мо, эргым, тыгай чойн оражым колышта
рен? Тиде вет пакма имнет огыл... — шоктыш коҥга вок
тене эргыжлан йыдалым тумыштен шинчыше шоҥго 
ачаже.

Петрым эше изиж годымак ачаже пасушко пеленже 
куралаш налеш ыле. Шога кучемым вӱдотызан изи кид
ше дене темден, каш корно дене кок-кум йырым коштын 
■савырнымыж годым Петр ачаж семынак пеҥгыдын ош
кылаш тыршен. Но шога тудым кок велыш лупшен, рве
зе теве каш'корныш, теве сӧрем ӱмбак тошкалын—куржмо 
ден ошкылмыжо иктыш варнен. Куралаш тунеммыж го
дым Петр турий мурымат колын огыл, а ачаж воктек ка
наш шичмыж еда тудлан уло пасу мурен: лыжга марде
жын, нур ӱмбалне ужаргыше кокияш озымын, ояр канде 
каван йӱкшым пырткыше шӱмжӧ колын.

Изишак кушкын шумекыже, Петр шкеак куралаш 
кошташ тӱҥале, урлык комдо денат ӱдаш тунеме...

Ынде тудо имне дене огыл, трактор дене куралаш ту
немшаш. Урлык комдо дене ӱдымӧ жапат эртен кая. Чы
ла пашам шкет озанлык дене огыл, тӱшкан да машина
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дене ышташ тӱҥалыт. Илыш пакма имне семын эркын ок 
йорто — писын ончыко кая, кугун вашталтеш. Чыла ти
дым ялысе комсомолец Аплаев умылен налын, садланак 
пасу пашам йӧратыше рвезе уло кумыл дене тракторист
лан тунемаш кая.

Аваже котомкаш кок сукыр киндым пыштыш; шыл- 
йӧрварым наҥгая гын, шӱрымат шолтен кочкеш ыле, да 
шылже уке.

— Кӱчымӧ пареҥгым наҥгает гын веле?—эргыж деч 
аваже йодо.

Петр ик ведра наре пареҥгым пӧртйымач лукто да 
котомкашкыже шӱшкын шындыш.

Эрлашыжым ачаже шке ужгажым эргыжлан чиктен 
колтыш:

— Мӧҥгыштӧ канде мыжер денат куржталат ыле, еҥ 
ӱмбалне — ок лий. Чий. Ӧрдыжтӧ кугурак дечын кугу
раклан шотлен вожыл, изирак дечын изираклан шотлен 
лӱд,— корно сугыньым пуэн ачаже.— Нужна улына гы
нат, Кузе-гынат тунем.

— Кайымет годым савырнен ит ончал, уке гын пиа
лет ок лий,— аваже, эргыжым ужатен, капка (воктен 
тор ты н шоген кодо.

Тупыш неле котомкам сакен, чука корнышто первый 
кышам ыштен, Петр кугорныш лекте. Кайышыжла, шоч
мо Юва ялжым савырнен ончалде ыш чыте.

1933 ий.
Юва села воктен коремыште шошо вӱд шоргыктен йо

га. Коремеш шинчен кодын, кошкен йомаш огыл манын, 
Ӱпӧ эҥерышке вашка: кугу вӱд дене иктыш ушнынеже. 
Оралте шеҥгелан да чодыра ӱмылеш .гына верын-верын 
ош лум шылын кодын. Но тудымат кече вашке ужын 
шуктыш да вӱдышкӧ савырыш. Пушеҥге лышташнерат 
помыжалте да изи кизажым кечылан рӱзалтен шыргы
жале.

Ик тыгай шошо эрдене Юва ял кӱдырчӧ гай мӱгыры
мӧ йӱкеш ломыжалте:

«Мо пуламыр? Мо тугай?» —
Йырваш калык пеш сӧйла.
Йӱлымӧ верыш лекме гай 
Куржыт, ваш-ваш тӱкалат.
Кугуракышт содор лектыт,
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Калык кайымаш ошкедат, С
Йоча-влакшат йырваш пӧрдыт,
Чарайолын ты тават...
Мучаш уке, калык ӧрын,
Йӱк-йӱан ден урем темын...

Тыге возен Шабдар Осып марий ялыш первый трак
тор толмым. Лач тыгак лийын Юва ялыштат. А трактор 
ӱмбалне, .рульым кучен, йорло Миклайын эргыже — 
Петр — шинчен, а воктеныже йошкар галстукан пионер
ка — Олю лӱман изи ӱдыр — шоген.

Уло ял калык трактор почеш пасушко куржын.
Петр трактор шеҥгеке иканаште кок имне плугым 

пижыктен, каш почеш кашым савырен.
Трактористлан тунемаш Петрлан куштылго лийын 

огыл, вет тудо ондакше улыжат тӱҥалтыш школышко 
гына коштын, а машинан чонжым-моторжым пургед мош
таш, техникым палаш тудлан шуко-шуко тыршашыже 
логалын...

А ончаш толшо чумыр калык адакат, Шабдар Осы
пын возымыж семынак, мо ужмо-колмыжым ойла:

— Э-эх, кая вет, Васли таҥ!
Тыгай улмаш тракторет.
— Тыгай улде... Ончал-ян,

- Могай патыр вурс имнет!
— Эй-й, кораҥза, йоча-влак!
Куш пурат гы-ын, ну шайтан!..
— Чуза, лишке ида мий!
—  Толеш маньыч, тольо вет,
Мемнан денат «трактыр» лий...
— Могай «трактыр», пун йылмет...
— Илен-иле-ен, мам от уж...
— Партий кертеш, Совет пуыш,
Трактор лие мемнанат,
Ынде ила колхозна!

Да, шемер калык ожнысек оиа ла н да улан илыш нер
ген шонен. Тидын нерген огыл мо «Ош имне» йомакыш
те ик марий тыге мурен:

Кандырам пуэн, чывым нальым,
Чывым пуэн, лудым нальым,
Лудым пуэн, комбым нальым,
Комбым пуэн, тагам нальым,
Тагам пуэн, ӱшкыжым нальым,
Ӱшкыжым пуэн, имньым нальым...
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'Кресаньыклан .имне кӱлып, тудын деч посна шурным 
шочыктен кертын огыл. Кӧн имньыже лийын огыл, тудо 
тарзыш савырнен. Тыге ыле ожно, тыге лийын колхозым 
ыштыме деч ончыч. Ынде колхозыш ушнышо кресаньы
кын имньыже веле огыл, тудлан пасу пашам ышташ шоч
мо эл эше тракторым колтен.

Теве ончо: Юва ялым помыжалтен, трактор ӱмбалне 
комсомолец Аплаев кудалеш, йыгыр кашым савырен, 
кумда колхоз пасум куралеш!..

1934 ий.
Шошым колхоз пасу тракторын куатле мурыж дене 

йоҥга.
Аплаев Авшай аркам куралеш. Чоҥгаташте йошкар 

тӱсан рок кӱ гай таптылген шинчын да, тушко плугын ле- 
мехшат ок пуро.

— Плуг ӱмбаке кӱм пыште, эше весым!—Петр, трак
тор мӱгырымӧ йӱкым сеҥен, .прицепщиклан кычкыоа.— 
Шке кӱзен шич, плуг ӱмбаке шич!

А лап верыште, шошо вӱд кужу жап шогенат, трак
тор буксоватла. Тунам тракторист прицепщиклан плуг 
ӱмбач кӱм налын кудалташ кычкыра. Тыге — кече 

•д мучко...
Прицепщиклан шуко куржталашыже, кӱм нумала

шыже логалын. Нуно кече коден вашталталты.ныт.
Шошо ага тӱҥалтыштак МТС Аплаевлан у плугым 

пуа. Ынде плугын лемехшым регулятор дене нӧлташ да 
волташ лийын, тидыже пашам шукылан куштылемден.

Но игече пужлыш. Йӱр почеш йӱр опта. Лавыра йо
лыш пижеш, йыдал, кандраж гыч кӱрлын, лектын возеш, 
шонет. «Сей в грязь — будешь князь»,— манын ыле ача
же. А трактор дене ночкылан кӧра куралаш ок лий: бук
соватла. Мом ыштыман? Кузе жапыштыже курал-ӱден 
шуктыман?

Петр Аплаев—кеч-момат келгын шонен ыштыше, йӧ
ным муын моштышо рвезе. Трактор ынже буксоватле ма
нын, колесан шӱйла шк ы же трюм ы нир пу комылям тӱжвал 
вел гыч кырен онча. Трактор кайыш, ыш пиж. Ынде ни
могай ночкат тудым ок шогалте, эр гыч кас марте да йӱ
дымат трактор йӱк кумда пасушто шергылташ тӱҥале.

Аплаев тӱҥалтыш 19 кече жапыштак 190 кечыдарым 
ышта.
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Колымшо кечын, йӱд лиймешке пашам ыштымеке, 
Петр малаш гына (возын ыле, пӧртӧнчыл омсам ала-кӧ 
тӱкалтыш:

— Петр изай уло мо?
— Кӧ? Молан кӱлеш?
— Тиде мый, Олю улам. Мыланем Петр изай кӱлеш 

ыле.
— Тудо мала.
— Мала гынат кӱлеш.
— Мо тугай лийын?
— Тудын тракторжым....—пӧртӧнчыл омса шиш гыч 

изи ӱдырын шӱлештме йӱкшӧ шокта.
Миклай кугыза Олюм пуртыш, Петр эргыжымат ма

лымыж лугычак содор кынелтыш.
— Мом? Тракторым? — Петр тӧрштен шогале.
— Пудыртынешт... Йӱлалтынешт...
— Кӧ?
Олюкмытын пӧртыштышт пачер шот дене туныктышо 

Азимбаев илен. Тудын .ик палыдыме еҥ дене аракам 
йӱын шинчымыжым Олю ужын да нунын мом ойлы
мыштым кыдеж гыч колын. Изи ӱдыр чыла тидым шӱ
лыш .кӱрышталтын увертарыш.

«Кузе тыге? Туныктышо — шкеже .комсомолец, каж
не концерт годым почеламутым каласкала. Ала тудо 
огыл?»—-тракторист шонен шотым ок му. Жапым шуй
калыде, содор уремыш лектеш, тушеч — ял мучашке, .па
сушко, тракторжо деке куржеш... Ончылныжо тул ора 
волгалтеш, шеҥгелныже нимучашдымын виян — чоҥ-чоҥ-, 
чоҥ!— .кӱртньӧ кырыме йӱк шергылтеш...

1935 «ий.
Тиде ийын Уралышке шошо пеш эр тольо. Молгунам 

апрель мучаште чыла лум шулен пыта ыле, тений апрель 
тӱҥалтыштак шошо кече шке пашажым пӱжвӱд йогы
меш ыштыш. Шижынат шукташ ыш лий, мланде уло оҥ
жо дене шӱлалтыш да пасушто кокияш озым почылто, 
пуйто тудо сывын ӱмбач ош шовырым кудаш шуыш. Пер
вый йӱр толын кайыме деч вара, мланде топланыш. Кол
хоз ялыште моткоч тургым пагыт — шошо ага тӱҥале.

Механизатор-влак шошо агалан телымак чот ямды
лалтыныт, вет арам отыл калык ойла: «Орвам телымак 
ямдыле, терым — кеҥежым».
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Аплаев СТЗ тракторжым тений поснак сайын олмык
тен. Тудын шӱдымыж .почешак заправочный воронкаш 
тыгыде рожан сеткымат паитленыт, тыге горючий оптал
ме годым мо ок кӱл, тудо эрыкталт кодеш.

Шошо агалан тарваныме деч ончыч Аплаев трактор
жым адак угыч терген нале. Сайын тергыдежат ок лий, 
вет паша тургым годым машина пудырген шогалеш гын, 
ешартыш ужашым муаш шуко жап кая, адакшым МТС- 
ыштыжат кӱлеш ужаш чӱчкыдынак лийын огыл. Шошо 
агалан лекме деч ондакак трактор ӱйлымӧ ӱзгарым, 
тӱрлӧ ӱштыш-эрыктышым да моло кӱлешымат тудо тӱ
рыснек ямдылен.

Аплаев паша ыштыме годымат тракторжым чот эске
ра, эреак шке .жапыштыже тӧрлатыл шога.

Куралме почешак, вӱдыжгӧ пасу кошкен ынже шу 
манын, ӱдаш кӱлын. Петр тракторышкыже шым сошнн- 
кан имне сеялкым пижыктен онча. Тыге тудын трактор
жо иканаште куралаш, шӱраш да ӱдаш тӱҥалеш. Ура 
чонан тракторист мом-гынат эре шонен луктеш, йӧнеш
тара. Пашажат ушна.

Октябрь тылзыште тудым Свердловск ыш ӱжыктеныт.
— Аплаев йолташ, тений тый пасу пашам 200 про

центлан теменат. Тидын годымак ятыр горючийым анык
ленат. Кодшо ийынат ончылно лийынат. Тыйым Моск
вашке, ял озанлык пашаште ончыл еҥ-влакын совещани
йышкышт, колтена,— ойленыт тушто тудлан.

Москва ола — мемнан кугу элнан шӱмжӧ. Петр Нико
лаевич Кремльыште да совещанийыште лиймыжым 
нигунамат огеш мондо. Совещанийыште Совет прави
тельство ден партийын 'вуйлатышыже-влак лийыныт.

Аплаевын оҥышкыжо Трудовой Йошкар Знамя орде
ным .Михаил Иванович Калинин шке кидше денак пи
жыктен. Всесоюзный* старосталан Аплаев моткоч шуко 
каласаш шонен: Юва ялыште эн ончыч колхозыш пуры
мыжо, тракторист курсышто тунеммыже да тракторжым 
кулак кашакын йӱлаташ толашымыж .нерген — икманаш, 
чыла-чыла ойлынеже ыле, но мутшо кенета ала-кушко 
йомын.

— Ничего, не тушуйся, парень,— ялт ачаж семынак 
проста мут дене пелештен Михаил Иванович Калинин, 
рвезым вачыж гыч вӱчкалтен.

— Тау, Михаил Иванович, кугу тау! — поче-поче тау 
ӱмбач таум тына каласен моштен Уралысе пасу патыр.
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1936 ий.
Ик йӱштӧ январь кастене Юва школысо пионер-влак 

«Тревога» спектакльым шынденыт. Туштак Оля Яналина 
лийын, тудо шӱшпык гай яндар йӱкшӧ дене кажне кон
церт годым пеш устан мурен, кызытат спектакльыште 
тӱҥ рольым модын. Кокымшо кыдеж коклаште Оля ко
ридорыш лектеш, а Азимбаев тидымак веле ваҥен шоген. 
Тунамак изи ӱдырын умшажым петыра да уремыш шӱ
дырен луктеш. Оля кычкыралынат кертын огыл. Азим
баев ӱдырым школын келге тавышкыже шӱкалеш, поче
шыже икмыняр кӱ .моклакам кудалта...

Алла ев л а нат .шк тӱран кӱзым шумен ямдылен ыле, 
но тракторист тиде кастене школыш толын огыл, МТС- 
ыште лийын. Вет Азимбаевын шакше тӱсшым, кулак эр
ге улмыжым, фамилий вашталтымыжымат — варажым 
чыла пален налыныт. Комсомол радам гыч, туныктышо 
гычат тудым вигак кожен луктыныт. Тидлан таче Апла- 
евымат корно ӱмбач кораҥдынеже ыле...

Оля Яналинам пуштмылан 9 мартыште суд лие. Ура
лысе ревтрибуналын сессийже закон почеш тушманым 
лӱяш судитлыш.

Теле эртен кайыш. '
Туныктышо-влак, кузе чон вургыжын, туныкташ тӱ

ҥалме кечым вучат, механизатор-влакат тугак шошо ага 
тӱҥалме жапым вашлийыт. Нуно чыла машинам олмык
тен шуктеныт, таче-эрла пашаш лекташ ямде улыт.

Петр Аплаев кодшо ийын 556 гектарым куралын гын, 
тений СТЗ тракторжо дене нормым кок пачаш утла те
маш— 700 гектарым куралаш — мутым пуэн. Ынде тудо 
нылымше ий трактор рульым виктара, опытшат уло. Му
тым пуымо гын, шуктыман.

Аплаев моктанаш йӧратыше еҥ огыл. Тудо чыла шот
лен: 700 гектар мландым куралаш 166 кече еда нормым 
темыман (нормыжо тудо жапыште кечылан 4,2 гектар 
лийын), а 5 гектар дене сменылан куралаш гын, тунамат 
140 кече ышташ кӱлын. Тугеже кажне кечын 5 гектар 
деч шагал огыл .куралман!

Шошым, мланде топланымеке, пасушто трактор йӱк 
йӱд-кече мӱгыраш тӱҥале. «Ик шагатымат яра шогаш 
огыл!» — тыгай задачым шынден шке ончыланже Петр 
Аплаев. Тидлан эн ондак технический у ходы м, подтяж- 
кым шке жапыштыже ыштен шогыман, уке гын шагат 
дене отыл, кече дене яра шогаш перна. Уста механизатор
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тракторжым смена еда терген, эреак эскерен, подтяжка 
ышташ кӱлмым трактор йӱк гычак палаш тунемын, сме
ным алмаштыше йолташыжымат—'Юмакшым тидлан 
туныктен шуктен. Людляжкым нуно Ю—15 шагат олмеш 
1,5—2 'шагатыште ыштеныт.

Колхоз деч прицепщиклан еҥым тудо шке ойырен на
лын, вет прицепщик тракторист семынак плугым, сеял
кым, 'культиваторым да моло машинамат сайын палы
шаш да техникым йӧратышаш, подтяжкым ыштыме го
дымат полшен кертшаш. Уке гын кумыл деч посна 
ыштыше еҥ пашажымат кечым эртараш гына, айда-лий
же ышта, тыгай еҥ дене идалыкыште 700 гектарым ку
ралаш шоныманат огыл. Муын тудо чынже денак ку
мылжылан келшыше сай прицепщикым—Сашкин Яшкам.

Шарна тудо кодшо ийысе ик прицепщикым... Тунам 
СТЗ тракторын динамикыже строй гыч лектынат,, икмы
няр жап '«летучая мышь» понар дене куралыныт. Кас 
кочкышым ыштымеке, прицепщик олым ораш каналташ 
пурен возынат, мален колтен. Трактор лишемме йӱкымат 
колын огыл. Йӧра эше тракторист олым коклаште айде
ме кийымым ужын шуктен, уке гын, тошкен кая ыле. 
Сашкин Яшка тыге мален коштшо еҥ огыл, чулым рве
зе, эн тӱҥжӧ — техникым йӧрата, каласет гын, тракторы
мат рончен опта. Эше погенже гына ок мошто.

Шошо атан первый кечыж гычак Аплаев нормым эр
тарен темаш йӧным кычалеш. Паша ыштыме годым 
тракторын скоростьшым кугемден онча. Тыге кажне ныл- 
вич кече гыч трактор орван пӧрдмыжым моторын пӧрд
мыж дене терга. 35 гектар куралме еда баббитым онча, 
кӱлеш гын, ;подшипник-влакым тӧрла.

Пасу паша жапыште малашат мӧҥгыжӧ коштын 
огыл, (бригада дене пырля кочкын-йӱын, пашам ыштен. 
Тудо эреак ончылно каен, примерым ончыктен, молымат 
нормым кече еда эртарен темаш да тидын годымак го
рючийым аныклаш кумылаҥден.

Пасу паша пытымеке, пале лие: Аплаев планым 322 
.процентлан темен— 1131 гектарым .куралын да 2100 ки
лограмм горючийым аныклен. Тудо Свердловский обла
стьын веле огыл, а пӱтынь элын ик эн сай механизатор
жо лийын: рекордым шынден.

Сай паша айдемым чапландара. Тыгакак Петр Нико
лаевич Аплаевын чапше кушкеш. Ял озанлыкын уста ме
ханизаторжо семын 1936 ий мучаште тудлан адак
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•Москваш каяш, партий ден правительствым вуйлатыше- 
влак дене вашлияш пиал лие. Совет-влакын кандашым
ше Чрезвычайный съездын делегатше семын СССР Кон
ституций — Совет Ушемын тӱҥ законжо верч кидшым 
■кумылын нӧлтале.

1937 ий.
Аплаев шке илышыштыже ты ийын эн кугу ошкылым 

ончыко ышта: тудо Коммунист партий радамыш пура.
Йошкар тарай дене леведме кужу ӱстелтӧрыштӧ .пар

тий пашаеҥ, пагалыме кугурак йолташ-влак Аплаевын 
илыш .корныжым колыштыт. Мыняр шинча ӱмбакыже 
тӱткен онча!..

Тудо коло вич ияш веле, туге гынат, илыш корныш 
пеҥгыдын тошкалын, ныл ий почела трактор дене пашам 
ыштен, эреак ончыл радамыште лийын, тудын деч йол
ташыже-влак тунемыныт, примерым налыныт. А тений 
шошо ага тӱҥалме деч ончыч Аплаевын тракторный 
бригадын бригадиржылан шогалтеныт. Тудын брига
дыштыже Плюшкин Апусь, Иванкин Иван, Шарапов 
Илья, Комиссаров Акуш лийыныт, чыланат ик ой дене 
пашам ыштеныт. Бригадын полышкалышыжат—Ж м а 
ков Михаил Алексеевич пашаште кугун тыршен. Эше вес 
шонымашат тудын уш-ак.ылжьгм авалтен: шинчымашыже 
тудын шагалрак, тунемаш кӱлеш, вет МТС-ыш ий еда ял 
озанлык машина-влак шукем толыт, тракторжат уэмеш. 
Умбакыже тунемде, нигузе ок лий: тракторный бригадын 
бригадирже чылажымат шуко палышаш, сай механик 
лийшаш.

Аплаев тунемаш шонымашыжымат ыш шылте, кугу
рак йолташыже-влаклан чыла кӧргӧ чонжым почын ка
ласыш.

Коммунистический партийын Программа ден Устав 
гыч эше икмыняр йодышым пуымеке, парторганизаци
йын секретарьже тракторный бригадын бригадирже Ап
лаев Петр Николаевичым партий радамыш пуртымо нер
ген йӱклыш. Ик еҥ семын чыланат кидым рӱжге нӧл
тальыч.

Аплаев бригада верч, чылашт верчат ынде мутым ку
чышаш, первый верым ынде шкетын огыл, а уло бригада 
дене сеҥен палшаш. Тыгай мутым пуэн коммунист Ап
лаев партийыш пурымыж годым.
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1938 ий.
Май тылзе. Ик кече пасушко, Аплаевын кычалын, 

парторганизаций секретарь толын:
— «Интернационал» колхозышто погынымаш лиеш. 

РСФСР Верховный Советыш депутатлан кандидатым 
ойыраш тӱҥалыт. Тыланет тушко обязательно кайыман. 
Тушто тый бригадысе пашат нерген ойлен пуэт,— кала
сен парторганизаций секретарь.

«Ойлен пуаш лиеш,— шоналтен Аплаев.— Колхозник- 
влаклан кузе ыштымына нерген обязательно каласаш кӱ
леш». А депутатыш кандидатлан тиде погынымаште ту
дым шкенжым ойыраш тӱҥалыт 'манын, шоненат огыл.

«Интернационал» колхозын членже-влак шке пошку
дыштым, уста механизаторым, трактор бригадын брига
диржым, коммунист Аплаев Петр Николаевичым, РСФСР 
Верховный Советыш сайлышаш депутатын ка.ндидатшы- 
лан куанен ойырат. Красноуфимский, Манчажский да 
Артикский районласе шемер-влак, тудлан кугун ӱшанен, 
РСФСР Верховный Советын депутатшылан сайлат.

Тиде ийынак урал марий мех ати з ато р-ил ак ы н паша 
опытышт Всесоюзный ял озанлык выставкыште ончык
талтеш. Аплаевын бригадыже ик сезонышто СТЗ трак
тор дене 2066 гектарым, ЧТЗ-60 трактор дене 3900 гекта
рым куралын, тыге идалыкаш планым адак 2 0 0  утла 
процентлан темен. Тиде жапыштак 12100 килограмм го
рючийым аныклен кертын.

— Кузе те ий еда планым кок пачаш утла эртарен 
темен улыда? — ме Аплаев деч йодна.

— Тракторым шке жапыштыжак тӧрлет гын, тудо ок 
шогал, эре пашам ышта,— вашештыш Петр Николае
вич.— Мый шке бригадыштем улшо трактор-влакым эре
ак эскеренам, кажныжын могай детальже строй гыч ваш
ке лектын кертмым паленам, садлан йӱран кечыште, ку
нам бригада техуходым эртарен, мый МТС-ыш, пошкудо 
районыш, Краоноуфимскыш але Свердловскыш кудалы
нам да тыгай деталь-влакым тушеч муын .конденам. Ме 
кажне тракторлан ончылгоч кӱлеш детальым вашталтыл 
шоген улына, тудын пудырген шогалмыж марте ыштен 
огынал,— Петр Николаевич пылыш тӱҥ воктене чалем
ше ӱпшым кидше дене комдык ниялтыш.— Тунам кеч-мо
гай запчастьымат муаш пеш йӧсӧ ыле, туге гынат ме вес 
бригадыланат кӱлеш детальым пуаш чаманен огынал. 
Ваш-ваш эре полшен улына.
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— Сай игече годым тракторым тӧрлаташ кӱлын гын, 
жапым арам эртарен шогылташ огыл манын, .пытыше де
тальым заправка годым вашталтылын улына,— ешарат 
бригадысе йолташыже-влак.

— Малаш мыланна шагал пернен. Пасушто изи ва
гон— полевой стан шоген,— шарна Петр Николаевич.— 
Тиде стан деке имне дене толмо годым орваште шинчы
шылак изиш пералтетат, тидын дене серлагет. Имне ту
немын: ял гыч вагон деке толын шуэшат, рокмалтен 
колта. Рокмалтыме йӱкешыже помыжалтат да вурт 
тӧрштен кынелат...

Мутат уке, шошо ага юватылмым ок йӧрате. Кӱчык 
жапыште сайын курал-ӱдет— поян шурным налат.

1938 ийыште «Интернационал» колхоз Аплаевын вуй
латыме тракторный бригадын курал-ӱдымӧ мланде гыч 
гектарлан 44 центнер дене шурным налын. Пеш кугу се
ҥымаш!

Тидлан Всесоюзный ял озанлык выставка Петр Нико
лаевичым шӧртньӧ медаль дене наградитла.

1939 ден 1940 ийыштат Аплаевын бригадыже эре он
чылно лийын, планым ий еда кок пачаш эртарен темен, 
колхоз кӱкшӧ шурно лектышым налын.

1941 ий.
Совет калыкын тыныс пашажым да пеледалтын илы

мыжым лугыч ыштен, орышо фашист-влак мемнан шоч
мо-кушмо элыш керылтыныт. Войнан первый кечылаш
тыжак Аплаевын бригадыж гыч Иванкин Иваным, 
Шарапов Ильым, Комиссаров Анушым, Са.йпетдпнов Ми
калым, Иванов Ярмийым фронтыш ужатат. Тушман ваш
тареш кредалаш каяш йодмашым бригадир Аплаеват во
за, ик гана веле огыл военкоматыш миен да фронтыш 
колташ йодын, но тудлан тушто эреак тыге каласеныт:

— Тый кинде фронтышто лият, йӱд-кече кинде верч 
.кредалаш тӱҥалат.

Фронтыш кайышым алмаштен, трактор рульым самы
рык 'рвезе-влак кучат: Илюшкин Апусь, Васильев Васюк, 
Куртинов Гриша да молат. Нунын эше нимогай опы
тыштат уке. Тракторым виктаренже моштат... А маши
нашт пасу покшелан пудырген шогалеш гын? Кӧ олмык
таш тӱҥалеш? Ушан Аплаевлан гына лийын.

— Нимат огыл, ида лӱд, вашке чыла пален налыда. 
Ик гана пырля олмыктена, вес гана пырля ончена, вара



шкак палаш тӱҥалыда,— туныктен Аплаев. А шкеже шо
пен: кузе тыгай самырык-влак дене пашам ышташ? Ава 
шӧрат умшаштышт шукерте огыл (гына кошкен, трак
торжым заводптленат огыт керт докан. Ручкыжо «сдат
ла» гын, киддыме, чолак лийыт вет. Но шкенжым Петр 
Николаевич кучен кертын, иктымат вурсен огыл: «Эн 
тӱҥжӧ—тракторым йӱкшӧ гычак палаш тӧчыза,—манын 
тудо,— тунам пудырген шогалмыж деч ончычак тӧрла
тен кертыда».

Самырык-влак паленыт: фронтлан кинде кӱлеш. Сад
лан кажныже, неле-йӧсым пырля пайлен, кок еҥ олмеш 
пашам ыштен.

Йӧсӧ ыле кинде шотышто шошым 1942 ийын. Урлы
каш деч моло шурным чыла фронтлан колтымо.

«Ме тыште, мӧҥгыштӧ, кузе-гынат илена: пӧртйы
малне пареҥгына уло,— ойленыт ӱдырамаш-влак.— А 
фронтышто пӧртйымал 'пареҥгет уке вет, марийланна, 
эргыланна киндымак колтыман...»

Шучко тушманым сеҥаш, шочмо эл гыч поктен лук
таш пӱтынь совет калык пк еҥ семын шогалын: фронт 
мом йодын, тудым пуэн; мыняр йодын, тунар пуаш тыр
шен. «Пока она сеҥе тушманым, она эрыкте шочмо эл
нам, моло шоныш умбаке кораҥыт, сеҥымаш верч чылан 
илена».*

-Паленыт чыла тиде неле жапым самырык тракторист- 
влакат. Кочкаш кычалтылын огытыл, ӱшан лийын фронт 
жапысе кокымшо киндылан — пареҥгылан, вет южо кол
хозыштыжо тракторист-влаклан шошо ага жапыште пук
шаш кодымо ложашымат кучылт пытареныт.

Самырык механизатор Плюшкин Ӓпусь ялт явыген, 
керосин да мазут дене амыргыше фуфайкыжым ӱштал
ме кӱзанӱштыжым кече еда чоткыдемден, у рожым ыш
тен лыржален. А ик эрдене, тракторжым заводитлаш то- 
лэшыла, ӧрдыжкӧ пыжалт камвозын. Бригадирын ли
шеммыжым ужын, Апусь содор тӧрштен кынелын да 
шыргыжалме шотым ыштен. А .кошаргыше чурийышты
же шыргыжалмым огыл, шужен ярныме тӱсым бригадир 
ужын.

— Кастене, сменым вашталтымеке, мӧҥгет ит кай, а 
вигак вагонеткыш мий,— тракторым заводнтлымеке, 
Апусьлан тудо шӱда.

* М. Казаковын почеламутчо гыч.
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— Молан?
— Кӱлеш да...
Кастене вагонеткыш пурымеке, Ли уен ужеш: ӱстем

балне— тичмаш кинде сукыр, тамле шыл шӱр.
— Эрла эше команмелна лиеш, ложашым бриҥ а,дир - 

да шке пуэн, мӧҥгыж гыч конден,— умылтара Ачей лӱ
ман повар ӱдырамаш.— Паша пытымеш, ынде киндыда 
лиеш...

Петр Николаевич Аплаев йоча-влакым пукшашат 
детсадлан шке клатше гыч аныклыме киндыжым пуа. 
Каласаш кӱлеш: ик пуд кинде пазарысе ак дене тунам 
тӱжем теҥге утла шоген. Но Аплаев .пуымо киндыжлан 
кумырымат налын огыл...

1943 ий.
Уржа-сорла жап.
Колхозник-влак кечывалым тӱредыт, йӱдым кылтам, 

олымым чумырат, пырчым .пуалтат, коштат — фронтысо 
семынак канышым палыде, йӱд-кече пашам ыштат.

«Интернационал» колхозын уржа пасуштыжо ком
байн дене Аплаев тӱредеш, бункер тич темше .шӧртньӧ 
пырчым орвашке, лар гай яшлыкыш ястара. Имньыжым 
латкок-латвич ияш рвезе-влак виктарат.

Пасусо станыш, тушеч комбайн деке почтальон ӱды
рын толмыжымат Аплаев ыш шиж.

— Петр изай! — почтальонка кычкырале.— Кастене 
школ ончылан митинг лиеш!

— Мо .шумлык митингым эртарат? Кӧ толын мо?
— Район гыч военком толын,— мо умылымыжым 

умылтараш тӧча почтальон ӱдыр.—Иктаж-мо война нер
ген докан...

Шыгыр паша жап гынат, кастене, рӱмбалгыме ли
шан, Юва урем мучко калык мӱкшла ызгаш тӱҥале. Чы
ланат школ ончыко митингыш погынышт. Мутым воен
ком нале:

— Йолташ-влак! — ужар гимнастеркыжым портупе
ян кӱзанӱштыж йымалне парняж дене тӧрлатен, воен
ком Совет Армийын Орловский операцийыште сеҥыма
шыж нерген каласкалаш тӱҥале.— Тендан землякда- 
влакат, Уралысе добровольческий танковый корпус тиде 
тале кредалмаште кугу патырлыкым ончыктеныт. Теве 
Аплаевын тракторный бригадыж гыч фронтыш кайыше 
С а ип ет, диков ы-м Орел Ута воктенысе шк тале кредалмаште



подвигым ыштымыжлан да лӱддымылыкым ончыкты
мыжлан Йошкар Звезда орден дене наградитленыт.

Тунамак уло уремым сово кырымаш йӱк шергылта
рыш.

— Тудын танкше шке .почешыже пехотым атакыш ку
мылаҥден,— военком умбакыже ойла.— Тиде неле бой 
лийын. Снаряд ден мина-влак, пудештылын, мландым 
кӧргынчыныт, осколок-влак южышто шӱшкеныт, тар 
шикш логар аҥым ишен, но салтак-влак эре ончыко да 
ончыко каеныт, корно ӱмбалнышт шалатыме блиндаж
лаш, окоплаш тӧрштен пурен, шканышт корным эрыкте
ныт. Тушман чакнен.

Тиде бойышто Сайпетдиновын танкше снаряд логалме 
дене .пудырген. Йырваш тул дене авалтше машинаже 
вондерла шеҥгелне улшо немычын пушкыжо ӱмбаке 
миен лектынат, тудым шалатен, миномёт-влакым тошкен. 
Сайпетдиновым йӱлышӧ танк гыч йолташыже-влак лук
тыныт. Кызыт тудо госпитальыште. Тыгак Аплаевын 
тракторный бригадыж гыч фронтыш кайыше Комисса
ров, Иванов, Семенов да молат боевой орден да медаль- 
влак дене наградитлалтыныт. Курымашлык чап совет 
воин-влаклан! Виян лийже Совет Армий!

Калык ончыко тракторный бригадын бригадирже Ап
лаев лектын шогале.

— Войнаште шуко танк, самолет-влак пытат. Уралы
се добровольческий корпуслан танкым, пушкым, самоле
тым, шокшо вургемым, икманаш, мо кӱлеш, тудым -ура- 
лец-влак план деч уто пашам ыштымышт дене, шке 
аныклыме оксашт дене формироватлат манын, мыланна 
военком каласыш. Вот мыят шкемын мо аныклымем уло, 
чыла пуэм: 300 пуд киндым да 30 тӱжем оксам танклан, 
эше 30 тӱжем теҥгем самолетлан пуэм. Мо уло, чыла — 
фронтлан лийже! Сеҥаш кӱлеш, орышо фашист-влакым! 
Шочмо элым аралаш нимомат огына чамане. Ме шкенан 
тракторный бригадыштат каҥашен улына: Уралысе доб
ровольческий танковый корпуслан тракторист-влак мем
нан бригада гыч чылаже 2 0 0  тӱжем теҥге оксам да 600 
пуд киндым пуат.

Военком Аплаев ы м кидше гыч кучен саламлыш.
— Фашист-влак мемнам сеҥаш да кулыш савыраш 

шонат,.но тиде нигунамат огеш лий,— маныт Аплаевын 
пошкудышт-влак, кӧ мыняр кертеш, тунар оксам, кин
дым эл аралаш пуаш сӧрат.
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Калык коклаште шогышо ик ӱдыр аваж деке мийыш:
— Авий, тый молан от пу? — йодо.
— Мемнан оксаже уке, мом пуэна? — вашештыш ту

дыжо.— Иктаж-мом ужалаш гын веле?
— Авий, мемнан ший оксана шуко уло.
— Кушто?
— Аршашыште, сывыныште...
— Ший аршашыжым пуэна гын веле?
— Пуэна, пуэна! Моло дечын почеш опа код!
— Пайрем годым вара мом чияшыже тӱҥалат?
— Акуш пӧртыл толеш гын, угыч у вургемым ыште

на. Тудо тидлан вурсаш ок тӱҥал. Сар пытымеке, тиддеч 
моторын чияш тӱҥалына. Тунам эше нигунамсе деч сай 
илыш лиеш...

Шочмо элысе чыла калык семын ялысе колхозник- 
влакат аныклыме оксаштым, киндыштым шканышт 
огыл — армийлан пуаш, эл аралыме фондыш ойыраш ик 
ой дене келшышт. Шочмо элын историйыштыже тидат 
кугу буква дене возалт кодын.

Эрлашыжым Манмыж район гыч йошкар флаг дене 
шым автомашина Юва ялыш тольо, Аплаевын трактор
ный бригадын ойырымо 600 пуд киндым фронтыш ужа
тышт.

1949 ий.
Тушманым шке пыжашешыже сеҥен пӧртылмеке, 

фронтовик-влак Шарапов Илья, Иванов Ярмий уэш Ап
лаевын бригадыштыже пашам ышташ тӱҥалыныт. Фрон
теш ӱмыр кӱрылтшӧ йолташыштым — Иванкин Иваным, 
Сайлетдинов Николайым, Сашкин Д т  а м — нуно нигуна
мат огыт мондо, кажне кечын ойсавыртыште нунын лӱ
мыштым ойлат, война деч ончыч пырля пашам ышты
мыштым шарнат, кажне пайрем годым '«нуныланат» чар
кам тич темат... Отечественный -сар жапыште нунын 
олмеш 'бригадыш толшо самырык тракторист-влак: .Ку
рийже Григорий, Илюшкин Апусь, тыгак бригадирын по
лышкалышыже Юмаков Михаил — фронтовик-влак деч 
почеш кодде, уло вийын тыршен пашам ыштат, нуно чы
ланат бригадын чапшым эше кӱшкӧ нӧлтат: кодшо ийым 
налаш гынат, Аплаевын бригадыже 1028 гектар курал- 
ӱдымӧ мландыште кокла шот дене гектар гыч 22,3 цент
нер дене уржам куштен.
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Пасушко тракторист-влак деке чӱчкыдын Юва шко
лышто туныктышо-влак газетым лудаш, тӱнямбалсе 
илыш нерген умылтараш коштыт. Тыге ик кечын, «Прав
да» газетым кучен, агитатор пасушко толын. Тудо СССР 
Верховный Совет Президиумын Указшым лудын пуэн. 
Кӱкшӧ лектышан .шурным налмылан, эл ончылно пеш 
кугу з ас л утым ыштымыжлан, уста механизатор Петр Ни
колаевич Аплаеюлан Социалистический Труд Герой лӱ
мым пуымо, а 'бригадысе тракторист-влаклан—Курныж
лан Ленин орденым, Илюшкин ден Юмаковлан Трудовой 
Йошкар Знамя орденым, Семенов, Иванов да Шарапов- 
лан «За трудовое отличие» медальым пуымо.

1951 ий.
Элысе ял озанлык пашаеҥ-влак дене пырля Аплаев 

Чехословакийыш кая, тусо калыкым шке паша опытшо 
дене палдара.

— Тушто «Коммунар» лӱман совет .комбайн-влак шу
ко улыт ыле,— каласкала Петр Николаевич Аплаев.—Ме 
.шкенан таҥна-вл а кым тиде комбайн дене пашам ышташ 
туныктенна, шурно погымо годым нине комбайн-влакым 
кузе эффективно кучылтмо нерген каҥашым пуэнна. 
.Мемнан эл гыч нылле ончыл механизатор туныкташ ми
ен, шаша опытна дене !ваш-)ваш палдаренна.

Пытартышлан Аплаевмытьнм мӱндыр таҥ-влак шке 
пайремышкышт ӱжыныт, поян чесышт дене сийленыт, ве
села койыш-шоктышыштым ончыктеныт. Пайремыште 
Петр Николаевич дечат иктаж мурым муралтен пуаш 
але кушталтен ончыкташ чех таҥ-влак йодыныт. Мурал
тен тудо ныжыл-ныжыл шыма йӱк дене нк марий му
рым:

Лывырга, лывырга,
Слива вондо лывырга...

— Могай сылне сем! Тиде руш муро мо? — йодыныт 
Аплаев деч.

— Тиде марий муро,— вашештен уста механизатор.
Келшен мӱндыр таҥна-влаклан марий муро, моткоч

келшен! А вара чыланат «Катюшым» — рушла мурым 
шергылтареныт. Чех-влак шочмо йылмышт дене муреныт 
гынат, семже чылаштынат икгай йоҥгалтын, муро ик йӱ
кыш ушнен,
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Мӱндыр таҥ-влак Аплаевлан мӧҥгӧ пӧртылмыж го
дым шергакан пӧлекым — куд ю ар а дене шогалташ лий
ме кумда 'брезентым пуэныт. Тидыжым бригадыштышт 
полевой передвижной мастерской семын йӧнештарен, йӱ
ран игече годым кучылтыныт. Йӱр оптен гынат, брезент 
леведыш йымалне тракторым олмыктеныт — ик паша ке
чат, ик шагатат Аплаевын 'бригадыштыже арам йомын' 
огыл.

Полша Петр Николаевич самырык механизатор-влак
лан, палдара шке опытшо дене вес элласе таҥже-вла- 
кым, но .шкежат шинчымашыжым нӧлта, заочно шым 
классым тунем пытара да кыдалаш школышто умбакы
же тунемеш.

1967 ий.
Юва кыдалаш школыш шке декышт унала Социали

стический Труд Герой Петр Николаевич Аплаевын пио
нер-влак ӱжыныт.

Юва школыш кок шӱдӧ утла йоча тунемаш коштеш. 
Кумло ик ий ожно тиде школыштак Оля Яналина туне
мын, марий мурым мурен, ятыр спектакльыште модын. 
Тысе пионер организаций лӱддымӧ пионерым нигунам 
огеш мондо, вет Оля Яналина кумлымшо ийлаште Пав
лик Морозов семынак кулак ваштареш лӱдде шогалын, у 
илыш верч кучедалын. Кызыт тудын лӱмжым Юва шко
лышто эн ончыл отряд нумалеш.

Отряд ончылно кӱкшӧ кап-кылан, топката туп-вач а н 
Петр Николаевич Аплаев таче .кинде нерген, мландым 
йӧратыме нерген каласкала. Оҥыштыжо кок Ленин ор
ден, кок Трудовой Йошкар Знамя орден йолгат. Латкум 
идалык РСФСР Верховный Советы,н депутатше лийын, 
ныл идалык СССР Верховный Совет депутатын значок
шо Шӧртньӧ Шӱдыр дене пырля оҥыштыжо волгалтын. 
Кумло ий утла трактор дене кумда колхоз пасум кура
лын, комбайн дене кӱкшӧ лектышан шурным поген—йӱд- 
кече кинде верч тыршен. Уло тудын пионер-влаклан мом 
каласаш! Тунемше-влаклан кинде нерген, поснак уржа 
кинде верч тыршыме нерген шуко-шуко каласкален:

— Отечественный война деч ончыч мемнан элыште 
коло кум миллион гектар мландеш уржам ӱдымӧ. А вой
на жапыште, ятыр мланде тушман йол йымалне тошкал
тын гынат, коло .миллион гектар кумдыкеш уржам шо-
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чынлыме. Тунам «кинде» манме шомакшак шӱвылвӱдым 
луктын. Чыла чыташ лиеш ыле, но кинде деч посна, ке
чылан кеч ик .шултыш кинде деч посна, айдеме илыш вий
жым йомдара. Айдемын эн тӱҥ кочкышыжо кинде лийын 
да ончыкыжат тудак лиеш. Ӱстембалне кинде уке гын, 
кочкышат кочкыш .огыл, тудын деч посна теммыла огеш 
чуч. Мӱйым утларак кочкат да, вашке кульымат. А кин
де деч — нигунам! Кинде — илышын «ийже.-А те паледа, 
'могай кинде организмлан утларак пайдале: ошо але 
шем кинде? —йодо Петр Николаевич.

Рвезе-влак «ош кинде утларак сай!» маньыч.
— Но аминокислота, минеральный да моло вещест

ва! уржа .киндыште утларак уло, арам огыл космонавт- 
влак тӱҥ киндыштлан уржа киндым шотлат.

Шуко каласкалыш Петр Николаевич уржа кинде нер
ген, вет тыште, мемнан дене, эн шуко мландеш уржам 
ӱдат, уржа лектышым кугемдаш колхоз ден совхоз-влак 
тыршат, у сорт уржам — кугурак парчан, пеҥгыде да 
.кӱчыкрак вурдан, эсогыл шолемым чытыше уржам лук
шаш верч ученый-влак институтлаште селекций ы м ыш
тат. Гектар гыч 50—60 центнер уржам налаш—теве мем
нан ончыкылык задачына!

Тидын годымак киндым перегаш кӱлмӧ нергенат Петр 
Николаевич мутым лукто.

Пытартышлан уста 'механизатор тунемше-влакым 
мландым йӧраташ, кыдалаш да высший образованийым 
налмеке, шочмо-кушмо верышке пашам ышташ толаш да 
мландын озаже лияш ӱжӧ.

1973 ийын Петр Николаевичлан 60 ий теме. Ынде ту
до персональный пенсионер. Трактор дене пашам ок ыш
те гынат, бригадыште тудын фамилийже йомын огыл: 
эртыже— Сергей Петрович Аплаев—«Ю|В!иеок1И|й» совхо
зын механизаторжо, трактор да комбайн дене пашам 
ышта. Кокымшо эргыжат, Павел Петрович Аплаев, тиде 
совхозыштак, электрик. Кумшо эргыже, Валерий Петро
вич Аплаев — «Юшкомий» совхозын главный .инженер
же. Эрге-влак ачаштын кышажым тошкат, ачаштын кор
но дене каят; шочмо-кушмо верым йӧратен, шочмо-кушмо 
мланде дене кылдалтын, тудын деке шӱмаҥын, ачашт 
семынак кумда совхоз пасушто йӱд-кече кӱкшӧ шурно 
лектыш верч кучедалыт; шучмо-кушмо элнан клатше тич 
шӧртньӧ шурно лийже, кажне пӧртын ӱстембалныже поян 
чес, мотор сий лийже манын тыршат.



КӰРТНЬӦ ВИЙ

Свердловскыш толмеке, тиде олан эн кугу гигант- 
шым — У р алма шз авод.ы м ужде нигӧнат чонжо юк чыте.

Кугу Отечественный сар жапыште тышеч фронтыш 
йӱд-кече танк-влакым колтеныт. Ме тунамсе инженер 
Юлия Г ер асам ойна Егошина дене вашлийынна.

1941 ий, 2 2  июнь. Каныш кечым тудо шкеж гаяк пеҥ
гыде да кугу .кап-кылан Дмитрий эргыж дене пырля ола 
деч ӧрдыжыштӧ ужарген шогалше Исеть чодыраште эр
тарыш. Сорта гай вияш, мотор пӱнчӧ коклаште юж пе
шак яндар. Воктенетак изи кайык муралтен колта гын, 
кумылет пушеҥге парча дечат кӱшкӧ нӧлталтеш, шкен
дынат уло йӱкын муралтен колтымет шуэш.

Тыштак эҥер йота. Чодыраште коштын шерет темеш 
гын, .вӱд уло, кае, йӱштыл, кане. Ошман сер ӱмбалне 
калыкше мыняр! Ик тӱшка кечеш шуаралтеш, вес кашак 
йӱштылеш, кумшю^нмече дене 'модеш. Кажне сайын ка
нынеже, вийым погынеже.

Кас велеш Юлия Пе р аю и мош н а юла,шке эргыж дене 
пырля трамвай дене пӧртылмыж .годым Культура парк 
воктенысе киоск деран волен кодо. Шокшо. Пӱжвӱдым 
ӱштын шукташат ок лий. Вӱд йӱаш изишак черетыште 
шогаш перныш. Тунам нуно шучко уверым кольыч: фа
шистский Германий мемнан шочмо эл ӱмбаке керылтын...

Война...
Ушаныме гаят ок чуч: Свердловск олаште чыла туга

як, эр годсо гаяк, илыш таза вӱршер .кырымыла икшы
рымын шолеш.

А касвелне фашист кашак ола ден ял-влакым бомбит
ла, тола, йӱлата, совет еҥ-влакым пуштеда...

* Ф *

Сарым кумшо'кечынжак Уралмашзаводыш правитель
ственный комиссий толын.

СССР Совнарком председательын заместительже, пра
вительственный комиссийым вуйлатыше Вячеслав Алек
сандрович Малышев заводын пашазыже-влак дене мут
ланен.

— Урал,— майын тудо, — Йошкар Армийлан воору
женийым да боеприпасым пуышаш. Война мыланна пеш 
неле лиеш да, очыни, кужун шуйнышаш...
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Тудын мутшо Юлия Григорьевна Егошиналан уше
шыже мондалтдымын кодын:

— Кеч Уралыште йӱштӧ пӱртӱс, но мемнан пашаште 
пеш шокшо лиеш,— ойлен Малышев. Варажым тудо за
водын пашажым вияҥден колташ инженер-влак дене 
пырля йӱд-кече шинчылтын, Егошина йолташат тыштак 
лийын.

«Фашист-'влак вӱран кемышт дене чечен мландыш
кына тошкалыныт гынат, мемнам лаштырташ да пыта
раш ынышт шоно, мӧҥгеш кӱчызыш савырен огыт 
керт»,— Юлия Герасимовнан кумылжо паша подвигыш 
ӱжын. Тидын годымак йоча годсо илышыжат, самырык 
годсыж ат шарналтыт. Ожно изи Юля кӱчен коштын. Изи
нек тулыкеш кодын, чиен шогалаш лӱмешыже ургымо 
тувыржат лийын отыл, еҥ деч утышым, тумышан тошто 
вургемым гына поген чиен. Тыге гынат Торъял районы
со шке Коря ковш ы я л ыштыже, школ ы ш кече кодыде'курж
талын, тунемашак тӧчен. Шуматкечын урок деч вара, 
рожын сумкажым котомка дене вашталтен, лишыл ял
лашке кӱчаш лектын куржын. Тӱр суртын омса лондем
жым вончат, нимом пелештыде шыпак шога. Оза вате 
кӱчызӧ изи ӱдырлан коҥгаш кудалтыме пареҥгым пуа:

— Киндыже шкенанат уке, ӱдырем, пешак пуэм ыле...
Весе коншудо йӧре пыштыме кинде шултышым шуял

та. Тыге, сурт пыч суртыш коштын, котомкаже темеш, 
арнялан ситыше кочкыш погына. Ялысе школ деч умба
кыже тунам Юля тунем кертын .огыл.

Совет власть гына тудлан корным почын. Колымшо 
ийлаште ятыр вере рабфак почылтеш. Юлия Егошинат 
рабфакыште тунемеш да Свердловск оласе С. М. Киров 
лӱмеш политехнический - институтыш пура. Тушто шуко 
шинчымашым пога. Дипломым налмеке, инженер-техно
лог лийын, 1930 ийыште Уралмашзаводышто пашам ыш
таш тӱҥалеш.

Уке, кӱчызӧ ден кул илыш тетла нигунамат огеш пӧр
тыл, ожно кугу орлыкым ужшо Ю л и я  тушманым сеҥаш 
пӱтынь вийжым, кӱлеш гын, илышыжымат ок чамане.

Война тӱҥалмек, Уралмашзавод правительство деч у 
заданийым налеш: танк-влаклан бронекорпусым ышташ.

Инженер Юлия Егошина моло семынак цех гыч сутка 
дене ойырлен огыл: паша шӱй даҥыт лийын, вет война 
деч ончыч тыште тынысле пашалан келшыше машина- 
влакым гына луктыныт, а ынде пеш вашкен фронтлан

7 5



танкым ямдылаш тӱҥалман. Тидлан у цех-влакым, ятыр 
подстанцийым нӧлташ кӱлын; броням тӧрлаш прессым 
монттроватлымаш коҥгат ок сите; шӱдӧ дене ешартыш 
станок кӱлеш. Чылажымат кӱчык жапыште ыштен шук
тыман. Ынде чыла вере фронтыш кайыше пӧръеҥ олмеш 
станок воктек ӱдырамаш шогалеш, шоҥгыжо рвезым 
туныкта. Цехлаште комсомольско-молодежный бригада- 
влак шочыт. Нормым темыде, завод гыч иктат каен огыл.

Танк-влаклан корпусым ыштымаште сварка ик тӱҥ 
операцийыш савырнен. Юлия Герасимовна эше политех
ническим институтышто тунеммыж годымак кӱртньӧ де
тальым электричество дене левыктен ушымо йӧным ви
яҥдыме нерген шонкален. Тиде паша, мутат уке, тунам 
промышленностьышто у лийын, кугурак узелым клепат- 
лен але велен гына ямдыленыт. Самырык инженер, Урал- 
машзаводышто ышташ тӱҥалмекше, клепатлыме конст
рукцийым .пытараш да шуко детальым велен ушымо ол
меш электросварка ден автоматический ев а ржым тӱҥа
лаш ойым ыштем. Завод дирекций тыгай у пашалан 
тунемаш тудым 1940 ий шошым Ленинградысе Кировский 
заводыш колта. Тыште тудо Нева гоч Лейтенант Шмидт 
лӱмеш кӱварым ямдылыме технологий деле палыме ли
еш. Тыгай кӱварым мемнан элыште вертикальный поло
женийыште первый гана ямдылыме. А ик ий гыч Юлия 
Герасимовна умбакыже тунемаш Днепропетровск олаш 
кая. Тушто Днепр эҥерысе кӱварлан коробчатый сеч они- 
ян каштам автоматический сварка дене левыктен уше
ныт. Самырык инженер шкежат пашазе-влак дене пырля 
тыште тылзе наре пашам ышта, автосваркын авторжым, 
академик Евгений Оскарович Патайым, ужын мутлана.

Уралмашзаводышто бропекорпусым ыштымаште свар- 
кын у йӧнжым кучылташ Юлия Герасимовлан шинчыма
шыже иеш кӱлешан лийын.

Войнан кокымшо идалыкыштыже Уралмашзавод бро- 
некорпусым веле огыл, танкым лукташ правительство деч 
заданийым налеш.

— Бронян кудо «ургышыжо» утларак чоткыдо лий
ман, первыяк мыланна тидым палыман,— паша ыштыме 
годымак Юлия Гер аой мон н а тиде кугу чойн оран «йӧн
жым» тунемеш. '«Ургыш» броня гаяк пеҥгыде лийже ма
нын, мом ыштыман? Ушымо верыште ӱп пырче деч вич
кыжрак шелше лиеш гынат, танк строй гыч вашке лек
теш. Кузе тиде шелше лончым пытарыман, вет тыгай



лончыжым шинча дене от уж. Тудым пеш чот кычалтыл
ше контролер чылаж годым эскерен ок шукто, но тышеч 
пеш тораште эше вес тергыше лийын — тушманын сна
рядше!

Снаряд логалме денак танкист Дмитрий эргыжымат 
ӱмыржӧ фронтеш кӱрылтын. Эше шукерте огыл гына ту
до мӧҥгыжӧ тыгай серышым колтен ыле:

«Шергакан поро авием! Тендан ыштыме пашада пеш 
чапле. Мемнан экипаж 13 немыч танкым, кум орудийым, 
кок минометым, кандаш автомашинам тушманын вой
скаж дене пырля пытарен. Эше моткоч кугу бой лийшаш. 
Каргыме фашист тетла ик ошкылымат ончык ок тошкал!»

А ынде Дмитрий уке... Ик парня гай эргыже ыле (ну
нын вес шочшышт лийын огыл), а ынде серышыже гына 
курымеш шарнаш кодын... Кугу ойгылан ӱчым ыштыме 
семын, каныш кечым шотлыде, уло уш-акыл да йӱлышӧ 
шӱм кӧргӧ тулжо дене Юлия Герасимовна бронян пеҥ
гыдылыкше верч тырша, посна ужаш-влакым ушымо го
дым тӱрлӧ электродный воштыр да икгай огыл режим де
не левыктыме автосваркььм шымла, но бронян «ургы- 
ш ышт ы жӧ» шелше лончо тугак кодын. Южыжо тунам 
автомат дене левыктен ушымо ваштарешат шогалын. Мом 
ышташ? Мӧҥгеш чакнаш ок лий, вет автосварка дене 
пашажат вашке ышталтеш, а фронт угыч да угыч шуко 
танкым йодын. Правительствын заданийже эре кугем- 
далт толын. Пытартышлан, тӱрлӧ шымлымашым эрта
рымек, у йӧным мумо: броням флюс йымалне левыктен 
ушаш тӱҥалыныт. Тетла «ур тыш ы што» нимогай шел
шат лийын огыл...

Сар эртен. Тыныс илыш завод ончылан вес задачым 
шында: экскаватор-влакым ышташ.

Конструкторский отделыште пеш кугу куатан ошкыл
шо экскаваторым проектироватлыме шотышто паша шо
лын. Экскаваторын посна ужашлажым левыктен ушымо 
технологийым ямдылаш инженер Юлия Герасимовна Его- 
шииала.н пуат. Тудо тыштат ятыр у ойым ыштен. Диаф
рагма», коробчатый сечения н моткоч кугу стрелам кӧргӧ 
гычат да тӱжвачат ушаш палемденыт улмаш. Кӧргӧ 
гыч кучыктымо пашам пеш неле условийыште шукташ 
перна ыле, молан манаш гын, шуко газ погына. А тӱж
вач ятыр тӱр улмылан кӧра автомат дене ушаш огеш 
лий. Юлия Герасимовна кӧргӧ ушемым да стрел ан шӧр
жым .пытараш темлен, чоткыдо лийже манын, металлым
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тӱжвачын автосварка дене ушаш ойым ыштен. Металло- 
конструкщийын посна ужашлажым левыктен ушымо да 
нуным .погымо технологический процессым проектироват
лыме годым тудо деталь-влакым погаш лӱмын стендым 
ямдылаш темлен. Тиде чылажат шаша лектышым ятыр
лан кугемден, заводлан моткоч кугу пайдам пуэн.

У ‘ко петру «тиян моткоч куатле экскаваторым ыштен 
лукмаште мастарлыкым ончыктымыжлан 1948 ий ы ште ин
женер Юлия Герасимовна Егошиналан Государственный 
премийын лауреатше лӱмым пуымо. Тудо, У Торъял 
районеш шочын-кушшо, кумло куд ийыш тошкалмекыже 
высший образованийым налше ӱдырамаш, Уралмашза- 
водышто тыгай кугу почетный лӱмым .нумалше ик эн 
первый еҥ лийын.

— Тендан ыштыме заводыштыда марий-влакат улыт 
дыр? — ме йодна.

— Тыште, шуко тӱжем пашазе коклаште, марий ка
лыкын эргыже да ӱдыржӧ-влакат тыршен пашам ыштат. 
Теве. слесарь Александр Николаевич Николаевым сайын 
палем. Тудо изиж .годымак машинам йӧратен. Икана 
шочмо-кушмо ялышкыже ала-могай ӧрдыж еҥ велосипед 
дене миен улмаш. Самырык рвезе велосипедын рульжым, 
спицыжым кучылт ончен, педальжым пӧрдыктылын. А 
кок тылзе гыч шкежат пу велосипедым ыштен да уре
мыште кудалыштын. Оҥай вет! Ура л маш заводышто па
шам ышташ тӱҥалмеке, шкенжын цехыштыже ятыр не
ле шаш ам куштылемдаш полшен, мутлан, вибрационный 
стержневой машинам ямдылен. Штамповкышто механи
зированный маркировкымат тудак шонен луктын. Раци
онализаторы!! жгут ыштыме машинажат оҥай. Металлым 
левыктен, формыш йоктарат. Формышто пуста вер ынже 
код манын, тушко пӱтыраш шуко жгут кӱлеш. Тиде жгу
тым ондак кид дене ыштыме. Неле паша. Ынде жгут 
Александр Николаевичын шонен лукмо машина дене ям
дылалтеш. Икманаш, ушан, шотан пашазе!

Юлия Герасимовналан ме эше ик йодышым пуышна:
— Электросварка ден автоматический сварным мо

гай элыште эн ондак тӱҥалме?
— Война ж атыште мемнан заводыш угыч левыктен 

лукташ тушманын пудыргышо танкшым кондат ыле. Ме 
эреак нунын «ургыш ӹштӹ м» лончылен улына. Немыч- 
влак война пытымешкак автосваркым кучылтын огытыл, 
броням начар ушеныт. Нуно ош .ыресан чойн оран леҥ-
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кыды лышне верч огыл, кеч шучко оратаже шукырак лий
же манын тыршеныт, очыни. Но Уралысе кӱртньӧ эн он
чылно лийын. А американец-влак танкыштышт броням 
автосварка дене 1944 ийыште гына ушаш тӱҥалыныт. 
Броням флюс йымалан левыктен ушаш тӱняште эн пер
вый ме тӱҥалынна, тидын дене мый тачат кугешнем! — 
кызыт пенсийыш лекше инженер ӱдырамаш, чолга шӱ
ман коммунист, Государственный премийын лауреатше 
Юлия Герасимовна рвезе еҥла шыргыжале.

КОКЫМШО ГАНА ШОЧШО ЭРГЕ

Кугу Отечественный сар жапыште Урал марий-вла
кат, шочмо-кушмо эл верч шке илышыштым чаманыде, 
виян кредалыныт.

Теве Кӱшыл Бугалыш ялыште шоҥго ава эргыжын 
колымыж нерген уверым налын:

«Тендан эргыда, лейтенант Ив а ев Трофим Николае
вич, совет элнам аралыме годым геройла колен. Тиде 
1942 ийын 14 апрельыште Смоленский областьысе Белый 
ола воктене лийын...»

Аваже серышым мучаш марте лудын ыш шукто.
— Эргым, Трофим, неужели мемнан деч каенат?— ни

гунам тӧрлаташ лийдыме неле увер ава шӱмым нулта, 
Трофимын колымыжлан нигузеат ок ӱшане. По, мом ыш
тет, кидыштыже — тыгай кагаз.

А тӱнӧ уло пӱртӱс ылыжын, ош куэр ужаргем шога
лын, кап-кылым поген ситарыше ӱдыр семым ломбер пе
ледалташ ямдылалтын, шӱшпык шӱшка, куку мура, пуй
то тӱняште нимогай сарат уке/ А шоҥго анан шинчавӱд 
йога...

— «Эргыда... геройла колен...» — аван чытырыше тӱр
выжӧ ик шомакымак уэш-пачаш пелешткала, ушыжо 
эргыж нерген шонкала. Авалан кызытат эргыже эреак 
изила чучеш, авалан тудо эшеат йоча. «Кузе тушман де
не кредалаш тӱҥалеш, ӧрам веле!» — ик гана веле огыл 
шонен ава. Чынжымак, Трофим армийыш каймыж годым 
изи капай, пеш 'самырык ыле, тудын илыш корныжат 
кугу отыл, чырык кагаз ластыкыш пура. Урал 'кундемысе 
Кӱшыл Бугалыш марий ял — рвезын шочмо верже. Тро
фим моло ялысе йоча семынак телым школыш куржта
лын, герой нерген возымо книга-влакым лудын, кеҥежым
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кертмыж семын колхозышто пашам ыштен. Тудо «йош
карге» да «ошо-'влакла» модаш йӧратен, Чапаев гай ли
яш тыршен. 1939 ийыште Трофим комсомол радамыш 
пура. Война тӱҥалме ийыште, кыдалаш школым пыта
рен, военный училищыш тунемаш кая. Икмыняр жап гыч 
самырык лейтенант Западный фронтышто лиеш. Тушеч 
мӧҥгыжӧ шоҥго аважлан изи кайык гай кум лукан се
рышым колтеден. «Передовойышто шогем. Авай, ит ой
гыро. Мый таза улам, гитлеровец-влакым садак кырен 
шалатена»,— возен Трофим. Вот ынде шучко увер, ава 
шӱмым кӱзыла шуралтыше ойго тольо...

Жап шошо вӱд-шор йоген кайымылак эрта. Трофи
мын колымыжлан ик идалыкат шуэш. Уэш пӱртӱс ила
на. «Умбалне, ала-кушто, война кая, еҥ-влак колат» ма
нын ойлымылан ӱшанымылат ок чуч. Но тиде чын. Мы
няр ава шке шочшыжым йомдарен!

Тошто йӱлам шуктен, Трофимын аваже эргыжын 
«идалыкшым» ышта, пошкудыжым, лишыл родо-тукым
жым ӱжеш.

— Сай рвезе ыле,— шоҥго ӱдырамаш шинчажым ӱш
тын ойла.— Мыланна оралтым ышташ шолтыш, кумыр 
оксам ыш нал. Сай еҥын ӱмыржак кӱчык, эк-ко-кок! Ты
гак пӱрен ала-мо?

— Туге, туге, тулаче. Еҥын сайже нигунамат ок мон
далт,— 'весат кутырымашке ушна,— Трофим кажне шо
шым мыйын пакчам курал пуа ыле. Курымеш ом мондо 
тудын пор ыжы м!

Пошкудо-влак угыч да угыч пагален ойлат, мыйым 
тыге чаманен ыле, тидымат мыланем полшен, тудымат 
сайын ыштен, маныт.

— Тыгай ужар вуйжо дене, тыгай мотор кап-кыл де
не тудлан колымыжат ок кӱл ыле да, Гитлер керемет 
керте. Шкенжын, каргымым, вуйжо дене пий модшо, ви
ля лийже, курныж чӱҥгыжӧ!..

Эрлашыжым, уна-влак кайымеке, Трофимын аваже 
кӱварым мушкат, пӧртӧнчылым эрыкташ лекте. Ночко 
шовыч дене тошкалтышым йыгалтен колтымыж годым 
капка кычы-ри-ик мурен кодо. >«Мо киямат, адак кӧ то
леш?»— шоналтен, ӱдырамаш капка йӱк велыш савыр
ныш. Ончал колтыш гын—калка ончылно тудын эргыже, 
таза кап-кылан, кумда туп-вачан Т.рофимже, шога. Ту
пышто— вещевой мешок, кидыште — шинель.

«Шинчалан коеш мо? — ӱдырамаш шойыч лукшо дене
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вӱдыжтӧ шинчажым ӱштыльӧ. — Вет Трофим коленыс. 
Кузе тыге?» Ала чыташ лийдымын куанымыж дене, ала 
эргыжын шоныдымын шинчалан кончымыжлан лийын, 
ава уш каен йӧрлын.

Трофим йӧрлшӧ аваж деке куржын миен:
— Авий! Мо лийыч?.. Мый толынам...— поче-поче 

аважын куптыргышо шӱргыжым шупшалеш.
— Кузе тыге лийын, эргым? — аваже, уш пурымеке, 

йодын.
'Пошкудо-влакат толын шуыныт, самырык лейтенан

тым шинчашкыже тӱслен онченыт да каласкалымыжым 
вученыт.

...Трофим Николаевичын служитлыме полк тушма
нын кугу .вийже ваштареш .кредалын. Изи тӱшкалан ше
лалтын, чакнаш логалын. Гитлеровец-влакым чарен шо
галташ да дивизийын тӱҥ вийжылан леҥгыдемашыже 
йӧным пуаш кӱлын. Тиде задачым комсомолец Иваевын 
взводшо шукташ кодеш.

Смоленский область. Белый ола. 20 меҥге ӧрдыжтӧ — 
Черный Ручей ял. Тышан тушманым шогалтыман. Гитле
ровец-влак, шем пылла койын, Иваевын взводшо ӱмбак 
толыт. Вуйым нӧлталашат ок лий, йырым ваш пуля шӱш
ка. Чакнаш ок лий. Совет салтак-влак автомат, пулемет, 
граната дене кугу техникан тушман ваштареш оҥ дене 
шогалыт. Гитлеровец-влак атаковатлат. Но, «кӱртньӧ 
пӱкшым» пурлын кертде, мӧҥгеш чакнат. Ынде ажгы
ныше фриц-влак авиацийым ӱжыт. Икмыняр жап гыч 
самолет-влак взвод ӱмбаке кужу жап бомбым кышкаш 
тӱҥалыт. Тыгодым Иваевын взводшо тӱрыс гаяк пытен. 
Гитлеро1В0Ц-1Вла|к совет салтак-влакын колышо капышт 
воктеч лӱдде ончыко каеныт. Иваевын вз'водшо гыч шым 
еҥ илыше кодын, нуныжат, чот сусырген, ушым йомда
реныт улмаш. Шымытынат тушман тылеш кодыныт. Ку
зе лияш?

Бомба дене пургед пытарыме мландым пычкемыш 
йӱд леведын. Иваевын группыжым .кумда, шыгыр чодыра 
шке помышкыжо шылтен. Вашке тудо Смоленский об
ластьыште .верланыше Чапаев лӱмеш партизанами й бри
гадыш логалеш...

«Колында уке, теҥгече адак немыч склад йӱлен»,— 
кутыреныт ялысе-влак. Вес вере кӱвар пудештын. Шуко 
гана тушманын автоколонны ж ьгм 'шалатыл (коденыт. 
'Партизан-влак немычын штабышкыжат керылтыныт.
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1943 ийыште Смоленский вер-шӧрым Совет Армий 
утарен толын. Тудлан партизан-влак чот полшеныт. Ын
де партизанский отряд-влакат действующий армийыш 
ушненыт.

Тушман тылыште лӱддымылыкым ончыктымыжлан 
партизан отрядын командирже Исаевлан йошкар 
Звезда ден Отечественный войнан кокымшо степень ор
деным пуэныт. Тунамак Иваевым тылзылан отпускыш 
колтеныт. Трофим Николаевич мӧҥгыжӧ увертарымашан 
серышым возен, но шкеже письма деч ончыч толын шу
ын...

— Мыланна тый, эргым, кокымшо гана шочынат. 
Сандене шуко илаш тӱҥалат,— шинчавӱд йӧре аваже 
тудым, отпуск пытымеке, уэш торасе сар корныш ужатен.

Кызыт Трофим Николаевич подполковник, 'Уралысе 
военный округышто служитла.

ДАНКОН ШӰМЖӦ

Неле сар эртен. Салтак ден офицер-влак уэш тыныс
ле пашашке пӧртылыныт. Теве марий учитель-влак Ни
колай Леонтьевич Шабруков, Павел Игнатьевич Суво
ров да молат уэш Свердловск оласе школлаште йоча- 
влакым туныкташ тӱҥалыныт.

Ик телым у Торъял районысо Тошто Торъял ялсовет 
вуйлатыше Лев Максимович Торощин Свердловск олаш
те лийын. Пошкудо Шуйдӱр ялеш шочын-кушшо Анато
лий Андреевич Куклиным'кычалын, 13-шо номеран школ- 
интернатыш кат пурен лекте.

Школын директоржо шергакан уналан мяшиповеде- 
ний, слесарный, столярный да ургымо мастерскойдам, 
кулинарий, черчений, иностранный йылме, радиотеле
граф, автомотодело, электротехника дене учебный каби
нетлан ончыктыльо.

— Ача-ава деч посна кодшо рвезе ден ӱдыр-влакым 
туныктена. Школнам Уралмашзавод шефыш палын. За
водын пашазыже-влакын полшымышт дене кугурак 
классыште тунемше-влак машиностроительын куд специ
альностьшым тунемыт,— кабинетлан ончымо годым ка
ласкала Анатолий Андреевич. — Арняште кок кече йоча- 
влак заводын учебный одал ашныже коштыт. А изирак 
классыште тунемше-влак школын мастерскойыштыжо
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тӱрлӧ пашалан тунемыт. Икманаш, рвезе-влакым паша
лан шӱмаҥдена, Сергей Григорьевич Чавайн манмыла, 
паша вет мемнам илаш туныкта.

— Ш колда моткоч чапле! Ожно ача-ава деч посна 
кодшо тулыклан, 'котомкам тупыш сакен, кӱчен кошташ 
пернен. А кызыт ончал — нунылан чыла условийым ыш
тыме, уло кумыл дене тунем веле!— уналан тыгак шко
лын музейже, шо р гав н ый зал да молат чот келшышт.

А эрлашыжым, Совет Армий кечын, йоча-влак «Зар
ница» лӱман военно-спортивный модыш дене модыныт. 
Марий кундем гыч толшо уналан тидымат ончаш оҥай 
ыле.

...Рвезе-влак, маскировочный костюмым чиен, 'ки
дышкышт «автоматым» кучен, стройышто шогат. Нуны
лан школысо батальонын командирже запасысе майор,

. Куклин Анатолий Андреевич задачым раш умылтарыш, 
да бой тӱҥале.

Тунам Анатолий Андреевичлан, очыни, шканжат За
падный фронтышто тушман ваштареш кредалмыже шин
ча ончылныжо кончен. Тыгаяк мардежан февраль ыле. 
Первый разведка. Пычкемыш йӱд. Кавам лӱпка пыл ле
ведын. Поран ӱштеш, а разведчик-влаклан лач тидак 
кӱлеш. Нунын кидыштышт— автомат, пелен — граната, 
кӱзӧ. Тушман шогымо верыш йӱк лукде пурен, «йылмым» 
руалташ—тыгай .приказ. Пашам шуктымеке, мӧҥгеш 
тарваныме годым тушман шиже да чот лӱйылташ тӱҥа
ле. Ракета-влак поче-поче кавам волгалтарат. Разведчик- 
влаклан пӧртылашышт мемнан артиллерий ок по.тцю 
гын, нуно, очыни, чыланат пытат ыле. Йомдарымаш деч 
посна утлен кертын огытыл: латкандашын каеныт, латик
тын пӧртылыныт...

Ик гана веле оныл тудо разведкыш коштын. Кок га
на сусырген. Фронтышто улмыж годымак Коммунисти
ческий партий радамыш пурен. Офицер Куклин взводын, 
ротын командирже лийын, частьысе .партбюро секретарь
лан ыштен да ик жапыштак, война деч вара, Свердлов
ский педагогический институтым заочно тунем пытарен.

1953 ийыште тудо запасыш лектеш да школыш тунык
таш толеш. Ондак Еше номеран интернат школыш, вара 
8 -ше номеран кугурак интернатыш директорлан шогал
тат.

Куд ий ончыч Свердловск ола тӱреш, Уралмашзавод 
деч мӱндырнӧ огыл, тунемме изи олам — школьный го-
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родокым— чоҥен шуктеныт. Тыште, чодырасе чара ве
рыште, у школ, чапле стадион, кок кугу общежитий да 
моло ош кӱ полат йоча-влакым вученыт. Тиде изи ола
лан 13-шо номеран интернат-школ лӱмым пуэныт. Обл
оно, торо но да оласе партийный организацийын п аш а еҥ
же-влак тиде школышко кӧм директорлан шогалтыме 
нерген каҥашеныт. Утларак Анатолий Андреевич Куклин 
келшен толын, вет тудын ынде опытшат лийын, шке па
шаж нерген келге шымлымашым элысе педагогический 
журналлаштат печатлен, тудын вуйлатыме школжо 
СССР-ысе озанлыкын сеҥымашыжым ончыктышо Вы
ставкыште участвоватлен да икымше степенян диплом 
дене наградитлалтын, а директорын оҥыштыжо — «От
личник народного просвещения» значок воктене — СССР 
ВДНХ-п ший медальже.

Чыла тидым тудын унаже, лишыл пошкудо йолташы
же Лев Максимович Торощин пала, нуно ик таҥашак 
улыт, латкандаш ияшышт годымак.шке кумыл дене фрон
тыш каеныт, война деч вара .гына корнышт торлен.

Анатолий Андреевич шерге унажым урокышкат ӱжын. 
Лачак Максим Горькийын возымыжым уло класс дене 
лудыныт:

«— ... Наҥгайыш нуным Данко. Тудын почеш икте 
кодде каеныт, тудлан ӱшаненыт. Тиде неле корно ли
йын!..

...А икана чодыра ӱмбалне кӱдырчӧ кӱл ы руалтыш, 
нелын кочыртатен, .пушеҥге-влак лӱшкаш тӱҥалыныт. 
Тунам чодыра моткоч пычкемыш ли,йын, пуйто тудын 
шочмыж деч вара тӱняште лийше йӱд-влак тышан иктыш 
чумыргеныт.

...— Мом мый еҥ-влаклан ыштем?!—(кӱдырчӧ де
чат талынрак Данко кычкырал колтен. Да кенета шке 
оҥжым кушкедын, тушечын шӱмжым шупшын луктын, 
вуй ӱмбакше, кӱшкӧ, нӧлталын...»

Горькийын тыге виян возымыжым тунемше-влак дене 
пырля, туныктышын ӱмбачше шинчам кораҥдыде, Лев 
Максимовичат шӱлышым тоен колыштын. Кенета ужеш: 
кумда туп-(вачан, кӱкшӧ кап-кылан, лопка саҥган, той 
ӱпан туныктышын шинчаштыжат Данкон шӱм тулжо йӱ
ла, чарныде йӱла. Анатолий Андреевич тулык-влакым 
пиалан волгыдо корныш лукташ ынде латшым идалык 
/почата шкенжын шӱмжым йӱлалта, эр кече гай волгыдо 
кумылжым курымеш йоча-влаклан пӧлеклен.
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Теве икмыняр ий ончыч Витя лӱман рвезым йоча пӧ
лем гыч тудын вуйлатыме школыш монденыт ыле. Рвезе 
латкок ияш гынат, эшеат кумшо классым пытарен огыл. 
Ачажым ок нале, ужынат огыл. Аваже Витям изиж годы
мак ялыште коважлан кудалтен коден. Тыге рвезе ача- 
ава деч посна кушкын. Кугурак лиймекыже, ял деч ик
таж вич меҥге ӧрдыжыштӧ 'верланыше кӱртньӧ корно 
станцийыш куржталаш тӱҥалын, тушеч чӱчкыдынак 
олашке шикшалташ тунемын. А олаште волалешат ма
лаш лиеш, мӱшкыр шужа гын, столовыйышто кинде ка
тышым пота. Вашке тамакым шупшаш, шолышташ туне
мын. Коважын шылталыме мутшо ик пылышыш пурен, 
вес пылыш гыч лектын каен.

Йӧра эше тыгай край» гыч тудым вашке гына мили
цийын йоча пӧлем пашаеҥже утарен.

Интернат школыш .кондымеке, Витя шкенжым «чет
лыкыш 'петырен шындыме .кайыклан» шотлен. Тунеммы
же шуын огыл. Шуко йӧсым чытеныт тыгай рвезе деч 
туныктышо-влак. Рвезе мӧҥгеш коваж деке куржын. Ди
ректор рвезым уэш школыш пӧртылтен, тудын сай мо
гыржым палаш тыршен. Витя музыкым йӧрата улмаш. 
Тудым баян дене шокташ туныкташ тӱҥалыныт, тунема
шыже чыла йӧным ыштеныт.

'Витя, уэш куржмекыже, икмыняр кече гыч шкак шко
лыш нӧртылын. Тидыже мом-гынат шога! Тугеже рвезы
лан ӱшан уло!

Кызыт Виталий Иванов интернат-школым тунем лек
тын да консерваторийыште шкаланже илаш корным та
кырта...

Икте веле мо тыгай йочаже! Кажне рвезе верч дирек
тор вуйын шога, ача семын тырша.

Данко нерген туныктышын лудмыжым Лев Максимо
вич у мб а к ы ж е . к о л ыштет:

«И вот кенета Данко ончылно чодыра кок могырыш 
торлен каен да пич пычкемыш шеҥгелан кодын. А Данко 
да чыла нине еҥ кечан волгыдо, йӱр дене мушкылтшо 
яндар южан чара верыш лектын шогалыныт. Кӱдырчӧ 
ынде .нунын шеҥгелне,-чодыра ӱмбалне лийын, а тыш
те— кече волгалтарен, степь йоҥгыдын шӱлен, йӱр пыр
чан шудо йылгыжын, эҥер вӱдат шӧртньыла йолген...»

Тыгак — туныктышат! Йоча-влакым кумда илыш кор
ныш луктын шуктымешке, шке шӱм волгыдыж почеш 
Рӱда,
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Йӱла, ок йӧрӧ н1И1гуна1М туныктышын шӱм тулжо. Дан
кон йӱлышӧ шӱмжӧ гыч койшо канде тулойып семын ок 
йӧрӧ курымеш еҥ-влакым йӧратыше, ончыко ӱжшӧ ойып: 
тиде тулойыпым туныктышо шке тунемшыже-влаклан 
чӱкта.

ИЛЫШ САВЫРА

Ме тыгак медицинский службын пашаеҥже Петр Ми
хайлович Синицын дене вашлийын улына. Тудо Марий 
кундемым сайын пала, изиж годым мемнан велыште илен.

Петя Си н и дин марий йоча-влак дене пырля кеҥеж 
каникул 'Годым колхозышто пашам ыштен, пасушто йо
ген кодшо шурно парчам поген, олымышто шудым овар
тен, йытыным кӱраш коштын. Ачаже фельдшер лийын. 
30-шо ийлаште Горьковский крайисполком тудым (Ма
рий кундемыш эпидемий ваштареш кучедалаш колтен. 
Мыняр еҥым ачаже шучко чер деч, колымаш деч ута
рен! Эргыжымат калык тазалыкым аралыше еҥым ыш
таш шонен, а Петян моло йоча семынак тунам ик шоны
маш гына лийын: летчик лияш! Кайык семынак каваш
те чоҥештылмыже шуын. Садланак, кыдалаш школым 
тунем пытарымеке, тудо Москвашке дирижаблестрои
тельный институтыш пура. Но пырля тунемше йолташ 
рвезыже чот черлана. Тудым эмлыше медицинский па
шаеҥ-влакын поро пашаштым эше ик гана уло шӱм-чон
жо дене пален налеш. Докторлан тунемаш ачажын ка
ҥашыжат ушыж гыч ок лек. Идалык гыч, дирижабль 
нерген шонымыжым коден, шочмо-кушмо кундемысе Горь
ковский государственный медицинский институтыш ту
немаш пура. 1944-ше ийыште, институтым пытарымеке, 
2-шо Украинский фронтыш тушман ваштареш кредалаш 
кая, метса пролын командирже лиеш. Тунам тудо шуко 
салтак ден офицерын илышыжым утарен коден. Икана 
чот сусыргышо командирым, шке шинелыышкыже пыш
тен, лум ӱмбач м еда а крот ыш шкак шӱдырен конден. 
«Кушто кызыт тудо?» — чал Урал курыкым коден, Моск
вашке поезд дене кудалшыла, ушышкыжо сар жап пура.

— Война миллион дене еҥын ӱмыржым да тазалык
шым кӱрлын,— купеште (газетым лудын шинчыше пош
кудыжо, Петр Михайловичын шонымыжым палышыла,
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мутым лукто. Тудо, очыни, журналист: жапын-жапын 
блокнотышкыжо ала-мом удыркала. — Угыч сар ынже 
лий, молыжо эше, вет кызыт атомный курым. Мыланем 
икмыняр ий ондак Японийыште лияш логалын. Хироси
мым ат ужынам,— газетшым ӧрдышкӧ пыштен, мо ужмо- 
колмыжым .каласкален лекте.

«Фашистский Германн йым сеҥыме деч вара мыйым 
Забайкальский фронтыш колтышт. Маньчжурий вошт 
эртымеш, самурай кашак дене кредалаш логале, а вот 
Японийым ужын омыл»,— Петр Михайлович сарыште 
коштмо корныжым рончаш гына тӱҥалын ыле, кенета 
кечкыжал колтымо йӱк лугыч ыштыш:

— Ой! Шӱмыштӧ ала-мо тугай...— оҥжым кучыш ку
песе пошкудыжо,—'жапын-жапын име дене шуралтен 
колтымыла чучеш.

Медицинский службын пашаеҥже тунамак черле 
еҥ воктек шинче да кидшержым кучен ончыш.

— Война годым оҥем пуля шӱтен, ала-кузе и з и ш  гы 
на шӱмыш логалын огыл,— умылтара черле еҥ. — Тунам 
мыйым, лум ӱмбалне кылмен тӱҥшӧ командирым, ик са
мырык лейтенант шӱдырен луктын.

«Шого, шого! Тудым мыяк огыл утаренам?» — Петр 
Мих ай лош ч сайрак рашемдаш манын, пош куды ж деч 
йодо: . _  ,

— Те мотай фронтышто кредалын улыда?
— Тше Белоруссийыште, генерал Берзарин ын арми

йыштыже.
— Уке, тудым мый огыл, ала-кӧ .весе утарен...»—Петр 

Михайлович нимом ыш вашеште.
— Берлиным налын улына,— ешарыш пош кудыжо да 

адак оҥжым руалтен кучыш: — Кӧргем темда... ала-мо
жо иша...

Медицинский службын пашаеҥже черлын кидшер
жым угыч кучен ончыш. Удан кыра. Моткочак удан. 
Портфельжым оҥамбач нале да, тушеч тойо метр ы м лук
тын, артериальный давленийым висыш.

— Эрта. Тарваныде, шып кияшет перна,— врач чер- ' 
лым лыпландара. Тунамак портфельже гыч шприц бан
кым луктын, уколым ыштыш.

— Йӧра эше пеленда чыла инструмент уло,— изишак 
луш лийме гайым шижын, черле таум ыштышыла пе
лештыш.

— Тиддеч посна ок лий. Корныштат, вес вереат чер-
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пылан полышым пуаш логалеш,— Петр Михайлович, 
укол ыштыме- погыжым портфельышкыже поген пыш
тыш.

Черле еҥ отставкыш лекше подполковник улмаш. Ту
до шинчажым кумыш, шӱлышым ноге н-поген шӱлаш тӱ
ҥале:

— Юж... юж кӱлеш...
Поро доктор, Москваш миен шумеке, чыла пашажым 

коден, черлым клиникыш шумеш ужатыш.
«Ипф а рк миокарда»,— черлылан диагнозым шын

дышт.
* * *

1960 ийыште Петр Михайлович Оивицтьн Киров лӱ
меш Военно-медицинский академий .пеленсе Высший-кур
сым отличий дене тунемын пытара. Теве профессор 
П. И. Шиловын пуымо характеристикыже: «... поро чо
нан, шонен моштышо врач, терапийын, кызытсе лечебно- 
диагностика йӧным сайын пала».

Тиддеч вара Петр Михайловичым ик госпитальыш 
терапевтический отделенийым 'вуйлаташ колтат.

— Вич ий жапыште тудын дене пырля мыланем па
шам ышташ пиал логалын,— ойла медсестра В. Н. Шам- 
кина.— Могай тудо ныжыл айдеме! Черле-влак-дене чон 
почын мутлана, керек-могай йӧсӧ годымат айдемым 
ӱшандарен да йол ӱмбак шогалтен мошта. Ме тудын вуй
латыме почеш шке пашанам, жапым шотлыде, уло. ку
мылын ышташ, кажне дене тудын гаяк лыжган мутла
наш тунемынна.

— Черле-Влаклан жапым .шуйкалыде полышым пуы
маш, у йӧн дене эмлымаш, чыла вере идеальный арулык 
верч тыршымаш, порылык, доклад дене лекций-влакым 
лудмаш тудын пашаштыже традицийыш савырнен,— 
ешарыш пырля пашам ыштыше йолташыже Александр 
Иванович Сафонов. — Тиде традицийым ме пеҥгыдын 
шуктен шогена.

Ынде лу идалык утла Петр Михайлович Синицин у 
пашаште. Туштат тудо ик эн пагалыме доктор.

Тений, ик теле кечын, медицинский службын паша
еҥже деке илалше пӧръеҥ пурыш.

— Отставкысе подполковник Шилов,—шкенжым (пал
дарыш пурен шогалше еҥ. — Те мыйым огыда пале до
кан?
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— Кажется, Москваш пырля каен улына ыле. Туге?
, — Тунам те огыда лий гын, очыни, тымарте лулеге
мат шӱеш ыле. Тау тыланда!

Черле еҥ, паремын, йол ӱмбаке шогалеш гын, тудлан 
тиддечын .шерге мо лийын картеш?! А врачлан? Тудат 
тунам шкенжым эн пиаланлан шотла.

— Кузерак шӱмда?
— Шӱм тураште ынде ок коршто, а вот пурла могы

рышто ала-можо уке-уке да, шуралтен колта. Шоҥгемам, 
витне, доктор. А илыме шуэш! Кайынем ыле Австрали
йыш. Ныл материкын коло утла элыштыже лийынам, а 
вот визымше материны,ште лийын омыл. Обидно! Визым 
пуэныт, и на тебе — каен ом керт: приступ лийын.

Петр Михайлович черлын шӱмшержым колышто, (вӱр 
давленийым тергыш.

— Госпитальыш пышташ логалеш,— Э'млалташ ойым
пуыш врач. •

Мом ыштет, келшыде ок лий.
— Японийыште саламлалтме да чеверласыме годым 

кидым огыт пу, теве тыге поклоным ыштат,— черле, кок 
кидшым оҥышкыжо пыштен, кыдал даҥыт кумык лийын, 
вуйжым савыш.

— Шогыза, эше иктым каласыза, пожалуйста,— ву
чыдымын Петр Михайлович йодо. — Те 2-шо Украинский 
фронтышто лийын огыдал?

— Кузе уке? Сусыргымо деч ончыч тушто 7-ше гвар
дейский армийыште кредалынам!

«Тугеже, чынак! 1944 ийыште тудымак утаренам,— но 
йӱкын нимомат ыш вашеште, моктанымыла чучо. — Чы
нак, курык дене курык ваш огыт лий, айдеме дене айде
ме вашлийыт».

— Икмыняр арня гыч Австралнйышкат миен толат 
манын ӱшанем,— тыматле, яндар ончалтышыж дене тудо 
черлым ужатыш, да, пӧлемыштыже нигӧ уке гынат, йӱ
кын а к 'п е л е.ш'ты ш:

— Илыш савыра...



БАТАРЕЙЫН КОМАНДИРЖЕ

Лейтенант Николаев наблюдательный пунктышто шо
га. Ончылно — эҥер, а вес серыште — тушман.

Эҥер ӱмбач толын лекше мардеж тудын пи пӧтка йы
мач кудыргал лекше кӱляш гай ӱпшым лойгыкта, а ӱл
нӧ, кава тӱрыш 'волышо кече дене чолгыжын, вӱд йога.

Тораштат огыл, эҥер воктене кушшо (вондерыште, изи 
кайык шӱшкалтен колтыш. Тунамак Элнет вӱд, чодыра, 
Морко кундемысе шочмо-кушмо марий ял ушышкыжо 
толын пура..Идалык утла эртен мӧҥгыж гыч кайымылан. 
Тунам тудо пединститутышто тунемын. 1942 ийын 2 2  
февральыште военкомат гыч повестка толын, тудым Ко
строма .оласе артиллерийский училищыш колтат.

— Ш ке .боецет-влакым йӧрате, нунат вара тыйым ке- 
рак-могай жапыштат тул-вӱд вошт лукташ ямде лийыт,— 
ужатыме годым ачаже ойлен.

Училищыште тунемаш — манаш веле: жап моткоч 
шагал лийын—фронт вучен. Нелыжат шуко логалын: 
лумет, йӱрет, йӱштет — чыла чыташ пернен! Мӧҥгыштӧ 
тынар кылмен коштман гын, кынелде, ала-мыняр жап 
больницыште кияш перна ыле дыр, а тыште...

Училищым тунем пытарымек, Николаев, лейтенант 
лийын, Брянский фронтыш кая. Теве ынде окоп коклаш
те телат эртыш, кылме киндым товар денат руэн кочкаш 
пернен, совлажат тӱрвеш кылмен пижеш, шонет. А ика
на, чодыраште шогымо годым, шергакан совлажымат 
йомдарыш. Тунам тушманын пулеметшо чарныде лӱйка
лен. Снаряд-влак пудештылыныт. Пушеҥге-влак, рок де
не варнен, южыш нӧлталтыныт. Йӧра эше салтак-влак 
траншейым кӱнчен шуктеныт. Чыланат — тушко. Вокте
нак бах-бах-бах!—кум гана почела юж толкын лупша
леш. Кенета командир ы н воктеныжак разведчик Кузор 
чон йӧсын кычкырал колта. Тунамак лейтенант Нико
лаеват вачӱмбалакылан когартен колтымыла шокшын 
чучмым .шижеш. Командир кидшым нӧлтал онча, нимат 
огыл, чыташ лиеш. Содор кынелын, тӧрштем лекташ при
казым шуа, уке гын, чыланат тушманын тулжо йымак ло
галын кертыт. Теве иктын кидысе кольмыжо осколка де
не пеле катлен, пиалешыже шкеже сусыргыде кодын. Ты 
пуламырьгштак Николаевын совлажат ала-куш момо. 
Кызытат чамана, вет тудым йӱлерна л психически й сар 
гыч чӱчӱжӧ конден улмаш, ачажат кум ий армийыште
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нумалын, а эрге тыгай шергакан погым йомдарен. Уша
наш гын, але тиде сай огыл. Пушкин венчаялтмыж 
годым шергашыжым, чийышыла, кӱвар ӱмбак камвозык
тен да тидым ончылгоч шижтарыме осал палылан шот
лен, маныт. Тыге ойлен тудлан институтышто пырля ту
немше Валя лӱман ӱдыр. Эх, Валя, Валя! Тыйым йӧра
тыше таҥет ок ӱшане тыгайлан! Мыняр бойышто лийын, 
тау,, илыше кодын!

Эртыш пулвуй йотке лумым келме йӱштӧ теле. Тунам 
кеч эҥер гоч вончаш ий кӱвар ыле. А кызыт, кеҥежым, 
вес серыш вончаш йӱд-кече ямдылалташ перныш: сер 
деке траншейым кӱнченыт, орудийым шупшыктеныт, 
эҥерым вончаш тӱрлӧ ӱзгарым чумыреныт, оҥа да пыр
ня дене салкым ыштеныт, икмыняр .пушымат муыныт. 
Таче йӱдым эҥерым вончыман да Бросково селам туш
ман деч утарыман — тыгай задачым командований шын
ден. Лейтенант Николаев наблюдательный пункт гыч 
тушманым эскера. Вес серыштат шып, нимат ок шокто. 
Тыгай ондалче тымыкым изи кайык гына ок пале, куа
ныме семын 'поче-поче шӱшкалта.

«Да, тунамат тыгаяк умыр кас ыле»,— пединститу
тышто тунемше ӱдыр таҥже Николаевын ушышко толын 
пура. Какшан сер мучко тудын дене кид кучен коштмым 
мондаш лиеш мо? «Помоги утопающему...» «Где ты, мой 
соловей?..» — мыняр кагаз ластыкым тудын деч наледен! 
А Мария Ивановнан урокшо годым тӱрлӧ пеледышым 
сӱретлылын, «порын шарналташ» колтедылын.

«Мыланем йӧсӧ... Толя, шочмо элыш керылтше опкы
ным ‘ кырен, вашке пӧртыл...» — ужатыме кастене ӱдыр 
ойлен.

Вашке тӧртыл — ойлаш веле 1куштылго.
Мыняр салтакын ӱмыржӧ сареш лугыч кӱрылтеш, мы

няр еш тулыкеш кодеш... Теве кум кече ончыч мӧҥгыж 
гыч Николаев серышым нале, шӱжарже колтен. Йӧсын, 
пешак нелын илат кызыт сар жапыште тудын шочмо- 
кушмо мӧҥгыштыжат. Шӱжарже, индешымше классыш
те тунеммым чарнен, колхозышто кече кодыде пашам 
ышта. Шке серышыштыже тудо йӧратыме Саня изаштын 
фронтеш ӱмыржӧ кӱрылтмӧ .нерген увертарен... Мотай 
ушан-шотан, чолгыжшо шем шинчан чолга рвезе ыле 
Саня! Кузе сайын илаш, модын-воштылшо йоча-влак 
коклаште пашам ышташ шонен улыт ыле изаж ден 
шольыжо! Мӧҥгӧ гыч налме серышым лудмо годым, иза-
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жын карточкым ӱмбак кумык возын, йочала шортын, ку
жу жап леве шинчавӱд дене нӧртен шӱжаржын ойган 
серышыжым да изажын мотор карточкыжым... Мом ыш
тет, вет .фронтышто кажным колымаш ваҥа. «Перна мо 
пӧртылаш, Валя, тый декет? Вучо, пешак чот вучо, ту
нам, поэт Константин Симонов манмыла, садак пӧрты
лам, чыла неле-йӧсым, тул-вӱ дым сеҥен, тый декет пӧр
тылам». Николаев шукерте огыл «Жди меня» кино ончы
мыжым шарналта. Фронтышто, ончыл линийыштак, кино!

Тушман ваштареш уло шыдыже шолын, шочмо-кушмо 
мландым каргыме фашист кашак деч утарен налаш, 
изаж верчын ӱчым шукташ, йӧратыме таҥже дене уэш 
вашкерак вашлийшаш верч фронтышто кредалеш Мор
ко вел марий рвезе лейтенант Николаев Анатолий Те
рентьевич. Кодшо бойыштат фриц кашакым сайынак 
почкышт. Эрдене, лач кандаш шагатлан, артподготовка тӱ
ҥале, БО минут шуйныш. Мемнан пехотын атакыш ке
рылтмекше, немыч-влак чакнен (куржыныт.

— Прямой наводка дене! — командым .пуэн Нико
лаев.

Шола флангыштат ужар мундир-влак шеҥгек чоше
ныт. Вара Ю снаряд дене нуным мланде ӱмбаке чумал
тарен пыштышт. Сита, тошкеныт опкын-влак вӱран ке
мышт дене мемнан эрыкнам, мемнан йӧратымашнам. Тек 
шӱгар лийже шочмо мландым каргыше тушман кашак
лан!

Лейтенант Николаевын шонымыжым лугыч ыштен, 
вӱд ӱмбалне жапын-жапын тушманын ракетыже волгал
таш тӱҥале.

— Эҥерым вончаш!—пелйӱдым пеҥгыде команда 
шергылте. Сер деч пуш, салке-влак торлышт. Ынде каж
нын ик шопымаш: вашкерак вес серыш шуаш, тушко ог
невой точкым шындаш.

Эҥер покшеке шумо лишан каргыме фашист-влак вес 
серыш вончымым шижыч. Тунамак тораште огыл снаряд 
пудешт кайыш, кугу вӱд оҥго, салатет пернет, йӱрла шы
жалте.

— Снаряд ден граната-влакым плащ-палатка дене 
петыраш!— лейтенант Николаев командым пуа.

Изиш лиймеке, адак воктеныштак вес снаряд пудеш
те, вӱд фонтан семын шогале. Тушман ынде иок ракета 
почеш весым каваш колтылеш, вӱд ӱмбалым чарныде 
волгалтара. Чик-чик-чик шоктен, пуля-влак шӱшкат.
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— Вашкерак! — Николаев изи кольмо дене вӱдым 
удыраш полша. Икте сусыргышо йолташыжым серыш 
лукташ пижеш, весе — снарядым, молышт — орудийым...

Лейтенант Николаев вӱдешак шоген кодо. Эше кок 
орудий шеҥгелне, командир нуным вуча. А пурла велне 
ту шем а н чарныде лӱйкала, таве тораште огыл немычла 
кычкырыме йӱкат пылышлан солна.

— Гранатым! — Николаев, серыш куржын лекте.
Вашпижмаште фашист-влак, ятыр .колышым коден,

йӱд пычкемышеш йомыч.
Мемнан-влак сер поктен сайынак пеҥгыдемыч.
Кеҥеж йӱд пеш кӱчык. Теве эрвел кава, вӱр дене че

вергышыла, корнын-корнын ярымалт волгалте. Тораш
тат огыл, сер воктенысе вондер ыште изи кайык .муралтыш. 
Тудат тиде йӱдым ала-кушто шылын шинчен, очыни. Сар 
огыл гын, таче йӱдвошт сылне верым да мотор пӱртӱсым 
моктен мура ыле. Кечывалым вӱд воктеке, олыкыш, 
ӱдыр-влак волат ыле. Могай сай тыныс илыш! Тиде ты
ныс .верчын, ош тӱняште изи кайык веле огыл, чыла 
ӱдыр-рвезе-влак, уло тӱня мурыжо манын, латиндеш ияш 
марий рвезе шочмо-кушмо кундем деч тӱжем меҥге ӧр
дыштӧ каргыме фашист кашак ваштареш пытартыш вӱр 
чӱчалтыш марте кредалеш.

Эр юж .мӱгырен лишемше кӱртньӧ йӱк дене сургалте: 
Б рожково села вел ым тушманын танкше-влак толыт. Ни
колаев танк ӱмбалне .немыч салтак-влакын шемалге- 
ужар чиемыштымат ужеш. Фриц-влак, броня .пелен пыз
нен, автоматышт гыч лӱйкалат. Вич танк орудий деке 
лишемеш.

— Огонь! — Николаев командым пуа. Мланде кум 
гана чытырналт кайыш.

Пурак, шикш, тул иктыш варналтеш.
— Огонь!
Ончылно т о л ш о  танк ылыже, ӱмбачше фриц-влак ун

чыли керылтыч. Шеҥгелне нушшо танк-влак тулым пӱр
гат. Теве Николаевын ик орудий расчетшо пӱтынек строй 
гыч лекте. Орудийын командирже эрвел марий Ти м ир
ловлан осколка шинчашкыже логалын, расчетын моло 
еҥжат сусырген. Тушман велым ала-мыняр гана поче- 
поче лӱйылтмӧ деч вара кокымшо орудий шаланыш. 
Тушманын танюшат икте почеш весе ылыжын шогалыт, 
автоматчик-влакын радамышт койын шагалемеш. Кене
та батарейын командирже Нп кол а ев ат шола ӧрды-
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жыштыжӦ тул дене когартен колтымыла чучмым шиже. 
Оҥ кӱсенышкыже п ыштыме комсомол 16111 л ет дене пырля 
Вал киш таҥжын серышыжат вӱр дене чевергыш. «Тылат 
верч чонем йӱла, эреак ушыштем улат,— возен шке се- 

# рышыштыже ӱдыр таҥже.—Мый тыланет уло чонын ӱша
нем, а весылан—штат‘шоно, нигӧлан! Умылет, нигӧлан!..»

Валя шкежат шочмо элым аралаш кумылын каен. Ту
до зенитчица, кажне кугу сеҥымашнам Москваште са
лют дене палемда.

Тыйын товатлыме шомакан серышет дене, Валя, йӧ
ратыме таҥет, пырля тунемме йолташет, неле бойыш пу
рен. Тыйын поро мутан, ончыкылан ӱшаным пуышо серы
шет вашкерак тушманым сеҥаш ӱжеш, ешартыш вийым 
пуа.

Батарейын командирже сусырген гынат, тушман дене 
пытартыш вӱр чӱчалтыш йотке кредалеш. Шӱм лектын 
вочшаш гай кыра, вуйышто ала-можо йоҥын-йоҥын кая. 
Но кидше-йолжо эше таза. Фашист кашаклан шыде шо
лын, сусыргышо Тимирзовы.н орудийже гыч тушманын 
танкшым, автоматчик-влакым Николаев туран шелыш
таш тӱҥале.

Изи плацдармыште герой-влак пеҥгыдын шогеныт. 
Йӱлышӧ танк-влакым коден, фриц-влак мӧҥгеш чакне
ныт. А ончылно, эҥер вес могырышто, Б росно© о села 
велне, «Ура-а-а!» йӱк, пасум, эҥер ӱмбалым леведын, 
йырваш шергылтеш. Салтак-влак селаш керылт пуре
ныт...

Икмыняр жап гыч старший лейтенант званийым пу
эн, Николаевым артиллерийский дивизион разведкын на
чальникшылан шогалтат. Приказ: фронт линийым вон
чен, тушманын огневой позицийжым пален налаш да 
пытараш. Тидын нерген Николаев туржалт пытыше 
блокнотышкыжо тыге возен: «Стереотрубам, рацийым, 
автоматым да «лимонкым» .налын, старший лейтенант 
Ганжа да салтак Егоров дене пырля корныш тарваныш
на. Изирак кӱкшака деке лишеммеке, тушманын мино
мётшо лӱйкалаш тӱҥале. Йырым-йыр мина пудешты
леш. Вуй нӧлталашат ок лий. Туге гынат, миномет изи
шак чарналтынеже, ончылно койшо траншей деке тарва
нышна. Егоров дене иктӧр траншейыш тӧрштышна. Ган
жа .почешрак кодын. Тудо ©итак мемнан ӱмбак йӧрльӧ, 
йӱкым ок лук. Егоро'В дене коктын нӧлтална гын, вуй 
гычше вӱр чорге йога. Йолташна .кидешнак колыш. Поро
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айдеме ыле. Днепропетровский лл озанлык институтын 
научный пашаеҥже.

Салтак Егоров велке савырнен, шонымем ойлем:
— Салтак йолташ, мемнан коклаште иктаж-кудыжо 

илыше кодеш гын, айда мӧҥгӧ увертараш кутырен кел
шена. Мый — Марий АССР, Морко район, Йыгын ял гыч 
улам.

Ужам: йолташ верч ойгырен шинчыше Егоровын шин
чаончалтышыже вашталт кайыш:

— Старший лейтенант йолташ, те Марий кундем гыч 
улыда? Мыйжат тушечак уламыс: Морко район, Йогор- 
сола гыч,— умылтара (Салтак...

Морко велысе марий рвезе А. Т. Николаев Брянский, 
Орловский областьлам, Украиным, Белоруссийым, Поль
шым утараш полшен, шакше тушманым пыжашышкыже 
шумеш поктен, сар корныжым Восточный Пруссийысе 
Пиллау олаш пытарен.

Сар деч вара, эрыкым пӧртылтышӧ онар семын, илы
шын йолташыж семын, оҥ тич орденан офицер, отпускым 
налын, ача-аважым ужаш, йӧратыме ӱдыржӧ дене ваш
лияш, тудым шокшы н-шокшын ӧндалын, пачаш-пачаш 
шупшалаш, родо-тукымжо, пошкудыжо-влак дене йыгыре 
шинчын, пиалан сеҥымаш кече нерген, ончыкылык паша 
нерген мутланаш мӧҥгыжӧ пӧртыльӧ. Кӱчык жаплан гы
на: тудым уэш частьыште вученыт...

Анатолий Терентьевич Николаев салтак гыч полков
ник марте шуын. Тудо шке шинчымашыжым, куатле 
опытшым самырык салтак-влаклан пуа, йомартле тыныс 
илышым шинчасорта семын аралаш туныкта.
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ШОЧМО ЭЛ МУЧКО
(Корнысо дневник гыч)

ЛЕНИНЫН МУЗЕЙЫШТЫЖЕ*

Москваш мийыме годым кеч-кӧат эш ончычак Кремль
ым, Йошкар площадьым, Ленинын мавзолейжым ужаш 
вашка. Тыште калык ок эксе.

Теве Спасский башня велым, строевой ошкыл дене 
рошт-рошт тошкалын, карабиным вачӱмбак нӧлталын, 
кум салтак толеш: иктыже — разводящий, коктынжо — 
часовой. Мавзолей деке толын шумеке, лач курантын 
йоҥгалт пералтмыж годым разводящий чатовой-вл акым 
вашталта. Кок салтак, карабиным кучен, мавзолейыш 
пурымо омса ончылно, тарваныде, рыҥ шоген кодыт. Ну
ным ончеп, ушышко поэт Михаил Якимовын возымыжо 
толын пура:

Мемнан планетын шӱмжӧ —
Тиде Йошкар площадь...

Покшелне — Мавзолей.
Моткоч кугу айдемын 
Эн шерге лӱмжӧ 
Гранитыште йолгал 
Тарваныде, кок велне 
Велыме семын койын 
Шога кок часовой,
Кок самырык салтак.
А иктыже мылам 
Йӧршеш марийлан койо,
Но йӱкын шым ойлал:
Кугу вождьна мала.

Мавзолей ончылно шӱм кӱлткен шогымеке, ме Вла
димир Ильич Ленин ын музейышкыже кайышна. Тудо ты
шеч тораште огыл, кум (пачашан йошкар кӱ пӧртыштӧ.

Теве кугу вождьнан илышыжым да пашажым ончык
тышо волгыдо пӧлем-влак. Пионер организацийлан Вла-

* Н. Петров дене пырля /возымо.
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ди ми р Ильичын лӱмжым пуымылан БО ий темме лӱмеш 
ик залыште «Ленин да йоча-влак» экспонатым ыштыме. 
Ме тудым ончена.

Владимир Ильич икшыве-влакым моткоч йӧратен, ну
но чыланат тунемын кушкышт, пиалан да веселан илышт 
манын тыршен, вет ончыкыжым ача-аван пашаштым, у 
илышым, коммунизмым нуно чоҥышаш улыт. Ленинын 
вуйлатыме эрык эл первый ийлаштак у школлам почеш, 
шочмо йылме дене книга-влакым луктеш, ача-ава деч 
тулыкеш кодшым йоча пӧртышкӧ налеш да туныкташ 
туҥалеш.

Владимир Ильичлан тау шомакан серыш, шке кид 
дене ыштыме пӧлек (Москвашке йоча-влак дечат толеде
ныт. Теве 1923 ийыште Вятка (Киров) ола гыч икшыве- 
влак тӱрлӧ сӱретым, чевер шӱртӧ дене тӱрлымӧ тӱрым, 
пеледышым, модель-влакым колтеныт. «Мемнан ончы
кылык .пиална верч те кужу ӱмыран лийза» манын возе
ныт. «Те мемнам шужымаш да колымаш деч утарен улы
да,— сереныт тиде 'ийынак Тула оласе йоча пӧрт гыч.— 
Ме Тендан корно дене каена, Тендан тӱҥал пуымо паша
дам ик онын шукташ тӱҥалына».

Тӱнясе шемерын онжылан сип чодыран марий кундем 
гычат серыш толын, тудым возеныт 1920 ий ын Ю майыш
те Роҥго селасе .комсомолец-влак: '«Ме, пашаче Росси
йын самырык комсомолецше-влак, Тыйым, мыланна эн 
шерге улшо еҥым, витле ийыш тошкалмет дене саламле
на да Тый ончыкыжат мемнам туныкташ тӱҥалат, шке 
пашатын эн волгыдо кечылаж марте илен шуктет манын 
ӱшанена...»

Айдеме тукымын онжылан — Владимир Ильичлан се
рыш-влак Совет элын тӱрлӧ верже гыч толын шогеныт, 
вет тудо шемер калыкым кул гыч утарен, эрыкыш лук
тын.

Налына Роҥго се л а мак. Тыште кызытат Т у пи нов-вл ак 
илат. Кушеч тыгай фамилий лектын? Тиде незер мари
йын тупшым розга дене лупшымо .почеш шочшо лӱм. 
Шке тукымжылан вӱр в узы кый кыралтше тупым шар
ныкташ тыгай фамилийым пуэн коден. Садланак рево
люцийын пуымо 'эрыкше, Ленинын пуымо пиалже каж
нын шӱмышкӧ шыҥен, шемер калык шке онжылан та
залыкым, кужу ӱмырым уло шӱм-кумылжо дене тыланен.

— Ынде тышке ончалза,— экскурсовод серыш кок
лаш т ак ик фотом ончыктыш. — Уна, тиде карточкым йо-
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ча-'влак Грузий гыч колтеныт. Революцийын кугу онжы
лан шокшо салам лийже манын, нуно возеныт 1922 ийын 
5-ше декабрьыште.

Тунам Тбилиси олаште кӱртньӧ корнысо пашазе-вла
кын шочшыштлан первый онатым (детсадын) ыштеныт. 
Тыште йоча-влак .модыныт, мураш да кушташ тунемы
ныт, эсогыл изи-влакын оркестр ыштат лий ын. — Тиде фо
тошто латиндеш йоча, чыланат весела улыт, кажнын ки
дыштыже, ужыда, могай-гынат музыкальный ӱзгар уло.

Ончет да, чынак, ши р гур а н изи тӱмырын рӱзалтен 
колтымо 'йӱкшымак колат. Лектын, кок кидым лыве шул
дырла шаралтен, парня вуйыш шогалын, кушталтен кӧл
ган! гына кодеш.

— Владимир Ильич деке тиде фотом Анатолий Ва
сильевич Луначарский конден,— умылтара умбакыже эк
скурсовод.— Калык туныктымо паша дене Грузийыште 
мийымыж годым Луначарский Тбилиеиште первый .по
чылтшо детсадышкат пураш жапым муын. Йоча-влак ту
нам тиде фотом .Москвашке наҥгаяш кугу уна д§ч 'йо
дыныт.

Мемнан кокла гыч кӱкшака да топката кап-кылан, 
тура неран, чал пураш тӱҥалше вичкыж шем ӧрышан 
военный еҥ фото лишке миен шогале да икмыняр жап 
тӱслен ончыш-ончышат, кавказ (кундемысе калык акцент 
дене уло йӱкынак пелештыш:

— Да тыште, тиде фотошто, йолташ-влак, мый улам! 
Ончыл радамыште покшелне шогем, ужыда, ваче гоч ӱш
тӧ дене тӱмырым сакалтенам.

— Пожалуйста, каласыза,—■ экскурсовод мутым лек
тын шогалше саде еҥлан пуыш. — Тунам кузе илен улы
да? Кӧ тендам фотографироватлен?

Военный еҥ мемнан велыш савырнен шогале, вачӱм
балныже, кок корнан погонышто кум шӱдыр — медицин
ский службын полковникше, оҥыштыжо орденын план- 
кыженвлак пыл радамын пижыктыме да «Здравоохране
нии ын отличникше» значок йӱла. Каласыш тудо теве 
мом:

— Авам кӱртньӧ корнышто ороллан ыштен, ныл ик
шывыже лийын. Мыйы,м, эн изижым, очатыш, але, кы
зытсе 'семын ойлаш гын, детсадыш пуэн. Мемнам сайын 
туныктеныт, ласка кумыл дене онченыт, тӱрлӧ модыш 
дене модънктеныт. А вет пагытше тунам пеш неле лийын: 
элыште шужем ий эртен гына ыле. Чыланамат изинек у
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илыш-йӱла дене илаш, ваш-ваш пагалаш туныктеныт. 
Мекшан деке тошто большевик-влак толыт ыле, мыланна 
нуно революций да Ленин нерген шуко каласкаленыт. Ме 
шемер калыкын онжым йомакысе гай патырлан шотлен 
улына, революций мутшым буржуй кашакым пытары
маш лиеш манын умылен улына. А икана красноармеец- 
влак мемнам шефыш налаш толыныт да субботникым 
эртареныт. Тунам ме нунылан концертым ончыктен улы
на. Концерт деч вара мемнам фотографироватленыт. 
«Айста тиде карточный а м Ленинлан колтена, мемнан ку
зе илымынам тек куанен ончылсо»,— очаг вуйлатыше Ма
рия Викентьевна эрлашыжым мыланна ойым лукто. Ме 
моткоч ку а ны ши а, совым кырен, адак мураш да кушташ 
тӱҥална.

— Тиде фотошто улшо йоча-влак кокла гыч те эше 
кӧм паледа? — ме йодна.

— Чылаштымак, очыни, ом шарне, вет витле ий ут
ла эртен. Тиде,— фотошто изи ӱдырым ончыкта,— Тайн 
Ху бова, кызыт инженер лийын, Москвасе электро транс
порт институтышто пашам ышта, Москваш толмо годым 
чӱчкыдынак тудын деке унала пурен лектам. Теве тиде 
Вера Айдарова — Тбилиеиште педагогический институ
тышто ышта, доцент, а Тамара Лашкарашвили гын, ми
нистр .марте .мушкын, Грузийын 'просвещений министрже. 
Галоэ Джеджелават инженер, ондакше ятыр жап Тбили
си н «Динамо» командыштыже футбол дене модын; вок
теныжак—(изаже Джуаншера, неле сар корным эртен, су
сыргенат, пленыш логалын, тушеч .куржын да греческий 
Осипр,оти!влени!ЙЫ1Ште лийын, а Лежав а гын сарешак ге
ройла неол ён.

— А шкендан нерген нимомат ышда каласе. ,
— Мый железнодорожный техникумым тунем лекты

нам да пашам ыштенам, вара Курск оласе медицинский 
институтым война тӱҥалме деч кок кече ончыч пунем пы
таренам. И вигак—сарыш. Брянский, Центральный, Пер
вый Украинский — мыйын фронтовой корнем. Кок ий 
гыч уэш Курскыш толын лектынам. Курский дугаште 
кредалмем тодым боевой подвигем Йошкар Звезда орден 
дене палемденыт. Олаш пурымек, институт олмышто кӱ 
пудырто гына кодын ыле, кӱ пурак коклаште «Лаборато
рия» манын возымым ужым да, нӧлталын, кидышкем 
нальым... Адак — касвелыш, Пр атыш шумеш...

Медицинский службын полковникше Михаил Георгие-
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вич Ь уду м ян шкеж нерген иктым гына ыш каласе: 1969 
ийыште РСФСР Верховный Совет Президиумын Указше 
почеш тудлан Рошан некий Федерацийын Заслуженный 
врачше почетный лӱмым пуымо. Кызыт госпитальыште 
пашам ышта.

Теве тыгай оҥай вашлиймаш лие Москваште, Влади
мир Ильич Ленинын музейыштыже.

1975 ий

м. г о р ь к и й ы н  ШОЧМО ОЛАШТЫЖЕ

Горький ола Юл ден Ока эҥер ушнымаште верланен.
Тыште кугу писатель Алексей Максимович Горький 

шочын, ятыр идалык тиде олаште илен да пашам ыштен. 
Садланак 1932 ийыште Нижний Новгород олалан Горь
кийын лӱмжым пуымо.

Ме, экскурсий дене мийыше-влак, эн ондак Кремльым 
ончышна. . '

— 1221 ийыште Владимир-Суздальский князь Юрин 
Всеволодович шке дружиныжым Юл вӱд дене кайымыж 
годым Ока ушнымаште моткоч мотор верым ужынат, ты
шак олам ышташ шӱден. Тиде олам Нижний Новгород 
манын лӱмденыт,— умылтара мыланна экскурсовод.— 
Ш ым курым утла оласе Кремльын кермыч пырдыж ден 
башньыже-влак калыкын й осла ны м ы ж ым а т, шочмо кун
дем верч куатлын кучедалат ыж ы м.ат ужыныт. Арам огыл 
ик башньылан Вӱдвара лӱмым пуэныт (рушлаже Коро- 
мыслова башня маныт).

Умбакыже экскурсовод оҥай легендым каласыш:
— Ӱдыр, вачӱмбакыже вӱдварам сакалтен, вӱдлан 

вола улмаш. Тудын ӱмбак керылтше тушман-влак деч 
ӱдыр вӱдвара дене аралалтын. Туге чот нунын вуйыш
тым лупшен, эсогыл олам аралыше пӧръеҥ-влак толмо 
деч ончычак тушман лӱдын да мӧҥгеш чакнен (ӱдыръе
ҥак тыгай чолга гын, пӧръеҥ-влак вуетым огыт кодо, шо
неныт нуно).

XVII курымышто вес эл гыч тушманын керылтмыж 
годым Козьма Ми ии ны н ӱжмыж почеш погынышо калык 
ополчений тышеч, тиде Кремль деч, Москвам, руш кугы
жанышым польский интервент-'влак деч аралаш тар'ва- 
нен, ,шуко-шуко погым, ший-шӧртньӧ арверым поген. Ти-
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дым Минин ден Пожарскийлан шогалтыме памятникат 
шарныкта.

Кремль кӧргыштӧ, Архангельский собор ы што, Козьма 
Минин ын гробницьиже, ту годсо знамя, (кредалме ӱзгар- 
влак, капеш чийыме кольчуга, щит да молат улыт.

Кремльыш пурымеке, Кугу Отечественный сарыште 
.вуйым пыштыше-влак лӱмеш йӱлышӧ курымаш тул деке 
миен, вуетым савыде от чыте. Совет Союз Герой лӱмым 
налше горьковчанин-вл а кый фамилийышт тыште шӧртньӧ 
буква дене возалтыныт.

Курымаш тул деч тораште огыл постамент ӱмбалне 
Т-34 танк шота. Тудым 1970 ийын, 9 майыште, Сеҥыме 
пайрем кечын, шогалтыме.

— Тиде танк шке корныжым 1943 ийыште Горький 
ола гыч тӱҥалын да тушманын пыжашышкыже, Берли
ныш, шумеш кредалын каен,— умылтарыш экскурсовод.

Кремльым ончен савырнымеке, ме кугун пагалыме да 
йӧратыме писатель Максим Горькийын музейжым ончаш 
кайышна.

Мыланна ончылгочак шижтарышт:
— Экскурсийым Кадырикын пӧртшӧ гыч тӱҥалаш 

йӧнан.
Теве ик пачашан изи пу пӧрт. Тӱжвачын нарынче чия 

дене чиялтыме. Окна ончылно — чашма. Капкаш пӱры
мо тураште, меҥге вуйышто — ныл лукан понар. Тиде 
пӧртеш шочын, йоча жапшым эртарен Алеша Пешков.

Кум'ияшыж годым ачаж ден аваже Астраханьыш кае
ныт, пеленышт изи Алёшымат налыныт. Шуко жапат эр
тен огыл, рвезе холера дене черланен. Тудым колымаш 
деч утарен сеҥеныт, но шучко чер эргыж деч ачажлан 
пижеш да ӱмыржым лугыч ышта. Ачажым Астр а каненрак 
тойымеке, аваже уэш мӧҥгыжӧ, К а ширины н суртышкы
жо, пӧртылын. Ончыкылык кугу писательын неле йоча 
жапше тиде пӧртеш эртен. Мещан кашакыш, кочажын, 
«ушдымо тукымын» вустык илышыштым М. Горький 
«Детство» повестьыштыже раш ончыктен.

Кудывечыш пурымеке, капка воктенак тумо дене ыш
тыме моткоч кугу ырес-памятник кия. Тудым кочажын 
эргыже, Яков, шке ватыжын колымекше, шӱгар ӱмбак 
шогалташ налын улмаш. Тыгай ырес денак поро чонан, 
весела рвезым — Ваня-Цыганокым — кочажын эргыже- 
влак Яков ден Михаил пызырен пуштыныт.

Кудывечыште изирак кудо семын «Красильный» ден
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имньым шогалтыме коретньык шинчаш пернат. «Кра- 
сильныйыште» кум кугу тодеш Каширинмыг вургемым 
чиялтеныт.

Пӧртышто коҥга, шӧлдырамбал, оҥамбал, лопка 
ӱстел; потолокышто керосин лампе кеча. Чыла тошто се
мынак. Ӱстембалне — самовар, кугу кӱмыж. Тиде кӱмыж 
гыч чыланат пу совла дене кочкыныт, кочажын тӱҥал
мыж деч ончыч иктат подылаш тоштын огыл. Коҥга лу
кышто шӱргӧ мушмо ате кеча, йымалныже — вӱд ате. 
Тиде вӱд бочкыш то лывырге воштыр-влак нӧрен киеныт, 
тудын дене кочаже шуматкече еда «.суликан-влаклан у 
пушым» пуртен.

Вес вереже — коважын пеле пычкемыш пӧлемже. Ти
де поро ӱдырамашын пу кроватьыштыже «у пушым» пур
тымо деч вара пеле колышо Алеша киен. Молгунамже 
тудо кровать мучашыште шот ыш,о изи сондык ӱмбалне 
мален. Тудын тураштак, пырдыжыште, кугу киран татат 
кеча.. «Изи Алеша малаш вочмыж ода тиде шагат кира 
деч, теве вуй ӱмбаке камвозеш манын,” йӱдымат ятыр 
гана лӱдын помыжалтын»,— умылтара экскурсовод.

А кочан волгыдо пӧлемыштыже шинчалан эн ондак 
юмо лукышто шинчыше изи кӱртньӧ сондык перна. к<Тыш
те кочажын окса ден документше лийыныт,— каласышт 
мыланна. — Йӱдым тиде сондыкым кӱпчык йымакше 
шынден: шке суртыштыжат тудо нигӧлан ӱшанен огыл». 
А сервант гай шкафы,илыже чевер пеледышан тарелка 
ден стакан-влак койыт, нуным лач уша толмо годым гына 
кочаже ӱстембаке луктын. Кок окна 'коклаште трюмо се
мын кугу воштончыш шота. Окна рамышкыжат тӱрлӧ 
тӱсан яндам пӱчкын шындыме. Тиде пӧлемышке кочаж 
деч моло иктат пурен огыл, лач ӱжмӧ уналан гына пу
раш лиеш улмаш. Алеша тышке ик панат йолжым тош
калын огыл, садланак тиде. пӧлем нерген «Детство» по
вестьыште ик мутымат возымо огыл.

Вара ме краеведческий ден художественный музейым, 
ила нет арий ым, йоча кӱртньӧ корно станцийым ончышна.

Краеведческий музейыште тӱрлӧ калыкын пӧлекышт 
коклаште марий калык дечат ик пӧлекым— изи кӱслем 
ужна, «Марийская АССР гыч» манын возымо.

Урем гоч п олю т н ош возен сакыме: «В парке имени 
1 Мая — В|СОрос1С1ИЙ1Ская книжная ярмарка». Ожно тиде 
олаште Мака рвавший ярмиҥга эртаралтын, мом гына 
ужален огытыл, марий манмыла, ачат-ават тына лийын
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огыл да эше — книга. Шуын Белинскийын вучымо жап
ше: калык ярмиҥга гыч эн йӧратыме сатум—книгам на
лын наҥгая. Российский Федерации ын тӱрлӧ область ден 
автономный республик ы се книготорг коклаште Марий 
книготоргынат пашаеҥже-влакым ужына, а ӱстел ӱмбал
не Маркнигоиздатын лукмо книга-влак кият.

— Мотай .книгам эн чот .налыт? — йодна ме.
— Василий Юксернын «Атаманычшым»,— вашештыш 

Марк1Н,И1ГОтортын директор жӧ Илья Петрович Шурыгин.— 
Кок шӱдӧ тыгай книгам ик кечыште чыла ужален пыта
рышна. Мичурин-Азмекейын «На зорьке» книгажат са
йып кая. Икманаш, мотай книгам конден улына, чыла 
ужален пыт аренд.

Паркын сценыштыже поэт Владимир Автономов Горь
ковский областьысе писатель-влакын пашашт нерген ка
ласкала да «Зеленые тревоги» книгаж гыч икмыняр по
челамутым лудын пуа. Туддеч вара моло поэт ден писа
тель Юрий Адрианов, Александр Цирюльников, Антон 
Б ри некий, Владимир Рыжаков шке у книгашт дене пал
дарат, почеламут-'влакым але проза гыч ужашым на
изусть лудыт, автограф ӹштӹ м пуэдат...

Горький автомобильым лукшо заводшо дене, вӱд йы
мал шулдыран судном лукшо «Красное Сормово» завод
шо дене чаплана. Ме тушкат миен коштна. Манаш веле, 
автозавод кундем висе соц го р одо кыш то гына кок шӱдӧ 
витле тӱжем еҥ или. Тыште шуко ужар пушеҥгым, са
дым шындыме, автобус дене кайыме годым ош кӱ пӧрт- 
влакым ужашат огеш лий.

Горький — кугу ола, тудо кызыт 334 квадратный ки
лометр верым айла, Ока воктене 28 меҥге кумдык, Юл 
воктене 30 меҥгыш шуйна.

1971 ий.

УРАЛЫН РӰДӦ ОЛАШТЫЖЕ

Уралын рӱдӧ олаже — Свердловск. Тыште миллион 
утла еҥ ила.

Олан тӱҥ' уремже дене, марли кутырен, ме йыгыре 
визытын ошкылына: Н. Н. Петров, А. А. Куклин, П. Й. 
Суворов, Н. Л. Ш аб р укол да мый. Нуно тышке Отечест
венный война деч вара толыныт. Оҥышт тич фронтовой 
награда. Тудо ийлаште офицер лийыныт, а под-
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полковник 11. II. Петров кызытат армийыште слу
житла. Николай Никандрович Петров У Торъял районы
со Кожласолаш шочын кушкын. Тошто Торъял кыдалаш 
школым тунем пытарымеке, фронтыш каен. Тиддеч вара 
шке илышыжым армий дене кылден. Салтак илыш нер
ген тудын материалже «Красная звезда», окружной 
«Красный боец» газетлаште печатлалтеш, «Марий ком
муна» газетымат огеш мондо. Автор Урал кундемыште 
илыше марий-влакын тачысе пашашт да эртен кодшо 
боевой корнышт нерген мемнам палдарен шога. Тудо 
СССР Журналист ушемын членже.

Старший лейтенант Куклин, армий гыч демобилизо
ватлалтмеке, Свердловск олаштак ш кол-интер н атын ди
ректоржылан ышташ кодын. Шкеже У Торъял район гыч, 
Шуйдӱр ялысе марий.

Павел Игнатьевич Суворов ден Николаи Леонтьевич 
Шабругавым тымарте мый ом пале ыле. Нуно коктынат 
Шернур район гыч улыт. Кыдалаш школышто ятыр ида
лык директорлан пашам ыштеныт, кызыт пенсийыш лек
тыныт.

— Туге гынат Свердловский облонон общественный 
инспекторжо семын ий еда ятыр школыш миен толыт, 
уроклаште лийыт, кӱлеш методический полышым пуат, 
докладымат лудыт,— педагогический пашан ветеранже- 
влак нерген умылтара Анатолий Андреевич Куклин. — 
Южгунамже у мурымат тунемыт. Каласаш кӱлеш, Нико
лай Леонтьевич музыкым йӧрата, пианино дене устан 
шокта.

— Мыйын первый туныктышем Александр Федорович 
Конаков лийын. Икана авам дене коктын Александр Фе
дорович деке унала миенна ылят, тудо мыланем, Куд ияш 
рвезылан, ала-могай книгам пуыш, вич буквам ончык
тыш,—первый лудаш тунеммыжым, первый туныктышы
жым Николай Леонтьевич порын шарналта.

Ме Василий Евсеевич Бельский деке каена. Тудым, 
ончычсо журналистым, «Совет умыландарымаш» ден 
«Социализм корно» марла газет редакторым, латик ий 
ужын омыл. Да, тудо чот шоҥгемын, вет шымлу кумшо 
ийыш тошкалын. Тудын лачак Москва гыч унаже ыле: 
Борис Александрович Ш мп тов.

— Мый тудым Урал .марий педтехникумыш го тунык
тенам,— унаж дене палдарыш Василий Евсеевич. — Тале 
ыле. Сарыштат виян кредалын, кум боевой орденже,
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ятыр медальже уло. Сар деч вара РСФСР просвещений 
министерствыште латкум идалык инспекторлан ыштен, 
кызыт .национальный школ .научно-исследовательский ин
ститутышто научный сотрудник.

Александр Борисовичым мый ондакат палем ыле, 
Немда кыдалаш школышто директорлан ыштымем го
дым мемнан деке туныктымо пашанам тергаш толын ка
йыш. Тӱжвал тӱсшӧ дене тудо кугунак вашталтын огыл: 
тугаяк ошалге шӱргывылышан, кӱкшака кап-кылан, ку
мылым налше лыжга марий.

— Мый тендан дене пырля каен ом керт. Мӱндыр 
уна-влаклан Уралын рӱдӧ олажым, музей-влакым ончык
тыза,— Василий Евсеевич йолташыже-влаклан ойым пу
ыш. (Тудо чот черле ыле, мемнан дене тунам пытартыш 
гана кутырен, вес иешыжым уке лие).

Ме уэш Свердловск олан тӱҥ уремышкыже — Ленин 
лӱмеш проспектыш лекна.

— Моло ола дене таҥастарымаште, Свердловск пеш 
тоштыжат огыл,— мутым лукто Николай Никандрович 
Петров. — Тудлан ик идалык гыч 250 ий темеш.

— Свердловекый исторический корныжым ончымо го
дым тудын чапле революционный илышыжым шарналты
де ок лий,— ола нерген мутланымым Анатолий Андре
евич Куклин шуя. — Тудо Уралыште революционный дви
женийын рӱдӧ верже лийын. 1905 ийыште тыште Я. М. 
Сверд,лопын йӱкшӧ шергылтын, кугыжан властьым сӱ
мырал шуаш шемер-влакым ӱжын. Яков Михайлович 
1917 ийыште Уралысе коммуҥист-|Вла1Кын кучедалмыш
тым вуйлатен. Тудым курымеш шарнен илаш 1924 ийыш
те олалан Свердловск лӱмым пуымо.

— Революций деч ончыч олаште ик инетитутат ли
йын огыл, а кызыт Уралысе научный центр (вуйлаты
шыже академик С. В. В огне олю к ий, кумдан палыме фи
зик), 14 вуз, 35 техникум ден училище, 170 кыдалаш ден 
кандашияш школ, кугыеҥ-влаклан 84 кас школ уло,— 
математикым туныктышо Павел Игнатьевич Суворов 
эреак цифр дене пеҥгыдемден кутыраш йӧрата.—Калыкын 
культурыжат .нӧлталтын. 1917 ий марте тыште ик купе
ческий клуб лийын. Тушкыжо, )МО,м ойлаш, шемер .калык
лан корно лийын огыл. Кӹзӹт гын вич театр, филармо
ний, шым музей, к ар ти н н ый галерей, витле утла пашазе 
клуб ден культура дворец, 78 кинотеатр улыт.

Тыге мутланен, ме геолого-минералогический музе-
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кышкат толын шуна. Тыште, кумда заллаште, Урал 
мландын поянлыкше шинча ончылнет тӱрлӧ тӱсын йыл
гыжеш, шийын-шӧртньын коеш. Могай тына кӱ уке! Урал 
'курык, чынже денак, Российын поян сондыкшо.

Но мыланем .мондыдымашын эше кок изирак музе
йыш мийымына—иктыже Д. Н. М а ми н -Си бир як лӱмеш, 
весыже П. П. Бажов ы н илышыж е да творчествыжлан 
пӧлеклыме музей—пешак келшыш. Коктынат палыме 
писатель лийыныт, Урал мландеш шочын кушкыныт.

Д. Н. Мамин-Сибиряк лӱмеш музейым 1940 ийыште 
ыштыме. Туге гынат калыклан ончаш Отечественный вой
на деч (вара 1946 .ийыште гына почмо. Дмитрий Н аркиш- 

• вич заводской школышто пашазе-влакын икшывышт де
не пырля тунемын. Тудо йоча жапше годымак Уралысе 
пашазе-влакын неле пашаштым, пешак йорлын 'Илымыш
тым, правадыме улмыштым пален налын. Нунын тыгай 
илышыштым, кутырымыштым, йӱлаштым палымаш он
чыкылык писательлан поян материал лийын. Адак ача
жын изирак библиотекыштыже Крыловын, Гогольын, 
Пушкинын, Гончаровын да молынат книгашт улмаш. 
Классик-влакым лудмаш М амин ын шинчымашыжым 
пойдарен. Пермьыш духовный семинарийыште тунеммыж 
годым студент-влакын шолып библиотекыш т лийын. Туш
то нуно Н. Г. Чернышевскийын «Что делать?» роман
жым, А. И. Герценын лукмо «Колокол» ден «Полярная 
звезда» журнал-влакын посна номерыштым лудын кер
тыныт, Мамин естествознаний да химий дене ятыр кни
гам йӧратен лудын, .нуным келгынрак тунемаш тыршен. 
Тидлан кӧра Петербург оласе Медикю-хирургический ака
демийыш умбакыже тунемаш пура. Тыште ветеринарный 
отделенийыште тунемме жапыште газетлаш возгален шо
га, журналлаште ойлымаш-влакше Мамин-Сибиряк лӱм 
дене печатлалтыт. Ончыкылык писатель ныл идалык гыч 
ветеринарный отделенийым кода да университетыш юри
дический факультетыш тунемаш кусна.

Пеле шужен илымаш да неле паша Мамчичын таза
лыкшым кӱрлыт, тудо уэш Уралыш -портышеш. Тысе за
водласе пашазе-влакын моткоч неле илышыштым, про
мышленник-влакын Уралысе поянлыкым шотдымын то
лымыштым ончыкташ шонен, тудо ятыр ойлымашым 
«оза. 1888 ийыште «Уральские рассказы»книгам луктеш. 
Тиде жапыштак «Прав ал ожын е миллионы» романым во
за, тыште Мамин-Сибиряк Уралышке капитализмын шы-
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к у м ы ж ы м , калыкым ондалымым, толымым, экоплуати- 
рдаатлымым кумдан ончыкта.

— Тиде роман печатлалт лекмеке, гонорар оксаж де
не Мамин-С ибирак изирак шу пӧртым налеш. Тиде пӧр
тыштӧ кажне кечын Ю шагат эр .гыч 4 шагат кас марте 
ятыр ойлымашым, очеркым, пьесым, «Горное гнездо», 
«Три конца» роман-влакым воза. Кызыт тиде пу пӧртын 
пырдыжшым тӱжвач кермыч дене авырен чоҥымо да 
Мамин-Сибиряк лӱмеш литературный музейыш савыры
ме, — ум ыл т а р ыш т мыланна.

Пушкинский уремын 27-ше номеран изирак пӧртыш
тыжӧ верланыше музейын вич залыштыже писательын 
книгаже-влак, ятыр сӱрет, ӱстел, эҥертыман пӱкен, эта
жерка да писательын моло ӱзгарже улыт.

1891 ийыште Мамин-Сибиряк тиде пӧртым изажлан, 
да аважлан кода, шкеже Петербургыш илаш кусна. Туш
то тудо ятыр произведенийым лоза. Шке книгажлан ма
териалым тӱҥ шотышто Уралысе илыш гыч нарын.

Мамин-Сибиряк —йоча-влакланат палыме писатель. 
Тудын «Аленушкины сказки» .книгаже тӱнямбалсе йоча 
литературын шӧртньӧ фондышкыжо пурен. Музейыш 
толмо дене ме .палышна: Дмитрий Н архиповичын нылле 
ияш улмыж годым Елена лӱман ӱдыржӧ шочын. Ешыш
тыже ӱдыржым Аленушка маныныт. Писательлан «тиде 
чӱчалтыш йоча ойлымаш-влакым шочыктен».

Мамин-Оибирякын произведен ийже-® л а кым СССР-ысе 
чыла калык йылмыш .кусарыме. Тиддеч посна румын, 
болгар, немыч, поляк да .моло калыкат тудын книгажым 
шке шочмо йылмышт дене лудыт.

Урал мландешак шочын кушкын, вийым поген, чапым 
налын эше ик писатель — Павел Петрович Бажов. Кӧ ок 
пале тудын «Кӱ пеледыш» о й л ы маш -мом акшым? Урал 
калыкын устный творчествыжым шоген да шымлен, тудо 
ятыр сылне оилымаш-йомакым возен, нуным иктыш чу
мырен, «Малнхитова шкатулка» книгам луктын. Тыште 
пашай чапшым, калыкын усталыкым писатель моткоч 
сылнын сӱретлен. «Паша кужу ӱмыран. Еҥ кола, а па
шаже кодеш»,— писательын тыге каласымыже шканжат 
моткоч келшен толеш. Арам огыл тудын возымыжым 
шуко йот йылмышкат кусарыме. Павел Петрович Бажов 
СССР Верховный Советыш депутатлан кок гана сайлал
тын, ятыр идалык Свердловский пипса тел некий органи
зацийым вуйлатен. Бажов лӱмеш музей писательын
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илыме, пу пӧртешыжак шерланен. Тыште тудын биб
лиотекыже, возымо ӱстелже, пӱкенже, чийыме вур
гемже, калошан ош портышкемжат, трупкажат — чы
ла уло. «Чияш тудо кычалтылын огыл, пеш простан чи
ен,— умылтара экскурсовод. — Павел Петровичлан чыла 
удобстван шуко пӧлеман сай пачерыш илаш каяш тем
леныт гынат, тудо пу пӧртешак ӱмыржӧ мучко илаш ко
дын».

— Павел Петровичым мый Офицер пӧртыштӧ ужы
нам,— шарна .подполковник Петров.— Тудын шымай ой
лымо йӱкшым ик гана веле огыл колышташ пиал лога
лын.

— Бажов пионер-влак денат вашлийын,— Анатолий 
Андреевич Куклин писательым ужмыж нерген умбакыже 
мутым шуйыш. — Тудо .йоча-влак дене серьезно, шке та
ҥаш еҥ дене кутырымо семын ойлен, калыкын устный 
творчествыжым перегаш да йӧраташ, тунеммаште эре 
ончылно лияш ӱжын.

Музей гыч лекмек, фотоательем ужна. Уралын рӱдӧ 
олажым ончен коштмынам шарнаш пырля сниматлалтна. 
Свердловскышто илыше марий-влакын тыгай койышыш
так улмаш: Марий республика гыч але Йошкар-Ола гыч 
кӧ тушко толеш, кугу уна семын тудым пагалат да Ура
лын рӱдӧ олаж дене палдарат, пытартышлан пырля фо- 
тографироватлалтыт. Тыгак вашлийыныт У Торъял райо
нысо ялсоветым вуйлатыше Л. М. Торощин ы м, компози
тор А. Я. Эшпайым да молымат.

1972 ий.

Г А Г А Р И Н Ы Н  П А С У Ш Т Ы Ж О

Автобус мемнам, Саратовыш толшо писатель-влакым, 
ола деч 33 меҥге ӧрдыжкӧ— Гагаринын пасушкыжо наҥ
гая. Корно кок могыр ы што — тӱрлӧ пушеҥге, вон,дер 
кушкын шагалын, сад ужарга.

1961 ий 12 апрельыште Москвасе жап дене 9 шагат 
7 .минутышто «Восток» космический корабль кавашке 
нӧлталтын. Тиде кечын ТАСС радио дене айдемын .пер
вый гана сандалыкыш чоҥештымыж мерген уло тӱнялан 
увертарен.

Мланде йыр ик гана савырнымек, кос м ин ес-к и й ко
рабль ӱлык волаш тӱҥалын. Лӱддымӧ герой кузе ынде
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Мландыш пӧртылеш? Нимат ок лий гын? Тудын верч 
кажне еҥ тургыжланен, радиом колыштын, поро уверым 
вучен.

Программым тӱрыс шуктымо деч вара 1961 ийын 12 
апрельыште Москва жап дене Ю шагатат 55 .минутышто 
«Восток» .корабль-спутник палемдыме верыш волен шин
чын.

Юл да Саратов дене кылдалтын космонавтын первый 
чоҥештымыже, вет Саратовышто Ю. А. Гагарин ныл ли 
ршдустриалыю-педаготический техникумышто тунемын, 
тунамак аэроклубыш коштын да каваш чоҥештен кӱзен. 
(Тудын первый чоҥештыме самолётшым кызыт Саратов 
оласе краеведческий музейыште ужаш лиеш).

Юл да Саратов дене кылдалтын первый космонав
тын сандалык гыч пӧртылмыжат.

— Тыште ондак чара .пасу гына ыле, чыла тидым 
1961 ий деч вара шындыме,— умылтара мыланна экскур
совод.—Теве ужыда, корем. Космонавт парашют дене лач 
тышке «вола улмаш. Онча—коремыште шошо вӱд урлен 
йога. Парашютым писын тына корем воктенысе кӱкшака 
верыш, куралме пасушко, йӧнештарен виктара. Мланде 
ӱмбак шогалмекше, космонавт шкеж деч тораште огыл 
ӱдырамаш ден изи ӱдырым ужын. Шонто еҥ, кава .велке 
вуйжым нӧлталын, чарныде ыреслен шоген. Нарын
чалге тӱсан вургемым чийыше йыргешке упшым упшал
ше еҥ нунын дек лишемаш тӱҥалын. Ӱдырамаш, ӧрт лек
шашла лӱдын, шеҥгек чакнен. Вет ӱмырыштыжӧ тыга
йым эше нигунамат ужын огыл. А изи ӱдыр верыштыже 
тарваныде шоген.

Космонавт, гермошлемым вуйжо гыч налын, шыргы
жал пелешта:

— Ида лӱд: шкенан еҥ улам, шкенан!
Мланде ӱмбалне космо н айтым первый вашлийше ӱды

рамаш лесникын ватыже улмаш — Анна Акимовна Тах- 
т а рова, изи ӱдыржӧ — тудын Рита уныкаже.

— Ала кочмет шуэш? Мемнан шӧр уло,— чыла умы
лен-налмек, мӧҥгыжӧ ӱжын поро кумылан ӱдырамаш.

.— Кугу тау!—'вашештен космонавт. — Кызыт ом яр
се. Мыланем Мландыш (пӧртылмем нерген увертараш кӱ
леш. Машинам кушто .муаш лиеш?

Мутланен шогымо жапыште механизатор-влак койы
лалтен ыт.

— Гагарин,— космонавт шке фимилийжым каласен,
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чылашт дене кидым кучен саламлалтын. — Кушеч тыге 
вашке толын шуда?

— Ме тораште отыл шыдаҥым ӱдена.
— Ӱдеда? — шыргыжалын космонавт. — Тиде пеш 

сай, пеш сай!
Ик механизатор Гагаринын волен шогалме верыш ку

гу тоям кырен, вара тудым меҥге дене вашталтеныт, ту
шан тыге возеныт:

«Не трогать. 12.04.61, Ю ч. 55 .м.».
Теве лач тиде (Верыште кызыт обелиск нӧлталтеш, 

йырже сад кушкеш. Тышак мемориальный комплекс ыш
талтшаш...

Гагаринын лӱмжӧ— кажне еҥын шӱмыштыжӧ, шыр
гыжалмыже— кажне еҥын шинча ончылныжо. Гагари
нын подвигшым калык нигунам ок мондо. Шуко пионер 
дружина, отряд геройын лӱмжым нумалеш. Йошкар- 
Олаштат Татарин лӱмеш проспект уло. Тудо кӱртньӧ 
корно вокзал деч Ленин .площадь марте шуйна.

Шогена ме маякла волгалтше обелиск воктене.
— Гагариным ме шкенан земляклан шотлена,— ой

лат марий писатель Василий Юксерн, татар писатель 
Ш а,миль Р а што©, чуваш писатель Александр Галкин.— 
Молан манаш гын, тудо юл .воктене тунемын, патырешт 
кушкын, Юл воктенак шулдыраҥын.

1972 ий.

КАВКАЗ КУРЫК ГОЧ

«Москва — Т би литой» поезд Шем теҥыз воктенысе мо 
тор олала гоч умбаке наҥгая. Ик могырышто — мучаш
дыме кугу вӱд — теҥыз. Вес могырышто — кӱкшӧ К а в 
каз курыкын тура серже. Сер .мучко сад; пушеҥге тӱҥ 
гыч парчашке шумеш ужар лышташан плюш пӱтырнал
тын кӱза.

Курык сер ӱмбалне — мучашдыме якте пӱнчер. Южо 
вере тура курык сер вӱдылалтме гай коеш, кӱ лончо- 
влак тораш шуйналтыт, верын-верын 'кугу кӱ ора-влак 
койыт.

Ынде, Шем теҥыз деч эрвелкыла кораҥын, поезд 
мемнам Кавказ курыкыш кӱзыкта. Курык вуйышто пыл 
шолеш. Южо вере чодыра ӱмбач шикш ора кӱзымыла
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коеш. Тиде тӱтырашке .пурышна: ынде пыл лоҥгаште 
каена.

Икмыняр жап эртымеке, поезд писын тӧрштыл йогы
шо Кура эҥер (воктеке йолыш. Коклан-коклан Кура вок
тене кӱкшака серлаште тошто крепость-,влак коедат. Ож
но турк, перс-влак Грузийын поян мландышкыже шагал 
огыл керылтыныт. Садлан нине крепость-влак грузин 
калыкын шо чаю-к у нимо мландыж верч талын кредалмы
жым 'шарныктат. Кызыт нине крепость-влак шукышт ша
ланеныт, южыштын башньыш-тат кодын огыл.

Теле Херпвисс|К1ИЙ крепость. Тушто кок башня кызы
тат аралалт кодын. Тиде башня нерген тыште тьҥай ле
гендым ойлат: Тамара .кугыжа кок каменщиклан — ма
стер ден тудын учен,якшы ла н — тиде крепостьышто .кок 
башньым ышташ шӱден: иктыжым — крепостьын эрвел 
могырыштыжо, весыжым—касвелне. Кудыжо сайракым 
ышта, тудлан .пӧлекым сӧрен. Ученийын башньыже сыл
нырак лектеш. Мастер тидлан сыра.

Ученик, кӱкшӧ тошкалтыш дене кӱзен, башньым ыш
тен шукта. Но волымыж деч ончыч мастер тудын тош
калтышыжым налеш. Ученик тунам оҥа дене шканже 
шулдырым ышта да кок могырышкыжо пижыктет, то
варвондым ӱштышкыжӧ керешат, ӱлыкӧ Кура вӱд гоч 
чоҥешта. Но мландыш керылт сусыргымыж дене кола.

Тиде легенда ожно икте-весылан кӧранымаш, ваш- 
ваш келшыдымаш нерген раш ойла.

Боржоми лишне, Кура эҥерын пурла могырыштыжо, 
тура курык серыште Петрын крепостьшо, шола серыште 
Ногин (Георгийын) пеле шаланыше тошто крепостьшо 
шогат.

Кызыт .нине верлаште мотор колхоз села, ола-влак 
нӧлталтыныт, шуко .виноград, тӱрлӧ фруктовый сад куш
кеш.

Поезд Тбилиси олашке лишемеш. Коло километр 
тембалнырак, Кура ден А рата эҥер ушнымаште, тура 
курык серыште тошто шаланыше монастырь коеш. Тиде 
монастырьым М. Ю. Лермонтов шкенжын чапле «Мцы
ри» поэмыштыже сӱретлен.

Тышеч коло килю,метрым кайымеке, Кура вӱд вокте
не Тбилиси ола верланен.

Олан эрвел могырыштыжо шуйналтше Мтацминда 
курык ӱмбач пӱтынь Тбилиси копа пундаште улмыла 
коеш. Мтацмигнда курыкыш канатный корным ыштеныт.
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Гиде корно дене южышто коштшо вагонетка 500 метр 
кӱкшытыш, .курык вуйыш, кӱзыкта. Шукерте огыл тиде 
кӱ курык вуй чара улмаш. Тушко шем рокым кондымо, 
вара, тӱрлӧ пушеҥге-влакым шы иден, пеш чапле кугу 
паркым ыштыме. Мтацминда курыкыш кӱзымаште гру
зинский литературын к л асей к ш е «в л а .к ы н — Илья Чавча- 
вадзен, Акакий Церетелин, Николае а Тарата шен лиш да 
молынат — шӱгарышт уло. Тыштак руш кугу писатель 
Александр Сергеевич Грибоедовым тойымо, воктеныже 
ватыжлан — Нина Александровна Чавчавадзелан памят
ник.

Кура эҥерын пурла велныже олан рӱдӧ уремже — 
Руставели проспект кая, тудо В. И. Ленин лӱмеш мотор 
площадьыш лектеш. Площадь покшелне— В. И. Ленин 
памятник.

Тбилиси сад дене леведалтын. Олан кечывалвел кӱк
шака велыштыже — комсомольский аллей, а ӱлныжӧ Бо
танический сад ужарген шога. Ола воктене Самгорский 
водохранилищым ыштыме, тудым, вес семынже, Тбилис
ский теҥыз маныт. Минеральный вӱд лекме верыште 
курорт полат-® л ак верланеныт. Ола воктене Код жорж 
Ц.хнети, К илети, Ман г лжи санаторий-влак калыкын та
залыкшым аралат.

Тбилиси олан лӱмжӧ нерген тыгай преданий уло.
Грузин кугыжа икана сонарыште коштмыж подьгм 

шордым лӱенат, чот сусыртен улмаш. Вӱр вузык лийын 
пытыше янлыкет леве памаш вӱдыш шуҥгалтын. Сусыр 
верже мушкылтмек, шордо тунамак тӧршталтен лектын 
да чодыра лоҥгаш шылын кудалын. Тиде памаш вӱд дене 
эмлалташ лиймым пален налмеке, грузин кугыжа ты .ве
реш олам чоҥаш шӱден. Лӱмжымат олалан «леве» ма
ныт пуэныт. Леве .мутшо грузи нда тбили лиеш.

1801 .ийыште Грузий России деке ушнен. Тылеч вара 
Тбилисиште А. Грибоедов, А. Пушкин, М. Лермонтов,
А. БестужевнМарлижжий, А. Одоевский да моло писа
тель-влакат лийыныт. Тиде олаштак Л. Толстой, тыгак 
М. Горький литератур пашаштым тӱҥалыныт.

Тбилиси тыгак революционный традиций денат чап
лана. Тыште И. Сталин, С. Орджоникидзе, М. Калинин, 
С. Киров да молат пашам ыштеныт. Поснак Авлаба,р шо
лып типографий революций ойыпым шарымаште кугу па
шам шуктен шоген. Пӧртйымалан (вераҥдыме тиде ти
пографийым 1906 и й ы н  апрельыште кугыжан охран,ы -
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же пален налын да пудештарен. Тушко таве гыч пуры
ман улмаш. Тавыжым уреныт, пӧртым йӱлалтеныт. Кы
зыт тиде типографийым, тоштыж гайымак ыштен, 
музейыш савыреныт, тавыжат, тушеч пурымо омсажат 
уло.

Совет .власть ийлаште Тбилиси пеш кугу да мотор ола 
лийын. Тыште тӱрлӧ машинам, станокым, приборым, ма
гистральный электро воз ы.м, ял озанлык оборудованийым 
ыштыше завод-влак нӧлталтыныт. Шке продукцийжым 
тудо тӱня мучко 52 элышке колтен шога.

Совет Ушемысе .моло калык дене пырля иза-шольыла 
келшен, Грузийын калыкше ончыко, у сеҥымашке ош
кылеш.

1970 ИЙ.

АРТЕК — ПИОНЕР РЕСПУБЛИКА

Шем теҥыз серыште Маска курык уло. Тудын нер
ген тыште тыгай легендым ойлат:

Шукерте ожно (Крым сер (воктенысе чодыраште маска- 
влак иленыт. Икана теҥызын кугу толкынжо почеш ша
ланыше корабль дене пырля изи ӱдыр серышке лектын 
возын. Кушкын шумекше, саде ӱдырет моткоч моторешт 
шогалын. Маска-влак тудым уло чонышт дене йӧратеныт, 
манеш.

Ала-кузе тиде серышкак, толкын дене лупшалтын, пуш 
толын. Тушто шужен ярныше каче лийын. Удыр тудым 
утар.а, пукша-йӱкта, йол ӱмбаке шогалта. Коктынат ваш- 
ваш шӱмаҥыт, йӧратен шындат.

Маска-влакын сонарыш кайымекышт, нуно тышеч 
куржаш ойым пидыт. Пушым теҥызыш волтен, ийын ка
яш гына тӱҥалыт — маска-влак ужын шуктат да, теҥыз 
серыш кудал волен, вӱдым уло кертмышт дене йӱаш пи
жыт. Тыге пуш койын мӧҥгеш серыш лишемын. Удыр, 
йӧратымаш нерген мурым мурен, чаманаш да эрыкыш 
колташ сӧрвален. Маска-влак, ӱдырын .мурыжым колыш
тын, ©ӱд йӱмым чарненыт да кораҥ каеныт. Лач ик .шоҥ
го ава маска гына вуйым нӧлталын агыл, тачат йӱэш... 
Ынде тудо кугу курыкыш савырнен.

Теве тиде Аю-Даг (Маска курык) воктене Артек пио
нер лагерь верланен. Тудым 1925 ийын Тазалык аралы
ме министрын полышкалышыже Зиновий Петрович Со-
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ловьевын тыршымыж дене почмо. Тунам теҥыз сер вок
тене кандаш палатка гына шоген. Электрический тул 
лийын агыл, пӱаш (Вӱдым таве гыч луктыныт. Первый 
ийын тыште 320 пионер, вес идалыкыштыже 874 йоча 
канен.

1927 ийын Марин кундем гычат 20 эн активный пио
нер, школышто эн сайын тунемше-влак Артекыш канаш 
толыныт. Нунын коклаште .Коля-Деревяшкин, Юлия Се
ливанова, Наташа Скворцова (варажым Марий респуб
ликыште ӱдырамаш кокла гыч первый парашютист ли
йын), Костя Большаков, Лида Сорокеев.а, Лёня Лебедев 
да молат миеныт. Наталья Анисимовна Скворцова ту 
годсо жапым, кузе Артекыш кайымыжым да канымыжым 
тыге шарна: «Тунам Йошкар-Олаште кӱртньӧ корно уке 
ыле. Кокшайскыш шумеш имне дене ужатышт, вара — 
пуш, пароход да поезд дене. Симферополь гыч 1грузо1вой 
автомашина наҥгайыш. Икманаш, миен шумеш чот но
ялтын, йыдална пытен, тӱмырна шемемын. Артекыште 
чылалан икгай формым чиктышт: ош тувыр, ош панам
ке... Кочкаш сайын пукшеныт. Ош киндын, какаон там
жым первый гана тыште паленна. Тылзе жапыште куд 
килограммлан ешаралтым». Нунын .вожатыйышт Молча
нов лийын. Федор Степанович шке шарнымаштыже теве 
кузе поза: «Тӱрлӧ нер гыч погынышо ӱдыр-рвезе-влак ик 
еш гай келшен иленыт. Звенигово гыч Лена эн изи ыле, 
рушла ок мошто, эре пеленем лияш тыршен. Чыланат 
мутым колыштыныт. Ӱдыр-влак ик палатыште иленыт, 
рвезе-влак — весыште... Артекыш корно Москва гоч эрта. 
Толмо годым йоча-влакым Ленин 1ма1взолейыш пуртенам, 
нунылан олам ончыкташ тыршенам. Артекыште тунемме 
мурым, танцым, модышым йоча-влак школышто йолта
шышт-влаклан туныктеныт. Куанем, .кушкын шумекышт, 
нуно пагалыме еҥ лийыныт. Юлия Селиванова — врач, 
Челябинскыште ила, Костя Большаков — Йошкар-Олаш
те строитель-инженер, Лида Сорокеева—туныктышо, Ко
ля Деревяшкин (Арбан) — искусство пашаеҥ, Аргамач 
рвезе Лёня Лебедев фронтеш колен...»1. Латвич идалык 
жапыште Кугу Отечественный сар марте Артекыште 42 
тӱжем пионер 1В1И1Й-куатьпм поген. Но фашист кашак йо
ча-влакын весела йӱкыштым, пиалан канышыштым кӱр- •

• Ф. С. Молчанов ден Н. А. Скворцова» шарнымашышт 1975 ий
ын 21 июньышто лекше «Ямде лий» газетеш печатлалтын.
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лыныт, лагерьын клубшым имне 1вӱташ1ке савыреныт, 
пӧртнажым шалатеныт, йӱлатеныт, ужар пушеҥге олмеш 
шем пу ыд ы ш ым гына коденыт.

Артекыште ондак лийше Тимур Фрунзен, Иван Тур- 
кӧннтчын, Гули Королеван, Володя Дубинин ы н, Рубен 
Ибаррурин, Витя Коробковын, Радик Рудневын ӱмырышт 
Кугу Отечественный сарыште шочмо элын эрыкше верч 
кредалмаште кӱрылтын. Нунын лӱмыштым лагерьыште 
шӧртньӧ буква дене мраморный п литта ш возен шындыме. 
1944 ийын август тылзыште уэш тыште пионер муро йӱк 
шергылтын; юар деч вара иш еда шуко пачашан кӱ по
лат-влак нӧлталтыныт, у (пионер ола кушкын.

Кушеч лектын Артек лӱм? Тӱрлӧ семын ойлат. Икты
же грекла каласыме «ортак» мут гыч лектын манеш,мар
лаже тиде шомак «пулдырчо» лиеш. Весышт, тиде лӱм 
Маска (курык дене кылдалтын, (маныт. Маскаже грекла— 
«артос», буквам тына изишак (вашталте — «Артек» гаяк 
шокта. Кумшышт эше вес семын умылтарат. Йод пионер 
деч, тудо тыге вашешта:

— Артак—пионер лагерь, тудо Шем теҥыз воктене 
верланен.

— Артек — тӱрлӧ тӱсан галстук'вашлийме Крым сер, 
модын-воштылмо, куанен шыргыжме,'пуч ден тӱмыр йӱк 
шергылтме, (ваш-ваш курымлан келшыме вер.

— Артек — пионер .республика!
Тиде кугыжаныш Маока кур ык деч тӱҥалеш да Гур

зуф марте шым километр наре шуйна. Тыште пич пио
нер лагерь верланен: «Морской», «Горный», «Прибреж
ный», «Лазурный» да «Кипарисный». Нуно телыге-кеҥеж
ге ужарген шогалше 'моткоч кумда паркыште вич мотор 
островла койыт. Тыште яндар юж, 'волгыдо, чевер кече, 
теҥыз вӱд мыняр кӱлеш, тунар уло.

Мыланем «Г ор н ый » л ат е р ь ы н «А л.м аз 11 ы й » д руден пыш
тыже уна лияш пиал логалын, тушто вожатый да тио- 
нер-влак дене вашлийын мутланенам.

—-- Ик сменыште'мыняр пионер .кана? — йодышемлан 
дружинын начальникше Яков Г ората нович Браун тыге 
вашештыш:

— Мемнан «Горный» лагерьыште кум дружина уло: 
«Алмазный», «Янтарный» да «Хрустальный». Кажне дру
жиныште— ныл шӱдӧ .пионер. А «Прибрежный» лагерь
ыште— ныл дружина, тӱжем куд шӱдӧ утла пионер. Мо
ло л.агерьыштыже ик дружина гыч.

115



Мыланем шотлаш гына кодо: смена еда кажне гана 
лу пионер дружиныште вич тӱжем наре йоча кана.

«Алмазный» дружинын куд пачашан ош кӱ полатше 
ялт корабль тай комеш: тугаяк труба, мачта, па
луба... Ме кӱшыл пачашыш кузена, тыште пӱтынь этаж— 
Ленинский зал.

В. И. Ленинын лӱмжым «Артек» лагерьлан пуымо, 
вет кугу онын подписатлыме Декретше почеш .кугыжан 
кӱ полатшым, помещик ден капиталист-влакын пайыш
тым шемер калыклан пӧлеклыме, 'санаторийыш да ка
ныме пӧртлашке савырыме. «Эн сайжым — чылажат йо
ча ив лажлан!»— тиде Ленин онын мутшо. Шочмо элын 
пуымо путевкыж дене тӱрлӧ верла гыч-толшо йоча-влак 
йомакысе тай чечен лагерьыште кайымыштлан эн ончы
чак Владимир Ильичлан, Коммунист парт,ийлан таум 
ыштат, Ленин семын тунемаш, Ленин семын илаш да па
шам ышташ товатлыме мутым пуат.

Ленинский залыште Владимир Ильичын илышыже, 
совет калыкын тыныс пашаштыже кугу сеҥымаш 
нерген ойлышо шуко материал, экспонат уло, тыштак 
пион ер нел а кый сӱретыштым, тӱрыштым да мотор кидпа
шаштым, 'оочиненийыштым «Ильичым таче ужам гын, 
моим тудлан каласем ыле» рукописный книгам кумыл 
нӧлтын ончышна.

— Мыняр уна Артекыш те лийын, Ленинский залыш 
пурыде, иктат каен огыл,— ойла .мемнам ужатен коштшо 
(вожатый. — Артекыш унала толыныт Совет Союз Герой 
космонавт-влак Ю. А: Гагарин, Г. С. Титов, А. Г. Нико
лаев, В. В. Николаева-Терешкова, А. А. Леонов, П. И. 
Беляев, П. Р. Попав, К. П. Феоктистов, А. В. Филипчен- 
ко, П. И. К л им ук...

Почетный уна-влакын тӱрлӧ почерк дене .возымо (йош
кар .коман кӱжгӧ-кӱжгӧ книгам вожатый кидышкем ку
чыктыш. Тӱҥалтыш страницыштак Петр Ильич Кл и,му
нын подписьше. Тудо 1974 ийын -августышто тиде кни
гаш тыге возен коден: «Шергакан йоча-влак! 50 идалык 
мем,нан комсомол ден пионер йӧратыме айдемын да онын 
лӱмжым нумалеш. Пӱтынь мланде ӱмбалсе калык Ленин 
мутым пала. Ме, космонавт-влак, сандалыкыш чоҥешты
ме деч ончыч эреак Владимир Ильич Ленинын музей- 
пӧртышкыжӧ толына. Теве тачат мый кугу кумыл дене 
Артекьгште у Ленинский залым почмаште лийым. Тиде 
залыш самырык ленинец-влак эреак толаш тӱҥалыт...»
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Тугак Артекын унаже А. П. Гайдар, С. я. Маршак,
С. 'В. Михалков, Джанни Рода р и, Анри Барбюс, Д. Б. 
Кабалевский, В. Соло® ь ев - Седой, А. Пахмутова, Махмуд 
Эсамбаев, Тимур Гайдар, Игорь Чкалов, Михаил Ботвин
ник, Анатолий Фирсов, Игорь Ромм ш авс к ий да шуко мо
лат лийыныт.

Ленинский зал гыч корпус ӱмбак — тӧр площадьыш 
кӱзышна. Тыште чылажымат корабль семын келышта
рыме, капитанын шогымо верже, «виктараш» рулят уло; 
теҥыз ӱмбак ончалат да корабль дене ийын кайыметлак 
чучеш. Теве тышеч тораште огыл Пушкинын мысше ко
еш. Александр Сергеевич ссылкыште улмыж годым 1820 
ийын Гурзуфыш толын да кум арня .наре илен. Тыште 
«Кавказский пленник» поэмым возаш тӱҥалын. Крым 
сер, Шем теҥыз поснак поэтын шӱмешыже ятыр поче
ламутым шочыктен.

— Тиде 1мысыште лияш йоча-влак пеш йӧратат,— ой
ла «Алмаз» дружинын методистше.— Тушто «чыве йол 
ӱмбалне изи пӧрт шинча», Пушкинын «Руслан ден Люд
мила» поэмыж гыч Онарын вуйжым да тӱрлӧ йомак гыч 
моло оҥайымат ужаш лиеш.

— Туштак Шаляпинын скалашке коеш, уна, тиде се
рыште, тура кугу кӱ ӱмбалне, Федор Иванович колызо- 
влаклан мурым 'мурен,— Наташа лӱман 'вожатый кид
шым шуялтен ончыкта.— Ужыда, теҥызыште 50 метр 
кӱкшытан кок кугу кӱ нӧлталт шога. Тудым Адалара 
маныт.

Крым легенда ден преданийлан поян. Тиде кок окала 
нергенат вожатый тыгай преданийым каласыш:

— Пеш шукерте ожно Маока Курык вуйышто замок 
улма,ш. Тушто йыгыр шочшо — Петр ден Георгий — иле
ныт, .маныт. (Коктынат поро да лӱддымӧ лийыныт, аваш
тын кал эсен кодымо сугыньжым—ваш-ваш келшен да 
полшен илаш шӱдымыжым — эреак шарненыт. Садлан 
тушман ваштареш кредалме годым иктыже весыж деч 
ойырлен огыл, йыгыре лийыныт, сонарыш коштмаштат 
в.аш-1ваш полшеныт.

Икана нунын деке шоҥго тарзышт толын.
— Мый тендан .деч каем, ынде мый дечем поснат илен 

кертыда,— ойлеп тарзе. Чеверласыме подым пӧлекым 
пуа: ӱстембаке ши лар гай кок атым луктын шында. 
Шкеже шинча ончылнак йомын кая. Ик атыштыже ка
лай лийын, (тушто тыге возымо: «Мыйым нӧлталат гын,
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мланде помыш, теҥыз почылтеш; ӱлыкӧ волтет — тушто 
мо улмым палет». Вес атыштыже кок ший шулдыр киен. 
«Мемнам кап пеленет кылде — куш шонет, тушко .наҥ
гаена»,— ший шулдырышто возымым лудыт.

Тиддеч »вара ятыр гана теҥыз йымалнат, канде ка
ваштат Петр ден Георгий лий ы йыт, мом ужмыштлан му
чашдымын куаненыт. Пеш мӱндыр йот олаште кок чевер 
ӱдыр ила манмым колынытат, чоҥештен каеныт тушко. 
Олаште илыше-влак ӧрдыж палыдыме еҥым ужыныт да, 
кӧ тугай улыт, мо кӱлеш, молан толмыштым йодыныт. 
Петр ден Георгий тидлан сыренытат, ятыр еҥым кыре
ныт, а 'кок чевер ӱдырым — акаж ден шӱжаржым — пе
ленышт шолышт конденыт. Но нунышт марлан лекташ 
келшен огытыл, мӧҥгышкышт колташ йодыныт. Мут 
колыштдымылан акаж ден шӱжаржым лӱдыкташ вӱд се
рыш 'конденыт да калайым нӧлталыныт. Туна,мак теҥыз 
кӧргыш корно почылтын, тарантас лектын шогалын. Ку
далыт теҥыз йымаке. Кенета шоныдымын-вучыдымын 
шоҥго тарзе корным авыра, мӧҥгеш савырнаш да кок че
вер ӱдырым эрыкыш колташ шӱда. Петр ден Георгий ту
дым колыштын огытыл. Шоҥго тарзе калайым мӧҥгеш 
шупшын налеш. Корно шеҥгекат, ончыкат 'вигак петыр
налтеш. Йыгыр шочшо курымеш теҥыз йымалан кодыт. 
А кок чевер ӱдыр, кугу кӱ окала лийын, вӱд ӱмбаке лек
тын шогалыт.

— Скала деч кӱшнӧ, ужар сад коклаште, кугу ош по
лат шинчалан перна. Тиде — Пионер дворец. Изиш ӧр
дышкырак— йоча технический станций,— умбакыже во
жатый ..мыланна чапле стадионым, йоча-влакын тунемме 
верыштым, ныл пачашан кугу школым, ончыктыш.

Ынде ме школ -ончылно шогена. Кызыт, кеҥежым, 
тыште шып. А 1 сентябрь гыч йоча-влакын йӱк-йӱанышт 
шергылташ тӱҥалеш, йоҥгыдо да тӱрлӧ шособкйлан, обо
рудованийлан, технический средст.вылан поян кабинет- 
влак — химический, -физический, .математический, исто ри- 
чеокий, йот йылме кабинет да молат — шке омсаштым 
почыт. Чӱчкыдынак тышке СССР •педагогический .нау
кын Академийже гыч ученый-влак толыт, уроклаште ли
йыт, туныктышо-влак дене паша ,нерген каҥашат. Арте- 
кыште тыглай школысо программа .почешак туныктат, 
расписанийыште труд, (пений да физкультура гына уке. 
Йоча-влак тыште канымышт жапыштак пашалан туне
мыт, жапын-жапын «Трудовой десант» эртаралтеш. А му-
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ро эреак пионер пелен, муро дене ошкылыт эрденысе да 
кастенысе линейкыш, муро йоҥгалтеш сборышто, похо
дышто, школ корнышто. Мыняр у мурым тыште йоча-влак 
тунемыт, шке школ ы ишышт наҥгаят! А физкультура — 
эрденысе зарядкыште, модмаште, «Снайпер» дене таҥасы
маште, спортплощадкыште. Классный журналыште труд, 
пений да физкультура дене оценка уке, огеш шындалт, 
тидын олмеш пашаште, спортышто, художественный са
модеятельностьышто сеҥымашым грамота, значок да .ме
да л ывл ак дене палемдат. Кугу куан нуным 'мӧҥгыштӧ 
ача-авалан, школышто йолташ-влаклан ончыкташ! Эше 
ик ойыртем: Артекы.ште тунемше-влаклан мӧҥгысӧ па
шам огыт пу, чылажымат урокыштак умылен .налын шук
тат. Чӱчкыдынак нуно экскурсийыш коштыт: Гурзуфыш, 
кушто А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, А. Мицкевич ли
йыныт; Ялтыш — А. П. Чеховын .музей нп ӧртышкыжӧ, Се
вастопольын:— Черноморский флотын морякше-влак де
ке, С ану н-го раш, Малахов курганыш да Крым серын 
моло верлашкыжат.

Урок деч варат школышто йоча йӱк ок лыплане, тӱр
лӧ предметный кружоклаште юно нер-ил ак шке шинчы
машыштым пойдарат, диспутым, лудмо книга почеш кон
ференцийым эртарат, писатель, учёный, .артист, худож
ник, композитор, Кугу Отечественный сарын да пашан 
геройжо, тыгак моло пагалыме еҥ денат вашлийыт. 
Кӧ фотом, кином, радиом, автомобильым, тӱрлемым .йӧ
рата, нунылан посна кружок, клуб, студий уло. А «Кипа
рисный» лагерьыште эше пионерский шотр айза станым 
ыштыме, тыште СССР граница тӱрысӧ 555 №-ан (Меҥге 
шога. Паг р а нз эст а® ыште штаб, дежурный-влак, дозор 
улыт, тыштеАП.ионер-1Вла:к шотр алим ник дене пырля эл .ара
лыме 'боевой пашалан тунемыт. А кӧ кушталташ кумы
лан, пожалуйста, бальный танцым тунем; икманаш, каж
не пионер шке шӱм-чонжылан келшыше сомылым муэш, 
канен, у вийым погымо дене пырля шуко уым, оҥайым 
(ален ладеш, уш-акылжым кумдаҥда.

Артек лагерь тыгак пионер паша опытым шарыме 
школлан шотлалтеш. Дружина ден отряд командир, пыр
дыж газет редактор, 1В.оен,но-'апортивный «Зарница» мо
дышын командирышт, йошкар следопыт, знаменосец, ти
муровец, октя'б ре н ок - в л а кы н .вожатыйышт ыштыме паша 
нерген ебсфлаште мутланат, нуным мер пашалан эреак 
туныктен шогат.
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Абсолют деч вара («каныме шагатым» Артекыште 
«абсолют» маныт) мемнам «Алмазный» дружинын спор
тивный пайремышкыже ӱжыч. Кажне дружинын шкен
жын спорта ло щ ад кыж е уло, баскетбол, волейбол, теннис 
дене модаш 15 тыгай (площадкым ыштыме, тиддеч .посна 
Центральный стадион,,плавательный бассейн-влак, мото- 
лодочный -станций улыт. Кажне отрядыште пионер-влак 
шке коклашт гыч физоргын ойырат, тудо вожатый да тре
нер дене пырля спортивный пашам виктара.

Спортплощадкыш мий ым ы на тодым репродуктор дене 
марш йоҥга ыле, пуч да тӱмыр йӱк почеш знаменосещ- 
влак, вара отряд-влакын командышт строй дене лектын 
шогальыч. Олимпийский тулым чӱктымӧ деч вара таҥа
сымаш лие. Художественный (гимнастика да волейбол де
не отрядив л ак усталыкыштым тергеныт. Йоча-влак 
«Снайпер» модыш дене таҥасаш поснак йӧратат. Пло
щадкым кок ужашлан .пайлат, иктыштыже — ик отрядын 
командыже, весыштыже — вес отрядын. Мечым кышкат, 
кӧлан логалеш, тудо модыш гыч лектеш. Шкеныштын 
командышт сеҥыже манын, кузе чот тыршат йоча-влак! 
Ондак отряд, ©ара дружина-озлак таҥасат. Кӧ сеҥа, туд
лан Юрий Алексеевич Гагаринын призшым пуат. Ойлат, 
Гагарин тыште лиймыж тод ым (йоча-влак дене шкежат 
«Снайпер» модыш дене пеш виян модын.

Мыланна каяш жап, а Артек дене чеверласыме ок 
шу. Тышеч, Артек гыч, пӱтынь элысе пионер революций 
шӱлышым, у пашам налеш, тудо уло мланде мучко шар
ла, «ет Артек — интернациональный лагерь: ме тыште 
йошкар, канде, ужар, нарынче тӱсан галстукым оҥе
шышт сакыше пионер-влакым ужына. Тыште пырля ка
нымышт годым, (пашам ыштымаште, модмаште, похо
дышто, экскурсийыште, сбор да костёр годым ваш-ваш 
интернациональный келшымашышт шочеш, Артемын ой
ыпшо курымешлан шӱмешышт ылыжеш да йӱлаш тӱҥа
леш. Марий республика гыч Артекыште каныше Саша 
Заботил интернациональный келшымаш клубын членже 
лийын, тушто тӱнямбалсе тӱрлӧ пионер организацийын 
значокшо-влакым ужын да шкежат поген. «Артек гыч 
кондымо нине значок дене ме шкенан .дружиныште вы
ставкым ыштен улына. Шуко йодышым йоча-влак пуэ
деныт,— шарна Саша З айста н. — Мый кажне значок да 
.вес элысе йолташем-влак .нерген каласкаленам».

Кугу сеҥымашлан 30 ий темме лӱмеш Артекеш тӱ
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ия м ба лее йоча фестиваль эртаралте. Тушко вес элла гы
чат шуко йоча погынен. Тыгак оно нер-вл ак деке фести
вальыш Сеҥымаш знамям рейхстаг ӱмбалан шогалтыше 
Совет Союз Герой М. В. Кант,ария, Сталинградым ара
лыше герой Я. Ф. Павлов да социалистический элла гы
чат ятыр национальный герой толыныт. Мемнан .респуб
лика гыч 19 1П1юнер-а;кт.иви1Ст тӱнямбалсе йоча фести
вальыште лийын, нунын коклаште Йошкар-Оласе П №-ан 
школ гыч дружина советым вуйлатыше Сапожников 
Игорь, Волжск оласе школ гыч «Поиюк-30» операцийын 
активистше Храмова Рая, Курык Марий районысо Янго- 
сово школ гыч .дружина советым (вуйлатыше Элина Ан- 
никова, Звенигово район Суслонгер школ лесничествын 
активистше Вася Дождиков, Юрино районысо Ко з икон 
школ лесничествын активистше Таня Дружинина да мо
лат.

Фестивальын участникше-влак коммунист семынак 
шочмо калыклан да Родинылан ӱшанлын служитлаш, ку
гыеҥ-влаклан кертме семын полшаш, шочмо эл мучко 
экспедиций да походна шке лекташ, Владимир Ильич Ле
нинын интернациональный келшымашым пеҥгыдемдыме 
нерген суапле сугыньжым илышыш кузе пуртымым эшеат 
келгынрак пален налаш чыла пионерым ӱжыч. Артек гыч 
пӱтынь элысе 'пионер-влаклан у маршрут, у паша корно 
палемдалтеш.

«Артекыште» 1975 ийын тыгак Волжский районысо 
Карай школ гыч тунемше-влак каненыт. Ик школ гыч ко
ло йочам тушко колташ амалжат лийын: кок ий ондак 
Г. К. Савельевын вуйлатымыж почеш Карай культура 
пӧрт пелен «Рвезылык» йоча ансамбльым ыштыме ыле, 
арня еда ик гана репетицийым эртареныт, вара ял озан
лык пашаеҥ-влак ончылан концертым ончыкташ тӱҥалы
ныт. Идалык гыч (республиканекий смотрышто нуно се
ҥышыш лектыныт, икымше степенян диплом да «Арте
кыш» путёвка дене наградитлалтыныт. Вася Степанов, 
Коля Захаров, Коля Швецов, Вася Якимов, Лена Петро
ва, Сережа уарпов, Юра Петров, Женя Захаров да мо- 
л ат Совет элын ик эн чапле н ион ер лагерьыштыже 40 ке
че тунемыныт, экскурсий дене Крымын кечывалвел сер 
воктенысе олалаштыже лийыныт, 'моткоч веселан да пай
далын каненыт. Нуно «Алмазный», «Лазурный» да «Ки
парисный» лагерьыште 9 концертым ончыктеныт, шукышт 
век а л йот-влакын конкурсыштышт икымше да кокымшо
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степенян дипломым сеҥен налыныт. Марий (пионер-влак 
спорт денат сай могырым палемдалтыныт: артековец-вла- 
кын эн .йӧратыме «Снайпер» лӱман модыш дене дружи
нын чемпионжо лийыныт, 'медальым налыныт.

— Тендан йоча ансамбльла моткоч поро шарныма
шым коден,— ойла «Алмазный» дружин ын начальникше 
Яков Германович Браун.— Кузе сылнын куштен .моштат! 
А 'вургемышт, тӱрышт могай мотор!

Пионер-влак дене чеверласен кайыме годым «Алмаз
ный» дружинылан вашлиймына лӱмеш шкемын икмыняр 
книгамым пӧлеклыш ым, -марий пионер-влак деч келшы
маш саламым каласышым. Нунат мыланем Артек пио
нер республикылан 50 ий темме лӱмеш лукмо сылне ил- 
люстрациян книгам, открытка-влакым пуышт, оҥыш
кем Артанаш значокшым пижыктышт. Нине пӧлекым 
кажне гана кидыш кучымем годым Шем теҥыз серым, 
вӱд ӱмбалне кудалше оржан толкыным, Крымын ик эн 
сылне вержым, радам дене кушшо йӧрдымӧ шӱдыр гай 
мотор кит а рис-® л акым, кечывал кечеш чевергыше йоча- 
влакын шыргыжше чурийыштым ужам, весела йӱкыш
тым, сылне мурыштым, курык .вуйыш,пылыш шумеш шер
гылтше пуч йӱкым колам.

Анри Барбюс манмыла, Артек — рай, чынжё денак 
мланде ӱмбалсе рай.

1975 ий.

КЕЛШЕН ИЛЫМЕ ЙЫЛМЫНА

Марий ешеш мый шочын кушкым.
Улам марий! Марла ойлем.
Кузе умылем изамым — рушым,
Тудат тугак умыла мутем.
Чылан умылат! Тугай элемже:
Якут ойла — умыла грузин.
Кертам мый йӱкын моктаненже:

. Улам советский гражданин!

Тыге возен марий поэт Василий Элмар «Мый йӧратем 
родном элемым» почеламутыштыжо.Мемнан элыште иза- 
шольыла келшен илыше тӱрлӧ калык, икте-весышт дене 
рушла кутырен, ваш-ваш умылат. Йылме — илышым вол
галтарыше тул. «Мыйын,— манеш Дагестан калык поэт 
Расул Гамзатов,— кок тыгай тул. Иктыже ачамын сурт 
окна гыч .мыланем корным волгалтен. Йомаш огыл ма-
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йын, тудым авам чӱктен... Весыжым мыланем, тышке да 
тушко пернылде, кугу тӱняшке лекташ шочмо-кушмо 
элем чӱктен».

Расул Гамзатов аважын чӱктымӧ тул дене — авар 
йылме дене воза. Тудлан кугу тӱняшке лекташ шочмо- 
кушмо элын чӱктымӧ тулжо — руш йылме полшен. Мот
коч устан возымыжым рушла кусарыме дене тудын кни
гажым уло Совет эл, пӱтынь тӱня лудеш.

Совет элыште чыла тӱрлӧ калык руш йылмым ынде 
шкенжын кокымшо йылмыжлан шотла, рушла сайын, 
чын ойлеп мошташ изижге-кугужге уло кумылын туне
мыт.

Национальный школлаште руш йылмым туныктымо 
шотышто 1974 ийын октябрь тылзыште Всесоюзный кон
ференций Ереван олаште эртаралте. Арменийын столи
цыштыже мыл ап емит лияш пиал логале.

Ереван— ояр, кечан, волгыдо ола. Шошым ола пӱ
тынек сад гай коеш, .маныт. Тудым кум велым курыкын 
кӱкшака серже авырен шога, кечывалвелыш тайыл вола. 
Тышеч Арарат курыкын чал вуйжо лум упшым ӱштыл
мыла коеш.

Ереван — пеш шукертсе ола. Кызыт тыште миллион 
наре еҥ шла, тышеч 95 процентше армянинлан улыт.

Олаш мийымеке, вокзал воктенысе площадьыште ар
мян калык эпосын геройжылан — Давид С асу не ки й лан 
латкок метр утла кӱкшытан памятникым ужат. Давид 
осал тушманым пытараш, тул- кердым 'волгенчыла луп
шалын, оргамак гай имне ӱмбалне мардеж деч писын ку
далмыла коеш. Базальт кӱ ӱмбалне йомак гай имньыже 
кок йолжым кӱш нӧлталын, теве-теве ончык тӧрштен кол
та, шонет. Пьедестал ы ш те кӱмыж уло, тушко «ӱ кокла 
гыч 'чыпчалт лекмыла вӱд йога. Тиде символ: калыкын 
ойго чытымыже кӱмыж тич темеш .гын, Давид тунамак 
куатле вийже дене осал тушманым пытараш тарвана. Ар
мян калык эпосын геройжо Давид С асу не ки й мыланем 
Чоткар патырым ушештарыш.

Вокзал деч ончымаште олан эрвел могырыштыжо, , 
кӱкшӧ курык серыште, «Ава—шочмо эл» моткоч кугу мо
нумент нӧлталтын, туге коеш, пуйто армянка-ала ола ӱм
балне й ӱд икече шога, шӱшпык омым м ал ьнде, шочмо эл
жым, эргыж ден ӱдыржӧ-влакым йот тушман деч сакла.

Тиде монумент деч тораште огыл, воктеныжак, Мате- 
надаран уло. «Кӧ Матенадараныште ок лий, тудо Ере-
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ван олам ужде кая»,— маныт тыште илыше-влак. Тиде— 
акрет годсо рукописьым аралыше научн.о-тюследов.атель- 
ск-ий институт. Зданий ончылно армянла возаш тӱҥалты
шым .пыштыше Месроп .Маштоцлат кугу памятникым шо
галтыме. Зданий кӧргыштӧ армян йылме дене возымо ак
рет годсо 10600 рукописьым да нее элласе йылме дене 
2000 рукописьым чумырымо. Тыште тӱжем ий деч онда
кысе серышат уло. Кӱэш, слон луэш, пальма лышташеш, 
коваштеш возен кодымымат .ужаш лиеш. Эн изи книга— 
1441 ийысе черке календарьын рукописьше. Тудо Спичка 
короб к а дечат изи, улыжат 19 грамм нелытан гына. Эн 
кугу книга — 1202 ийысе мушский гомолиарийын руко
письше, тудым 1пергамент дене ыштыме, нелытше — 28 ки
лограмм. Моло .рукопись семынак, гомолиарнйымат кид 
дене сӱретлылын возымо, кажне страницы л ан ик презе 
коваштым кучылтмо, чылаже ик книгалан, манаш веле, 
660 презе коваште кӱлын.

Ерованыште первый школ 1832 ийыште почылтын. 
А кызыт тыште Ю 'вуз уло: государственный университет, 
консерваторий, политехнический, педагогический, меди
цинский институт да молат.

Республикысе школлаште руш йылмылан кугу внима
нийым ойырат, садланак' Всесоюзный 1Конферен1цийым.ат 
Арменийын столицыштыже эртараш ученый ден мето- 
дист-влакым погеныт. Конференций жапыште школлаш
те лийна. Ме, РСФСР гыч толшотвлак, Октемберян райо
нысо армян кыдалаш школышто I, II, III класслаште эр
тарыме руш йылме урокым колыштна.

Икымше классыште руш йылме уроклан арня еда ныл 
шагатым ойырат, идалык ,мучко 144 шагат погына. Тиде 
классыште руш йылме урок подым огыт луд, огыт возо, 
кутырат гына — предварительный устный курсым эрта
раш тунемше-влаклан поена учебникым лукмо. Кокым
шо ден кумшо класслаште руш йылме уроклан арня еда 
вич шагат дене ойырат. Кокымшо классыште рушла гра
мотым (букварьым) тунемыт, кумшо классыште комби
нированный урокым эртарат. Туныктышо-влаклан руш 
йылме 'методика дене посна книгам лукмо. Тиддеч .посна 
кажне учебҥиклан методический каҥаш уло.

Октемберян районысо школышто лийме годым СССР 
Педагогический наука академийын действительный член
же Алексей Васильевич Т ек уч ев дене мутланаш логале. 
Академик Текучев — руш йылме дене'кугу ученый-мето-
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дист. Кызыт тудо СССР АПН-ын ик институтыштыжо 
старший научный сотрудщжлан да Лешш лӱмеш 
МГПИ-н руш йылме /методика кафедрыжым вуйлата. 
1973 ийын филологический да .педагогический обществен
ность кугу учёныйлан 70 ий теммым, научный да педа
гогический пашажлан 54 ий теммым кумдан палемдыш.

Ачаж деч индеш йочан еш тулыкеш кодмеке, тудлан 
изинекак пашаште кап-кылым кушташыже логалын. Зре
лость аттестатан экзаменым экстерн дене куча да Дон
ской педагогический институтын историко-литературный 
факультетышкыже тунемаш .пура. Тунамак калык театр, 
лудмо пӧрт да моло нергенат статья-влакым газетыш 
возгален шога, маска лук гай торасе яллаште тӱҥалтыш 
школым шочаш полша, ик тьҥай школыштак I—IV клас
слаште туныктышылан ышта. Педагогический институ
тым тунемын .пытарымеке, Ростов да Нахичевани оласе 
кыдалаш школлаште руш йылме ден литературым ту
ныкта, калыкын фольклоржым да диалекты м шымла. 
Вара Северо-Кавказский 1Госу1ниверситетыште ассистент- 
методистлан ышта, тушеч Москваште аспирантурыш шке 
шинчымашыжым нӧлташ толеш. Тудын первый моно- 
прафийжак «Г р ам м этический лончылымашын методикы
же» овин гана савыкталтын. «Тыгай тема дене .книгам ре
волюций деч ончычат, совет .власть жапыштат эше лук
мо югыл ыле»,— кӱкшын аклен ты книгам академик 
ССП. Обнорский. Верысе диалект-влакым шымлымыже, 
школлаште пашам ыштымыже вес кугу монографийым 
возаш кумылаҥден. 1951 ийыште «Основы методики ор
фографии и условиях местного диалекта» книгаже лек
теш. Тудым .вес элысе йылмышкат кусарыме, Английыш
те, Болгарийыште, Польшышто да моло эллаштат са
выктыме.

1958 ийыште «Кыдалаш школышто руш йылмым ту
ныктымо методикым» луктеш; 1970 ийыште тиде книгам, 
тӧрлатен да ,икмыняр ешартышым тӱртен, угыч савыкты
ме. Тудын! моло книгажат, научный статьяжат ятыр 
уло.

— Кызыт могай кугу книгам але статьям ямдыле
да? — йодна академик деч.

— Паша шуко, ыштен гына шукташ кӱлеш,— мане 
Алексей Васильевич.— Угыч тӧрлатыме программа дене 
келыштарен, ялысе кыдалаш школлаште руш йылмым 
туныктымо методикым да методикын историйже дене
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хрестоматийым ямдылем. Эше ик кугу шонымаш уло, ти
дыжым тымарте нигӧланат ойлен омыл: шкемын чыла 
возымем ныл том дене чумырен лукнем.

Педагогический кадрым .куштымаштат заслугыжо ку
гу: 8 наука докторым да 45 .наука кандидатым ямдылен. 
Тудын т р уд шо-в л ак РСФСР АЙН Президиумын премий
же дене, К. Д. Ушинский лӱмеш первый премий дене, 
СССР АПН-ын первый премийже дене (палемдалтыныт.

А. В. Текучей «Русский язык ,в школе» журнал ред
коллегийын членже, ПРЯНШ НИИ-М да П. Лумумба лӱ
меш калык келшымаш университетын Ученый Совет 
членже, РСФСР Минтрос ГУВУЗ-ын руш йылме дене 
Ученый комиссий ын членже, СССР Ми нп р ос Научно-ме
тодический советын членже, вес эл дене келшыме да 
культура кыл совет общество ушемын педагогический 
секций членже. Моло общественный да научно-педагэгц- 
чеокшй пашамат шуктен шога.

Тыгай кугу ученый, академик дене пырля урокым ко
лышташ да лончылаш—пеш кугу пиал.

Эше вес ученый — башкир ӱдырамаш кокла гыч ик 
эн первый наука доктор, профессор Мус а л лия Галеевна 
Ха й ру л лиш а дене сайын палыме лийна. Шкеже Бирск 
ола деч 50 километр ӧрдыжтӧ, ялысе йорло кресаньык 
ешеш шочын кушкын, школыш кошташ вургемжат ли
йын огыл.

— Каучук пундашан модный ката семын, тунам ты
гай кӱкшӧ кӧтӧрмам чиен улына,— парняж дене ончыкта 
Мусаллия Галее!вша.— Бирск оласе педтехникумышто ту
неммем годым ачам ботинкым палын пуэн. Тиде мыйын 
первый куанем ыле: ынде практикыш (урокым эртараш) 
йыдал дене огыл, 'ботинкым чиен каенам... Первый куан 
деч шара вашке кокымшо тольо: авам тошРо шаль дене 
мыланем жилетым ургыктен... Но кок куанжымат ӱмыр
жӧ кӱчык лийын: урок кокласе /перемен жапыште модмо 
гадым ик рвезе Муса л лия м руалтен кучен, тошто шаль 
дене ургыктымо жил ет ы н тупшо ик ру элтым аш так рве
зын кидешыже 'кушкедлен кодын. Москваш кайыме кор
неш переген чийыме ботинкыжымат руалтеныт. 
Педтехникумым пытарымек, нуным .Москваш экскур
сий дене .наҥгаеныт. Вагонышто малаш .вочмекыже, ала- 
могай кужу кидан еҥ ӱдырын первый куанжым шолыш
тын... Йӧра эше поро туныктышо, Москваш мийымеке, 
вигак тапочкым налын. Тиде куштылго йолчием да ту-
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мыштымо тупан жилет денак Мусаллия Галеевна Янаул 
селасе школыш туныкташ кая. Лу идалык йоча-влаклан 
руш йылмым туныкта. Озаҥ оласе пединститутым пыта
рымеке, Москваш аспирантурыш тунемаш толеш. Тышеч 
тудо наукыш корным почын. Педагогический наука док
тор, Башкирский госуниверситетын профессоржо М. Г. 
Х*айруллина «Норкоязычный школлаште руш йылмым 
туныктымо историй» монографийым да ятыр моло кни
гам луктын. Тудо туныктышо-влак дене пеҥгыде кылым 
куча, чӱчкыдынак школыш лектын коштеш, йылмызе- 
влаклан кӱлеш каҥашым пуэн шога. Кызытат армян 
школыш мийымыж годым урокым келгын да устан лон
чылыш. Тӱҥжӧ — учительын кумылжымак налын мошта.

Урокым лончылымо деч вара Сардарабатский кредал
машым памятникшым ончыкташ наҥгайышт. Памятник 
гектар кумдык мландым айла, тудым районысо колхоз- 
влакын вийышт дене 1968 ийыште ыштыме. 1918 ийын 
май тылзыште Арменийын калыкше, пӧръеҥге-ӱдыра
машге, вес элысе оккупант ваштареш Сардарабат пасуш 
кредалаш чумыртен. 23—28 майыште куд кече Армений 
мланде кумдыкеш чаҥ йӱк йоҥген, калыкым ополчени
йыш ӱжын. Вич кече тыште моткоч кугу кредалмаш каен 
шоген. Тыгай куатле кредалмашым шарнаш, калыкын 
рӱжге кынелме, тушман ваштареш ик ойын шогымыжым 
ончыкташ витле ий-гыч тышан памятникым ыштыме.

Тиде кӱкшака вер гыч Арарат курык шинча ончылно 
улмо гаяк коеш, Ереван оламат ужаш лиеш, .манын ой
лат. Памятник воктенысе капка .кок могырышто кок ӱш
кыжын барельефше. Тиде — куатым, вийым ончыктышо 
символ. Капка ӱмбалне — вич чаҥ. Нуно тушман .вашта
реш калык оҥжо дене шогалеш, илаш-колаш кредалеш, 
манмым палемдат. Арка ӱмбалне сад, тӱрлӧ шеледыш пе
ледеш. Вич кӧгӧрчен статуй йӱдвелыш ончен шинча: кӱ
леш годым Россий гыч полыш толмылан ӱшанымым он
чыкта. Турист-влак мемнан эл гычат, вес эл гычат тиде 
шергакан ш ами т шикым ончаш эреак толын шотат. Туш
так — музей, ресторан.

Октем'берян район гыч мӧҥгеш Ереваныш толмына 
годым-элын пр а н ит ыж деч тораште огыл эртышна. Гра
ница .вес могырышто ялым ончалат да пычкемышын, шӱ
метлан шуй веле чучын колта. Тушто, ялыште, окна гыч 
волгалтше тулымат от уж. А мемнан дене урем мушко 
Ильичын волгыдо тулжо, .пычкемышым кораҥден, тораш-
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ке 'волгалтеш. Ятыр колхозникын шкенжынак автомащи- 
нашт уло, колхоз-влак тӱҥ шотышто виноградым куш
тат, кугу парышым налыт. Республика мучко колхоз па
сулаште 60 сорт виноград кушкеш.

Вес кечын мемнан конференций дашажым умбаке шу
ен. Чылаже тыште кудло утла доклад ден выступлени
йым колыштмо. У программа да у учебник почеш руш 
йылмым туныктымо пашаште ончыко пеш кугу ошкылым 
ыштыме: содержанийжат, туныктымо йӧнжат ятырлан 
саемын, йоча-влакын шинчымашышт кумдаҥын да кел
гемын. Ончыкыжым ты пашам эше вияҥдышаш нерген 
академик А. В. Текучев, педагогический наука доктор, 
профессор-влак И. В. Баранников, Б. М. Есаджанян, 
А. Ф. Бойцова, М. Г. Хайруллина, Л. З. Шакирова, Л. Г. 
Великова, еоихологичеаюш наука доктор, профессор 
А. Япи ияш пиос да молат ойлышт. Нунын докладыш! 
гыч теве мом пален нална: Совет Ушем мучко руш йыл
мым тӱҥ шотышто первый класс гычак туныктат. Но 
южо республикыште (Украина, Грузий, Белоруссий, Мол
давий, Таджикистан, Туркмений, Эстоний да Литва) ко
кымшо класс гыч тӱҥалыт.

Кудыжо чын? Кокымшо йылмым мотай класс гыч ту
ныкташ тӱҥалман? Пси хо лог-ш ак кок тӱрлын ойлат, 
садлан тиде йодыш тымартеат рашемдалтын огыл. Мый 
гын иктым палемдынем: экспериментальный .марий школ
лаште куд ияш йоча-влакат кокымшо йылмым куанен да 
тыршен тунемыт. Икана Советский районысо Шуарсола 
кыдалаш школыш Москва гыч 1педапо1Пичес1К1ий наука док
тор, профессор А. Ш. Шабаш)© толын кайыш. Республи
кысе просвещений министрын заместительже И. Ф. Со
колов дене пырля тудо руш йылме урокышто лие, 
тунемше-влак дене мутланыш, нунын рушла кутырен 
моштымыштым, шинчымашыштым пален нале. Перемен 
жапыште ик йочалан профессор тыгай йодышым пуэдыш:

— Как тебя зовут, .мальчик?
— Меня зовут Алеша.
— Сколько тебе лет?
— Мне семь лет. -
— Где ты учишься?
— Я учусь в (подготовительном классе.
— Где работают твои родители?
— Мои родители работают в колхозе «Большевик».
— Где работает мама?
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■— Мама работает на ферме.
Ачаже кушто пашам ышта, ешыштыже эше кӧ уло, 

мотай классыште нуно тунемыт — куд ияш йоча, йоҥы
лыш лийде рашкалтара веле! Йочалан кушмыж семын, 
кугу лиймекыжат, руш йылмым шочмо йылме семынак 
сайын палыман, вет руш йылме — мемнан кугу элыште 
икте-весым умылымо, иза-шольыла ваш-ваш келшен илы
ме, тӱрлӧ калыкым ушен шогышо йылме.

Туныкташ эн ондак кутырымаш урок гыч тӱҥалаш 
келша (тидым предварительный устный курс маныт). Ты
годым йоча-влак урокышто огыт луд, огыт возо, нуным 
рушла 'кутыраш тына туныктат. Ме Октемберян кыдалаш 
школышто эртарыме ик тыгай урокышто лийна. Икымше 
классыш коштшо изи йоча-влаклан руш йылмын йӱкшӧ- 
.влакым .мутышто чын .каласаш туныктат, вет шочмо йыл
ме дене руш йылмын йӱкышт .мутышто чот ойыртемал
тыт, садлан кажне неле йӱк сочетанийым тыште утларак
шым имити1ро1ватлыме йӧн. дене туныктат, урокышто 
артикуляционный гимнастикым да фонетический заряд
кым эртарат, наглядный пособийым кумдан кучылтыт.

У .мут-влакым умылтарымек, нунын дене предложе
нийым, диалогым чоҥат, пытартышлан, сӱрет але ситуа
ций почеш изирак ойлымаш семынак каласаш туныктат. 
Изи йоча-влак сентябрь-октябрь жапыште ятыр почела
мутым тунем шуктеныт. Кӱчык почеламутым тунемме де
не йочан йылмыже лывырга, утларак вияҥеш, вет тыго
дым рушла мут-влакым, предложенийым ятыр гана 
ушештарат, поена мут ден ойсавыртыш ушеш кодыт. 
Урок годымак фотоматериалым кучылтыт, модмаш эле- 
ментымат пуртен колтат. Чыла чын, тыгак эртараш кӱ
леш рушла кутыраш туныктымо урокым. Но предвари
тельный устный курслан жапым тӱрлӧ республикыште 
моткоч тӧрсырын ойырат. Мутлан, Ӓрменийыште предва
рительный устный курслан 140 шагат, Азербайджаньгсе 
школлаште — 54 шагат, а Казахстаныште— Ю шагат гы
на. Рушла грамотылан туныктымо годым букварный не
ржылан жапым ойырымо шотыштат икгайлык уке. Мо
лан тыге? Подготовительный классат южо союзный рес
публикыште (Ӓрменийыште, Эстонийыште, Латвийыште, 
Таджикистаныште, Узбекистаныште) уке.

Чылажат верысе условийлан кӧра тыге ышталтеш 
мо? Уке. Очыни, 'кордниации, ваш-ваш опытым тунеммаш 
да шымлымаш тымарте кӱлеш семын лийын огыл. Ти-
5 Шӱдыр-влак йӱлат 129



дыме пытартыш жапыште руш йылме уроклан арняште 
мьтяр шагатым ойырымо гычат коеш: РСФСР-ысе на
циональный школлаште, I, II, Ш классыште — 26 шагат, 
Украиныште — 8 шагат, Белоруссийыште—Ю шагат, Уз
бекистаныште— 10,5 шагат, Казахстаныште— 12 шагат, 
Грузийыште— П шагат, Азербайджаныште— 11,5 ша
гат, Арменийыште— 14 шагат, Киргизийыште— Н ша
гат, Молдавийыште— Ю шагат, Таджикистаныште— 12 
шагат, Туркменийыште— Ю шагат, Латвийыште — 8,5 
шагат, Эстонийыште —7 шагат, Литваште —5 шагат. 
А вет руш йылмым туныктымо программын цель ден за
дачыже чыла республикыштат икгайрак, шуно тӧр шин
чымашым йодыт. Садлан ты пашаште тӱҥалтыш клас- 
слаштак тыгай тӧрсырым тӧрлаташ Вс ©союз ны й конфе
ренций калык туныктымо орган-шлаклан темлен.

Икымше, кокымшо, кумшо класслан руш йылме учеб- 
никлаштат, тыгак программыштат ятыр ситыдымаш 
уло, тушто тунемшаш .материалым линейный принцип по
чеш пуымо. Мутлан, ойлымаш ужаш-влакым икте почеш 
весым тунемыт, ик ойлымаш ужашым лончылен .пытары
меке гына, весыш куснат. А молан лӱм мутын род кате- 
шрийжым тунеммеке, пале мутын, олмештыш мутын, чот 
мутын, эртыше жап глаголын согл.асовашшыштым туне
маш огыл? Ты шот дене I—III классыште руш йылме де
не тунемшаш материалым комплексно-концентрический 
принцип почеш пуаш утларак келша. Тунам кокымшо 
йылмын' фонетический систем ыжым, грамматический 
стройжо ден лексико-фразеологический мшнимумжым ик
те-весылан эҥертен, ваш-ваш кылден тунемыт ыле. Он
чыкыжым учебииклашке утларакше теоретический мате
риалым огыл, практический шотан материалым пурташ, 
шочмо йылмын опецификыжым шотыш налаш темлыме. 
Руш йылмым туныктымо годым, ойлыманат огыл, шочмо 
йылмылан эҥертыман.

Р у ш  й ы л м ы м  т у н ы к т ы м а ш т е  коммуникати1ВНО-1практ1И- 
ч е с к и й  х а р а к т е р а н  у л м ы ж ы м  ш о т ы ш  н а л ы н ,  л и ш ы л  ж а 
п ы ш т е  т ы г а к  л е к с и ч е с к и й ,  ф р а з е о л о г и ч е с к и й ,  г р а м м а т и 
ч е с к и й  м и н и м у м - м у т е р ы м  ы ш т а ш ,  т у н ы к т ы ш ы л а н  к ӱ л е ш  
д и д а к т и ч е с к и й  д а  ф о н о м а т е р |И а л - 1В л а к ы м ,  т ӱ р л ӧ  т а б л и 
ц ы м ,  с ӱ р е т ы м  к у г у  т и р а ж  д е н е  л у к т а ш  . п а л е м д ы м е .  Р е с 
п у б л и к ы с е  ш к о л л а ш т е  р у ш  й ы л м ы м  т у н ы к т ы м о  п а ш а м  
с а е м д ы м а ш т е  э ш е  ш у к о  ы ш т ы ш а ш н а  у л о .
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ВИЧ КУРЫК КОКЛАСЕ ОЛАШТЕ

«Элемын сай мурыж .гай кодат тый шӱмешем»,—возен 
Кавказым йӧратымыж нерген М. Ю. Лермонтов. Тудын 
кӱчык ӱмырыштыжӧ Кавказ поснак кугу верым налын, 
творчествыштыже, Белинский манмыла, поэтический 
шопка лийын.

Коло шым 'ийыш тошкалше поэтын ӱмыржӧ Машук 
курыкеш ок кӱрылт гын, руш литература мыняр шуко 
да могай сылне произведений дене пойдаралтеш ыле. 
«Лермонтов—пӱтынек мурен шуктыдымо ат уро»,— ма
нын А.'М. Горький. Но тиде муро курым гыч курымыш 
утыр виянрак да кумданрак, нигунам пытыдымын, му- 
ч а шды м ы н йоҥга!

Кунам мый поезд окна гыч первый гӓна Эльбрусы н 
чал вуйжым ужынам, .кунам поезд Пятигорокыш лише
мын, кунам курорт ола урем дене мотор паркыш ошкы
лынам, курык йымач лекше минеральный вӱдым йӱы
нам, Диана грот воктене шогенам але Машук курык 
вуйыш (кӱзенам, .мыйын ушышкем, вургыжшо шӱм-чо
нышкем пӱтынек Лермонтов шыҥен. Пятиго рокыш тол
мек, очыни, пк еҥат «Лермонтовын пӧртышкыжӧ» пуры
де ок чыте, музейыш миен толде, кугу поэтын лӱмжӧ де
не кылдалтше ола дене .ок чеверласе.

1841 ийын май кыдалне Михаил Юрьевич Лермонтов 
Пятигорск ола тӱрыштӧ, .Машук курык воктенак, ик па
чашан, омыж дене леведме изирак пӧртеш илаш шага
лын. Тудо тышке шкетын огыл, йолташыже да тукым
жо—капитан А. А. Столыпин дене пырля толын. Лермон
товлан садыш лекше балкон нос н ак келшен; тыште, 
яндар южышто, шкет шинчышыжла, пашам ышташ йӧ
ратен; каналташ садыш лектын. Садыштыже тугодсо 
ваштар, лопка лышташыж дене ӱмылым ыштен, кызы
тат шога; воктеныжак самырык .пӱкшерме, тумо вийым 
налын кушкыт.

«Лермонтовын пӧртыштыжӧ» ныл пӧлем уло: кокы
тыштыжо Столыпин, сад велыш почылтшо окнан вес кок 
пӧлемыштыже Лермонтов илен. Поэтын пӧлемыштыже ку
гу ӱстел, кресло, кум лукан изи ӱстел, пӱкен-влак да ку
журак аҥысыр кровать шогат. Пырля кочкын-йӱын илы
ме столовый ден гостиныйын «зал» маныныт. Залеш поэ
тын йолташыже-влак погынат улмаш. Тыште тудын йӱк
шӧ, мыскараже, пӱсӧ мутшо шактен, тышан тудо шке
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йолташыже-влак дене пытартыш тылзылаште жапым 
эртарен, ятыр почеламутым возен. Тышкак тудын кап
шым .дуэль деч 'вара конденыт...

Музейым 1912 ийыште шочмо. Кугу Октябрь револю
ций деч вара музей ий еда .кушкын, пойдаралтын. 1946 
ийыште .музейлан 'ожнысо генерал Вера и лапын пӧртшым 
ешарен пуымо, вет тушто Лермонтов ятыр гана лийын, 
тышечак ик шакше еҥ кугу .мурызым — кугу 'калыкын ку
гу эргыжым— дуэльыш ӱжын... Тиде .пӧртеш ынде музе
йын литературный отделжым ыштыме, экспонат-влакым 
шым залеш вераҥдыме.

Лермонтовын произведенийжым Совет Ушемысе чыла 
калык йылме дене ятыр миллион экземплярым савыкты
ме. Поэтын сылнын возымыжым калык йӧратен лудеш, 
садланак Лермонтовын книгаже .нигунамат магазинын 
ш ӧр л ык ы ш ты жӧ ок поч а ҥ, вигак кидыш логалеш. Музе
йын ик залыштыже кугу лоэтын возымыжым .марла ку
сарен савыктыме книгам мый, Марий кундем гыч толшо 
еҥ, кугу куан дене ончен шогышым.

Лермонтовын произведенийжылан художник-влак шу
ко сӱретым ыштеныт, шагал огыл музыкым композитор- 
влак возеныт. Теве А. Артамонов «Маскарад» оперым, 
Б. Мошков «Вела» да С. Цинцадзе «Демон» балетым во
зеныт, тыгак А. Хачатурянын, Д. Толстойын фрапмен- 
тышт-влакым .музей залыште ужаш лиеш.

А таве уло пырдыж кумдыкеш куге м ден возымо по
челамутым лудына:

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой...

Кӧп шӱдымыж почеш Александр Сергеевич Пушки
ным пытарыме? Кӧн кидше тыгай осал пашалан нӧлтал
тын? Нунын .ваштареш кугу шыде дене, уло шӱм-чон вур
гыжын, 1837 ийын 19 февральыште Лермонтов «Поэтын 
колымыжо» почеламутым воза. Тудо пален: Пушкинын 
илышыжым кӱрлшӧ еҥ ик Дантес гына огыл, молат ли
йыныт. Чапын, Эрыкын да Генийын палачше-влакым, 
притворный а рис так р а тий ььм титаклыше мут пӱтынь 
Россий мучко шергылтын.

Тидланак кугыжан шӱдымыж почеш поэтым ссыл
кыш — Кавказыш — Нижегородский драгунский полкыш, 
действующий отрядыш, колтат. Теле йӱштӧ корнеш тудо 
кылмен да чот черланен, ошкылынат кертын огыл. Став-
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рополььюо военный госпиталь гыч 1837 /ийын м айыш ц 
М. Ю. Лермонтовым эмлалташ П|яти1Гор1СКЫш кусаре 
йыт.

Ныл тылзе утла Пятигорекышто эмлалтмеке, М. Ю. 
Лер|мюҥт01в |Ниж его роде кий полкын шогымо верышкыже, 
В л адн кавказыш, каен. Тыштат тудо шочмо элже, руш 
литература нерген эреак шонен. Ты шонымыж денак 
поэт 1838 ий тӱҥалтыште Петербургыш пӧртылешат, 
«Отечественные записки» журнал дене пеҥгыде кылым 
ышта.

Музейыште «Современник» да «Отечественные запи
ски» журнал-влакым ужына: теве 1839 ийысе 3-шо номе
ран 1«Отечественные записки» жур на л ыште «Бела», 11-ше 
.номерыште «Фатима» повестьше-влак печатлалтыныт.

1838— 1840 ийлаште Лермонтов «Мцыри», «Демон» 
поэма-влакым, «Герой нашего времени» романым воза.

Роман посна книга дене 1840 ийын савыкталтын. Ти
де ийын,ак Лермонтовын первый почеламут книгаже лек
тын, тушко кавказын шӱлышыж дене шочшо, кучедал
машке ӱжшӧ «Мцыри» поэмыжат пурен. А «Демон» гын 
поэтын колымыж деч вара латвич ий эртымеке гына, Гер
маниеш савыкталтын. Музейыште В. Г. Белинскийын 
портретшат уло, вет кугу критик М. Ю. Лермонтовын пер
вый почеламут оборн1нк.шы1М, романжым '.моткоч кӱкшын 
аклен,поэтын шке шотан творчествыжым, руш литерату
рышто тудын вержым палемден, общество ончылно та
лантан лоэтын значенийжым почын ончыктен. М. Ю. 
Лермонтовын произведенийже-влак тунамсе илышын йӧр
дымӧ улмыж нерген палдареныт, эрык верч кучедалаш 
ӱжыныт. Но поэт путырак келге реакций жапыште па
шам ыштен.

М. Ю. Лермонтовын лӱмжӧ да чапше нӧлталтме дене 
пырля тудын тушманже-влак утыр аярештыныт. Нико
лай I, «Герой нашего времени» роман лекмек, поэтым 
уэш (ссылкыш, Тений некий пехотный полкыш, колтыкта.

Поручик Лермонтов военный действийыште чолгалы
кым, лӱддымылыкым ик гана отыл ончыктен, вуй мучаш
тыжак тудым шуко гана колымаш .ваҥен, а тудо уло 
шӱм-чонжо дене тиде жапыштат литература нерген шо
нен.

1841 нийын январьыште, кугун хлопот а/й ы м ек, от
пускым налеш да Петербургыш толеш. Вет тыште тудым
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йолташышт-влак, журнал редакций, театр вученыт. Тыш
те тудо военный служба гыч отставкыш лекташ да уло 
илышыжым пӱтынек литература пашалан пӧлеклаш шо
нен. Но арам.

Поэтым уэш Тенгинскнй пехотный полкыш пӧртыл
тат. Корнышто поэт .йӧратыме олашкыже, Пятигорск ыш, 
пурен лектеш. Военный .камешдантлан 'медицинский сви
детельствым ончыктымеке, 1841 ийын 13 (25) м ай ышт е 
тышак минеральный вӱд дене эмлалташ кодаш йодеш.

Кок тылзе жапыште эмлалтмыж годым поэт шкен
жын палымыже-влакым вашлиеш: Пушкинын шольы
жым— Лев Сергеевичым, ссылкыш колтымо декабрист- 
влакым, московский университетыш ончычсо профессор
жо И. Е. Дяцьковскийым да молымат. Жапын-жапын 
йолташышт-влак поэтын пачерышкыже але воктенысе 
пӧртыш — генерал Верзилинмыт деке— погынат улмаш.

Музейын ик залыштыже шарнымашым возымо экс
позиций уло. Тудын содержанийже тыгай: 1841 
ийын 13 (25) июльышто Верзилиным пӧртышкыжӧ кас
тене М. Ю. Лермонтов, Л. С. Пушкин, С. В. Трубецкой, 
Н. С. Мартынов да молат толыныт. Трубецкой рояльым 
шоктен, черкескым чийыше Мартынов, кыдалышкыже 
утыждене кугу кинжалым сакалтен, Вергилийын ӱдыр
жӧ дене кугешныл кутыркален шогылтын.

— Горец кугу кинжалже дене! — Мартынов нерген 
Лермонтовын мыскараже шоктен.

Мартынов, тидым колын, солык гай ошем каен, шыде 
тулын йӱлышӧ шинчаж дене Лермонтов деке лишемын 
да каласен:

— Дама улмо годым тыгай мыскарам ойлаш огыл 
манын, мыняр гана мый йодынам!—писын савырнен да 
ӧрдыжыш каен шогалын.

Адак уэш танцеватлаш тӱҥалыныт.
Но ‘.мӧҥгӧ кайымышт годым пӧртӧнчылно Мартынов 

шке ойлымыжым уэш Лермонтовлан ушештарен.
— Мо, тидлан ынде мыйым ала дуэльыш ӱжнет? — 

йодын Лермонтов.
— Да! — руалын Мартынов.
Дуэль Машук курык ӱмбалне 1841 ийын 15 (27) ма

йыште лийын. Лермонтов, лӱмынак южышко гына лӱем 
манын, ончылгочак шижтарен. Тыгак тудо ыштен. А Мар
тынов лучко йолтошкалтыш лишне кужу жап поэт ӱмбак
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кугу калибран пистолетшым виктен. Тунамак Машук ӱм
баке, шолып, шем пыл нушкын, кана ден мландым вол
генче ушен. Лӱйымӧ йӱк шергылтме дене .пырля поэтын 
капше курымешлан мланде ӱмбаке йӧрлын...

Айдемым чот йӧратыше, тудлан ӱшаныше, эрыкан да 
виян калык нерген шопышо, эрык верч кучедалаш ӱжшӧ, 
«содержаний шот дене Нушкаш деч умбакрак каен керт
шашлык поэтын»* музей пӧртшӧ .гыч чон (вургыжде ик
тат ок лек. А .марий поэт Г. И. Матюковский тыгай по
челамутым возен:

Кечат вола Башту шеҥгеке,
Йол-влакшым тодын кӱ коклаште,
Возеш кас ӱмыл Машук велке,
Мура сар шӱшпык чашкерлаште.
Вашкем, куржам мый тиде верыш.
Шӱмемлан шыгыр оҥыштем,
Мый пуйто лӱдыкшӧ дуэльым 
Шуктем-ыс лугычын ыштен...
Нӧлтале теве пистолетым 
Тарлалтше пийже кугыжан,
Российын вес кугу поэтым 
Шона лӱен пушташ тышан.
Да трук сола йӱк гай сургалте 
Пудештме йӱкшӧ... да поэт 
Вӱраҥше он дене шуҥгалте...

«Кугыжан Россия, код чеверын,—
Поэт пел йӱкын шып ойла,—
Ну вот, Кавказ рӱдет шеҥгелне 
Шинча-влакет деч мый шылам.
По уло чон ден ӱшанем’мый:
Толеш тыш весе пагытет.
Таулым йодын парус семын.
Муэш таулым калыкет!..»

Тиде почеламутыш меат шке йӱкнам ушена:
Да! Только тышке вес, у пагыт. 
Шукталте тыйын шонымет...

1974 ий.

ЯЛТЫШТЕ

Мыланем Ялтыште А. П. Чеховын музей-пӧртышты- 
жӧ лияш пиал логалын.

Сад лоҥгаште ош кӱ пӧрт. Антон Павлович тиде пӧр
тыштӧ 1899 ий гыч 1904 ий марте илен.

* В. Г. Белинскийын мутшо.
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Тунам тудо шодо чер дене черланен да Ялта ола тӱ
рыштӧ оксала 0,29 га участкым налын. «Участкыште чаш
мален налме тошто виноградник гына лийын, моло тӱр
лӧ ик пушеҥгат, шк вондерат да нимогай оралтат лийын 
огыл. Воктенак, чашма вес могырышто, татар-влакын 
шӱгарлашт улмаш»,— кугу писательын шӱжарже Мария 
Павловна возен. Антон Павлович чыла .произведений- 
влакшым да ончыкыжым возышашлыкым.ат ик издатель- 
лан ужала да тиде участкеш пӧртым ышта. Тошто вино- 
прадникым куклен, мландым тӧрлымеке, шкежак изи пу
шеҥге-влакым шында. Поснак тудо кипарисым да 
р оз а-вл а кым йӧратет, илымыж годым садыштыже шуко 
роза пелед шоген. Кок пачашан пӧртын окнаж гыч Шем 
теҥыз да Ялта олан сылне тӱсшӧ койын. Кызыт Антон 
Павловичын музей-иӧртшӧ йыр сылне сад кушкын шога
лын, тыште .пушеҥге-влакын лӱмышт гына кок шӱдӧ тӱр
лымат эрта.

Ялтыште илымыж годым ныл ият пеле жапыште 
А. П. Чехов «Три сестры», «Вишнёвый сад» пьесанвла- 
кым, «В овраге» 'повестьым, «Архиерей», «Дама с собач
кой», «На святках», «Невеста» ойлымаш-влакым возен. 
Тиде жапыштак туддеке эмлалташ толшо-влаклан эреак 
кӱлеш полышым пуэн, шодо чер дене йӧсланыше-влак
лан «Яузла.р» санаторийым организоватлен (кызыт тиде 
сан.аторийлан А. П. Чеховын лӱмжым пуымо), у школ
лам почмо годымат ятыр полшен. «Икана нылле меҥге 
ӧрдыж гыч, Мухалатки ял гыч, -писатель деке туныктышо 
толын. Школым кучаш окса ситыдымылан кӧра тиде шко
лым петырынешт улмаш. Антон Павлович тунам шкен
жын пытартыш ©ич шӱдӧ теҥге оксажым пуа, тыге школ 
умбакыжат пашам ышташ тӱҥалын»,— шке шарнымаш
тыже Мария Павловна Чехова возен.

Ялтышке Антон Павлович деке кӧ гына толын огыл! 
Писатель-влак А. М. Горький, А. И.-Куприн, И. А. Бу
нин, Д. Н. Мамин-Сибиряк, В. Г. Короленко, художник 
И. И. Левитан, мурызо Ф. И. Шаляпин, Москвасе Худо; 
жественный театрын чыла артистше-влак В. И. Немиро- 
вич-Данчен.ко да К. С. Станиславский дене пырля тыште 
лийыныт.

— «Чайка» ден «Дпдя Ваня» ^весыжым ончаш чер
ле улмыжлан кӧра Антон Павлович Москваш! к е каен кер
тын огыл, садлан Художественный театрын пӱтынь труп
пыжо Ялтышке тотын да оласе театрыште нине опек-
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таклывлакы.м кандаш гана ончыктен. Театрыште уло 
калык авторым сценыш лекташ йодын да шокшын 
саламлен,— умылтара экскурсовод.— Те, очыни, паледа, 
писательын ватыже—Ольга Леонардовна Книппер-Чехо- 
ва — Москвасе Художественный театрын артисткыже ли
йын. Чеховын чыла пьесыштыжат ӱдырамаш рольым пеш 
кугу усталык дене модын. Писатель Ольга Леонардов- 
нан (Кидешыже Баденюейлерыште (Германийыште) 1904 
ийын 2 июль ©ашеш йӱдым колен.

С ошет правительство 1921 ийыште Чеховын тиде пӧрт
шым музейыш савыраш пунчалым луктын. Музейым пи
сательын шӱжарже Мария Павловна Чехова кумло ий 
утла вуйлатен.

Айста ынде музейнпӧртышкӧ пурена. Теве столовый. 
Тыште Антон Павлович годсо ӱстел, пӱкен-влак шогат, 
ту ш т а к — ти а ни но.

Тиде 'пианиным Чехов шкежак Ялтыште налын. Ту
до нимогай музыкальный инструмент дене шактен огыл 
гынат, музыкым моткоч йӧратен. Тиде пианиным Рахма
нинов, Оп ён,ди арон да молат шоктеныт, ик гана веле 
огыл тыште Шаляпин мурен,— ойла экскурсовод умбакы
же да тунамак тумо дене ыштыме ӱстембалне лотом он
чыктыш.— Чеховын пӧртыштыжӧ карт дене нигунамат 
модын огытыл, а лото дене модаш Антон Павлович шке
жат йӧратен. Модмыж годым мыскарам ышташ, .пӱсӧ му
тым', сылне ойсавыртышым каласаш пещ уста улмаш.

Йыргешке вес ӱстембалне раковина кия, тудым Антон 
Павлович Сахалин остров гыч пӧртылмыж годым Тихий 
океан гыч конден. Чехов 1890 ийыште Сахалиныш миен 
коштын. Сибирьыш кӱртньӧ корно тунам лийын огыл, 
пыл тӱжем .меҥгым имне дене каяшыже логалын, садлан 
корнышто шуко йӱштӧ-шокшым, йӧсым чыташыже пер
нен. Тушто калык переписьым эртарен, каторгыш колты
мо еҥ-влак дене кутырен, нунын илыш условийыштым, 
тусо калыкын илыш-йӱлажым тунемын. Ӱмырешлан на
казатлыме ваштареш кучедалаш тӱҥалам манын, Чехов 
шке серышыштыже возен. Сахалиныш миен коштмыж 
деч вара «Остров Сахалин» книгам да «Гусе©», «В ссыл
ке», «Убийство» ойлымаш-влакым (Возен.

Теве тудын кабинетше. Тышан писатель курымеш 
мондалтдыме пьеса ден ойлымаш-влакым возен. Ӱстел 
ӱмбалне — чернила ате, кок подсвечник (сортажат у л о ,  
пытартыш гана тиде сорта-влакын тул волгыдешыже во-
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зек), медицинский трубка, молоток да плессиметр, сургуч 
печать (тушто «Врач А. П. Чехов» манын возымо), кор- 
реапоҥденцпннвлакым ‘висыме виса, хрустальный бокал 
(бокалыште кум ручка да ик карандаш), куд бандероль 
(1904 ийыште Баденвейлер курортышто эмлалтмыж ро
дым толым да кызыт мартеат почдымо кият, манын мы
ланна каласышт), конфет коробка (тушто кок мятный 
конфет уло. .«Антон Павлович пытартыш жапыште мят
ный конфет деч моло тӱрлӧ конфетым кочкын кертын 
огыл»,— мане экскурсовод. Короб,«ышто мятный конфет 
пытымек, тунамак тудым анаже вес тичмаш коробка де
не вашталта улмаш). Тиде кабинетыштак писательын 
книга шкафше, тӱрлӧ портрет, сӱрет, фото-влак улыт.

Чеховмытын тошто годсо ешыжын фотожат уло. Пи
сательын кочаже крепостной кресаньык улмаш. Вара, по
мещиклан оксам тӱлен, эрыкыш лектын.

— Ачаже, Павел Егорович, .музыкым йӧратен, устан 
мурен, скрипкам шоктен, сӱретлаш кертын, артист .койы
шыжат лийын,— фотошто ачаж дон аважым ончык
тышт,— аваже пеш поро, лыжга ӱдырамаш улмаш. Ан
тон Павлович йолташыж-влаклан тыге ойлен: «Мемнан 
талант — ачана деч, а чотна — авана деч». (Чынак, 'пи
сательын шӱжаржат — художник, изаж ден шольыжо 
литератор лийыныт).

Пырдыжыште кечыше портрет, кокла гыч Лав Нико
лаевич Толстойын рама коклаште кечыше 'портретше ви
гак шинчалан перна. Толстойым тудо чот йӧратен да пе
шак пагален. Толстоят Чеховым кӱкшын аклен. «Чехов— 
тиде прозышто Пушкин»,— манын тудо.

— Вес портретышт— Исаак Ильич Левитан. Уста 
.художник чӱчкыдынак Чеховмыт дене лиеден. А. П. Че
хов, Ялтыште илышыжла!, йӱдйымал велысе пӱртӱсым 
йӧратен да ужмыжо пешак шуын. Икана тидын нерген 
унала толшо Левитанла» каласен. Художник тунамак, 
.пел шагат жапыште, тылзе волгыдышто койшо шудо « а -  
ваннвлакым, чодыра воктен шарлен кийыше кумда олы
кым сӱретлен да шкежак камни воктен пижыктен шын
ден,— экскурсовод «мемнам «Шудо каван-влак» сӱрет 
дене палдарыш.

Кабинетыште Максим Горькийын портретшымат ужы
на. Горький ден Чехов .ик гана агыл вашлийыныт, ваш- 
ваш серышым колтыл шогеныт. Горький ик письмашты
же Чеховлан тыге возен: «Тендан кажне ойлымашда по-
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чеш молышт чылажат перо дене огыл, лачак пу комыля 
дене возымыла чучыт».

1900 ийыште Чеховым наука Академий почетный ака
демикла н сайлен. Кок ий гыч Горькият почетный акаде
мика а н сайлалтын, ио кугыжан шӱдымыж почеш тиде 
сайлымашым чынлан шотлаш отыл манын, наука Акаде
мий увертарен. Чехов ден Короленко, тидлан ваштареш 
лийын, .почетный академик лӱм деч отказатлалтыныт.

Тыште тыгак автографан ятыр фото-ила к уледат, ну
нын коклаште композитор П. И. Чайковскийын, пи
сатель-влак Д. В. Григорьевичын, А. Ф. Конин, режис
сер К. С. Станиславскийын, В. И. Немирович-Данченкон, 
артист В. И. Качаловын, Ф. И. Шаляпинын, Е. П. Пеш- 
ко'ван да молынат шке кидышт дене возымо пагален пӧ
леклыме 'фото-влакым кугу куан дене ончет. Тӱня ӱм
балне чыла вере шуко миллион экземпляр дене лукмо 
А. П. Чеховын книгаже-влакым, нунын коклаште мар
лаш кусарыме книга-влакымат тыште ужаш лиеш. Че
ховын кӱчыкын да сылнын возымо ойлымашыже-влакым 
изиге-кугуге чыланат йӧратен лудыт. Садланак отыл мо 
ий еда тиде музейыш шуко тӱжем дене еҥ толеш да ку
гу писательын мондаш лийдыме пашажым шӱм пырткен 
онча, шерге лӱмжым курымеш шӱмешыже наҥгая.

1970 ий.

АБХАЗИЙ МЛАНДЫШТЕ

Мый, .вуйым нӧлтен, курык вуйым ончем. Тушто сур 
пыл юж корным кычалшыла пӧрдеш. Тайыл почеш, пу
шеҥге парчаш эҥертылын, пыл ӱлыкӧ, курык лончо кок
лаш, вола да вола, по вӱд серым, пӱтынь теҥыз ӱмбалым 
авалтен ыш сеҥе, пуйто шаралтен колтымо урвалтыже 
нугыдо укшерлаш пиже, шупшкедыл ыҥат толашыш — 
уке, теҥыз серыш толын ыш шу, курык серысе пушеҥге 

т йӱаш пижын кодо. «Тыгеже кече ояра, таче экскурсий 
лиеш»,— шоналтышым.

Шукат ыш эрте, экскурсийыш каяш шонышо-влак па
лемдыме верыш .погынаш тӱҥальыч.

— Кушко каена?
— Мланде йымач йогышо эҥер дек.
— Эҥерже кугу мо? Вӱдшӧ йӱштӧ але леве? Кол ку

чаш лиеш?
1 3 9



— Миеда гын, чыла ужыда,— экскурсовод жап деч 
ончыч нимомат каласкалаш ыш тӱҥал.

— Автобус дене каена?
— Эҥер тораште огыл, ола мучаште. Крепостьыш шу

меш — .автобус дене, .а вара — йолын.
Южышт йӱштылаш аквалангым, лаетым нальыч. Ка

яш тарванышаш годым омсаште тӱкалтыме йӱк шоктыш,
— Пурыза,— маньым.
Пеҥгыде кап-кылан, иктаж кумло-кумло вич ияш еҥ 

пурен шогале. Оҥылашыжым шондаш гай нугыдо, .кӱре
налге пондаш леведын.

— Штанько,— мыланем кидым шуялтен, пурен шо
галше еҥ шкенжым палдарыш.— Виктор Никонович.

— Колынам тендан фамилийдам,— э.н сай йоча про
изведенийлан увертарыме республиканский конкурсым 
вигак шарналтышым. Тунам В. Штанько «Главное е 
жизни» пьесыжлан конкурсышто премийым налын ыле.— 
Те Волжск пыч улыда вет?

— Да, тушто мый врачлан пашам ыштенам, а кызыт 
Москва деч тораште огыл Пушкино олаште улам, шу
керте огыл главный врачлан шогалтеныт. Толынам сана
торийыш. Марий республика гыч ала иктаж палыме пи
сатель уло манын, лӱмынак Творчество пӧртыш пуры
шым.

— Пеш сай! Мемнам экскурсийыш -наҥгайынешт.
— Мый таче яра улам, экскур.сийышкыда ушнен кер

там,— Виктор Никонович ойым ыштыш.— Тушто пырля 
йӱштылына, колым эҥырена...

Автобус дене кудалме годым Штанько деч мотай у 
произведенийым возымыж нерген йодым.

— Кодшо ийын «Сдается чулан» 'пьесем савыкталт 
лекте. Кызыт Москвасе «Современник» театрыште «Урок 
игры на скрипке», Сатира театрыште «Пока не поздно» 
пьесем шындаш ямдылат. Тиддеч посна Волжск оласе ик 
заводын директоржо нерген «Всего тридцать дней» ра- 
диошьесым шукерте отыл 'передаватленыт. Колын огы
дал?

Кутырен ышна шукто — автобус Гагра оласе тошто 
крепость деке конденат шуктыш. Экскурсовод мемнам 
тышак шогалтыш.

— Крепостьым 'визымше курымыштак ыштыме, ма
ныт. Тидыи нерген оҥай легенда уло,— мемнам колыш
таш к у м ы л а ҥ д ы ш  э к с к у р с о в о д .— Плен у л м а ш  к у р ы к ы ш *
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то ик сонарзе. Илен ватыж дене пырля ятыр ий, а икшы
вышт иктат уке: азашт шочеш веле — первый йӱдымак 
шипка гыч ала-кушко йомеш. Тыге латкокымшо шочшым 
йомдарымек, сонарзе ужшо-колшо деке кая.

— Ынде мыланем мом ыштыман, кузе лийман? — йо
деш.

— Илаш 'вес вере каяшет логалеш. Тушто ватет азам 
ышта да .йочат илаш тӱҥалеш,— вашешта ужшо-колшо.

Саде сонарзе кугу пушышко мо кӱлешым опта, ваты
жым шында да теҥыз корно дене каяш лектеш. Кум ке
че толкын почеш кая, нылымше кечыжлан кӱкшӧ серыш 
толын лектеш. Ик айдемат уке. А кайык-'вусо — шотлен 
шуктыдымо! Пушеҥге ден вондерлаште могай гына сас
ка уке! Келшен тиде вер!

Ик идалык эрта. Ватыже таче-эрла азам ыштышаш. 
Лач тиде кечын палыдыме ӧрдыж еҥ толын лектын. Те
ҥызым ужын да серыш волен. Мо тыгай шикш пуш? 
Ужеш: тораште огыл оралте коеш. Суртоза ӧрдыж еҥым 
сайын вашлийын, молан тиде верыш толмыжымат ка
ласен, куан увержымат шылтен огыл: таче-эрла икшыве 
шочшаш. Чынак, йӱдым пелашыже эрге' азам ыштен. Эр
дене шепкаш ончалыт— ой юмыжат, адак шочшышт уке. 
Тыштат, туштат кычалыт— арам. А палыдыме еҥетын 
кышажат йӱкшен.

Ятыр жап эртен. Теҥыз воктенысе тиде пӧртыш уэш 
ӧрдыж еҥ толын лектеш. Шкетын огыл, коктын улыт.

— Пиде—тендан эргыда,—воктеныже шогышо тӧпка
та рвезым тудо ончыкта.— Ондаксе шочшыда семын ик
тат ынже шолышт манын, мый тудым шке декем наҥ
гаенам да куштенам, тыге тудым арален коденам.

— Пӧлек шотеш мо кӱлеш, тудым нал,— каласен со
нарзе, шкеже моткоч йывыртен.

— Мыланем нимат огеш кӱл,—вашештен толшо еҥ.— 
Мый тышеч каем гын! эргыда кодеш мо, йодса тудын 
деч.

— Мый шкет ом код, курымеш тый денет пырля ка* 
ем,— эрге вашештен..

Сонарзет ӧрдыж еҥымат тиде вереш коден да, шоч
шыштым тетла иктат шолыштын ынже керт .манын, кре
постьым ыштен...

— Ончалза,— кидшым шуялтыш экскурсовод,— йӱд
велне да-эрвелне—Кавказ курык. Аркадий Гайдар, ман
мыла, тыгай кӱкшӧ курык гоч .пырысат тӧрштен ©олаш
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лӱдеш: а кечывалвелне — Шем теҥыз, Гайдар 'манмылак, 
тугай кугу, кеч кум кече почела тушеч вӱдым ведра дене 
коштал кышке, садак от пытаре. Аб.хаз мландыш, Кав
каз курык ©ею могырыш, лачак теҥыз воктенысе аҥысыр 
капка гай тиде курык лончо гыч гына пураш лиеш. А пу
рымо верыштыже — ынде крепость... Теве тиде курык 
лончо нергенат легенда уло. Колыштын, ноен огыдал?

Легендым колышташ кӧ ок йӧрате!
Ме тошто ■крепостьын кӱ пырдыж воктекше пушеҥге 

ӱмылеш вераҥна.
— Абхазийыште пеш шукерте ожно Манма лӱман ге

рой илен. Тудын чапше шочмо кундем мучко шарлен, 
Мадина лӱман мотор ӱдыр .декат шуын.

Мадина деке шуко каче толын, но ӱдыр иктыланат 
кидшым пуэн огыл. А икана йылгыжше шем имне дене 
кудал толшо самырык еҥым ужын. Тудын ӱмбалныже — 
сар ӱзгар, кап-кылже — кипарис гай, ончалмыже— кече 
гай. Саде каче Манна улмаш, тудо гына мотор ӱдырын 
кумылжым савырен кертын.

Кум кече сӱан шуйнен. Нылымше кечын, уна-влак ка
йымек, Манча уверым налеш: шочмо мландыш тушман 
керылтын. Мончалан аб.хаз войскам вӱдаш шӱдат.

Оръеҥвате, марийжым ужатымеке, омым ужеш, пуй
то тудо ала-могай кӱкшака ӱмбалне кия, кидшым-йол
жым кандыра дене пидмат, нимом .ыштен ок керт, а оҥ
жым шем курныж чӱҥга да чӱҥга...

Эрдене Мадина шучко омыжым ава лийшыжлан ка
ласа. ' .

— Ит ойгыро,— манеш тудыжо.— Тиде омет осаллан 
огыл, сайлан кончен — чыла тушман пыта.

Тунамак пылышыжлан лӱшкымӧ да имне йол йӱк 
шокта. Тӱгӧ куржын лектеш, онча—Манман колышо кап
шым йолташыже-влак конденыт. Шым пуля, оҥжым шӱ
тен, тупышко вошт лектын...

Мадина марийжын вургемжым чия, сар ӱзгаржым на
леш да, шем имне ӱ мб ак ш с шинчын, теҥыз воктенысе .ку
рык лончыш — шочмо кундемын аҥысыр капкаж деке — 
тушман ваштареш кредалаш кудалеш. Тушто пеш шокшо 
сӧй каен: вуя ваш кок вий тӧр шоген. Абхаз-шлак имне де
не пеш талын кудал толшо еҥым (кенета ужыныт. Туды
жо вигак бойыш керылтын, уло-вийын руэн, молым шке 
почешыже кредалаш кумылаҥден, икте почеш весым йӧ
рыктен: руэн, руэн, руэн...
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Тушманын войскаже чакнымеке, имне ӱмбач патыр 
еҥ тӧрштен волен. Кунам вуйжо .гыч шлемым налын, чы
ланат ӧрыныт: шлем йымач патырын ваче умбакше кок 
ӱппунем кержалт возын...

— Курык коклаште, теҥыз серыште кажне вержат 
легендылан поян. Сита тачеш тиде кок легендат, ме вет 
эше мланде йымач йогышо эҥерым ончышаш улына,— 
экскурсовод мемнам умбаке каяш тарватыш.

Корно ӱмбалнына «Украина» санаторий (перныш.
— Гагра олаште кумло наре санаторий ден каныме 

пӧрт уло,— колыштына умбакыже.— Тыште лум ок воч, 
телым кокла шот дене температура шым градус шокшо, 
.кеҥежым теҥыз вӱд 24 градус марте ыра. Гагра — Кав
казын Шем теҥыз воктенысе эн шокшо верже. Ончыкыжо 
ола Пицунда мыс марте шарла, тыге ятыр у санаторий, 
каныме пӧрт, пансионат ышталтыт. Теве ынде тиде ки
парисым ончалза. Вуйыштыжо мом ужыда?

Кипарис .парчаште маска шинчылтеш. Умшам карен, 
шинчаже йӱла веле...

— Тидым «Украина» санаторийыште каныше ик ху
дожник ыштен. Кум кече кипарис вуйышто шинчылтын, 
пушеҥгын парчажым кӱлеш семын пӱчкеден, тӧрла
тылын.

— Пушеҥге кошка гын, штрафым пуат,— санаторий 
директор ондак тидым ышташ келшен огыл.

— Йӧра,— манын художник.— Кошка гын, мый тӱ
лем. А ок кошко гын?

— Тунам ме тыланда паша акым тӱлена.
Пӧрдымӧ шӱдыр гай вияш кипарисын кӱмшӧ парчаш

кыже тыге ужар маскам художник «кӱзыктен шынден».
Ошкылына умбаке.
Ончылнына, курык йымалне, эҥер койылалтыш. Изи 

гына эҥер, йол .копат огеш йом.
— Теве толын шуна,— шыргыжале экскурсовод.
— А .мланде йымач йогышо эҥерже кушто? — акна- ' 

л а игӹ м кучен шогалше еҥ йодо.
— Теве тиде. Ужыда, курык йымач йоген лектеш.
— Тыгай изи эҥер деке йолын толашыжат ок кӱл 

ыле,— кугун шӱлалтыш кӱжгӧ еҥ.
— Йолташ, йолын коштмо тазалыклан пеш пайда

ле,— воктенем шогышо Штанько 'врач семын пелештыш.
— Да, оҥай!—шке шонымем йӱкынак каласышым.
— Мо оҥайже? — шоктыш саде пӧръеҥ.
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— Легенда! — мыйын олмеш адак Виктор Ни кон ори
нан вашештыш.

Шижам, экскурсий Штаныколанат келшет.
А йӱштылмӧ шотышто—'воктенак Шем теҥыз...

1973 ий.

МАЛ ЕЕВ КЫНЛЕ

Москва деч иктаж шӱдӧ меҥге ӧрдыжтӧ, Малеевка 
поселкышто, Писатель-влакын творчество пӧртышт вер
ланен. Эрдене тыште шӱдӧ семан, шӱдӧ лукан «айык му
ро йӱкеш помыжалтат, кастенат тыгаяк кайык муро йӱ
кеш малаш ©азат. Кайык веле огыл, тыште пуйто кажне 
пушеҥге, кажне пеледыш — пӱтынь мотор 'вер-шӧр мура, 
кумылетым порсын ярым дене вӱдылеш.

Шуко колоннан пӧрт окнала гыч теве тыште, теве 
тушто машинка дене печатлыме йӱк шиште шолткымыла 
эр гыч кас марте шокта.

Возышыжо воза, а каныше еҥже ик жаплан пӱя се
рыш кол кучаш але луш дене кашташ лектеш, чодыраш
те поҥгым але саскам пота; шоҥгыракше теҥгылыш 
эҥертен, сад ӱмыл ыштак каналта, тунамат, очыни, мо 
возышашыжым радамла, планым ышта. Писательын 
шинчалан койдымо пашажат уло: шонкален шинча, шон
кален коштеш, малаш вочмыж годымат шонкален кия, 
мо возышашыжым южгунам омыж денат ужеш.

Мыят чодыраш кайышым. Чодыра ӱмылыштӧ кошт
мем годым икмарда кап-кылан, ош тувырым да ош брю
кым чийыше иктаж витле 'вич ияшрак еҥым вашлийым. 
Кидыштыже, целлофановый изи мешакыште, тыгыде ку- 
резе-влак.

Палыме лийна.
— Бауков Иван Петрович, Москвасе поэт. А тый ку

шеч?
— Марий республика гыч.
— О, Йошкар-Ола гыч! Пеш сай!—куанен шыргы

жале Иван Петрович.— Мый тушто Николай Казаковым, 
Макс Майным, Семен Вишневскийым, Василин Столяро
вым, Анатолий Бикым палем. Кузе илат? Могай произве
денийым возат?

— Кузе нуным паледа?
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— .Мый Кугу Отечественный сар деч вара, 1947 ий
ыште, тендан республикыш миенам ыле. ВЛКСМ ЦК 
колтен. Самырык автор-влак дене семинарым эртаре
нам,— Йошкар-Олаште лиймыж нерген .каласкалаш тӱ
ҥале.— Тунам марий поэт-влакын возымыштым шагал 
да удан кусарат ыле. Тидын нерген .газетышкат возенам.

— Кызыт,— манам,— Йошкар-Олаштат, Москваштат, 
уло эл мучко марий поэт ден писатель-влакын кусарен 
лукмо книгаштым ужаш лиеш.

— Кусарыше кокла гыч Сергей Поделков шуко па
шам ыштен, тудын кусарыме марий муро-влак пеш оҥай 
улыт. Мыланем тендан калык мурыда моткоч келша: 
тушто сай таҥастарымаш-влак улыт. А кузе Колумбда 
тырша?

— Те тудымат паледа?
— Сайын палем. Тудо марий поэзийын пеледышы

же,— кӱкшын аклыш Валентин Христофоровичым Моск
васе поэт.

Кутырен, чодырам лекмеке, аллей дене ошкылына. 
Корно кок могырышто, пӧршаҥше пушеҥгыла, ошын ко
йын, жасмин пелед шогалын.

— Пеледыш ден пеледышат иктӧр огыл, тӱрлӧ улыт,— 
Науко® тӱҥалме мутшым шуя.— Теве жасмин ак олмапу 
пеледыш гай коеш, но тудын ош тӱсшӧ чинче лум гай 
шинчам йымыктара, вошт койшо ояр кава гай пеледыш 
покшелныже шӧртньӧ тӱсан кече шыргыжеш.

Палыме 'шуо: мо нерген кызыт Бауков шкеже воза?
— Миенам Михайловский селашке, Пушкинын пайре

мышкыже. Шӱмеш пижын чыла ужыт коштмем. Возем 
кызыт тидын нерген циклым. Вес ийын мыйын кугу сбор
нике м том дене лекшаш, тудын денат шинчылташ лога
лын. Шукерте огыл одного м ни кем лектын ыле, «Люблю 
тебя, Анна!» маналтеш. Лудын улыда?

— Уке,—чоным кочде вашештышым.—А вот «Юность 
моего друга» книгадам лудынам. Келшен.

— Шке илыш корнем нерген возенам.
Шична жасмин воктенысе теҥгылыш. Ваштарешна Се

рафимович лӱмеш Творчество пӧртын кок тӱҥ корпусшо 
волгалтеш.

— Война деч ончыч -тыште лу пӧлеман пу пӧрт гына 
ыле. Фашист-® л ак тудымат йӱлатеныт, нунак ятыр пӱн
чым, кедрым руэн пытареныт. 1952—1955 ийлаште угыч 
кок корпусым да лу коттеджым нӧлтымӧ. Кызыт тыште
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тылзе еда шӱдӧ утла писатель да моло уна канат, ятыр у 
произведенийым тыште, тиде чодыра коклаште, шочык
тат,— каласкала Внуков.— 1927 ийыште Иван Спиридо
нович Рахиллон, Алексей Силыч Н ови ко в-Пр иб ой ы н, 
Петр Иванович Замойскийын да молынат инициативышт 
дене тышан Творчество пӧртым почмо, тидын нерген ну
нын возымышт .библиотекыштат уло. Шке жапыштыже 
мый нуным чылаштым сайын паленам, а Петр Иванович 
дене пошкудо семын иленна. Тыгай уста писатель тынар 
простой лиеш манын шоналтенат омыл. Ешыштыже пеш 
кугу трагедий лие, тидыжат ӱмыржым кӱчыкемдаш пол
шыш.

З а мой ский ы н эртыже да ©атыж дене лийше трагеди
йым каласкалымыж годым мемнан воктеке теҥгылыш 
эше коктын толын шинчыч да мутланымашке ушнышт. 
Иктыже — Калмык республикын «алык поэтше Констан
тин Эрендженюв, весыже—руш драматург Иван Куприя
нов.

— Тендан Мат кжоюоки йд а м палем,— манят, Эренд- 
женов кугу саламым Геннадий Ивановичлан каласаш 
шӱдыш.— Пырля Высший литературный курсышто ту
немынна.

Иван Петрович Науко® дене пырляк библиотекыш ка
йышна. Тушто йошкар коман кок (Книгам кидышкем на
льым. Тыште Рахилло ден Замойскийын шке кидышт де
не серыме .заметкым — Серафимович лӱмеш Творчество 
пӧртын историйжым лудын лектым.

А. Толстой, А. Серафимович, С. Сергеев-Ценс-кий, 
А. Гайдар, М. Светлов, М. Пришвин да мюлю уста пи
сатель -икмыняр 'произведенийым тышан возеныт. Марий 
писатель кокла гыч тыште А. Асылбаев, А. Бик, С. Виш
невский, А. Волков, И. Осмин, Мичурин-Азмекей да мо
лат лийыныт. Марий АССР искусствын заслуженный 
деятельже Н. М. Арбан у комедийым тышан возымыж 
нерген тиде йошкар коман 'книгаш серен коден.

Ятыр писатель Малеевкеш возымо произведенийжым 
тысе библиотекылан автограф" дене пӧлеклен: Л. Оша
нин, А. Рекемчук, А. Аграновский, Мирзо Турсун-заде, 
Р. Гамзатов, Я. Смеляков, Е. Пермяк, С. Наринья1н.и, 
Г. Рьнклин да молат. Шкафыште автографа н книга кок
лаште марий писатель С. Николаевын Йошкар-Олаште 
лукмо «Большая волна» пьесыжат уло.

«Малеевке — поэтическому уголку, с чувством лри-
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знательностн — И. Волобуева». «Библиотеке Дома твор
чества Малеевки от автора, который навсегда останется 
завороженный этим чудным краем земли. Е. Рязанова»— 
теве тыгай мотор мут дене возымо тӱжем утла тӱрлӧ 

\ книга тыште шкафлаште шогат.
Кастене Творчество пӧртын клубыштыжо кином он

чыктат, арняште лач ик кечын — шочмын гына кино ок 
лий, тунам .писатель-влак литературный касыш пӧтынат. 
Ты гана писатель Сергей Преман мыланна Лермонтов 
нӧрген .тымды м атыж нерген каласкалыш, шкенжын ик
мыняр почеламутшым лудо.

'Эрлашыжым Иван Петрович Бауковым мӧҥгыжӧ, Мо
сквашке, ужаташ лектым.

— Чыла марий писательлан шӱм гыч лекше шокшо 
саламым каласыза, уло кумылын пашам ыштышт, шуко 
сай произведений дене мемнан совет литературым пойда
рышт,— кидым кучен, ужатыме годым каласыш поэт Ба- 
уков.— Йӧн лиеш гын, Йошкар-Олашке мияш шонем.

Творчество пӧртыштӧ лийме жапыште мыняр у ваш
лиймаш лийын, мыйяр у шонымаш лектын!

Малеевкеш мыйынат у произведением шочо. Тиде— 
«Шоно эрденат, шоно кастенат» повесть.

1972 ий.

ЭЛНЕТЫШТЕ

Пошкудо Татар республикыште Элнет лӱман кугу ял 
уло. Тудо вич уреман. Эше 1936 ийыштак марий поэт 
Осмин Йыван ты ял нерген возен:

- Элнет ял — кугу лоп тӱр воктен, сай аркаште 
Сад йымачын коеш умбак раш.
Элнет йыр йырсе вӱд йогалеш кӱ луклаште.
Сургалтеш сер чоҥгаште ӱй вакш.

Шаҥгак толыныт школ гыч, тунем, йоча-шамыч.
Ынде тушто уке ик еҥат.
Чыла деч почеш кодын, лектале омса гыч 
Школ директор — поэтна Микай...

Ял покшелне Элнет вӱд шыргыктен йога. Кугу огыл. 
Тысе марий-влак ойлат: лӱмжым Марий кундемысе эҥер 
деч налме. Кугезына-влак, тынеш пуртымо деч шылын, 
Элнет вел гыч толыныт, маныт.
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Тышан 1885 ийын 22 сентябрьыште марий калыкын 
пагалыме поэтше Г. Микай шочын.

Г. Микай (Михаил Степанович Герасимов)—басньым 
возышо первый марий поэт. Тудын басньыж ден поче
ламутшо-влак 1920 ийыште «Сескем-влак», 1948 ийыште 
«Почеламут. Басня-шамыч» книгалаште печатлалтыныт. 
«Шыҥа», «Маска иге», «Пормо» басньыже-® л акым «Шоч
мо-йылме» ден «Марий литература» учеб ни к л аш пурты
мо, нуно хрестоматийный лийын кодыныт.

Г. Микайын творческий пашажым крит шк-литературо
вед С. Эман келгын шымленда кӱкшын аклен.

Мый марий поэтын эше ик суапле пашажым ончык
таш шонем: тудо кугу туныктышо лийын, кугыжан жа
пыштак шочмо калыкым туныкташ тӱҥалын да нылле ий 
утла эре школышто пашам ыштен.

Михаил Степанович Герасимов 15 ияш улмыж годы
мак, 1900 ийыште, шочмо ялысе школышто туныкташ тӱ
ҥалын. Шкенжынат шинчымашыже эше шагалрак ли
йын, вет улыжат ныл классым гына пытарен, садлан вес 
иешыжым Елабуга оласе второклассный учительский 
школыш кая да кок ий гыч тунем лектеш. Адак Элнет 
школышкак толеш. Ик-кок ий жапыште шке вуя туне
мын, Озаҥысе учительский семинарийыште экстерн дене 
экзаменым куча.

* 1905 ийыште революционный листовка-влакым калык
коклаште шаркалымыжлан Элнет поп волостьыш вуйым 
шиеш. Михаил Степановичлан, шочмо ялжым коден, вес 
школыш каяш верештеш. Ятыр ий Марий-Возжай шко
лышто (Кызыт Удмуртийыш пура) пашам ышта.

Империалистический сар жапыште тудо фронтышто 
лиеш. 1918 ийыште мӧҥгыжӧ пӧртылеш. Элнет школыш
то 1944 ий марте кӱрылтде пашам ышта, ликбез жапыш
те кугыеҥ-влакымат туныкта. Нунын коклаште культур
но-просветительный пашам виктара, дра!мкрулажым по
чеш, концерт ден опектакль-влакым ямдыла, модын 
ончыкташ шкежат изирак пьеса-влакым воза, концерт
лаште почеламут ден басньыже-влакым лудеш.

Михаил Степанович шке илышыжым, .пӱтынь вийжым 
шочмо калыкым туныктымо, культурыжым нӧлталме па
шалан пӧлеклен.

Уроклан тудо кажне кечыш сайып ямдылалтын, на
глядный пособий вем поген, шке ыштылын да пашаштыже 
кумдан кучылтын, угыч лекше методический литерату-
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рым эреак шымлен шоген, тӱрлӧ у йӧнлан кумылан ли
йын. Йоча ӱмбак ик ганат кычкырлен огыл, садлан ик
шыве-влак шке йӧратыме туныктышыштым чот жапле
ныт, ушан мутшым, 'изи-кугу .заданийжым уло кумыл 
дене шуктеныт. Шкежат йоча-влакым тунемаш да пашам 
ышташ таратен моштен, шочмо мландым, шемер калы
кым, илышым йӧраташ туныктен.

Михаил Степанович йоча-влаклан марий йылме да 
литература дене келге шинчымашым пуэн, тыгак тудо 
руш йылме ден литература деке шӱмаҥден. Пушкин, Лер
монтов, Толстой да моло кугу писатель нерген каласка
лымыжым иктӹ ы® е-.влак чон шулен колыштыныт. Тудын 
тунемшыже-влак чыла тидым кызытат шорын шарнат.

«Ме, йоча-влак, Михаил Степановичым пош йӧратен
на,—каласкала орденан ту н ык тыш о-.пенсионер И. Ф. Фи
липп он.— Тудо руш да марий йылмым пеш устан тунык
тен. Мыйым Красноуфимск оласе Урал марий пед
техникумыш тудак колтыш. 1937 ' ийыште Элнетыште 
кандашымше класс почылто. Михаил Степанович мы
йым, педтехникумым тунем лекмеке, историйым тунык
таш шогалтыш».

Палемдаш кӱлеш, 1937 ийыште Элнет школлан у зда
нийым чоҥеныт. Прораблан Стопан Григорьевич Иванов 
ыштен. Кызыт тудо 78 ияш. Элнет ялыштак ила, моткоч 
кутырызо, чал пондашан коча.

«Михаил Степанович директор ыле,— шарналта С.Г. 
Иванов.— Школым тудын вуйлатымыж лочеш чоҥышна. 
Шкежат, таварым кидыш кучен, ышташ полшыш. Ончен 
шогаш да кычкыркалаш койышыжак лийын огыл, пеш 
пашаче ыле».

Кызыт Элнет школын директоржылан Н. С. Тошко® 
шога, тудат Михаил Степановичын ученикше. Икмыняр 
ий пырля пашам ыштеныт. «Тудо мемнан деч кугурак, 
ушанрак да ошманрак лийын (гынат, нигунамат шкен
жым кӱшкӧ шынден огыл,— ойла Николай Семенович.— 
Кугурак семын шӱден каласымыжым а т колын огынал., 
«Тидым ыште» але «Тудым ыште» манын ойлен огыл, а 
шыман гына тый декет толеш да «Ала тидым ыштен кер
тат ыле?» манын, кумылетымак налын моштен. Тудын он
чылно ик ганат шыдын ойлымым, кычкырлымым але ту
манлымым ме колын онал. Авторитетше пеш кугу ыле. 
Школыштат, ялыштат пеш чот пагалыме еҥлан шотлал
тын».
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Михаил Степанович урокыш пк гынат план деч посна 
толын огыл, тудын конспектше да плаиже-влакым кызы
тат Элнет школышто пеш шерге пого семын аралат.

Михаил Степанович национальный кадрым кушты
шаш верч чот тыршен. Тунам ялысе ликбезыште да 
школлаште пашам ышташ туныктышо-влак ситен огы
тыл, верысе калык гыч ямдылкалаш логалын. Михаил 
Степанович шке школыштыжо рвезе-влаклан сай шин
чымашым пуэн да нуным умбакыжат тунемаш кумылаҥ
ден шоген, тӱрлӧ учебный з ав ед е нт й ыш пуртышаш верч 
вуйлатыше-влак дене шуко гана шкежак мутланен, керт
мыж семын полшен, илыш корныш луктын, а ийгот шот 
дене кугурак рвезе-влаклан совпартшколыш каяш тем
лен.

Тудын тыршымыж денак 1938 ийыште Елабуга пед
училище пелен марий туныктышо-влакым ямдылыме 
курс почылтеш. Тыште тудо марий йылме да литература, 
нуным туныктымо методика дене лекцийым лудеш, шке 
вуйлатыме Элнет школыш,юыжо щедатогический практи
кым эртараш курсант-влакым коштыкта.

Шке кундемыштыже национальный кадрым ямдылаш 
Михаил Степанович шуко вийым пыштен. Тудын тунем
шыже-влак ятырын специальный кыдалаш да высший 
образованийым налыныт. Нунын кокла гыч В. Е. Бель
ский ВКП (б) ЦК пелен Марий секцийын ответственный 
пашаеҥже лийын. А. Ш. Шалеев Марий педагогический 
институтышто туныктен. Теве Элнет школышто туныкты
шо-влак кокла гыч шукышт Михаил Степановичын уче
никше улыт, шке йӧратыме туныктышыштым пашажым 
умбакыже шуен шогат. Эргыжат, Олег Михайлович Ге
расимов, ачажын корныж дене кая — Палантай лӱмеш 
музыкальный училищыште туныктышылан пашам ышта. 
р К у г у  Отечественный сар тӱҥалме жапыште Михаил 
Степановичлан 56 ий темын. Тудат, оружийым кидыш 
кучен, шочмо элым аралаш каяш шонен. Но ийгот шот 
дене налын огытыл. Школышто тунемше-влак тиде неле 
жапыште шочмо эллан, колхозыштлан кертмышт семын 
полшеныт, урок лен вара шуршым каваныш чумыреныт, 
пареҥгым луктыныт да (.моло пашамат ышташ полшеныт. 
Тунемше-влак дене пырля эреак школын директоржо 
Михаил Степанович лийын. А каваным пый тудо шке 
тошкен, иктат тудын гай чаткатан оптен моштет огыл. 
Кужу жап колхозышто ревком нести ым (вуйлатен.
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А кугу эргыже, Максим, командирлан тунем лектын, 
фронтышто артиллерий взвод дене командоватлен. Фа
шист кашак ©аштарет лӱдде кредалмыж л ан тудо Йош
кар Звезда орден дене наградитлалтын. Но ик тале бо
йышто Максим Михайлович Герасимов ӱмырешлан йӧ
ралтын. Тиде ойго увер ачан начар тазалыкшым эшеат 
лунчырта. 1944 ийын 7 апрельыште Г. Микайын ӱмыржӧ 
лугыч лиеш.

Латик ий гыч, 1955 ийын кеҥежым, первый марий по
эт-б аен опис ед л ан Элнет школыш кудывечешыже памят
никым почмо. Тушто, Михаил Степановичын портретше 
йымалне, «Пеледыш» почеламутшо «гыч ик строфам во
зен шындыме:

Эрыкан почмо корнешем 
Саска тушым мый -ӱдем,
Илен-толын, жап шуэш —
Ал саскаже пеледеш.

Микай кок тӱрлӧ саска тушым ӱден, кок тӱрлӧ тушы
жат иланен да пеледын: тудо марий калыкын ик*эн пер
вый поэтше да уста туныктышыжо лийын, садлан мем
нан шӱмыштына курымеш ила.

1974 ий.

ТАКМАК ГЫЧ ТӰҤАЛЫН

1973 ий, декабрь тылзе. Медведево районысо Шойбу
лак кыдалаш школышто тунемше-влак клубыш погыне
ныт. Нунылан кӱкшака кап-кылан, лыжга йӱкан Моск
васе уна—кумдан палыме поэт Георгий Афанасьевич 
Ладонщишв шкенжын возымо почеламутшым лудеш:

ГАРМОНИСТ

Ял урем ден шкет вуя 
«Кок йолан гармонь» кая...
Шупшылеш кок веке 
Гармонист ший мехшым, 
йоҥгалтеш торашке семже,—
Йӱкшӧ сылне, весела.
Кеч ок кой гармончо еҥже —
Вик кынеле пел села.
А колхозный плотник-влакын 
Нӧлталте^ рӱжге пашашт.
Тунамак кушташ тӱҥале 
Вырге тыгыде шанчаш.
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Мӱкшым ончышо Ладемыр 
Кушталта вет каче семын... *
Кок коя кугу кӱрка 
Тавалтат — пурак тӱрга.
Йолым налын,
Тайнышталын,
Пӧрт гыч лекте шун коҥга.
Лоҥылдалыт,
Кушталталыт 
Телефонный меҥге-влак.
Опталталын,
Йыр кудалын,
Шем Шемеч куштен модеш.
Заклан огыл ял шеҥгелне 
йӱкым рӱж пӱнчер луктеш.
Пуйто кушкын 
Пӧрт пеш кӱшкӧ.
Йыр шогалын, сад пӧрдеш.
Тале имньын 
Нӧлтын почшо —
Кушталташ сӧснам ӱжеш.
Лудо тошкыштеш лавыраште,
Чытыра окна янда...
Ок чытал тыгодым кажне,
Сай шокта вет Метрина!

— Тиде почеламутым илыш .гыч налын возенам,— 
умылтара тудо йоча-влаклан. — Ик ялыште урем дене 
кайымем годым, ончем, ваштарешем гармонь толеш. 
Шкеак ошкылеш. Йолжат уло, .вуйжо гына уке. Гармонь 
кудыр цехше дене, эй, куштымо мурым нӱжеш вет, ве
рыштет шоген от керт! Йол таганетым шижде модыктен 
налат. Толын шуо ончыкем, ончем — изи ньога шоктен 
толеш улмаш, уло оҥжым кудыр мек леведын, рвезын 
вуйжат гармонь шойыч ок кой. Тунамак тиде почеламут 
шочо.

— Эше лудса, эше! — йодыт я шӱлышым тоен, я вош
тыл колтен, колышт шинчыше-влак.

— Могайым?— тыгыде шар гай пӱйжӧ вошт шыргы
жалын, пагалыме поэт вес почеламутым наизусть лудаш 
тӱҥале:

Нигушко ом кай тышеч —
Тиде сылне вер воктеч:
Тыште эҥыж пеледеш,
Кайык муро шергылтеш...

— Эше, эше! — йыгылат йоча-влак.
Поэт ок сӧрвалыкте. Йӧрата тудо почеламутым да 

басньым лудаш. Йӧратат йоча-влак тудын лудмыжым



колышташ. Георгий Афанасьевич икте почеш весым — 
чылажымат наизусть лудеш. Пел шагат наре йол ӱм
балне шога гынат, ыш шич.

— Ынде те мыланем йодыш-влакым пуэдыза,— пы
тартышлан мане тудо.

— Магай ым?
— Могайым моштеда, тугайым. Чыла нергенат йо- * 

дын кертыда.
— Георгий Афанасьевич, те кунам почеламутым во

заш тӱҥалында? — чолга рвезе йодо. Ӧрат: парня кутыш 
веле, поэтын лӱмжымат пала.

Весат кидым нӧлтале:
— А .кузе 'возаш тӱҥалында?
Поэт уэш шыргыжале, пале, тидым туддеч чӱчкыды

нак йодыт.
— Почеламутым возаш тӱҥалынам изи улмем го

дымак; школышто тунемаш тӱҥалме деч ончычак. Шым 
ияш улмем годым кидышкем гармонь логалын. Мемнан 
ялыште иктат шоктен моштен огыл. Теле кужу, чияш ни
могай шокшо вургемат лийын огыл, портышкем уке. Мый 
коҥгамбалне гармонь мехым шупшышт шинченам. Гар
монь шоктымо почеш, шке гыч шонен, такмак-влакым 
муренам. Оҥай мурым калык тунамак руалта, тыгак ли
йын мыйын такмак-влакем денат, вет нуным мый илыш 
гыч, (пошкудо-влакемын койыш-шоктышыштым, пашаш
тым ужын, шонен луктынам. Авалтеныт такмакемым 
ӱдъгр-рвезе-илакат, кастене иктаж пӧртыштӧ чумырген 
шинчымышт годым муреныт. Южо мурыжо кызытат 
ушешем шыҥдаралт кодын:

Йолташемже його огыл, 
йӱд-кечат пашам ышта —
Коршта гын пурла могыр,
Шола велыш савырна.

Вараракше лӱмынак иктаж-могай каслан але пайрем 
вашеш такмакым шонен лукташ мыйым «тарленыт», так- 
макем-влаклан изи «гонорарым тӱленыт»: кампеткым, 
мӱгиндым, калачым пуэденыт. Нине такмак-в л акак мы- < 
ланем почеламут возаш корным почыныт...

Георгий Афанасьевич 1916 ийыште Смоленский об
ластьысе Каменка ялеш шочым. Ача-аваже пеш йорлын 
иленыт. Ешыште латкумшо йоча шочын. Тудым Гоша ма
нын лӱмденыт. Пилалан изинекак кӱтӱчӧ лияш да тӱрлӧ 
ял озанлык пашам ышташыже логалын. Латкуд ияш
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лиймеке, Москваш толеш да телефонный станцийыш 
монтёрлан пура. Коло вич ий тыште ыштен, монтер гыч 
инженер марте кушкын.

Кугу Отечественный сар жапыште Ленинградский 
фронтышто связист лийын, «Коткол» эстон партизан от
рядыште тушман ваштареш виян кредалын, Отечествен
ный войнан II степень орден да ятыр -медаль дене награ
дитлалтын.

Сар деч вара, 1951 .ийыште, тудын «Маленькие масте
ра» лӱман первый книгаже лектын. Весела да пашам 
йӧратыше йоча-влак нерген куштылгын лудалтше, мон
далтдыме, яндарын йоҥгалтше оҥай почел а мут-влак чы
лаштлан келшен. Тиддеч вара «Кто быстрей?», «Зимние 
картинки», «Точильщик», «Цирк», «Своими руками», 
«Боровик», «В мастерской бобренка», «Три подружки», 
«Лето в разгаре», «Как барин кузнецу .позади ловал», 
«Про знакомые дела», «Веселый самовар», «Кто коти 
подвел?», «Заиграла балалайка», «Упрямый бычок», «Зи
мушка зима», «Стихи и сказки», «Самокат», «Про знако
мые дела», «Опор на скворечне» да молат — чылаже вит
ле утла кингам савыктен луктын. Йоча кузе ойла, тугак 
тудо возаш тырша, лачак утларак гына келыштарен мош
та. Зи кугу юзо — тиде илыш. Чодыра, пасу, олык да 
вӱд воктене илаш, пӱртӱс лоҥгаште лияш да пашам ыш
таш— теве кушто юзо илыш! «Нылле ийым утла олаште 
илем гынат, шкемым ялысылан шотлем»,— манеш поэт, 
йоча годсо илышыже тудын шӱмешыже мондалтдымын 
шыҥен.

Тудытгвозымыжым марий йылмышкат кусарыме. «Ле
ве юж» маналтеш тудын марла йоҥгалтше почеламут 
книгаже, тудым А. Юзыкайн устан марлаҥден.

Поэт йоча-влакым моткоч йӧрата. Тиде гана Марий 
кундемыш толмыж .годым тудо ялысе школыштат йоча- 
влак дене вашлийын, музыкально-художественный ин
тернат-школыш миен, республиканский йоча библиоте
кыште, оласе школышто тунемше-влак денат мутланен, 
пашам, шочмо элым йӧратыме нерген, йоча-влакын тӱр
лӧ койыш-шоктышыштым шочын пуышо шуко-шуко по
челамутым нунылан уло кумылын лудын-

Жизнь моя
нс полною была 

пока я не был
в Йошкар-Ола,—
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тыге возен Марий республикын столицыш толмыж нер
ген йоча-влакын йӧратыме поэтышт Г. Ладонщиков.

«Шергакан йолташ-влак, тендан ой-каҥашда мылан
на пеш келшен, тендан дене келшаш ме эре кумылан 
улына»,— Г. А. Ладонщиков дене пырля Москва гыч тол
шо писатель Т. В. Лихоталь ден «Детская литература» 
издательствын 'редакторжо Г. И. Московская Марий кун
демыште улшо йоча-влаклан тыгай поро шомакым во
зен коденыт.

1973 ий.

ГАЙДАРЫН ЙОЛТАШЫЖЕ
1974 ш й, июнь тылзе. Йошкар-Оласе пионер-влак рес

публиканский йоча библиотекыште Москва гыч толшо 
эше ик кугун палыме писатель Николай Владимирович 
Богданов дене вашлийыныт. Йоча-влаклан тудо «Пар
тия свободных ребят», «След человека», «Три беглеца», 
«Пропавший лагерь», «Один из первых», «На окраине», 
«Когда я был вожатым» повесть-влакым, «О смелых и 
умелых», «О славных ребятах», «Улыбка Ильича», «Гай
дар у го'ры Магнитной», «Боевые друзья», «А кто его 
просил?» ойлымаш сборникым да моло книгамат ©озен.

Вашлиймаште Николай Владимирович шке илыш 
корныжо да творчествыж дене палдарыш. Кызыт тудлан 
кудло кандаш пш гынат, эше пеш чулым, весела, ӱпшӧ 
гына чалемын, шийла йылгыжеш.

— Кузе те йоча-влаклан возаш тӱҥалында? — адакат 
тудо йодышак йоҥга.

— 1924 ийын январь тылзыште йӧратыме кугу вождь 
Владимир Ильич Ленин колен. Союз Пӧртын Колонный 
залышкыже Ильич дене чеверласаш пӱтынь Москва, уло 
элын тӱрлӧ велже гыч нимучашдымын калык толын шо
ген. Игече пеш чот йӱштӧ лийын. Москва уремыште каж
не кок шӱдӧ-кум шӱдӧ йолтошкалтыш коклаште тулым 
олтеныт, Колонный залыш вашкыше еҥ-влак кылмыше 
кидыштым, йолыштым тышак кеч изишлан шогалын 
ырыктеныт.

Ленинын мийыме колоткаж воктене тошто большевик- 
влак дене пырля йошкар галстукан йоча-влакат ойганен 
шогеныт. Туштак Литературный институтын студентше- 
влак коклаште мыят лийынам. Ойганен шогышо йоча-
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влак деке миен, нуным чаманен шыматымем, иктаж-мо 
дене гынат полшымем шуын,— каласкала Николай Вла
димирович.

Тиде кастенак литинститутын лартсекретарьже дене 
мутланышым, йоча-влак деке .вожатыйлан пашам ышташ 
колташ йодым. Вашке Москва оласе ик районын комсо
мол райкомжо мыйым школыш пионер-влак деке 26-шо 
отрядын вожатыйжылан шогалтыш.

Кеҥежым пӱтынь отряд дене Москва эҥер воктеке 
лагерьыш лекна. Тунам лагерь пӧрт уке ыле. Ме Лени
нын Разливыште илымыж семын омашыште тленна. Коч
кашат шкеак йӧнештарыл виш а. Рвезе-влак пошкудо 
ялыш каят да самоварым, ведрам олмыктат, моло паша
мат ыштат, акшылан оза шӧрым, муным пуэн колта. А 
яра жапыште нуно йӱштылыныт, модыныт.

Икана мемнан деке лагерьыш кӱкшӧ да топката кап
кылан палыдыме самырык еҥ тольо. Шыргыжше мотор 
чуриян, весела. Умбалныже — гимнастерка, йолышты
жо — кем.

— Аркадий Голиков,— мане саламлалтмеке.
А йӱштылшӧ йоча-влаклан пурла .кидшым кӱшкӧ нӧл

тале:
— Ийын чыланат моштеда?
— Моштена-а!— вӱд ӱмбач кычкыральыч йоча-влак.
— Тиде пеш сай! А .вӱд йымак волен каяш? Моштеда?
— Кузе тыге? Волен кает гын, к ав а.р е не ки.
— А мый сейчас тыланда ик секретым каласем: вӱд 

йымак волен кайымыда гадым шӱлышым кӧргыштыда 
кужу жап шӱлалтыде кучаш тыршыза, тунам вӱд шкеак 
тендам нӧлталеш.

А кастене, ковёрышто, йоч а-вл акла н шке возымы
жым— «Р. В. С.» повестьын рукописьшым первый гана 
лудын. Тудо латныл ияшыж .годымак Йошкар Армий ра
дамыш каен, .граждан сарыште талын кредалын, латшым 
ияшыж годымак .полкын командирже лийын. «Южгунам 
тугай туткарыш логалаш пернен, окнашке ончалат да 
шонет: Эх, сабльым, маузерым сдатлаш да шке таҥаш 
йоча-влак дене пырля мече перен куржталаш ыле»,— ва
ражым шкеж .нерген возен тудо.

Граждан сар пытымек, ӱмыржӧ мучко армийыште 
служитла,ш шонен, но контузитлалтмыжлан кӧра чот 
черланен да эрык верч кузе чот кредалме нерген, шочмо 
элым аралаш эре ямде лияш кӱлмӧ нерген возаш шин-
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чеш. Теве кызытат тудо шке возымыжым лудаш лӱмынак
пионер-влак деке толын.

«Пионер илыш нерген мыят возен ончышаш»,— тиде 
кастене 26-шоотряд вожатыйын ушышкыжо ку-гу шоны
маш толын пура. Тыге Николай Богданов писатель кор
ныш шогалын. Тудын ик лишыл йолташыже — «кава 
гыч шӱдырым налын кертше еҥ» — Аркадий Голиков- 
Гайдар лийын.

— Гайдарын «Тимур да тудын командыже» повесть
ым кугыеҥ коклаште 'вурсышат лийын, а йоча-влаклан 
гын повесть моткоч келшен,— умылтара Николай Вла
димирович.— Тиде книгам Гайдар Кугу Отечественный 
сар деч ончычак возен. Неле сар жапыште шуко тӱжем 
рвезе шкенжым Тимур шотеш ужын: Тимур гай чолга, 
лӱддымӧ да честный лияш, йӧратыме эллан, шочмо-куш
мо калыклан изинек пайдале пашам ышташ тыршен. Кы
зытат элыштына тимур отряд-влак пенсионерлан, арми
йыште служитлыше еҥын ешыжлан, колхоз ден совхоз
лан уло кумылын вий шутымышт семын полшат.

— Магай кечым эн пиаланлан шотледа? — йодышым 
пуыш ӱдыр.

— Тендам вурсат гын, чонланда кузе чучеш? — шыр
гыжале Москва гыч толшо писатель. — А мыйым ик ке
чын Алексей Максимович Горький шылтален. Мый тиде 
кечым эн пиаланлан шотлем. Тыгай кугу писательын мы
йын книгам верч чон-йӱлен ойлымыжлан мый тачат куа
нем. Комсомол нерген возымо «Перва1Я девушка» 
повестьем шылтален: тӱҥалынат, манеш,сайын, а кошар
тен моштен отыл. Илышыште, очыни, тыге лийын огыл, 
шке семынет савырал шынденат; манеш. Чыным ойлен 
Алексей .Максимович. Первый комсомолец-влак дене чак 
лияш ӱжын, кызыт нуно Днепрогесыште, Манниткыште 
улыт, манын Горький, нунын деке каяш, кузе илымыш
тым, .пашаштым шке шинча дене ужаш темлен.

Тыге Богданов Урал вес мог ырыш, Магнитный курык 
воктенысе стройкыш, кудалеш. Тыште адак Аркадий Гай
дарым вашлиеш, пырля илат, очерк-влакым, газетлан 
материалым, книгам возат, пашам ыштат.

Гайдар комсомолын ударле стройкышкыжо Урал гоч 
поезд дене огыл, имне дене толын. Уралын тошто з а йол
лажым, домным тудо поезд окна гыч огыл, пурен лекты
нак ончымыжо шуын, пашазе-влак дене вашлийын ку
тыраш шонен. Садлан тудо моло писатель деч изиш ва-
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рарак толын. Богданов да верысе поэт-влак Гайдарым 
вашлияш икмыняр кече вокзалыш коштыныт, а тудо ну
нылан вучыдымын вигак гостиницыш толын пурен: Бог
данов ден йолташыже-влак, ‘вокзал гыч пӧртылмеке, он
чат— ӱстембалне нимогай сият кодым огыл, чыла авыз
лыме. Шкеже ала-кушко шикшалтынат шуктен. Очыни, 
стройкышко каен. Вашлиймек, Гайдар шыргыжалын:

— Тау сийланда! Мом муым, мый чыла кочкым. А 
тендам, паледа, мо дене сийлем? Эх, тыгайым эше омеш- 
дат ужын огыдал!

Гостиницыш толмек, каструльым йодо, тушко вӱ
дым изишак пыштыш да электроплиташ шындыш.

— Ынде товарым пуыза,— шоктыш Гайдар.
«Йомак семын шӱрым товар дене шолтынеже аман?

йӧра-йӧра, шолшо вӱдыш товарым тек пыштыже, а шӱ
рашым, пареҥгым да ӱйжым кушто муэш?» — шонал
тышна ме. «Мый,— манеш Богданов, — товарым муын 
кондышым».

Нале товарым Гайдар, писе але уке — парняж дене 
ниялтен ончыш да балконыш лекте. Кугу ий моклакам 
буҥ! буҥ! буҥ! руышак каструльыш пыштыш. Тунамак 
моткоч тамле пуш пӧлемыш шарлыш.

Гайдар, Урал гоч имне дене толшыжла, ик пазарыш 
пурен улмаш. Каласаш кӱлеш, Уралыште пельменьым, 
шӱрым кӱмыжыш пыштен кылмыктат да пазарыш лук
тын ужалат. Вот тыгай ий мокла ка-ил акым Гайдар ме
шак тич налын да тышке, кугу стройкыш толшо йолта
шыже-влаклан, конден.

— Кочкыш шотышто тунам йӧсырак жап ыле. Тиде 
юзо ийым шуко жап тамлен кочна. Тидын нерген теве 
тыште возенам,— Николай Владимирович «Гайдар у го
ры Магнитной» книгажым нӧлтал ончыктыш. Тиддеч 
варат тудлан Гайдар дене ятыр гана пырля лияшыже 
пернен. А Магнитогорск ы што комсомольский дом ны м 
ыштыше-влак нерген «Пленум друзей» романым возен.

— Кугу Отечественный сар деч ончыч мыланна ош 
финн .ваштареш кредалаш логалын. Икана лыжмик-влак 
дене пырля боевой заданий ым шуктымо годым тушма
нын тылже гыч шке жапыштыже толын кертын огынал. 
Отряд пӱтынек пытен, шоненыт.

Ойган уверым штаб гыч мӧҥгӧ возен колтымо деч 
вара лу кече эртымеке, чодыра дене, келге .тумым келын, 
кочкыш деч посна, тушманын пуляж йымач шкенан-влак
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деке толын шуынна. Мутат уке, тиде боевой заданийым 
.шуктымо годым шуко йолташнан ӱмыржӧ лугыч лийын.

Ош финн ваштареш 'кредалмаште патырлыкым да 
чолгалыкым ончыктымыжлан Богдановлан первый боет 
вой натр ад ы м пуэныт.

Кугу Отечественный сар жапыште, тӱрлӧ фронтлаште 
военный корреспондент лийын коштшыжла, совет салта
кын тушман ваштареш геройла кредалмыж нерген «Бое
вые друзья», «Рассказы о войне», «Герои боев за Моск
ву», «В побежденной Японии» да моло книгалаште ойла.

... И на Тихом океане 
Свой закончили поход.

Тиде муро семынак Богданов неле сар корныжым 
Японий дене кредалмаште кошарта.

— 'Кызыт те мотай книгам /возеда? — пионер-влак пы
тартышлан Николай Владимирович деч йодыт.

— Ятыр писатель семынак мыят эн тӱҥ книгам во
зен шуктен омыл. Могайым? Лекмекше паледа, пионер 
илыш гыч лиеш.

1974 ий.



ШАРНЫМАШ-ВЛАК

ИЗА-ШОЛЬО ГАЙ

РВЕЗЫЛЫК СЕМ

Изина годым шыжым, шӧртньӧ тӱсан лышташ йогы
мо пагытыште, «шоҥшо» модыш дене модаш Вениамин- 
мытын капка ончыкышт погынена ыле. Уремыште, пӧрт 
ваштареш, кугу тополь кушкын, умбалнырак шоло шо
ген. Шыжым оралген йогышо лопка лышташым, шорвон
до дене удырен, иктыш чумыренат, ик рвезым лышташ 
йымаке урена ыле. Тудыжо, мемнан умылымаште, «шоҥ- 

„ шо» лийын. Ме тудлан ойлена:
— Шоҥшо, шоҥшо! Шӱрым шолто!
— Лор-лор-лор!— тудыжо шӱр шолмо йӱкым оҥарен.
— Шоҥшо, шоҥшо! Пучымышым шолто!
— Пышт-пошт, пышт-пошт!— .пучымыш шолмо йӱк 

семын лышташ ора йымач шоктен.
— Шоҥшо, шоҥшо! Кӧм йӧратет, тудым кучо!
Лышташ ора кенета тар'вана—шоҥшо лийшет кы

нелеш да йӧратыме йолташыжым поктен куржеш. Ку
чалтеш гын, ынде тудо «шоҥшо» лиеш да лышташ ора 
йымаке возеш.

Мый чӱчкыдынак Вениамтшым поктенам, вет тудо 
мыйын эн лишыл, эн сай йолташем лийын. Но Вениами- 
ным поктен шуаш йӧсӧ ыле. Пеш .писын куржталын!

Чулым лийын мече перен модмаштат, уста ыле тыр
тыкам колташат. А.кугурак лиймеке, футболлан таранен. 
Могай командыште модын, тудо команда эре гаяк сеҥен.

Модмаште гына огыл, пашаштат рвезе ончылно лияш 
йӧратен.

Кеҥеж каникул годым ме пасум тырмалаш, шудым 
удыраш, оварташ, копнам шупшыкташ, шӱкшудым сомы
лаш да моло пашашкат кумылын коштынна. А йытыным 
тӱрыснек йоча бригада кӱрын.

Тидын нерген Вениамин Иванов шкежат тыгай шар
нымашым коден:
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«Чобык ял. Ояр .кеҥеж. Мемнам, йоча-влакым, колхоз 
председатель потен шогалтенат, ойла:

— Тендан кызыт кеҥеж каныш. Модыда, йӱштылыда, 
кол кучаш коштыда, икманаш, ушдам «андареда. Тиде 
пеш сай. Но колхозланат полшеда гын, эше сай лиеш 
ыле.

— Каласыза веле, чыла ыштена! — ме рӱж кычкы
рална.

— Тыгак каласеда шонышым,— шыргыжале колхоз 
председатель. — Эрла эрдене йытыным кӱраш лектыда. 
Ачада-авада огыт ярсе, шурным тӱредыт. Нунылан пол
шеда гын, тыланда таум гына каласат.

Ача-авалан, шочмо колхозлан кузе от полшо! Эрла
шыжым эрдене, тужеш йӱштӧ вӱдым налын, шовычеш 
кинде курикам да иктаж-могай емыж-саскам вӱдылын, 
правлений пӧрт дек погынышна.

— Строитлалташ!—команда шоктыш.
Ме коктын-коктын радамын шогална. Правлений гыч 

председатель лекте. Тудо мемнам саламлыш, эше икмы
няр шокшо мутым каласыш.

Отряд ял мучко ошкылеш. Ончылно — Булыгин Эчук, 
тудын .кидыштыже—йошкар флаг. Ала-кӧ мурым тӱҥале:

По долинам и по взгорьям 
Шла дивизия вперед...

Йытын пасу. Кажне йочалан кум йолтошкалтыш лоп
кытан посна касалыкым пӱчкедем пуышт. Паша шолаш 
тӱҥале. Эрдене йытын .пушкыдо, кӱраш каньыле. Кече 
кӱзымек, йытын кошкыш, кормыжтен шупшылмо годым 
копашке шырпе керылтеш. Туге гынат, ме тыршен кӱры
на. Йытын пырче ынже код, кылта кугу ынже лий манын, 
ваш-ваш эскерена. Иктыже ончыко лектеш гын, тудым 
поктен шуаш тыршена, почеш иктат ынеж код. Кастене, 
ноен, но куанен, мӧҥгӧ пӧртылына.

— Тылзе волгыдо, айда эр йӱдымак йытын кӱраш 
каена,— ик кастене Вася мылам каҥашым пуыш.

Мый келшышым. Кече лекмым вучен шуктыде, эр 
йӱдымак йытын пасушко кайышна. Тымык, шӱлаш лас
ка. А йытынже моткоч пушкыдо, вурга шкыжо ӱйым шӱ
рымӧ ©еле, шонет. Кӱраш моткоч каньыле.

Иктаж шым шагатлан моло рвезе-влак толын шуыч. 
Мемнан пашанам ончалын, ӧрмалген шогальыч.

— Вот тиде да! Йӱдвошт кӱрында мо?
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— Молан йӱдвошт? Эр йӱдым гына толынна,— ва
шештыш йолташем.

Кече кӱзымек, ме коктын малаш кайышна. Шокшо 
жап эртымек, угыч пасушко .пӧртылна. Тиде кечын ме 
тудын дене йытыным эн шуко кӱрна, моло йолташна мем
нам тегак поктен ышт шу. Тылеч вара чыланат эрйӱды
мак лекташ тӱҥальыч».

Мален улына ме кеҥежым Вениамин дене пырля вӱта 
ӱмбалне, тамлын ӱпшалтше пушкыдо шудо коклаште. 
Шке шонымынам, мо лиймым, икманаш, сайжымат-осал- 
жымат шӱм кӧргеш тоен онал, шеледыш дене пушланыше 
шудышто кийыме годым шӱм-чоннам луштарен, икте-(ве
сыла н каласкаленна, тидыже мемнам иза-шольо гай эше 
чот лишемден, курымеш йолташ лияш товатленна.

Кӧргӧ шонымаш денат, койыш-шоктыш, эсогыл тӱж
вал тӱс денат икгай лияш тойымын а м пошкудо-влакат 
шижыныт. Мый могай тувырым чием, тудат тугайымак 
аваж деч йодын. Ужгамат икгайым, ургыкташ, ,п а лыго- 
мат ик тӱсаным налаш тыршенна. Возкалашат мыйым 
тудак кумылаҥден. Вениамин мылам чӱчкыдынак мом 
возаш шонымыжым ойлен, У Торъял районысо «Удар
ник» газетыш (колтышаш статьяжым эреак ончыктен.

— Тый мыйын критикем улат,— воштылалеш ыле.
Ик рушарнян уремыште почта пӧрт ончылно шогы

мына годым чапле .имне дене, тарантасыш шинчын, йӱшӧ 
марийын кудал волымыжым ужна. «Ме кӧ улына, кусо 
улына?» — мурым урмыжаш тӧча йӱшӧ улазе. Тыге тудо 
«Ч ас а мп а сол а...»— манын гына шуктыш—ватыже лугыч 
ыштыш.

— Чарне, тӧвӧ, уна, Май Венюш шога, «колхоз бух
галтер— йӱшӧ марий» манын чечас пӱшкыл пуа.

Йӱшӧ еҥет вигак лыпланыш.
«Ударник» газетеш Май Ванюшым пӱсӧ умдан мате

риалже чӱчкыдын печатлалтын — Вениамин йолташем 
моткоч активный .ялкор лийын. Ондак тыге ме статья-вла
кым серен улына, вара ойлымаш ден почеламут-вл акна т 
газетеш лекташ тӱҥальыч.

1939 ийыште Вениамин педучилищын кокымшо кур
сыштыжо тунемаш тӱҥале. А мыйым, латкуд ияш рве
зым, Роҥго кундемысе Кугеҥер школышко паша ышташ 
колтышт. Мемнан шӱмнам ынде арня вуеш толшо се
рыш-влак гына ушаш тӱҥальыч. Пиалешем, южо серы
шыже кызытат аралалт кодын.
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«... «Родина верч» пьесыште Микале рольым мо
дым...— воза тудо ик письмаштыже 1939 ийын октябрь 
тылзыште. — Шушаш литературный страницыш («Рвезе 
коммунист») «Йӧратымаш» лӱман ойлымашем пурышаш. 
Ала пуртен шуктат, ала уке. Такше пурташ сӧрен возе
ныт».

Да, тиде ойлымашым «Рвезе коммунист» газет 1940 
ийын 14 майыште савыктен. Вуймутшым «Йӧратымаш» 
олмеш «Ӱдыр» манын пуымо. Тиде ойлымаш Павыл ден 
Варушын йӧратымашышт нерген. Павыл колхоз пашам 
ондакше тыршен ыштен огыл, садланак Варуш тьҥай 
каче деч кораҥын. Уржа тӱредме годым Павыл нормым 
кок пачаш темаш тӱҥалын да ӱдырын кумылжым уэш 
шке велкыже савырен кертын. Тыгай ыле тӱҥалтыш ой
лымашыже.

Республиканский газетын поро шомакше тудын ку
мылжым утыр нӧлталеш. Вениамин ик ойлымаш почеш 
весым, почеламут-влакым чарныде возен шога.' Тидын 
нерген тудо тыгерак увертара:

«Начи» лӱман ойлымашым Рожкинлан ончыктенам. 
Тиде ойлымашем эше шуяш, повестьыш савыраш да вес 
шошылан шукташ Василий Яковлевич шӱден. «Вара 
адак ончал лектам»,— манеш».

Каласаш кӱлеш: тиде жапыште Немда кыдалаш шко
лышто поэт В. Я. Рожкин туныктен. Вениамин Иванов 
тунам У Торъял педучилищыште тунемын гынат, мо во
зымыжым пагалыме поэтлан эреак ончыктен да ойым 
йодын.

«Училищыште пырдыж газетын редакторжо улам. 
ПВХО значокым налынам. Адак школысо хоккейный ко
мандыш пуртеныт. Могай куан!»—возе н вес письмаш
тыже Вениамин.

Коньки дене кошташ ме изи годымак тунемынна, вет 
ялнаже Лемде вӱд воктенак верланен. А кон уки ж ым 
шке ыштенна; пу пӱчкышыш кӱртньӧ воштырым таптен
на да, муш кандыра дене йолыш каркален шынденнат, 
ий ӱмбалне мардеж гай куржталынна.

А шыжым, мланде почылтмек, олыкыш футбол дене 
модаш чумыргенна. Вениамин мечым модыктылын наҥ
гаяшат, капкашке чумалашат пеш кертын. Пошкудо ял 
команда дене таҥасен модмо годым тудо эреак мемнан 
капитанна лийын. Педучилищын футбол командыштыжат 
ик эм сай нападающийла.н шотлалтын.



«Тунемме шотышто III чырыкыште але ик проредст- 
веннат уке, умбакыжат тыгак шуяш шонем,— серен 1940 
ийын февраль тӱҥалтыште. — А ӱдыр-влак Саван Мигы
та деке погынат. Мигыта кугыза коленат, ӱдыр-шамыч
лан Максин армий гыч толмеш «станций» веле лийын».

Ш ылтыде возен тудо кӧм йӧратымыж нергенат, ялы
се уверымат, но эн утларакше — тӱҥалме пашаж шо
тышто.

«... Тиде жапыште «Эрык верч» повестьым возаш кон
кретный планым сост ави т л евам. Тылеч посна «Латкок 
ий», «Пионерка Тая», «Ӱдырын шонымыжо», «Кеҥежым 
кастене» ойлымаш-шамычым возенам. Кызыт школьный 
ли т е р а тур н ый ко ику рс л а н виян ямдылалтам», — уе арт а - 
рен саде лисьмаштыжак.

Варарак, усталыкше кушмо семын, Вениамин Михай
лович нине ойлымаш-влакшым тӧрлатылын, ешарен, шу
кыжым уэш пужен возен.

«Письмам кукшо ынже лий манын, Л.-лан возымо 
'изирак стихым колтем,— кажне серыш мучаште ик-кок 
почеламут лийын.

Шуко .почеламутем уло, но чылажым кеҥеж жапыште 
лудына. Салам дене — эн лишыл (йолташет».

«... Ече дене районный соревнованийыште участвоват
ленам: Ю километрлан кумшо верым налынам, БО ми
нутат 20 секунд коштынам, 20 километрлан — кокымшо 
верым (1 часат 45 минут 45 секунд),— возен март тыл
зыште.— 23 март гыч мемнан каникул. Каникул ж аш ыш
те «Вӱр шолеш» повестьым тӧрлатем, .келгемдем да кум
шо ужашым угыч шуем. Изижак огыл, шагал гын 22 
тетрадь лийшаш. Ойлыманат огыл, каныш жапыште чы
ла шукташ ок перне: жап ок сите. Кеҥежым возен шук
тем, тылат келша але уке, вара палена, тӧрлатена.

Тый манат: «Ойлымашым возенам». Тиде пеш сай! 
Шуйо, шуйо, шуйо тӱҥалме корнетым! Кычал, шоно угыч 
сылне темым, образым—тиде илышыште пеш шуко уло. 
Ит ӧркане! Ала кеҥеж марте мый дечемат шуко возет...»

А 1940 ийын кеҥежым ме угыч шочмо-кушмо ялешна 
ваш ушнышна да республиканский кумшо олимпиады,лан 
виян ямдылалташ пижна. Кечывалым олыкыш шудым 
солаш, оварташ да каваныш кышкаш коштынна, касте
не— художественный самодеятельностьын репетвдийыш- 
кыже. Икте гармоньым шоктен, весе — шӱвырым, кумшо
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тӱмырым кырен, молышт совлам, пилам перкаленыт, ик
манаш, чылажымат шот дене, муро семлан келыштарен, 
шумовой оркестрым ыштенна.

Вениамин Иванов ден Борис Данилов тунам концер
тыште шкеныштын возымо почеламутыштым лудыныт.

Могай' куан: ме районышто первый верым нална! 
Мемнам Йошкар-Олашке колтышт.

1940 ийын 27 июльышто «Марий коммуна» газетеш 
художественный самодеятельностьнам моктымо статья 
савыкталте, а 16 августышто туштак фотосӱретым ужна: 
марий тӱран тувырым чийыше кужака шӱргывылышан 
рвезе, пурла кидшым нӧлталын, почеламутым лудеш. Ти
де олимпиадын уч асти ийше Вениамин Иванов ыле. «Рве
зылык сем», почеламутшат тиде газетешак лекте, теве 
тӱҥалтышыже:

Рвезе шӱмемже
Куан ден тич темын шолеш.
Рвезе вӱремже
Кап мучко фонтанла шарла,
Рвезе капемже
Куан да пиал ден модеш.
Рвезе илышнаже
Мемнан пеш мотор да ласка...

1941 ийыште Вениамин Иванов У Торъял педучили
щым тунем пытара. Тиде ийынак 22 июньышто опкын 
фашист-влак пеледалтше эл ӱмбакына кержалтыч. Сар 
тӱҥале. Йолташемын волгыдо шонымашыже, пиалан 
йӧратымашыже лугыч лие.

САР ПАГЫТЫШТЕ

Шочмо элын эрыкше, ончыкылык пиалже да волгыдо 
кечыж верч кредалаш Вениамин Иванов Савет Армии 
радамыш шке кумылын кая. Омскышто военный учили
щым тунем лекмеке, лейтенант лийын, Украина млан
дым фашист-влак деч утарымаште кредалеш.

«14 апрель гыч фронтышто улам,— увертарен тудо 
мӧҥгыжӧ 1943 ийыште. — Кум благодарностьым (Белго
род, Харьков да Кременчуг верч) Верховный Главноко
мандующий деч налынам. Тымарте шкенан вел Виктор 
Веденькин дене пырля лийынам, а кызыт тудо чот ранит
лалтын».
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Утарыме мландыште ял олмеш шаланыше пырдыж, 
пеле сӱмырлышӧ коҥга гына тулык семын шинчен коды
ныт, чыла сурт пого, ӱзгар сур ломыжыш савырнен. Фа
шист кашакын опкын янлык гай улмыжым, моткоч шуч
ко пашажым, шке шинча дене мо ужмыжым тудо чӱчкы
дынак аважлан воза, а нк сӧрышым шочмо-кушмо 
кундемысе чыла 'ӱдыр-шамычлан серен колта:

«Пагалыме ӱдыр-влак!
И е ме цко-ф атист с кий армийын кок йолан орышо пий

же-влак ик жаплан оккупироватлыме районлаште совет 
калыкым тӱрлӧ семын орландарат. Шукерте огыл мем
нан разведчик-влак Душманым, тылже гыч 19 ияш ӱды
рым конденыт. Да, конденыт... Тудо ошкыл кертын огыл. 
удырын ко к  йол копамат, кок кидыштыже ик парняжат 
уке. Той гай ӱпшӧ Товаҥын, верын-верын сурештын, ум
бал вургемже кушкедалт пытен.

Тиде 19 ияш ӱдыр партизанка улмаш. Тудым фашист- 
влак кученыт. Чыла йодыштыныт, партизан Отрядын 
кушто улмыжым палаш тӧченыт. НО совет ӱдыр, тудым 
Орландареныт гынат, партизан Отрядын кушто улмыжым 
каласен Огыл...

удырын герОический пашаже тушман ваштареш тен
дан шӱмыштыда ужмо-шудымым ылыжтыже. Те тиде 19 
ияш ӱдыр семын пашаштыда шке усталыкым Ончыкташ 
тыршыза. Заводысо станок воктен, колхоз пасушто, моло 
вереат шкендан рвезе вийдам, моштымашдам, усталык
дам Ончыктыза, ме фронтышто фашистский оккупант 
ваштареш героически кредалына, а те тылыште пашам 
кок пачаш кугурак вий дене ыштыза, качество верч чот 
тыршыза. Тушманым садак кырен шалатена. Тунам ме. 
фронтовик-влак, тыланда Шкенан боевой эпизоднам Ой
лена, а те шкендан тылысе пашада нерген мыланна ка- 
ласкаледа.

Лейтенант-влак В. Иванов, В. Веденькин».

Тиде серыш 1943 ийын 18 августышто «Марий комму
на» .газетеш печатлалтын. Тудо салтакын кредалме кор
ныжым, фронт ден тылын пеш чак кылдалтмыштым он
чыкта.

Шочмо эл гыч тушманым кожен колтымек, офицер 
Вениамин Иванов неле сар корным Румынии, Венгрий,
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Чехословакий да Австрий гоч эрта. Боевой заданийым 
чолган шуктымыж дене пырля йӧратыме поэзий йолта
шыжымат ок мондо. Тудын «Фронтовой эр», «Эрдене», 
«Возет мыланем», «Фронт гыч серыш», «Коктын ик шӱ
дырым ончена», «Окна воктене» да моло почеламутшат 
блиндаж ден землянкылаште шочыныт. «Ик корно» по
челамутыштыжо «Берлин гоч корнем, мый тушеч пӧр
тылам» майын воза тудо. Але теве эше вес почеламут:

Орудий йӱк йырваш шыпланыш.
Эр. Кечыжат вашке лектеш.
Боец шинчеш, кеч кӱчык каныш,
Сигарым луктын шупшылеш.
Чолга ик шӱдыр вуй ӱмбалне 
Сигар тул семынак йӱла,—
Боецын корныжым висаш гын,
Ты шӱдыр дек, товат, шуйна:
Эртен К ар иетым, Венгрий мландым,
Берлинышке эр-кас вашка...
Уэш орудий йӱк. Атака.
Ший кече йол йырваш шарла.
Чолга ик шӱдыр вуй ӱмбалне 
Сигар тул семынак йӱла.

Атака йочаш атака.. Мемнан войска, оккупант-влакым 
почкен, ончыко кая, ынде кажне салтакын ик шонымаш 
гына лийын — тушманым шке пыжашешыже кырен ша
латаш! Старший лейтенант Иванов, йот эҥер гоч воен
ный техникым войны ктарымеке, ик плацдармеш верла
на. Кӱчык каныш годым кызыт гына налме кум лукан 
изи серышым шаралта, тудым .пошкудо йолташыже лей
тенант Борис Данилов возен:

«...Ала тые планым ямдылет ты годым 
Угычын эрдене бойышко лекташ.
Стихым я возет тый, шинчын умыр водын.
Серышым возет ма аватлан колташ.
Ала, сур шинельым ӱмбакет леведын,
Киет тӱрлым шонен, укеат омет.
Ала лектын тӱгӧ ончалат эрвеке —

* Шочын кушмо верым, Немдамат шарнет. ,
Очыни, тугакак эҥерна ӱмбалне.
Чинчын-вунчын койын, кечыйол модеш.
Тура сер воктенысе арама лоҥгаште 
Эр-кас шӱшпык муро сылнын шергылтеш.
Шӱдыран кастене садыш погыналын,
Муралтат дыр мурым ӱдыр-влак тачат.
Элна верч кредалше патыр воин-влакым 
Сеҥымаш ден пӧртыл толмыштым вучат...»
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Тора мландыште кредалше салтакын ушешыже шоч
мо-кушмо верже, пӱтынь Немда сӱретлалтеш: пелед шо
галше олык, шыркам колтышо уржа пасу, «Чобык» кол
хозшо, шочмо ялже, капка ончылно вучен шогышо чал 
аваже, Саван Мигытан сурт ончылно арама йымал 
«станцийыш» погынышо ӱдыр-влак, олмапу пеледыш гай 
таҥже...

Уэш орудий йӱк. Атака. Пура тудо тул коклаш туш
маным кырен шалаташ шочмо-кушмо калыкше, йӧраты
ме элже верч.

САР ДЕЧ ВАРА
1947 ийыште Совет Армий радам гыч пӧртылмеке, 

Вениамин Михайлович книгам лукшо Марий издательст
выште корректорлан, вара'редакторлан пашам ышта. Он
дак тудо утларакшым кӱчык почеламут-влакым возен. 
Поснак тудо йӧратен А. С. Пушкинын, М. Ю. Лермонто
вын да тыгак С. Щипаче®ын почеламутышт-влакым, ну
нын мастарлыкыштым тунемме дене шке перожым пӱ
семден. Очыни, таклан огыл нунынак возымыштым кугу 
кумыл дене марий йылмыш кусарен.

Сар деч вара первый ийлаштак, самырык автор-вла
кым поген, Марий АССР Писатель ушем семинарым эр
тарыш. Тунам Вениамин Ивановат икмыняр кӱчык поче
ламутшым лудо, теве иктыже:

ЛОМБЕР ПЕЛЕДЫН
Ломбер ошемын. Тымык эр.
Келша вет шӱшпыклан ты вер.
Таче эр йӱдымак кынелын,
Муралтыш, тымык южым- шерын.
Мотор садерым темыш йӱкшӧ,
Ломбер у мурым колыштеш...
Пелед ломбер, а шӱшпык шӱшкӧ,—
Сай верлан сылне мур кӱлеш!

А «Турий» почеламутшо тачат ушешем кодын:
ТУРИЙ

Кава кӱкшӧ, кечат ояр,
Чоҥештыш кӱшкӧ турийжат.
Мура турий, йӱкшат яндар,—
Тыгай йӱкан вет шӱвыржат.
Но трук, кудалтыме кӱ семын,
Мӧҥгеш ик йӱк лукде вола:
Йымалныже вер-шӧр пеледын,—
Пуста кава ок кӱл тудлан.
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1949 ийыште С. Вишневский да М. Большаков дене 
пырля «Мемнан мурына» книгам савыктен лукто, тушко 
Вениамин Иванов кӱчык почеламутшо-влакым да Совет 
Союз Герой Лебедев нерген документальный сылне поэ
мым пуртен.

Шке поэма ден почеламутлаштыже тудо тушманым 
сеҥыме, тыныс илыш, паша да йӧратымаш нерген мурен.

Тылеч вара «Памаш ден сад» сборникым да «Эргым 
дене мутланымаш» изи ойлымаш-влакым поена книга 
дене луктеш.

1949 ийыштак Вениамин Ивановын «Сирень пеледеш» 
повестьше марий альманахеш печатлалте, варажым ав
тор шке повестьшым тӧрлатен да «Волгыдо ӱжара» ма
нын лӱмден. Тиде первый повестьыштыже писатель сар 
деч вара колхоз ялын йол ӱмбак шогалмыжым сӱрет
лен.

Тидын годымак драматургийыштат пашам ыштен он
ча. «Кечан ола» ден «Канде пеледыш» драмым, ик кыде
жан пьеса-влакым воза. «Канде пеледыш» драмыжым 
Маргостеатрын артистше-влак 70 гана утла модын он
чыктеныт, «Волгыдо ӱжара» повестьшым, «Тӱҥалме кор
но» ойлымаш-влак книгажым лудшо-влак шокшын ваш
лийыт— самырык писательын шулдыржо кушкеш, ий 
еда усталыкшат кугемеш.

Тыге тудо сар деч варасе первый ийлаште тӱрлӧ жанр 
денат самырык вийжым терга, литературышто шке йӱк
шым, шке вержым кычалеш.

Витлымше ийла гыч Вениамин Михайлович ойлымаш 
ден повесть дек чотак шӱмаҥеш, пӱтынь творческий вий
жым прозыш виктара: «Кок ача» (1959 ий), «Ломберсо
лаште» (1960 ий), «Шошо» (1961 ий), «Саскавий» (1962 
ий), «Кок илыш» (1967 ий), «Кӱкшака» (1968 ий), «Шӱм 
ок мондо» (ондак «Йолгорно» лӱм дене 1968 ийыште 
«Ончыко» журналеш лектын), «Аша шӱм» повесть-вла
кым воза. Тиде жапыште тудо «Ончыко» журналыште 
ответственный секретарьлан пашам ышта.

Мый шке шарнымаштем кине произведений-влакьим 
лончылаш ом тӱҥал, тиде кугу пашам ученый-влак М. Н. 
Лебедева, С. Я- Черных, А. М. Александров да молат 
ыштеныт. Вениамин Михайлович шкенжын повестьыш
тыже, иктешлен каласаш гын, самырык тукымын у илыш 
верч тыршымыжым, пашажым, сай илышым чошымы
жым, тошто илыш-йӱла, кодшо румбык ваштареш куче-
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палмыжым сӱретла, герой-влакын койыш-шоктышыш
тым, .кӧргӧ шонымыштым, куанымыштым, тургыжланы
мыштым— шӱм-чон йӱлымыштым ончык луктеш. Тидын 
шотышто «Саскавий» повесть поснак ойыртемалтеш. 
Арам отыл тиде произведенийым IX—Х класслан «Ма
рий литература» программыш пуртымо, Москваште пос
на книга дене рушла савыктен лукмо. Тыгак палемдыме 
шуэш «Ломбер,солаште» повестьын оҥам сюжетшым, ка
лык йылмын поянлыкшым устан кучылтмым. Современ
никна нерген 'возымо пиде произведенийымат моло ка
лык йылмыш кусарыме, венгр-® л акат тудым шочмо йыл
мышт дене лудыт.

Писатель оҥай формым муын «Кок илыш» произве
денийжылан, тыгак моткоч лиричный улыт «Шӱм ок мон
до» да моло повестьшат.

ЯКТЕР

Марий АССР-лан 40 ий темме лӱмеш йоча литерату
рылан эртарыме конкурсышто Вениамин Иванов «Як
тер» повестьшылан первый премийым налеш. Тиде оҥай 
повесть кеҥеж каникул жапыште лионер-юлакын каны
мышт да пайдале .пашашт нерген каласкала. Моктанаш, 
кр ед аш аш йӧратыше Келайым йолташыже-влак тунык
таш шонат — чодырашке регенчым погаш пырля огыт 
нал. Келай йӧслана, йолташыже-влак дек пӧртылаш тӱр
лӧ амалым кычалеш. Пытартышлан тудо шкенжын осал 
койышыжым сеҥа, йолташыж-влак деке ушна.

Тиде повестьым возымыж годым, ойлыманат огыл, 
писатель школышто тунемме моча годсо жапшым да ту
намсе йолташыже-влакым шарналтен. Тышеч мо кӱле
шыжым книгашке пуртен. Таве, мутлан, повестьын ик 
геройжым, Толям, налына. Вениамин Ивановын тунем
мыж годым тыгаяк тале математик йолташыже Булыгин 
ыле. Левенте кугызалан писательын шочмо-кушмо Чо
бык ял гычак Л ав е ите кугыза келшен толеш. Прототи
пым илыш гыч налын манме мутемым мыланем пӧлек
лыме книгаш тыге возен кодымыжат пеҥгыдемда: «Йоча 
жапнам шарналтен луд. Вет тый Мику гай ыльыч, а мый 
Келай семын кушкым, 31 август 1963 ий».

Повестьыште йоча-влакын колхозлан лолшымышты- 
мат писатель илыш гычак налын. Тидын нерген тудо те-
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ве мом возен: «Ик шошо кечын командировкыш кайы
шым. Йытыным ончеп куштышо-влак .нерген очеркым 
возаш (Шоненам. Турша станцийыште автомашина гыч 
волышымат, чодыра корно дене лишыл колхозыш ош
кыльым.

Кече кас велыш тайнен. Лыжга шошо мардеж ужар 
пушеҥге коклаште шылын модеш. Коклан чара верыш 
куржын лектешат, шӱртым-ки ды м пачаш-пачаш шупша
леш.

Кайык йӱкеш чодыра нерен шогышыла коеш. Шӱш
пык ала-мо тӱрлын мурыжым савыркала, куку кажне 
пушеҥгын ийготшым шотла.

Ошкылаш весела. Юж яндар. Корно воктен нарынче, 
кына тӱсан пеледыш-©лак иктын-коктын коедат. Ужар 
шудо пушкыдо тӧшакла мландым леведын.

Кок-кум меҥгым ошкылмек, куэ йымалан каналташ 
шинчым. Ноенжат омыл, но тыгай пӱртӱс деч ойырлымо 
□к шу.

— Ау-у!—чодыра коклаште йӱк шоктыш.
— Ау-у! — иктаж-кӧ йомын манын вашештышым.
Шуко жапат ыш эрте, ончыкем иктаж латкок-латкум

ияш йола лектын шогале.
— Йомынат мо?
— Уке,— луйжым рӱзалтыш йоча. — Ме тыште шу

кын улына,— улю классге. Регенчым кӱрына!
— Школлан мо? — мыйынат умылымем шуо.
— Уке, колхозлан. Шокшо фермым ышташ,— йоча, 

кутырен шогаш ом ярсе маншыла койын, чодырашке 
шикш алте.

Мыят почешыже тарванышым, чулым йоча-влакын 
пашаштым ужмем шуо.

Отрядыште ксик кече лийым. Йытыным ончен кушты
шо-влак дек миен шым шу. Очеркым возаш шонен тол
мем кӱрылтӧ. Но рвезе-влакын колхозлан полшымышт 
нерген «Яктер» повестьым возышым».

Тиддеч вара, 1968 ийыште, йоча-влакланак «Вӱдшӧ 
келге, серже тура» книгам пӧлекла. Тыште тӱрлӧ.калы- 
кын, келшен, икте-весылан полшен илымыштым мош
тен ончыктен. Тиде книгажымат первый премий дене па
лемдыме.

\



НЕМДА МУРАШ КУМЫЛАҤДЕН

«Немда... Тиде мут мыланем моткочак лишыл. Тудо' 
яндар йӱкын мураш рвезе кумылем нӧлтен»,—тыге возен 
лу ей ончыч Вениамин Михайлович Немда кыдалаш 
школысо литературный кружокын членже-влаклан.

Чӱчкыдын лийын тудо шочмо кундемыштыже. Шко
лыш мияш, йоча-влак дене вашлияш, походыш але кол 
кучаш каяш, марий манмыла, чонжым пуэн. Йӧратен ту
до мотор Немда вӱдым, йӧратен садеран, сер воктене 
кошташ, пеледше олык лапышке волаш, шыркам колтен 
шогышо колхоз пасушко лекташ. Йӧратен тудо пошку
дыжо-влакым, нунын дене кутыраш, илышыштым, ко
йыш-шоктышыштым да пашаштым шымлаш. Мутем кук
шеш ынже код манын, тудын кажне ийын шочмо ялышке 
мийымыжымат ушештараш уто огыл. Тидыжак «Волгы
до ӱжара», «Йолгорно», «Ава шӱм», «Саскавий» по- 
вестывлакым, «Вашлиймаш» очеркым, «Мондалтдыме 
йолташ» поэмым шолшо шӱмешыже шочыктен. Нине 
произведенийлаште тудо пошкудыжо влакым, нунын па
шаштым, шонымашыштым да шӱм тул йӱлымым сылны
мут дене сӱретлен ончыктен.

— Мый шочмо ялышкем толам гын, эре рвезе годсо 
йомартле жапем шарнем, мыланем уэш тудо пагытыш 
пӧртылмемла чучеш,—ойла ыле Вениамин Михайло
вич.— Теве корно .воктен радамын кушкын шогалше куэ- 
влакымат, шарнем, меак шынден улына. Мотай мотор, 
ковыра «нийын шогалыныт, ончен куанет! Шоссе кор
ным, кӱварым ыштышна. Колхоз пасум тырмалаш, шӱк
шудым сомылаш, шурным тӱредаш, машина почеш кыл
там пидаш коштна. Чылажат моткоч порын .шарналтеш.

1966 ийын кеҥежым шочмо-кушмо верыштыже — Чо
бык, Чашкер, Овалжемучаш, К уари очи юг а яллаште — 
лийын, ончыл еҥ-влак дене 'вашлийын мутланен, пошку
до-влакын паша ыштымыштым ончен, тыге колхоз ял 
илышым чын ончыктышо вич ужашан «Вашлиймаш» 
очеркым 'возен да «Ончыко» журналеш савыктен луктын.

«Шочмо верым ужмек, куанет; эртыше жапым шар
налтен, шинчавӱдет лектеш»,— возен тудо шке очеркыш
тыже.

Пошкудо-шлак тудым моткоч пагаленыт, кажне сур
тышто чот вучымо кугу уна семын .вашлийыныт. Чобык 
ялыште кызыт изажат, акажат, родо-тукымжат кодын
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огытыл, но тудо очеркыште возымыж семынак тыге ой
лен кертын:

— Мыйын ешем уло ял!
Тиде еш коклаште, Немда пӱртӱс помышто тудо куш

кын, вийым поген, тыштак первый статьям, почеламутым, 
ойлымашым возаш тӱҥалын; умбакыжат, палыме писа
тель лиймеке, ятыр пошкудыжым шке произведенийыш
кыже прототиплан налын, шочмо-кушмо вер-шӧржым 
алал кумылын сӱретлен пуэн.

ТУ ДО ШУКО В О З А Ш  Ш О Н Е Н

Вениамин Иванов марий литературышто келге кы
шам коден, пытартыш ийлаште ик эн шуко да устан 
возен шогышо писательлан шотлалтын. Арамлан огыл. 
Тудо лудшо-влаклан коло утла ойлымашым, ятыр пье
сым, латик повестьым, кок романым савыктен луктын, 
тыгак тӱҥалтыш жапыште шагал огыл почеламутымат 
возен. Марий калыклан шуко сай книгам коден.

«•Кеч-могай произведенийым возаш шичме деч ончыч 
темым «палыман—Пидыш гыч налман, шонен лукташат 
лиеш. Мый гын илышыште лийше случай-влакым произ
ведений возаш кучылтам,— ойлен Вениамин Михайло
вич.— Темым мумек, тудын нерген эреак шонен коштам, 
ешартыш материалым погем, кажне образ могай лийша
шым раш палемдем, сюжетымат шонен ямдылем. Чыла
жат шинча ончылно койжо, герой-влак илыше еҥлак 
ушышто сӱретлалтыныт, южгунам омешат кончышт. Ту
нам гына ӱстел коклаш возаш шинчам».

Тыге тудо возен шкенжын лирический повестьше-вла
кым, «Тӱтан» (1965 ий) ден «Арслан» (1970 ий) рома
ным.

«Южо автор возаш шичмыж деч ончыч планым ышта. 
Тидын дене келшашат лиеш,— умбакыже шке шонымы
жым ешарен Вениамин Михайлович,— но действийын 
вияҥмыже да образын почылт толмыж дене план пужлен , 
кертеш. Тидлан ӧрмӧ ок кӱл. Мый гын планым тидлан 
ыштем, возымо годым тудын деч лӱмынак кораҥаш тыр
шем. Шке опытем гыч раш палем: план-схема почеш во
зымо произведен и й шукыж годым кукшо лиеш, лудшын 
чонышкыжо ок шу...»

Теве налза «Тӱтан» романжым. Тудын первый кни
гаже кузе пыта^
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Мурашов чех-влак дене чеверласышат, писын ошкы
лын, ола тӱрыш лекте. Ончылно изи чодыра. Шӱшпык 
шӱшка, куку .мура. Рвезе .педучилищыште тунеммыжым, 
выпускной вечерым, Айнур корным нш.рналта. Кенета 
изи чодыра велым лӱйымӧ йӱк шергылт кайыш. Катит а н 
Мурашов оҥжым руалтен кучыш, вара вож гыч руалме 
пушеҥге семын канава тӱрыш шуҥгалте. «Корнышко 
власовец лекте. Тудо, ир янлыкла йыр ончыштын, офи
церым кидышкыже нале да чодырашке нумал пуртыш. 
Изи кудыр кож йымалан немецкий формыжым кудаше, 
Мурашовлан чиктен пыштыш. Шкеже, советский офи
цер лийын, чодыра кӧргыш пурен йомо».

«Тӱтан» романын ондак ыштыме планже почеш ты
гай мучаш лийшаш огыл ыле, тидым писатель романым 
возен пытарыме лишан пуртен. Тыге произведений вучы
дымын кошарген да ятыр жаплан шонен кошташ ушеш 
кодын.

— Произведенийым кузе шонен, туге кошарташ ок 
лий. Тудо пӱтынь содержа ний гыч лектын шогыжо,— ту
ныктен ойлен Вениамин Михайлович.

«Тӱтан» романын первый книгажым лудым да ачамат, 
войнаште лийше айдеме, шорто. Кокымшо книгажым пе
шак йодеш. Мурашов деч вара предательым кучен улыт 
мо, ачам пешак палынеже. Кокымшо книгаже лектеш 
але уке?» — умылынеже Волжский районысо Кукшеҥер 
ял гыч В. И. Рушена.

Волжский районысо Кугу Олыкъял гычат Тихонова, 
Соколова, Тимофее©а да молат — чылаже 21 еҥ тиды
мак йодын колтеныт. «Ме В. Ивановын «Тӱтан» роман
жым лудын улына,— 'возат нуно,— но 21 главан .первый 
книгажым веле. Мыланна кокымшо книган содержаний
жым кӱчыкын возен колтыза але «Ончыко» журналеш 
печатлыза. Йодмынам шуктыза».

Тыгай серыш-влак толыныт Башкир мланде гычат, 
Киров, Пермь да Свердловский областьлаште илыше ма
рий-влак дечат, тыгак Орск ден Красноярск ола гычат. 
Книга кӱжгыт серыш ора...

Вашмутым Вениамин Иванов «Тӱтан» романын ко
кымшо книгажым возымо дене .пуаш шонен. Романын 
икымше книгаштыже Эрик Мурашов, Сергей Кожлаев 
да эше икмыняр .моло персонаж гоч Кугу Отечественный 
сарын тулешыже шуаралтше тукымын илыш корныжым, 
ты неле пагыт годым шочмо элнан эрыкше, калыкнан
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пиалже верч кредалмым ужына. Шем фашизмым сеҥы
шаш верч колхозник-влакын вийым чаманыде, канышым 
шинчыде ыштыме пашаштымат кумдан ончыктымо. А 
романын кокымшо книгаже писательын ушыштыжо шуа
ралтын,'.герой-влакын илыш-корнышт нерген ятыр шон
кален, планым ыштылын.

— Мыйын ушыштем, палет, тыге шонен коштмо жа
пыште вес роман шочын. Кум книга лийшаш,— вашеш
тен тудо мыланем икана писатель погынымаште пырля 
лиймына годым. — Икымше книгаже граждан сар жапы
се илышым ончыкта, весыже — Отечественный сар жа
пым авалта, кумышыштыжо Кугу Отечественный сар деч 
варасе ил ыш ьгм сӱретлаш шонем. Кажне книгасе герой- 
влакын н р отон ип ш ат уло. Тушнур ял гыч (Торъял район) 
граждан сарын геройжым — Веткиным палет? Тудын эр
гыже— В аой ли й Степанович кокымшо книган прототип
ше лиеш. Ачаж корным тошкен, Отечественный сарыш 
шке кумылын каен, фронтышто эн неле жап тодым пар
тий радамыш пурен, боевой заданийым шуктымо годым 
шочмо-кушмо эл верч .пытартыш вӱр чӱчалтыш марте 
кредалын. Тудын дене пырля педучилищыште тунемын
на, пырляк армийышкат каенна. Ачажымат пӓлем ыле. 
Прототип пеш чапле: ача ден эрге, кок сарын геройышт!

Тыге, «Арслан» роман «Тӱтанын» кокымшо книга
жым шеҥгеке шӱкале. «Арслан» романыште писатель 
граждан сар жапым, марий ялын у пагытыш вончымо 
корныжым ончыктен.

Вениамин Михайловичын творчествыже тӱвырген 
кушмо жапыште ӱмыржӧ лугыч лиймылан кӧра кугу шо
нымашыже шукталтде кодо.

1972 ийысе «Ончыко» журналын кокымшо номерешы
же тудынак «Ош имне» повесть тӱҥалтышыже печат
лалте.

Тиде (П овестьы м  возаш шичмыж деч ончычат Вениа
мин Михайлович ятыр шонен коштын, кажне образым 
рашемдылын, мо возышашымат ончылгочак ушешыже » 
сӱретлен. Икана мый денем повестьын содерж а нийже 
нерген каҥашыш, тунам колхозышто имне дене паша 
ышташ полшымына нерген ятыр эишзод-шлакым шар
нышна. Теве нунын кокла гыч иктыже.

Мыланем кеҥеж жапыште шочмо «Чобык» колхозыш
то пашам ышташ Портовик лӱман имньым пуэныт ыле. 
Алаша сай, виян, но шӱйжым омыта дене пий пурмыла
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йыген пытареныт. Сусыр верым йораҥдаш огыл манын, 
омыташке, кӱлеш верыш, изи кӱпчык гайым урген шьш- • 
дышым. Портовикын шӱйжӧ ик-кок тылзе жапыште па
ша ыштыме годымак тӧрланыш. Вениамин Михайлович 
тиде эппзодымат повестьышкыже пурташ лие.

Шарнеда дыр, «Ош имне» повестьын .первый кнагаш
тыже Сергушын аваже Оклий, шке шочмо Лу/мари ялыш
кыже ойырлен кая. Сергушын ачаже Вӧдыр — йӱаш тӱ
ҥалын. Ондак тудат сай улмаш, колхозышто уста 
шоферлан шотлалтын, пӧрт кӧргымат оласе пачерда тӱ
затен. Вара умла пакчаш пураш тӱҥалын.

— Кушто йӱынатше?—‘йодеш ватыже.
— Пырням шупшыктенам ... пошкудылан,— (вашеш

тен Вӧдыр.
Нунын еш илышышт койын пужлен: Вӧдыр шке чон

жым арака дене вашталтен. Садлан Оклий, эргы жым пе
ленже налешат, ойырлен кая.

Тиде главаштак эше тыгай оҥай детальым пуртымо: 
Сергушын кугорно воктен шындыме кожшым ала-кӧ 'ма
шина дене тошкен улмашат, ачаже вес кожым чодыра 
гыч конден шынден.

— Могай сай ачий! — рвезе тунам куанен-пелештен.
Ачаже йӱаш тӱҥалынат, школ директор тудым куты

раш ӱжыктен: Ача ден эрге школ гыч пырля пӧртылы
ныт.

— Вуйым шийынат? — ачаже мӧҥгыштӧ эргыжым 
шучкын ончалын,— Аракам йӱам? Кӧ тыйым пукша, чик
тен шогалта? Кӧ, манам? — Вӧдыр ӧрышын кычкыралын.

л — Сергуш тӧрштен кынелын, пошкудо дек лектын 
куржын. «Могай осал улат, ачий!» — йочан уло йӱкын 
кычкыралмыже шуын.

«Ош имне» повестьын содержанийым'каласымыжйо
дым Вениамин Михайлович тиде деталеш поснак шо
гале:

— Отрицательный геройым эртак шем чия дене гына 
ынем ончыкто, тудын ондаксе сай могыржымат сӱретлаш 
кӱлеш, повесть мучко теве тыге таҥастарен ончыкташ 
шонем.

«Ынде вот ачаже шкетын кодо...» — тышан повесть 
кӱрылтын.

Вениамин Михайловичын каласымыж гыч «Ош имне» 
повестьын содержанийже тыгайрак лийшаш ыле: умба
кыже Сергуш аваж дене пырля Лум ари ялыште илаш тӱ

нӧ



налеш, кеҥежым кертмыж семын колхозышто пашам 
ышта. Колхозышто шк имньын (ош вӱльын) шӱйжым чот 
нузылтеиыт да тудым кычкаш лийдымын локтылыныт. 
Садлан иктат ты имньым паша ышташ огеш нал, тудо 
яраште -гына шудым кочкын коштеш, изиш 'вийнымекы- 
же, шылышке савырынешт, марий манмыла, кугу кӱзы
мат шумен ямдыленыт. Сергуш колхоз вуйлатыше деч ош 
имне дене пашам ышташ йодеш. Колхоз (вуйлатыше он
дак огеш келше. «Кугыеҥ-влакат шотым муын огытыл да 
йоча мом ыштен кертеш?»—шонен тудо Сергушын ик га
на отыл сӧрвалымыж деч вара тудлан тиде имньым па
ша ышташ кучыктен пуат. Имньын сусыр вержым рвезе 
эмла, омытам тӧрлата, паша ыштымыж годым пеш чот 
эскера. Ӧш имне тӧрлана, рвезылан сай йолташ гай ли
еш, Сергушым йӱкшӧ гычак палаш тӱҥалеш. Чыла сай. 
Лумариште аважат Сергушлан ачам муэш: Оклий мар
лан лектеш. Но илыш йыжыҥан, эре нк шырымын ок эр
те. Кенета ош имне кола (кузежым ом шарне), тыште 
Сергушым титаклаш тӧчат. Ача лийшыжат, сайын пален 
налде, тидланак рвезым сусыртымешкыже кыра, имне 
акым тӱлыкташ пуымо деч лӱдын.

Сергуш—больницыште. Тушеч, тӧрланымекыже, мӧҥ
гыжӧ огыл, интернат-школыш миен пура (тиде школ гыч 
ик рвезе дене пырля больницыште киен), илышыже ин
тернат школ дене кылдалтеш, тушто у йолташ-влакым 
муэш.

«Ош имне» повестят возен шукталтде кодо. Писатель
ын архивыштыже эше кок повестьын тӱҥалтышыжым му
мо. Иктыжым («Кудытын») «Ончыко» журналеш, весы
жым («Чодыра .мура») «Мариш коммуна» 'газетеш луд
шо-влаклан палдарыме.

«Чодыра мура» произведенийым иктаж лучко ий 
ончыч возаш тӱҥалын улмаш. Тыште чодыра пашазе-вла
кын .илышыштым ончыкташ - шонен. А «Кудытын» по
вестьше неле сар жап гыч тӱҥалеш, тиде произведений, 
очыни, «Тӱтан» романын кокымшо книгажым шонен 
коштшыжлан шочын.

Шуко тудо возаш шонен... Усталыкшат ситен, тыршы
машыжат лийын, Творческий куатшат кугу ыле. Лачак 
ӱмыржӧ гына лугыч кӱрылтӧ...



ШӰМЫШТЫНА ИЛА

1971 ийын 14 февральыште эрдене эрак мый декем 
Вениамин Михайлович тольо.

— Ынде тыят олашке илаш кусненат, изи годсыла 
адак пырля лийына,—шке куанжым шылтыде ойлен йол
ташем.— Тыланет ондакак толаш кӱлеш ыле, вет тыйым 
тышке пашам ышташ ик гана огыл ӱжыныт. А тый ты
марте 'вучыктышыч.

— Лемде 'кундемын мотор пӱртӱсшым коден толаш,
шкат шалет, йӧсӧ. Кумло ний утла эре школышто ыште
нам, йоча-влак деч поена мыланем йокрок,— вашешты
шым туд л ан. #

— Тидыже тыге, но возгалыме 'пашаштет писатель- 
влак дене чак лиймаш утларак пайдале лиеш, шонем. 
Вет тый тушто шке л ем еш ет шолыпат. А ынде ме кажне 
.возымынам, кажне главам в аш ив аш лудаш да каҥашаш 
тӱҥалына.

— Тый пытартыш жапыште шуко ончык каенат, мый 
ятыр шеҥгелан кодынам,— шкем нерген кочо шомакым 
каласышым.

— Вуйым ит саке. Жапын-жапын отыл, ынде кажне
кечын ©озаш тӱҥал, луд, тунем. Мыланемат юет пеш шу
ко лудаш шерна. Лудам да вуемым кучен шинчам, мыят, 
шонем, тыгак возен ом керт мо? Шкемын чонемым йӱ
латем, ушемым пудыратылам, кузе да мом 'возышашым 
малаш (вочмекат ‘шонкален шем, йӱдымат омем кӱрыл 
теш, эрдене .вуемат коршта, мом .ыштет, (писательын па
шажак тугай. Тый кызыт .мом /возет, могай паша дену 
шинчылтат? — ӱстембалне кагаз орам ужын, йодо йол
ташем. - -

— («Талман воктен» повестьым шу а р ем,— ешарен -во
зымо у главам кучыктышым.

— (Мый лудынам, повестет ^юраланат келшен, но 
лӱмжӧ, мыйын 'шотышто, ганян огыл, ок йоҥгалт. Жапше 
тунам, 'кумлымшо ийлаште, палет, мотай ыле! Кӱдырчат 
пагыт лийын. Кӱдырчан йӱр рашкалтен эртымек, чевер 
кече ончалеш, чыла пӱртӱс, улю илыш ылыжеш. Теве ты
гаяк куатле да ончык илышлан ӱшанле вуймут лийже!

Мыят йолташемын мутшым умылышым, ушышкем 
пыштышым.

Кутырен 'шинчылтмына годым вес пӧлем (гыч чоным 
савыралше муро семым колна. Удырем «Журавли» му-

178



рым пленкыш возен налын улмаш. Тудым угычын ко
лышташ Вениамин Михайлович йодо.

Мне кажется порою, что солдаты 
С кровавых не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
А превратились в белых журавлей...

— Мемнан Чобык ялыштынат, кажне сурт-печыш 
манме гаяк, чылаже кумло кок еҥ ыш пӧртыл, сай йол
ташна-влакын ӱмырышт лугыч лие. Авиемат, мыйым ву
чен шуктыдеак, неле сар пагыт тодым колыш. Кунам Ра
сул Гамзатовын возымо тиде мутшым колам, мыланемат 
туге чучеш, пуйто турня-влак огыл, 'сарыште колышо йол
ташна-влак 'йӱкыштым пуэн чоҥештен эртат, а ончыл
ныжо— два турня, тиде мыйын авием л а чучеш.

Настанет день, и с журавлиной стаей 
Я поплыву в такой же сизой мгле,
По птичьи из-под неба окликая 
Всех вас, кого оставил на земле.

Пытыш муро. Ме мут пелештыде шыпак шинчена. 
Изишак лие да Вениамин йолташем ешарыш:

— Расул Гамзатовым лудаш моткоч йӧратем. «Мы
йын Дагестан ем» книгаже мыйым шонаш таратен: мо
лан «.Марий элем» книгам иктат огеш возо? Мый гын, 
тӱҥалам ыле Немда гыч, шочмо-кушмо Чобык ялем, омаш 
воктене шинчыше ныл окнан изи суртна гыч, ял мучашы
се памаш, куэр кокласе йолгорно гыч...

Ушыштем «Йолгорно» повестьше сӱретлалтеш, вет 
тыште тудо Олыктӱр ялын йолгорныжо гоч шочмо-куш
мо шержым, шке .рвезе жапшым, лишыл йолташыжым 
возен, южыжын лӱмжымат вашталтыде коден. Кунам 
мый тудым угыч лудам латкандаш 'ияш годсо талгыде 
жапна шинча ончыкем уэш пӧртылеш. Тыште чыла чын 
возымо, чыла илыш гыч налме.

— Мутат уке, мый Гамзатов семын ом керт, но тӱ
ҥал ончаш уто огыл. Тӱҥалтыш шергын шога, маныт. Он
дак Дагестанын! Расул Гамзатова дек миен толам, пи
сатель ушемым кузе вуйлата, тиде пашаж денат палыме 
лиям. Кеҥежым каяшак шонем. Тушто мыйын .вес палы
ме писателят уло. Тудат унала мияш ӱжеш.

14 февраль, рушарня кече ыле. Мый денем иктаж кок 
шагат наре кутырен шинчышат, каяш тарваныш.
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— Каем Сергей Ибатович деке, тудо вет мемнам 
У Торъял педучилищыште литературым йӧраташ тунык
тен. Кызытат мый туды м «пагалем. Миен толам туныкты
шем семын пк каҥашым йодаш. Мый вашке пӧртылам,— 
мане лектын кайымыж годым.

Кӧ пален, «Журавли» муро пытартыш колыштмо му
рыжо лиеш манын?

Ыш пӧртыл Вениамин (Михайлович мемнан деке, ыш 
пӧртыл мӧҥгыжат.

Кӧ пален тиде кечын тудын шӱмжӧ шогалеш, вӱршер
же курымешлан кӱлткымым чарна .манын?

Вениамин йолташемым Валентин Косоротов пуналтше 
укш дене таҥастарен. Чынак, илыш йыжыҥыштыже туд
лан пуналташат пернен, но тушеч утлен кертын да кӱш
кӧ- чымалт кушмо семын уло (вийын йӱд-кече роман ден 
повесть-влакым возен. «Тудо виян, мотор, поро чонан еҥ- 
влакым сӱретлен, нунын тӧрсыр илыш корныштым куш
тылемдаш тыршен, ӱжара волгыдышко ӱжын»,— Вален
тин Косорото® семынак кажне лудшо еҥ шона. Тудын 
тынар шуко да устан, лывырге йылме дене возымо кни
гаже-влак мемнан .кидыште эреак лийыт, геройжо-влак 
шӱмыштына мондалтдымын кужу-кужу жап илаш тӱ
ҥалыт.

Вениамин Ивановын лӱмжӧ марий литературышто 
мӱндыр шӱдыр семынак (волгалтеш. Тыге манмат шагал, 
пычкемышын чучеш. Тудын лӱмжӧ эр ӱжарала волгал
теш.

1973 ий.

I



ШОКТЕ ШӰДЫР ШЫМЫТ, МАНЫТ...

ПИАЛАН ШУДЫР

— Авий, мыйым саламлен кертат! — Эрик, ваче гоч 
сакыме вынер сумкаж гыч .икымше классым тунем пыта
рыме нерген таӧельым луктын, аважлан ончыктыш.

Табельыште визытан отметкачвлак гына улыт, а йы
малныже тыге возен шындыме: «2-шо классыш вончыш
тарыме. 1940 ий, 3.1 май». Ава куанымыж дене эргыжым 
шупшал колтыш.

Эрик сумка гыч альбомым да тӱрлӧ чиян каранда
шым лукто.

— Тидым школышто пуэныт, сайын тунеммемлан,— 
мане, тунамак сӱретлаш пурен шинче.

— Эргым, ынде кеҥеж каникул, кагаз дене ит шин
чылт,— ава шочшыжым чаманен ойла.

А Эрик (вуйымат ок нӧлтал, сӱретла кечым, Лемде вӱ
дым, олыкым, пеледыш-'вл акым.

— Тый, очыни, моло отыл, художникам лият!— ойле
ныт тудлан йолташыж ден 1ПОШ'кудыжо-1Вла1к, тидым ак ой
леныт туныктышо-влакат.

Мыят тыгак шоненам. Илен-толын, мурым 'возаш тӱ
ҥалеш манын, тунам ушышкат возын огыл. Вет изиж 
годым тудо иш гармоньым, ки шӱвырым, ни ковыжым 
кидышкыже ыш куно. Мемнан тукымышто шоктышыжат 
лийын огыл. Муралтен да кушталтен пуаш гын, чыланат 
кертыныт.

Уач-уач мераҥже 
Уала йымач ончалеш.
Выче-выче вараксимже - 
Тӱрволак йымач ончалеш.
Чобыксолан качыже 
Картуз нер йымач ончалеш.
Кугу Овалже ӱдыржӧ 
Вӱргенчык йымач ончалеш.

Тиде сӱан муро. Тудым чӱчкыдынак эсогыл изи ӱдыр- 
влакат пеледше ломбер йымалне шергылтареныт. Меат 
изи подым куэрыште -сӱанла модынна, шӱвыр олмеш ка-

181



дыр тоя, тӱмыр олмеш рожын ведра лийын. Ведра пун
даш лектын вочмеш кыренна, садланак дыр ялыште тӱ
мырым нералтен моштыдымо еҥже лийынат отыл.

Икымше классым тунем пытарымекыже, Эрик ки
дышкыже первый гана музыкальный инструментым — ба
лалайкым* кучен.

Икана пӧртӧнчылнӧ балалайкын ик кылже дене «Изи 
вӱдшым ©онч ал эшыже» мурым перкален шинчылтмем 
годым Эрикат шокташ тунемаш йодо.

— Ужат,— манам,— мыйын (парням. Ончо, кунам нӧл
талам, кунам темдалам,— шкеже пеле йӱкын .муралтем:

Изи вӱдым вончалашыже 
Мо пасмаже, мо можо?

— Шокталте-ян тиде кок корным,—Эриклан балалай
кым кучыктышым.

Тунеме ик ончалмаштак, умбакыже шкеак шотым 
кондыш:

Изи курыкшым кӱзалашыже 
Мо тояже, мо можо?

— Молодец! Му.з ык эль ны й елу хе т сай! — ,мокт а л ты - 
шым.— Лектеш!

Икмыняр кече гыч ончем—парняже модеш ©еле, 
ялысе ятыр семым шке ораж денак тунем шуктен.

Кум-ныл арня гыч рвезылан балалайке шагал лие — 
пошкудо гыч Екман кочан клат ӱмбалне почаҥше тошто 
ковыжым муын кондыш. Пуракшым эрыктыш, шелше 
вержым олмыктыш, кыл олмеш шарым, йӧнештарышат, 
ковыж ет денат тӱрлӧ семым йоҥгалтараш тӱҥале.

Ик кастене капка 'воктене Эрикын шоктен шогымы
жым ончен, ушышкем поэт Анатолий Бикын почеламут
шо толын шурыш:

— Эй, эргым, ончал-ян пычкемыш кавашке,— 
Пелештыш чалемше кочай,—
Пеш шуко тӱжем шӱдыр-шамыч коклаште 
Тый шке шӱдыретым кычал.
Ойлат, вот палет гын тый шке шӱдыретым, 
Тӱняште пиалым муат...

Мыят, вуемым комдык нӧлталын, кавашке онченам.
Теве Чолга шӱдыр, теве Корка 'шӱдыр. Чыли-чули йӱ-

* Тиде балалайкым мыланем педучилищыш тунемаш пурымо 
лӱмеш Эрикым ачажак пӧлеклен ыле.
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лышӧ тӱжемле шӱдыр коклаште ала Эрикынат шӱдыр-, 
жӧ уло?

Тунамак аважын мурыжа шӱмемым шелын:

Шокте шӱдыр шымыт, маныт,
Мый кудытым веле ужам.
Кужу ӱмыран лийза, маныт,
Кӱчык ӱмыржат орлыкан.

Пиалдыме лийын Анатолий Бикын почеламутышты
жо чалемше коча:

— Мый ятыр кычальым пычкемыш каваште,
Но шке шӱдыремым шым му...

А ме муынна: «Шиш Кремль ӱмбалне, Москваште, 
волгалте тул шӱдыржӧ у! Ты волгыдо шӱдыржӧ тыйын 
да мыйын, ты шӱдыр мемнан чыланан!»

— Эрик! — лишкыже миен, .мый тудын вачышкыже 
кадем 'пыштенам.— Тыйын шӱмыштет талант памаш шо
леш. Палет, тыйын кӧргыштет муро сем дене шолшо па
машшинча шочылтын...

Пиалан шӱдыр йымалне шочынат тый, Эрик!

ЙОЛТАШ

1943 ий, май тылзе.
Кугу Отечественный сарын пасуштыжо неле кредал

маш кая. Пӧръеҥ-влак фронтышто, оружийым кидыш ку
чен, шочмо-кушмо элым аралат, ӱдыр амаш-® л ак тылыш
те йӱд-кече тыршат, фронтлан мо .кӱлешым колтат. Кол
хозышто чыла шошо ага паша нунын ӱмбалан кодын. 
Кеҥеж каникул годым тунемше-влакат кажне кечын пол
шаш тӱҥалыт ыле, а кызыт тунемыт.

Теният молгунамсе семынак тунемме ий мучашеш 
олимпиадым эртарат. Школышто эн устан мурен-куштен 
да почеламутым лудын моштышо-влакым районысо 
олимпиады ш — У Торъял селашке ӱжыныт. Толшо-вла
кым ик йӱдлан кыдалаш школеш вераҥденыт.

— Татар-Эҥер школышто тунемше-влак, 'классыш 
пурыза! — туныктышышт .кычкырале.— Репетицийым эр
тарена!

Хор дене муралтыман, класс покшеке изи капан, ше
малге шӱргывылышан рвезе лектын шогале. Ӱмбалныже
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кужу тувыр, ш аров а рж а т кугыеҥын — ала армийыш ка
йыше изажын, ала пошкудыжын — кызыт нимомат .огыт 
кычалтыл, мо кодын, тудым чтят. Йолышто — йыдал.

Рвезе ондак пуйто ончышо калыклан ©ӱйжым савал
тыш, шара яндар йӱкым кычалме семын кокыралтыш да 
тӱҥале:

Йошкар эҥыж улмо годым 
Шем эҥыжым она коч.
Йошкар Армий улмо годым 
Ме тушман деч она лӱд.

Я

Молан гармоньчыжо уке? Шокталтен колтымо деч 
посна кузе мура, йӧсӧ огыл мо?

Кенета омса вес пелне, коридорышто, ш ы ж ы н  ны
жылге йӱкшӧ такмак семым руалтыш. Рвезылан мура
шыже куштылгырак лие:

Мӱндыр мардеж пуалеш,
Леве йӱрым кондалеш.
Фронт гычын изаемже 
Письмам мылам колталеш.

Рвезын кок изаже—фронтышто, изирак шольыжо эше 
школышкат ок кошт, акаже, тунеммым кудалтен, кол
хозышто пашам ышта, аважлан полша. Вич шочшым он
чен кушташ — ойлаш веле. Эше кече еда, шӱм пырткен, 
фронт гыч уверым ©ӱчаш: ала кум лукан сай серыш то
леш, ала шинчавӱдым лукшо печатан кагаз...

Кужу теле эртен кар,
Чевер шошо толдалеш.
Мыйын изам армий гычын 
Садак сеҥен пӧртылеш.

1

Мурен пытарымеке, рвезе, омсам почын, коридорыш 
ончале. Тушто ковыжым кучен шогышо вичкыж кужу 
рвезым ужылалтыш: йыргешке ош шӱргывылышан, ару, 
лачак той тӱсан ӱпшым шорык гай тӧрсыр тӱредме.

— Тый шоктышыч .мо? — йодо.
— Таныгин!—туныктышо кычкырале. — Йолташет

шым тышке ӱж!
— Мый тудым ом шале, первый гана ©еле ужам. Лек

тын кутыраш лиеш?
— Кутырыза, коктын пырля ямдылалт кертыда,— 

келшыш туныктышо.
— Тендан гармонистше уке мо? — кужу кап-кылан 

рвезе йодо.
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— Шке шоктем ыле...
— Монден коденат мо?
— Гармоньжым авам кинде дене вашталтен.
— Теве кузе! А мый ом ужалыше ыле,— кугун шӱ- 

л алтыш ошалге яндар шӱргывылышан рвезе.
— Мыят пешак чаманенам, да мом ыштет. Сар пы

тымеке, уым налаш сӧрат.
— А мый гармонь ужалыме киндым умшашкат ом 

нал ыле.
— Йӧра тый кугу улат да...
— А тый .молан изи улат?
— Кӱвар ӱмбалне нушкын коштмем годым капем гоч 

вончен коштыныт, манеш авам,— (воштылале мыскараче 
рвезе.

— А тый кушеч, могай ял гыч улат?
— Часамнасола гыч. А тыйже кушеч?
— Чобык ял гыч, Чобык школышто тунемам.
— Тугеже ик ялсоветак улынас! Могай классыште 

тунемат?
— Нылымше классыште.
— Мыят нылымшыштат Лӱмет кузе?
— Эрик.
— А 'мыйын — Каврий.
— Немда кыдалаш школышто пырля тунемаш тӱҥа

лына, ик партыш шинчына. Мый тыйым нигӧлан обижа
яш ам пу.

— О-о! Мый шкемым шке арален кертам. Парня де
не тӱкалтен ончышт-ян, ша чем ыш гай пижам. Чондымак 
омыл (вет.

— Тугеже математика дене полшен кертам.
— А мыйын чыла предмет денат визытан! Тый лучо 

мыланем муралташ полшо: тый шоктет, а мый мурем,— 
Каврий ойым ыштыш...

Кок йолташ 'классыш пурыш?

ОМАШ* ОНЧЫЛНО
Война деч (варасе первый кеҥеж.
Умыр кас. Чобыксола уремын кок могырыштыжат 

кушкын шогалше арама ден тополь-влак кас рӱмбалге 
почешак нералтышт...

* Тыште орол пӧрт.
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Уржа-сорла .мучашыш лишемеш. Ынде .изиш куштыл- 
гыракынат шӱлалташ лиеш. Кечыгут пашам ыштыме деч 
вара шоҥгыракышт, кас кочкышым ыштымек, каналташ 
возыт, а рвезе калык, нойымым монден, уремыш лектеш. 
Омаш ончылно, акрет годсо шоло йымалне, кужу теҥ
гыл уло. Тышке ӱдыр-влак чумыргат. Каче-влакат ку
жун огыт вучыкто. Нунын моды н-мутланен .шинчылтмыш
тым гармонь йӱк леведеш. Теве Йошкар-Ола 'вел куш
тымо муро йоҥгалте.

Ик ӱдыр, .верже гыч тарванен, тымык касым оҥгыр 
йӱкшӧ дене шергылтарыш:

Разрешенийым йодына 
Ломбо укшым тодылаш.
Разрешенийым йодына.
Тышан шогал кушталташ.

Ӱдыр вашеш каче лекте:
Одар ломбын лышташыже 
Толын возо пакчашкем, 
йӧратыме йолташемже 
Толын пурыш ушышкем.

Ӱдыр ден каче пырля мурен кушташ молымат ӱжыт
Тышан шогал мурен онал.
Мурен ончена — мо лиеш?
Лида дене куштен онал,
Кушташ ӱжына — мо лиеш?

Круг койын кугемеш. Куштышо-влак кудытын, шы
мытын, кандашынат лектын шогальыч. Ик муро почеш 
весе шочеш:

Капка ончык легылдет да,
Мом шонет тый, кӧм вучет?
Мӧрӧ гае тӱсет дене 
Кӧн пиалеш кушкылдет?

Тунамак чыланат, совым пералтен, ик тӧр рошт-рошт- 
рошт тавалтен налыт.

Орва кайыде, лаке ок лий,
Лаке лийде, вӱд ок лий.
Ваш ончалде, таҥ ок лий,
Таҥ кучыде, еш ок лий.

Муралтымеке, ӱдыр-влак, чоҥештен каяш тарваныше 
кайыкла койын, кидыштым шулдырла лоҥын шогат, ка
че-влакше, лап-лап лийын, нунын йыр писын пӧрдын са
вырнат. Адак пырля муралтат:
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Пушеҥгыже мый улам,
Лышташыже тый улат.
Изи годсо келшен илыме

Йолташемже тый улат.

Колхоз бригадирын ат омыжо уке, йӱк-йӱан, рвезе- 
ӱдыр-влакын веселитлымышт тӱчын шындыме окна вошт 
шыҥа:

— Э-э-э-эт,
Кӧн шинчашке тый ончет?
Э-э-э-эт,
Кӧн пиалеш кушкылдет?

«Конце-э-эрт... — бригадир вакшыш ӱмбалне киен ыш 
турко, кынел шинче.— Кас шуэш гын, эре тыге... Шке 
огыт .мале, весыланат эрыкым огыт пу. А эрдене колышо 
гай кӱпат...» Вачӱмбак шинчаным сакалта, ошкылшыж
лак кидшым шокшыш кереш, пудешт колтышаш .гай сы
рен, модмашке толын шогалеш.

— Пуян гармонет! — шоктен шинчыше Эрик деке ми
йыш.

— Молан?
— Пу, манам!—бригадир гармоньым ӧкымешак шуп

шын нале.— Тыланда верч пӱтынь ял ок мале. Кызыт па
ша, пайрем отыл. Малаш кайыза!—гармоньым мланде 
ӱмбак шуыш да, чон лекме гай итак! шоктыктен, мехшым 
йол йымаке тошкале.

Рвезе-ӱдыр-влак ӧрмалген шогальыч.
— Молан тыге? — Эрик йодо.— Жал отыл мо? Вет 

гармоньжат мыйын отыл. Ынде мом ыштыман?
— Тыланда эрыкым пуаш тын,— бригадир савырнен 

шогале,— йӱдвошт ода мале. А пашажым эрла кӧ ыш
таш тӱҥалеш?

— Ме кажне кечын пашаш коштына, нормым эртарен 
темена.

— Эрикат шке звеноштыжо, колхоз .пакчаште, кеҥеж 
мучко тыршен. Вӱдымак шаваш .мыняр нумалын! А кас
тене лекмылан вурсен огыда керт, ынде сар жап огыл, 
культурно каныме нергенат шоналташ кӱлеш,— Элыксан 
лӱман, кугурак рвезе лӱдде шога.

— Сар деч ончыч мемнан «Чобык» колхозын художе
ственный 1са.модеятельнюстьш'0 районышто первый вары,м 
налын да Йошкар-Олаштат выступатлен. Тунам Вениа
мин Иванов, Борис Данилов шке ©озым о почел а мутыш-
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тым лудыныт, шумовой оркестрым организоватленыт. 
А кызыт молан нимат уке? — Эртышнат ӧрын шогымыжо 
пытыш.

— Уке гын, ышташ кӱлеш!
— А кушан? Клубшо укес.
— Манамыс, ыштыза!
Эрлашыжым комсомол 'погынымаште кугу мутланы

маш лийын. Тушто пунчалым луктыныт: у клубым чо
ҥаш колхоз правлений деч йодаш. Клублан пырням ком- 
сомолещвлак вий дене руаш. Калык инструмент оркестр 
дене концертым ямдылаш, а кызытеш репетицийым омаш 
ончылан огыл, школеш але контора пӧртеш эртараш.

А бригадир, шке титакшым шижын, гармоньым содо
рак олмыкташ пуэн колтен.'

ВУЧЫДЫМО УНА

Немда школын шым классшым тунем пытарымек, 
Каврий Йошкар-Олаш, музыкальный училищыш, кая, 
Эрик У Торъял педучилищыш йодмашым пуа.

Гена изажат тушкак тунемаш кайынеже ыле, но ала
же неле ийлаште кок эргым иканаште ӧрдыжтӧ туныктен 
кертын огыл, садлан иктыже колхозеш пашам ышташ 
кодын.

У Торъял педучилищыште тунеммыж годымат Эрик 
сӱретлыме пашажым кудалтен огыл. Пайрем вашеш пыр
дыж газетым сӧрастарен, лозунг ден плакат-влакым во
зен, наглядный пособшйлам ыштылын. Педучилищын ту
намсе директоржо Сергей Александрович Куприяновын 
о й л ы м ыж ы м шарн е м:

— Тӱҥалтыш школышто туныктышо шочмо йылмым 
да математикым гына огыл сайын палышаш, тыгак сӱ
ретлен моштышо да музыкым палыше еҥ лийшаш. Эрик 
Сапаевын чыла тиде усталыкше уло. Путырак талантан 
р1везе! Илен-толын, тудо йоча-влакын йӧратыме туныкты
шышт лийын кертеш.

Кӧ шинча, ала Сергей Александровичын мутшо пик
талтешат ыле, по 1947 ий итнварьып ик теле кастенже 
мемнан деке Чобык ялыш пучыдымо уна-влак тольыч.

Ме пӧртыштӧ шинчена ыле. Пеле сокыр лампе тул йӱ
лен. Эрик теле каникул жаплан педучилище гыч скрип
кам конденат, кажне кастене шӱмеш ло1галше"муро-'вла-
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кым шоктен. Лачак уна-влакын толын пурымышт годым 
аважын тошто кужу ойган семжым тӱҥалын ыле:

Шокте шӱдыр шымыт, маныт...
е»

Кенета, йӱштӧ южым пуртен, пӧрт омса почылто. Пу
рен шогале кок еҥ: иктыже — кӱкшӧ капан илалшырак 
пӧръеҥ, весыже — рвезе. Саламлалтыч.

— Мыйым паледа, докан,— мане рвезыже. — Часам- 
наеола гыч Вӧдырын эргыже улам.

— Каврий, тый улат? — Эрикым аваже рвез ы н туп
шым 'вӱчкалтыш.— Кузе илет-шӱлет?

— Ӧла гыч? — Эрик скрипкажым ӱстембак пыштыш.
— Торъял корнывожыш шумеш автобус дене толна, 

умбакыже — йолын,— рвезе вӱдым йӱаш йодо.
— Коло кок меҥгым топкен улыда? Чечас чайым 

шындем,— Эрикын аваже самоварыш вӱдым темыш.— 
Изишак кутыралтен шинчыза.

— Ме мутланашак толынна,— мотор шем пальтом чи
йыше пӧръеҥ пелештыш.

— Тиде мыйын туныктышем — Георгий Сергеевич Гу
сев.

Кугу уна чылашт денат кидым кучыш.
— Мыланем Эрик нерген Таныгин корно мучко ойлен 

тольо,— Георгий Сергеевич скрипкам ӱстембак пыштыше 
рвезе деке мийыш.--Шокталте иктаж мурым.

Ошалге шӱргывылышан, арун гына комдык шерын 
шындыме той ӱшан рвезе вожылмыж дене полан гай че
вергыш.

-.— Шокталте,— уэш йодо уна.
— Могайым? — Эрик скрипкажым кучен шогале.
— Йӧратыме муретым.
Рвезе.шӱвыр семым скрипка дене оҥарен пуыш.
— Эше иктажым,— уналан келшыш.
Эрик «Ой, луй модеш», «Кай, кай Йыванлан» да 

«Шокте шӱдыр» муро-влакым шоктен ончыктыш.
— Пеш сай! — мокталтыш Георгин"! Сергеевич.— А 

рушла могай мурым моштет?
— «Катюшым», «Огонекы.м»...
— Музыкальный данныет уло! Мемнан деке туне

маш каяш от шоно?
— Айда, Эрик,—Таныгинат ӱвырала пиже.—Мемнан 

тушто фортепьяно уло, тӱрлӧ оркестр...
—  А  п е  д у  чи лиш , ы ж е ?

\ 8 9



—- Тыланет музыкальный (Грамотым палаш кӱлеш,— 
туныктышо портфельже гыч блокнотым лукто да ала- 
мом сералтыш.— Келшет?

Эрик нимомат ыш вашеште, чонжо кокыте шелалтын: 
нк велым — кайынежат, вет тудо музыка деке чот шӱма
ҥын; вес велым — ынеж кай, пел ий педучилищыште ту
немын, келшен тиде школ, адак ачажат ондак туныкты
шо лийын, вара — кугу партийный пашаеҥ, Эрикат ту
ныктышак лияш шонен.

Чай шолаш пурыш. Эрикын аваже ӱстембак погаш 
тӱҥале. Чулан гыч пызлыгичкым ат икмыняр орлаҥгым 
кондыш.

— Киндыже мемнан пареҥге дене ыштыме, нелеш ида 
нал,— .мане.

— Нимат огыл, булка гаяк ошо,—уна шыргыжале.— 
А тидыже, йӱдвел виноградше, поснак чесле! Пызлыгич
ке дене чай йӱаш изи годсек йӧратем.

— Георгий Сергеевич, Эрикым .музыкальный учили
щыш кызытак наҥгаяш ок лий мо? — чай йӱмӧ годым 
Таныгин туныктышын шинчашкыже ончале.—^Общежи
тий шотышто ӧрмӧ ок кӱл: ме ик койкышто пырля малаш 
тӱҥалына.

«Тиде уста рвезым у тунемме ий марте тышан кодаш 
гын, вара .мемнан деке мия мо? Педучилищыжат, очыни, 
сай тунемшым колташ чамана, шке велыш рвезын ку
мылжым савырен кертеш... -Наҥгаяш кӱлеш кызытак, ко
дыман огыл»,— туныктышо Таныгин велыш савырныш:

— Ик койкышто, .манат?
— Изак-шоляк семын. Келшет, Эрик?
— Кайыме шотышто шкежат ом пале. Авий мом ма

неш ала?
— Гена, мом ыштена?—кугурак эргыж деч аваже 

йодо.
— Ялыштына теве у клубым чоҥат. Октябрь пайрем

лан шуктена, манеш колхоз вуйлатыше. Мый гын, ом кай 
ыле. Торъялыштак тунем, тыште пареҥге кинде денат ту
нем лектат. А олаш кает гын, .мом кочкаш тӱҥалат? — 
шоктыш изаже.

— Ме кочде илена, шонет? — Таныгин ваштареш 
л и е.— Ит лӱд, Эрик, айда пырля.

— Шкеже кая гын, колташ кӱлеш,— мыят ойым ыш
тышым. А ушыштем Сергей Александрович Куприн н ав ы н 
мутшо пӧрдеш: «Эрик Сапани путырак талантан рвезе!



Илен-толын, тудо йоча-влакын йӧратыме туныктышышт 
лийын кертеш».

— Каем,— шоныдымын-вучыдымын келшыш Эрик.
Уна-.влак ©ерышт гыч тарванышт.
— Огыда мале мо?—Эрикын аваже ӧрӧ.— Тыгай йӱ

дым кушко каеда?
— Мемнан деке, Часамн.аеолашне,— Таныгин вашеш

тыш.—Тушто эше Садовин Валерийым пуртынена. Тудын 
декат пураш шонена.

Ме унам ужатен лекна.
Кавашке тылзе нӧлталтын, шӱдыр-влакат (волгалтын 

йӱлат. Вуй ӱмбалнак Шокте шӱдырым ужна.
— Икыт, кокыт, кумыт... — Эрик шӱдырым шотла.— 

Авий, .мый кудытым огыл, ^шымытым ужам! Шымынек!..
Эрлашыжым уна-влак дене пырля Эрик, пеленже кум 

сукыр пареҥге ми ид ы м налын, Йошкар-Олашке тунемаш 
кайыш.

ПЕРВЫЙ МУРО

Каврий ден Эрик музыкальный училищыште ик кур
сыштак тунемыныт: Каврий духовой оркестрыште шоктен, 
Эрик калык инструмент отделенийыште. Кастене обще
житийыште пырля лийыныт, ончыч ик койкыштак мале
ныт, вес ийын—койкым йыгыре шынденыт. Иленыт изак- 
шолякла. Иктыже шахмат дене .модын гын, весыже вок
теныжак ончен шоген, мӧҥгышт гыч 'кочкаш колтеныт 
гын, чыла пырля лийын, эсогыл танцышкат ик ӱдыр де
нак коштыныт.

Эрик кокымшо курсышто тунемеш ыле.
Теле каникул жапыште мый олашке толынам, Эрикым 

ужаш общежитийышке кайышым.
Тунам нуно Карл Маркс уремыште кок пачашан пу 

пӧртыштӧ иленыт. Тошкалтыш дене кокымшо пачашыш 
кӱзем, колыштам: ала-кӧ марий мурым пеш шокта. Кӱ
зышым гын, коридор ышто, фортепьяно воктене, Эрик ден 
Каврийым ужым.

— Могай мурым,— манам,— шӱшпык-влак, тыге пер
калена?

— Колышт,— ойлат,— кӧн мурыжо сайрак. Мыйым 
пӱкеныш тӱртен шындышт да уэш шокташ тӱҥальыч.

— Кудо семже утларак келша?
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— Когынекат келша,— вашештышым.
— Уке, иктыжым гына палемдыман. Ме ик арня он

чычак мурым возаш ӱчашен улына, манметла, когыньнан 
коклаште изирак конкурсым ыштенна. Кӧн сайрак лек
теш, тудлан пӧлек лиеш. Пӧлекшым кызыт налын огы
нал, тунем лекмеш, кагазеш гына возена,— умылтара 
Каврий, клавишым темдалын, уэш шокташ тӱҥале — Ко
лыштса, муренак ончыктем:

Ой, йолташем, тый ит вожыл.
Кумык молан лийылдетше?
Калыкат ойла,
Колынат ала,
Мо нерген ойлат —
Палышаш улат.

— Ынде, Эрик, тыланет черет.
Тудат, шоктыш ыжда, йолташыж семынак шуялтен 

муралтыш:
Мӱндырнӧ изи тул йӱла, волгалтеш.
Изи тул воктене муро йоҥгалтеш.
Ончем изи тулым да тӱрлым шонем,
Тул йӱлымӧ семын йӱла .вет шӱмем.

— Уке,— маньым,— музыкылан мыйын шотем шагал
рак, (кугурак .семын нимомат каласен -ом керт.

— йӧра,— шоктыш Каврий,— кастене шахмат дене 
модаш ик туныктышына толеш, тудлан шоктен ончена.

— Лав Николаевич .мо? Тудым мыят палем. Тудо чын 
каласен кертеш,— азап гыч утлымемлан куанышым.

Илыме комнатышкышт пурышна.
— Мый сомыл дене толынам.— кӱсенем гыч кагаз 

орам луктым.— йоча-юла клан «Елка» инсценировкым во
зенам, икмыняр .мурылан музыкым сералташ кӱлеш ыле.

Лудын пуышым инсценировкым. Нунылан келшыш.
— Ур нерген мурылан «Сукыр» («Каравай») семым 

келыштараш лиеш,— изирак йӱкын муралтен ончыкты
шым:

Урын толмо кечыжлан 
Ямдыленыт у ийлам 

'  Пеш оҥай ик пӱгыльмым.
Ший кагаз ден вӱдылмым:

Лач тыгай кугу вуян,
Лач тыгай кугу пылышан,
Теве тыгайрак неран,
Теве тыгайрак ӧрышан...
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Маска, пире, мераҥ нерген мурылан сем-влакым тӱш
кан кычал шинчылтна.

— А кок кайык нерген .ме тӱҥалтыш школышто тыге 
мурена ыле,— Каврий, пӧлем покшек лектын, кидшым чв- 
ҥештыме семын лупшкедыл, муренак ончыктыш: '

Чоҥештеныт кок кайык,
Коктынат писе улыт.

Ой, изи кайыкем,
Шем шинчан чеверем.

Кид пуэн ойырлен,
Кугуракше ойлен:

Ой, изи кайыкем,
Шем шинчан чеверем.

Тылат корным почынам,
Тиде корно пиалан...

— Возыза нотым, вара радиошкат пӱаш лиеш,— ма
нам мый.

— Палет, Эрик, мемнан когыньнан конкурсышто кӧн 
мурыжым сайлан шотлат, нотым тудо возаш шинчеш,— 
ойым ыштыш Каврий.— Йӧра?

Вара пале лие: Эрикын мурыжым сайраклан шот
лымо.

Тыге тудын первый мурыжо шочын.
Тиддеч вара «Серыш», ««Студенческий муро», «Сирень 

пеледеш» да .молат йоҥгалт кайышт. А «Аза малтыме му
рым» музыкальный у ти л и щ ы ште тунеммыж годымак ор
кестр дене «Рекорд» кинотеатрыште шоктеныт, тудым 
мыят шӱм пырткен колыштынам...

Эрик шочмо-кушмо вержым, Лемде вӱд серым мот
коч жаплен, пӱртӱсын тӱрлӧ семжым шагат дене колышт 
шинчен, а кастене йӱд каваште шым шокте шӱдырым он
чаш йӧратен. Шкенжын пытартыш кугу пашашкыжат — 
«Акпатыр» оперыш калык муро-влакым устан келышта
рен пуртен.

Кызытат, кунам мый тӱжемле шӱдыр коклаште Шок
те шӱдырым ужам, эре Эрикым шарналтем, мыланем ту- * 
ге чучеш, пуйто тудым, Вениамин Иванов манмыла, мо
ло огыл, Эрик чӱктен коден. •

7 Ш ӱды р-влак йӱлат



«АКПАТЫР» ОПЕРА

1963 ий 5 апрель. Шкетан лӱмеш Маргостеатрыш ка
лык шыҥ-шыҥ погынен. Тиде кечын Чавайнын драмыж 
негызеш возымо «Акпатыр» первый .марий опера первый 
гана йоҥгалтын.

Тыште 18-ше курым годсо илыш ончыкталтеш. Ялысе 
старостан кудывечыштыже тошто марий вургемым чийы
ше ӱдыр-влак тӱрым тӱрлен шинчат, поян Савийын мар
лан кайышаш ӱдыржылан .кумалтыш 'вургемым ямды
лат. Теве шӱкшӧ вургеман тарзе ӱдыр—Эвика кынел шо
галешат, шке илышыж нерген моткоч ойган мурым мура:

Шокте шӱдыр шымыт, маныт,—
Мый кудытым веле ужам.
Кужу ӱмыран лийза, маныт,—
Кӱчык ӱмыржат орлыкан.

Шого, шого! Тиде мурым мыланна Эрикын аваже 
ятыр гана мурен ыле. Композитор мутшымат, семжымат 
тӱрыснек олерышкыже пуртен. А сцена гыч ойган сем 
тугак шӱмым туржеш:

Уке мыйын' шӱдыремже,
Кушто тудым ончыман?
Уке мыйын пиалемже,
Кушто тудым кычалман?

Умбакыже ӱдыр-влакын ойган мурышт утыр вияҥеш, 
тудо незер-влакын хорышкышт ушна.

Руэмым куклен, неле шаша гыч толшо тарзе-влак (шӱ
дӧ еҥан хор), поян (С тароста ончылан сукен .шинчын,кин
дым, мландым, эрыкым сӧрвален йодыт. «Пашаште кин
де тамым мондыза!» — манын, Сави чылаштымат поктен 
колта. Ситартышлан, Элнет 1Воктен1Ы1се эн сай мландым 
дворянин Местниковлан пуымо нерген кугыжан указше 
толеш. Незер калык нимом ышташ ӧрын. Тиде жапыште 
сокыр кӱслезе эртен кайышыжла шогалеш да Элнет вок
тен чодыра лоҥгаште илыше ик патыр нерген балладым 
мура, калыкым поян ваштареш тарванаш ӱжеш. Кӱсле
зыже шинча петыртышым налын кудалтат, кӧ улмыжым 
каласа:

— Мыйын лӱмем — Акпатыр!
А Элнет серыште ловстанец-нлак шогеныт. Нуным 

шӱдӧ ияш тумеран да иман чодыра ик жаплан шке по-
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мышешыже шылтен. Теве икте, Эвай, караулышто кош
теш. Тудо мура:

Изи вӱдшым вончалашыже 
Мо пасмаже, мо можо?
Изи курыкшым кӱзалашыже 
Мо тояже, мо можо?

Чу! Тиде калык мурым мый Эриклан балалайка дене 
шокташ туныктенамыс! Оркестрын шоктымыж .почеш ой
ган муро умбакыже йога:

Изи чашкеретым эрталашыже 
Мо йолташыже, мо можо?
Изи курымжым эрталашыже 
Мо таҥ кучымыжо, мо можо?

Эвай ик тарзе ӱдырым — Эвикам — йӧратен. Кузе ту
дым Сави деч утараш, шона.

Повета нец ив л ак деке Пугачевын еҥже толеш, марий 
калыкымат вӱр йӱшӧ опкын кашак ваштареш кредалаш 
ӱжеш. Тунам Акпатыр атаман товатла:

О шочмо-кушмо марий мланде,
Орланен нойышо авием!
Шӱмем-чонем дене ӧндалын,
Сукен, тылат мый товатлем!
Кучен кидыш куатле кердым,
Кыраш тушманым тӱҥалам!..

Тиде куатле мурым колын, адак Эрикым шарналтем: 
музыкальный училищым тунем пытарымек, тудо Йошкар- 
Оласе п еду чили шыште туныкташ тӱҥале, а Каврий 
йолташыже Москваш ко исер® а тор и у.ы ш дирижёрлан ту
немаш кудале. Кок ий гыч Эрикат Казаньысе консерва
торийыш, композиторский факультетыш, шке шинчыма
шыжым кугемдаш, усталыкшым шумаш кая, шкенжын 
пӱтынь илышыжым марий .музыкальный культурым 
вияҥдыме ©ёрш пуаш шона. Тунемме жапыштак ик муро , 
почеш весым, фортепиано дене шоктымо вари адайым, ор
кестр дене пырля шокташ скрипкалан концертым, сим
фонический оркестрлан «Торъял сюитым» воза. Консер
ваторийым пытартыш курсыштыжо тунеммыж годым 
1958 ий тӱҥалтыште, Свердловск олашке кайышемла, ту
дын деке пурышым. Мый тудым У ийлан Уралын рӱдӧ 
олашкыже пырля кудалаш ӱжым. Мыйжым тусо марий
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школлаште туныктышо-,влак дене семинарым эртараш 
МАССР просвещений министерство колтен ыле. Эрик кел
шыш. Шична поездыш да кудална. (Корнышто тӱрлыжы
мат кутырышна, мом возымыж нергенат йодыштым.

— Пел ий гыч консерваторийым тунем пытарем, кы
зыт диплом пашам ямдылем. Палет, мом возем? Оперым!

Мый шинчам каралтышым. Ты марте оперым Я- А. 
Эшпай, К. А. Смирнов да молат возаш тӱҥалыныт ыле, 
но иктыжат мучаш марте шуктен огытыл. Ала Эрикла- 
нат тыгай кугу пашаш шижаш тӧчыман огыл? Ала вий
же, шинчымашыже ок сите?

— (Возенам сокыр кӱслезын балладыжым. Тунамак 
шочо шочмо-кушмо вер нерген «Мондаш лиеш мо?» му
рым. Анатолий мутшымат возен. (Йыван кугызан эрты
ж е— Анатолий Сапаев тунам Казаньыште строительный 
техникумышто тунемын, кызыт Волжск олаште иша, 
ГПТУ-што самырык пашазе-влакым ямдыла). А Эвикан 
арийжылан авамын «Шокте шӱдыр шымыт, маныт» му
рыжо келшен толеш, тудым йотышкат ,возен налынам. 
Эше икмыняр марий калык .мурым кучылташ шонем.

Свердловскыш миен шумек, ме первый кастенак опе
ра ден балет театрышке каенна, тушто Урал калык хорын 
мурымыжым да куштымыжым куанен ончышна.

Кок кече гыч Эрик мӧҥгеш тунемаш пӧртыльӧ.
Сокыр кӱслезын балладыжым Казанский консервато

рийыште Эрик дене пырля тунемше Леонид Краснов вы
пускной экзамен годым мурен.

1959 ийын марий композитор-влакын кокымшо ил ён у- 
мыштышт хор дене пырля шоктымо кӱслезын баллады
жым Марий посансамбль пою лия тлен. А 1960 ийын но
ябрьыште, Мариш республикнан 40 ий темме . кечын, 
опера гыч первый актым мурымо.

Оперылан либреттым поэт-влак Геннадий Матюков
ский, Иван Осмин да Михаил Якимов 1959—1961 ийлаш
те возеныт, композитор Эрик Сапаев дене пырля ушнен, 
ятыр гана каҥашеныт, Казанский консерваторийым вуй
латыше композитор Жиганов декат мутланаш, каҥашаш 
кок гана миеныт.

— Кажне персонажын мутшо моткоч шагал, но виян 
лийже,— ойлен Эрик Никитьевич,— вет оперын кугытшо 
Чавайнын пьесыж дене таҥастарымаште улыжат чырык 
ужашыже тына лийшаш.

— Либреттым возымаште Савин, Эвикан, Эвайын
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арийышт але нунын дуэтышт, триошт пеш кужу лийын. 
Чыла тиде ситыдымашым Эрик Никитьевич оперым во
зымыж годым шкеак кораҥден,— шарна Иван Иванович 
Осмин.—'Ме тудын ойжо дене келшенна.

Л 1ибретт1ист-'влак Чавайнын пьесыж гыч содержани
йым кугунак вашталтен огытыл, но драматический .пӱсы
лыкым чот вияҥден кертыныт. Нуно Акпатырын образ
шым калыкын шонымашыже да илышыж дене ойыраш 
лийдымын ончыктеныт. Теве тудо шке*ӱдыржым йӧраты
ше ача, теве тушман-влаклан ӱчым шуктышо еҥ, теве 
тудо кугыжан самодержа1вийже ваштареш кучедалше 
марий калыкын атаманже. Акпатыр шке калыкше дене 
пеҥгыде кылым куча, тудо калык верч шога. Тыште 
Емельян Пугачев ончыкталтын огыл гынат, тудын шоны
машыже, вуйлатыме рольжо Акпатырын образыштыже 
раш шижалтеш.

Оперым 1962 ийын шыжым Маргостеатр еш шындаш 
ямдылаш тӱҥальыч. Тыште театрын артистше ден орке
стрже деч поена Палантай лӱмеш музыкальный учили
щын туныктышыж ден тунемшыже-влак, заводын куш
тышо коллективше, тыгак Йошкар-Оласе художествен
ный самодеятельность гычат — чылаже 300 наре еҥ 
участвоватлен. Марий оперым сценышке лукташ ямды
лыме гадым МАССР Культура Министерствын ӱжмыж 
почеш м'ӱндыр Якуш й гыч Гаврил Федорович Таныгин 
дирижироватлаш толеш, икмыняр жап гыч ешыжымат 
Йошкар-Олашке конда. Якут АОСР-ын заслуженный ар
тистше Г. Ф. Таныгин Марий 'музыкальный театрын 
первый профессиональный дтртижержо лийын. Тудо му
зыкым, поснак шке йолташыжын — Э. Н. Сапаевын — 
мурыжым кугун йӧратымыж дене, шижын моштымыж 
дене, уло чоным пуэн тыршымыж дене оперым ямдылы
ше пӱтынь коллективым творческий пашашке кумылаҥ
ден шоген. Репетицийыш композитор шкежат эреак кош
тын. Оперым шындаш Маргостеатрын тунамсе тӱҥ ре
жиссержо С. И. Иванов, Татарий гыч толшо балетмейстер 
РСФСР ден ХАОС Р-ы н заслуженный артистше А. Ф. На
рыште поснак кугун полшеныт. «Акпатыр» оперым шын
дымаш мариш искусствын, музыкын кугу пайремже 
лийын.

Опера марий калыкын музыкальный фольклоржо не
гызеш (возалтын, майын ойлышна. Кӱшнӧ кок калык му
рым палемдышна. Налына ынде сӱан мурым:
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Ать-уть мераҥет,
Чапа-чапа мераҥет.
Таче сылне сӱанет,
Эрла шопо ӧранет.

. Ать-уть мераҥет,
Чапа-чапа мераҥет,
Таче мотор оръеҥет,
Эрла лиеш кувает.

Мераҥ чапа — ош чапа, 
йылт-йолт ӱяча.
Шӱльэгерче — костенеч,
Эрла кукшо перемеч.

Тиде сӱан мурым Пекеш Савин кудывечыштыже му
рен-куштен шогымо жапыште уремыште лӱйкалыме йӱк, 
«Ура!» кычкырыме шокта. Тиде — Акпатырын йӱлымыж 
почеш .пов'станец-1Вла1К толыт. Сӱаныште Акпатыр шкеж 
нерген каласен мура:

Лач лучко ий эртен тидлан...

Тудым йозакым тӱлен кертдыме ачаже поян эрге Са
ви олмеш салтаклан ужален.

Изи ӱдыржым ӧндал,
Кузе ватемже шортын кодо!..

Тушеч Акпатыр куржеш. Байкал сер гыч шочмо кун
демышкыже латкок ий толын.

Элнет воктен илен коштам мый,
Вот иже сайын толын шуым.
Мылам кӱлеш ужаш ик еҥым.
Ик тулык ӱдыр тый денет ила?

Эвика — Акпатырын ӱдыржӧ улмаш. Ача ден ӱдыр
жын вашлиймышт, икте-весым палымышт ончышо еҥын 
кумылжым налеш. Акпатыр поян Савин ешыжым 
кучен наҥгаяш, погыжым калыклан пуаш шӱда.

Эвика ондак тулыкеш кодшо тарзе ыле гын, ынде угыч 
шочшо гай эрыкан ӱдыр. Эвай дене коктын, курымеш 
келшаш товатлен, кок йӱк дене ик .семымак мурат. Тудо 
лӱддымӧ, виян лиеш, ачаже да повет ан еш-влак семынак 
калыкын эрыкше верч кучедалаш шке илышыжымат ок 
чамане.

Но кугыжан войскаже, пугачевец-нлакым чактарен, 
марий мландышкат пурен. Кугу кредалмаш тарвана. Су-
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сыртыште Акпатыр отрядшылан Юлышко каяш да, руш 
калык дене ушнен, эрык верч кредалаш сугыньым пуа.

«Кӱкшӧ сер ӱмбач Юл эҥер коеш. Эҥер вес вечын ке
че лектеш. Эҥер модеш, чолгыжеш. Юл ӱмбалне пуш- 
влак коедаш тӱҥалыт. Нуно эре лишемыт. Пушышто 
Эвай, Эвика, Носков да повстанеи-влак шинчат»,— опе
рын мучаштыже автор шке кидше дене возен.— Нуно 
мурым мурат:

Вӱдшӧ йога — серже кодеш,
Лышташ йога — пушеҥге кодеш...
Саскаже йога — мландыш возеш,
Арам ок лий — пеледеш!

«Акпатыр» опера — калык опера. Тыште тӱҥ герой
ж о— калык. Тудо ойго годым ойгыра, куан годым куа
на, кӱлеш годым шке эрыкше верч кучедалеш. Оперыште 
тӱҥалтыш гыч мучаш марте марий калык илыш нерген 
муралтеш, калык койыш-шоктышак шижалтеш, калыкын 
эрык верч .кредалмыже кумдан ончыкталтеш. Тыште шу
ко муро семым композитор шкеж гыч возен гынат, тудын 
негызыштыже калык сем шижалтеш. «Оперын музыкы
жо чудесный!» — возеныт Чуваший, Татарий да Москва 
гыч премьерым ончаш унала толшо композитор -'влак. 
Залыште шинчыше кандаш шӱдӧ еҥ, совым рӱжге кы
рен, солист-1влакым сценыш лекташ йодыныт. Акпатыр— 
Б. Артемьев, Эвика — Т. Лабутина, Эвай—В. Долженко, 
тыгак В. Воронцов, А. Шабдаров, В. Смеркалов, А. Тер- 
тычеҥко, оперым шындыше режиссер С. И. Иванов, ди
рижер Г. Ф. Таныгин, балетмейстер А. Ф. Нарыков, ки
дым ваш кучен, сценышке лектын шогалыныт. Чылаштым 
уло кумыл дене шокшын саламлыме гадым ончышо ка
лык кокла гыч Эрикын аваже, шинчавӱдым ӱштын, сце
нышке кӱзен. Тудо чытен кертде шортын, вет моткоч 
кугу талантан эртыже тиддеч лач нылле кече ончыч уке 
лийын, черле шӱмжӧ кӱлткымым чарнен. Тудлан улыжат 
31 1И1Й нына ыле, эше кок оперым — «Окатанным» (Чавай
нын тыгаяк лӱман ойлымашыж почеш) да «Марий пеле
дыш» (Якимовын поэмыж почеш) доз а ш тӱҥалын ул
маш, нине опера гыч катав .коклаште фрагмент-<влакше 
гына кодыныт.

1974 ий.
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