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Алексей Эрыкан

Эрнымаш
Руэман*

1
Таче мыйын марием поген наҥгайышт...
...Эрдене гына коктын магазиныште коштна. Марием шкаланже ту

вырым нале. Тувыр ошо, урвалтыжат, мелжат куэн тӱрлымӧ. Тыгай 
тувырым Йошкар-Ола кидпаша мастерскойышто куэн луктыт. Марие
мын йӧратыме тувыржо. Тудо мыланемат эртак тыгай тувырым чикташ 
тыршен. Чийымыж еда, вес эллаш кая вет манын, моктанымыла ойла 
ыле. Магазин гыч толна, да марием кушеткыш шуйнен возо, книгам на
ле, книга денак нералтен колтыш. Кас велеш коктынат томланышна да 
Шкетанын «Кодшо румбыкшым» ончаш театрыш кайышна. Антракт го
дым театрын фойештыже пырля коштна, буфетыш пурен, лимонадым 
йӱна. Марием ананас юпарым нале. Ананас—мариемын йӧратыме «шар
же. Тудо кеч-кунамат я ананасым, я барбарисым налеш ыле. «Вес 
элласе фрукт» манеш ыле. Пелйӱд эртымек, мӧҥгышкына пӧртылна. 
Мый примусеш какаом шокшемдышым, шканемат, тудланат стаканым 
темышым. Лач темен шогылтмем годым ончыл пӧлемыштына звонок 
шоктыш. Омсам почым—палыдыме еҥ-влак Виктор Петровичым йодыт. 
Пуртышым. Умбакыже—обыск, мариемын кагаз лапчык гай ошемше чу
рийже, наҥгайымышт годым мыйым шупшал кодымыжо...

Пуйто—чыла. Тетла нимом ойлаш.
Уке, чыла огыл! Мый—шкет кодшо ӱдырамаш,— вуем дене копаш 

эҥертен, шкет шинчем. Шорташ—шинчавӱдем уке, кычкыранг—йӱкем 
уке. Виш кодшо окна гыч эр яндар юж пуалеш, этажеркыште шарен 
кодымо книган лышташлажым тарватылеш. Тиде книгам Витя—мыйын 
Витям—лудаш тӱҥалын ыле. Писатель Я н ы б : «Чингис-ханже». Монгол 
калыкын кумда степьше, кандалге Керулен, шӧртньӧ Онон эҥер-влак. 
Дервишын монгол тюрьмаште азапланен кийымыже. Вӱр, вӱр... Эртыше 
илыш гыч возымо роман. Марием тыгай книгалан пеш шӱман ыле. Ын
де Витя уке. Тудлан ты книгам лудын шукташ ок воч. Вашке ты кни
гам сондыкыш поген пыштем. Витям шарныктен кийыже. А кызыт-—ик 
жаплан тудын лышташлажым мардеж шераш тӧчыжӧ... Ала-молан шӱ
мем шӱм олмышто огыл. Уло капем чытыра, пуйто шопке лышташым 
мардеж чытырыкта. Ушыштем тӱрлӧ-тӱрлӧ пӧрдеш, нимо мучашым ом 
му. Теве окна воктене сирень лӱҥга, тамлын ӱпшалтше пеледыш йол
вам пӧлемышкем шуя. Ала-кушеч ушышкем ӱдыр годсо муро пура:

Виш окна воктенем пеледалтын сирень,
Пеледалтын лӱнта сылне роза...

Тиде мурым ӱдыр улмем годым мураш йӧратенам. Тидлан мыняр 
ий эртен? Талук, кокыт, коло? Молан гына ӱмыр тыге вашке эрта? Ши
жын шукташат ок лий. Йолташ ӱдырем ыле: техникумышто тунемын 
коштшо. Почеламутым возгалаш йӧратен. Ала илышыже мугедалтына, 
ала адак иктаж-мо лийын—утларакше ойган семым возгален. Мыят ту

* Сибирь ссылкыште ӱмыр лугыч колымыжлан кӧра автор тиде романым во
зен шуктен огыл.



пагытыште утларакше шкет илышым. Марием мӧҥгышкӧ толеш гынат, 
кочкын-йӱын, мален кая, да адак шкетак шинчылташ кодам. А шкет 
шинчылташ пеш йокрок. Йолташ ӱдырем толеш гынат, утларак веле 
йокрокым конда. Диваныш кӱзен шинчешат, пулвуйжым кок кидше де
не ӧндалын, шинчам кумалта, пуйто нерен шинча, мутшат нерыше гай 
лектеш:

Чевер кеҥеж кечыште 
Пеледаш мый тӧчышым.
Пелед шуде жапыште 
Тугак мые кошкышым...

Очыни, шке илышыжым шонен возен. Шкенжым шке пеледыш де
не таҥастарен. Ала мыйын илышемат тиде пеледыш гаяк? Мыят вет 
илышыште порыжым шагал ужым. Утларакше ойго логал тольо. Чыла 
ойгым чытен лектым. Иктаж-кӧ поро кумылан лекше ыле, мыйын ойгем 
куштылемдыже ыле... Пырдыжыште шагат кеча, шагат йылме, секунд 
еда чик-чок манын, мӧҥгеш-оньыш коштеш. Эр мардеж тошто семынак 
пӧлемышкем сирень пушым тема. Нунылан мо ойго! Мо нунылан ойгы
рен шинчыше мыскынь ӱдырамаш! Пӱртӱсын шке законжо уло: тудо 
куанен илышымат, ойгеш вожшымат иктӧр онча. Ме гына пӱртӱсын 
койышыжым шке семынна аклена: йывыртена гын, йӱран кечат сылнын 
чучеш, азапыш возына гын, кечан кечат кече гай ок чуч. Мыят тыге 
лийым. Кызыт мыланем—ынде мынярымше гана!— шем йӱд толын. Тӱ
нат шем йӱд. Могай тудо кужу! Мучашыжат ок лий дыр. Виш окна гыч 
тошто семынак левалге мардеж пуа, шӱргем чыгылта, пылыш воктене 
пун ӱпым тарватылеш. Кеч тале мардеж лекше ыле, шӱргышкем йӱш
тӧ йӱрым шыжыктыме ыле! Уке! Ала-могай лӱп-лӱп шокшо йӱд. Пуй
то тӱняште ик чонанат кодын огыл. Мый гына. Да—мыйын ойгем. Ша
гат йылмын иктӧр коштмыжо. Шып нерыше йӱдын шке семынже мутла
нымыже. Теве электростанцийын тӱньыкшӧ иктӧр нелын шӱла, шӱлал
тымыж еда аҥже гыч нугыдо шикшым овартен луктеш. Двигательын 
шӱмжӧ иктӧр кӱлтка, пулт-пулт-пулт шокта тудын йӱкшӧ. Мыйын шӱ
мемат тыге тӧр кӱлткышӧ ыле!..

Чыла шке семынже—пӱртӱсын законжо почеш—лийын шога. Теве 
эр ӱжарат печкалтеш, пыл тӱрат йошкарга, эҥер ӱмбалымат ош тӱты
ра вӱдылеш. Йыгыре пӧлемыште кокыралтыме йӱк шокта. Пошкудем— 
шоҥго пашазе—кечкыж-пеҥыж тарвана, очыни, пычкемыште яра вед
раш тӱкна, шижде-годде вурсен колта. Тугеже, чынак, эр. Пӧртышты
на тудо кеч-кунамат эн ончыч кынелеш. Кузе мыланем тиде эрым ваш
лияш? Кузе еҥ ончык лекташ? Вет мый раш шинчем: пачер гыч лек
там веле—пошкудем-влак, мыйын велыш ончалын, шке коклаштышт 
«тушман вате» манын, шыпак мутланаш тӱҥалыт. Волгыжынат ок шу, 
вате-влак ала оҥарат, ала чаманен, пӧлемышкем иктын-коктын пурен 
лектыт, мыйым лыпландараш тӧчен ончат, лектын каятат, шке коклаш
тышт тӱрлын каласкалаш тӱҥалыт. Тугаят лектеш: ожно порын кояш 
тӧченыт, а кызыт огытат ончал, уремыште вашлийыт гынат, я урем вес 
могырыш вончат, я, ӧкым пелештен, вашкерак ойырлен каят. Нуныжо 
керек, Теве чын йолташ-влаклан мом каласем? Кузе шӱмем почын он
чыктем? «Тушман омыл, тенданак улам» манын, кузе нуным ӱшанда
рем? Вет мый калыкын икшывыже .улам, калык шӱлыш дене шӱлем, 
калык ой дене илем. Калык мыланем тупынь лиеш гын, мыланем шӱ
гар. Калык мыланем мелын лиеш гын, ала-могай йӧсымат сеҥем, ала- 
могай ойгымат куштылгын эртарем.

...Таче мыйын марием поген наҥгайышт...
Яндар чонан, поро кумылан, мӱндыр йолташем-влак! Мыланем йӧ

сӧ минутым эртараш полшыза, полыш киддам шуялтыза. Шылталыза 
мыйым, вурсыза мыйым—мый тендан кидыште улам, тендан шӱдышда 
дене шӱлем, тендан ойда дене илем.

Теве мыйын илышем.



Таче семык. Мариемын йӧратыме пайремже. Оза вате-влак эр год
сек пайремлан келшыше сийым; шӱльӧ мелнам, ӱячам, соктам, шыл- 
кол когыльым, паренге-торык перемечым—кӱэшт лукташ вашкат, пӱрӧ 
шумым тамлен ончат. Ковыра ӱдыр-влак пайрем жваташтым* терген он
чат. Ягаштым** йылгыжтарат, тӱран ош йыланыштым***, шовырыштым 
шымартат, чокан ӱштым кузе кылдаш—тӱжем пачаш вискален ончат. 
Таче пайрем. Ужар лышташан ош куэн пайремже. Паша почеш могы
рым пасыландаре!! канымаш, шӱмбел йолташ дене вашлийын, шер тем
меш мутланымаш...

Мый кудывечыште ушкалым лӱштен шинчем. Пакча капка вокте
не ломбо лӱҥга. Эр юалгыште эҥер пушлана. Чара йолем эр луис чы
гылта. Ял шеҥгел куэр шеҥгеч, кугу тӧрала кугешнен, ковыра кече 
нӧлтеш. Шыргыжалын, уло тӱням ласкан вӱчкалта. Каваште ик лапчык 
пылат уке. Лайга мардеж ломбо лышташым эркын тарватылеш. Авам 
кайыквусым пукшен шогылтеш. Комдыш гыч тӱвыргӧ шӱльӧ пырчым 
луктешат, парня кокла гыч чывылан йоктара. Чыве тӱшкашке кӧгӧр
чен-влак волат. Йол йымалне пӧрткайык тӱшка чогыматен пӧрдеш, чы
ге-чого веле шокта. Пӧртыштӧ кокыралтыме йӱк шокта: ачам кынелеш. 
Вашке тудат пӧртӧнчык лектеш, куҥган гыч йӱштӧ вӱдым шӱргышкы
жӧ шыжыкта, шӱргывылышыжым, йошкаргымешке, вынер шовыч дене 
туржеш. Вара, пӧртӧнчыл тошкалтышыш волен шинчын, чылымжым пи
жыкта, шикшым кудыртен луктеш, лудо шинчаж дене озанлыкшым тер
ген ончалеш. Озанлыкна кугу огыл гынат, мо кӱлешыже чыла уло гай. 
Кок пӧлеман пӧрт, клат, имне вӱта, леваш. Умбакыже пакча. Авамын 
кидше дене тӱзатыме кияр йыраҥ. Пакча мучаште, эҥер воктене—олым 
леведышан изирак монча. Сурт-печына у огыл гынат (чылажымат ко
чам ыштен коден), мемнан ӱмырлан сита, илаш лиеш. Иктаж-мо тоште
меш, шолдырга гын, ачам тунамак ачала, уэмда. Ачам кид пашалан йо
го огыл: мо кӱлеш гын, еҥым сӧрвален ок кошт, шке йӧнештара. Теле 
мучко шкаланна веле огыл, молыланат я ӱстелым, я пӱкеным, тулеч 
молымат ыштылеш, корзинкам тодеш, южгунам пазарышкат луктын ужа
ла. Ӱмаште адак ик амалым шонен лукто. Ял воктене кӱ корем уло. 
Ожно тушко шагал коштыныт. Иктаж вольык кола гын, вилям тушко 
намиен кудалтат ыле. Нур воктене коштшыжла, ачам ятыр гана тудо 
коремыш волен, тӱрлӧ кӱм каткален, мӧҥгышкат нумал кондеден. Пы
тартышлан олаш кудале, тушто каҥашен тольо. Толмек, пошкудо гыч 
кум еҥым ӱжыктен, черпыт аракам ӱстембак луктын шынден, шонен 
коштмыжым каласен:

— Кӱ корем мланде яра кия. Ни шурно ӱдаш, ни вольык кӱташ. 
Эсогыл торталык пушеҥгымат от му. Мый ятыр шонышым, олашкат 
миен ойлыштым. Печкем, монарым ышташ подрядым налнем ыле! 
«Шкет еҥ дене договорым ышташ ок лий, артельым почыда гын, до
говорыштат ыштена, мо кӱлешымат пуэна»,— маньыч. Седыге тендам 
ӱжын каҥашаш лийым. Паша пайдале. Ала ты пашалан мый денем 
пырля пижаш кӧнеда?

Тыге манешат, ачам нунын ончык шке ыштыме монарым луктын 
пышта. Монар чаткан ыштыме, шыман локшич ягылтыме, кидеш куча
шат, сава шуматат пеш йӧнанла коеш.

Погынышо-влак монарым кидышкышт налыт, тергат, савыркален 
ончат. Кид гыч кидыш коштын савырнымек, монар адак ачам ончыко 
толын возеш.

— Тӱҥалашыже тӱҥалаш лиеш, да еҥ воштылтышыш огына лек 
гын?— иктыже пелешта.— Тӱҥалтышлан инструмент налашат ятыр окса 
кӱлеш вет. Тудым кушто муат?

* Ж в а т а  —- вургем.
г а —- ош ший, шӱйпидыш.

*** Й ы л а н  — ӱдырамаш чием (пешмет гай).



— Оксалан ӧрман огыл. Тӱшкан пижаш кӧнена гын, ола гыч полшы
де огыт код. Инструментым вучымеш налына, вара эркын тӱлена. Ин
струментше шуко кӱлеш мо? Ныл-вич лом, ий-влак, икмыняр молат... 
Кӱ пӧрдыкташ станокым шке ыштена,— ачам ӱшандара.

Тыге ялыштына промартель мут лектеш. Ачам ялысе туныктышо 
дек миен толеш, артельын уставшым возат, артельыш ушнышо-влак 
кидым пыштат; уставым волисполкомышто регистрироватлат. Ик жап 
гыч ачам уэш олаш кудалеш, пашалан мо кӱлешым налын конда. Кок 
арня гыч артельын первый продукцийже кок ула дене олаш ужатал- 
теш.

— Ышташ шонет гын, ала-момат ыштет,— ола гыч кондымо сатум 
артельщик коклаште пайлыме годым ачам ойла.

«Канчапар изай мекшымат шӧртньыш савыра»,-— кӧранен ойлат ял 
марий-влак ачам нерген. «Вуй йыр шоналтен ыштет гын, мекшат шӧрт
ньым конден кертеш»,— вашешта нунылан ачам.

Ачамын койышыжлан мыят кӧранем. Тудо нигунамат ок вурседыл, 
еҥлан уто шомакым ок пелеште, ок моктане, пашам ышташ пижеш гын,/ 
наша шолеш веле. «Вашка» манашат ок лий, пуйто эркын тӧчен шогыл
теш, а паша койын ушнен мия. Садланак дыр озанлыкнат тӱзланен то
леш, ешна нерген «його улыт» маншым от му.

Ушкалым лӱштен шуктымек, акам капкам почеш, вольыкым уре
мыш луктын колта. Вольык куш кайышашым шке пала, мӱшкыр темы
де, мӧҥгеш ок тол. Шурныш верештеш манын огына лӱд: пасуна воль
ык коштмо вер деч пече дене авыралтын. Уремна пуйто у тувырым чи
ен: пайрем кечылан кажныже шке пӧрт тураште ӱштын йытыраен. 
Шаршудо чинчыла йылгыжеш, тошкалашат чаманет. Ял мучаште, ошын 
койын, комбо тӱшка коштеш, шӱйжым шуен, кажныже юалге шаршу
дым чывыштылеш. Вате-влак, ош вӱдылкам кидешышт кучен, ял пок
шел пӧртыш вашкат. Мый шинчем: тушто Малвий кугыза марий йӱлам 
шукта, ончыл лукыш шогалын, ош пондашым виктарен, юмым чокла. 
«Амен серлаге, кӱдыратле кугу юмо, кочкышнам перкан ыште, шурны
на умен шочшо, вольыкна тӱвыргӧ лийже, мемнан ты йодмынам ит 
кудалте, кавыл ыште» манын, кече лекмаш велыш ош вуйжым сава. 
Кумал шуктымек, мӧҥган-мӧҥгышкыжӧ вашка, ӱстембалне тӱрлӧ сий 
пушланен темеш, пура корка кид гыч кидыш кошташ тӱҥалеш, пайрем 
вийым налеш.

Ик жап гыч уремыште рвезе калык темеш. Ӱдыр-каче-влак, мотор 
деч мотор жваташтым чиен шогалын, кид кучен модаш, музикан* по
чет кушташ лектыт. Кажныже шке моштымыж семын куанаш тырша. 
Вуйыш шудымо йоча-влак топ** кышкен модыт, модыш пӧртым ышты
лыт, кугыеҥла икте-весыштым унала мияш ӱжыт. Илалше-влак, пӱрӧ 
коркам ястарымек, иктаж ӱшыкыштӧ карт дене модаш верланат я оксам 
чымен шогылтыт. Кеҥеж кечат, пайремым шижшыла, кӱшыч шыратен 
пелта, кава ӱмбач чыла пылым ӱштын кудалта.

Кечываллан ола гыч уна-влак толыт. Педтехникумышто тунемше 
рвезе-влак мемнан яллан спектакльым ончыктынешт. Ныл имне школ 
пӧрт тураште чарна. Рвезе-влак, орва гыч тӧрштен волен, тунамак тӱр
лӧ кытемытыштым школ пӧртыш нумалаш тӱҥалыт. Ме, тӱшкан погы
нен, нунын койышыштым ончен шогылтына, ваш-ваш шыве-шыве ку
тыркалена. Толшо-влак мыланна оҥайын койыт. Рвезе-влак шокшдымо 
тувырым чиеныт, могырышт кечеш йӱлен пытен. Удыр-влак ӱпыштым 
кӱчыкын тӱредыныт, яндарын шерыныт, вуйшергешт воштончышла 
йылгыжеш. Иктаж рвезе мемнан велыш шинчам семалта гын, ме икте- 
весе шеҥгек чакнаш тӧчена, вожылмыла шӱргынам солык мучаш дене 
петыркалем. Нунышт, векат, огыт вожыл, воштылыт, шаяркалат. Ви
гак пале: весела рвезе улыт. Нуным вичкыж кыдалан, спай капан, ше-.

* М у з и к а н  — гармонь.
** Т о н — мече. г



малте самырык туныктышо вуйлата. Кез марий тувырым чиен, оҥыш- 
тышо ший теҥге йылгыжеш, но чокан ӱштӧ олмеш—шышталге кумда 
шӱштӧ, вичкыж шем посто галифе, пушкыдо хром кем. Писын тарваны
леш, могыржым лывыргын куча, ойлымыжат писе, рашкыде. Шем шин
чаже волгенчыла коеш, шинчажым модыкташ тӱҥалеш гын, шижде ко
дат—шыргыжде от чыте.

— Ну, ӱдыр-кӱдыр-влак, лучко качым кондышым, келша гын, та
чак сӱаным ыштена,— кычкыра тудо мемнан тӱшкаш. Тӱмырым налын, 
воштылалын, тӱбӧ-дӱб пералта, муралтен, йыр пӧрдын колта:

Таче лиеш сӱанет,
Эрла лиеш: кувает...

— Уй, чара коля дене ушнымешке, лучо тачак возын колаш — рве
зе-влакын шокшдымо тувыр дене улмыштым игылтшыла, Катюш вашеш
та. Тудо мемнан коклаште эн тыре, мутлан кӱсеныш ок пуро.

— Коля каванымат шӱткала,— шем шинчан туныктышо вашешта, 
толын шогалше ял вуйлатыше дене кидым куча.

Шукат ок эрте, толшо-влак ял мучко шаланат. Нуным ял марий- 
влак пукшаш-йӱкташ ӱжын наҥгаят. Ачамат ик рвезым налын кая. 
Ӱстел тӱрыштӧ шинчылтме годым мут гыч мут лектеш. Ачам рвезын 
кушеч улмыжым йодыштеш. Рвезе мӱндырч толшо улмаш: Белебей ма
рий. Ачаже сареш йомын, аваже марлан лекше ӱдыржӧ дене ила, а ту
дым ялысе комсомол ячейка марий техникумыш тунемаш колтен. Ынде 
кок ий тунемеш. Тунеммаште илаш лиеш: пукшат-йӱктат, жватажат 
пуат, чылан пырля илат, кеч-могай пашаштат ваш-ваш полшат. Ӱдыр- 
влакат тунемыт, но шагалын улыт—тунемаш каяш аптыранат докан. 
Школышто туныктышо-влак утларакше марий улыт. Шем шинчан ту
ныктышо геологийын, естествознанийым туныкта. Зоологий тӱрлӧ чона
нын илышыжым пален налаш полша, естествознаний пӱртӱсын койы
шыжым палыкта. Тунемат гын, тӱрлым-тӱрлым палет. Кеҥеж каникул 
годым кӧ шона, мӧҥгышкыжӧ кая, а кӧн родо-тукымжо уке гын, 
техникумын озанлыкыштыже пашам ышташ кодын кертеш. Икманаш, 
илыш сай, тунемаш гына ит ӧркане.

Ачам тудын мутшым шыпак колыштеш, трупкажым пӧжген шин
чылтеш. Авам ӱстелтӧрыштӧ вуйлата, рвезе ончыко ӱян мелнам, муно 
тувыртышым, шолтымо шӧрым теменак тема. Рвезе ойлашат ок ӧрка
не, кочкашат вуйым ок шупш. Кочкын темешат, тауштен, ӱстелтӧр гыч 
лектеш, изиш кутыркален шинча, вара, «Ну, мыйым йомдаренытат дыр, 
сийланда тау» манын, лектын кая.

...Ялнан кок уремже ваш ушнымаште, пеле кошкышо курымашлык 
тополь ӱшыкыштӧ, йыр печымак шӱгар уло. Шӱгар ӱмбалне ял калык 
моштымыж семын памятникым ыштен, йошкар чия дене чиялтен. Па
мятник вуйышто—йошкар шӱдыр, шӱдыр воктене—изирак йошкар флаг. 
Ныл ий ожно, Урал мландыш Колчак толын керылтме годым, тиде ве
реш ик партизаным лӱеныт. Кӧ улмаш тудо, кушеч толын, кузе ошо 
кидыш верештын—ялыште иктат пален ыш керт. Тудым ялышкына 
шем йӱдым мадьяр отряд пеленже конден. Тополь вуйым эр кече че
верташ тӱҥалме жапыште палыдыме партизанын илышыже тушман пу
ля дене кӱрылтӧ. «Мемнам пытарен огыда шукто, ме садак сеҥена!»— 
лие тудын пытартыш мутшо. Колышо кап кум кече да кум йӱд тиде 
олмышто киен, тудым пычалан орол-влак алмаш-алмаш ороленыт. А 
мадьяр отряд кайымек, ял калык тиде тополь йымаланак шӱгарым кӱн
чен, палыдыме еҥым пагален тоен. Садыге тиде шӱгар мыланна эрты
ше жапым, шучко саманым шарныкташ кодо.

Кызыт тиде шӱгар воктене уло ял погынен. Пырня дене чоҥымо 
трибуныш кӱзен шогалын, авыртыш оҥа ӱмбак кок кидше дене эҥер
талын, чоҥештышаш гай ончыко чымалтын, шемалге туныктышо погы
нышо калык тӱшкаш тулшолгым гай шокшо мутым кышка, эртышым 
ушештара:



— Ончалза, йолташ-влак, тиде шӱгар ӱмбак. Тышан мыланна па
лыдыме егг мемнан пиална верч ужар вуйжым пыштен, яндар вӱржым 
йоктарен. Йӧсӧ улмаш тудо пагыт. Элнам йырым-йыр тушман-влак пик
тен шогеныт. «Рвезе республика сеҥен лектеш» манын, шагалже ӱша
нен. Пашазе-кресаньык пашалан мучашдымын ӱшаныше еҥ гына, «Ме 
садак сеҥена!» манын, пеҥгыдын каласен кертеш. Пагалыза, йолташ- 
влак, тыгай онарым, шӱгарже воктене упшдам налын, вуйдам савыза!..

Погынышо тӱшка кожгана, чыла вуй чараҥеш. Ола гыч толшо пио
нер-влак, рыҥ шогалын, салютым пуат. Иктыже той пучым кӱш нӧлта
лын пуалта. А шем шинчан туныктышо, калык ӱмбак вошт шӱтышаш
ла ончен, умбакыже ойла:

—- Марий калык ӱмыржӧ мучко шке эрык дене илышаш верч ку
чедал тольо. Марий он-влак—Йыланда, Ямблат, Чавай, Мустай—марий
лан эрыкым кондышаш верч вуйыштым пыштеныт. Марийлан ласка 
илышым ыштен шукташ нунын вийышт ситен огыл. Кызыт веле чыла 
вел марийлан уло оҥ дене шӱлалташ эрык тольо. Ынде марият шке илы
шыжым шке моштымыж семын тӧрлен кертеш. Марийын шке йӱлаже, 
шке вераже, шке койыш-шоктышыжо уло. Мыланна йомдарен кодымо 
патырлыкнам пӧртылтен шукташ кӱлеш. Ожно мемнам иктыжат, весы
жат пызыраш тӧченыт гын, ынде нунылан мемнам мыскылаш корным 
петырыман. Сита ынде «сокыр чермыш» лӱмым нумал кошташ! Ма
рий калыкна виян лийже, марий йӱлана пеҥгыдем толжо!

Шемалге туныктышо шырчалалт лекше пӱжвӱдшым кид мучаш де
не солалта да мутшым кошарта:

—- Таче ме тышке у йӱлалан негызым пышташ толна. «У пӧртлан 
тошто пырня ок келше», маныт. Тыгак у илышлан тошто пайрем шотеш 
ок тол. Тошто семык олмеш у пайрем лийже—Йошкар пеледыш пайрем. 
Илышна йошкар пеледыш гаяк пелед шогыжо, марий калыкын чапше 
умбакыжат кушшо!..

Кастене школ воктенысе чара верыште мемнан ялыште первый га
на спектакль ончыкталтеш. Курык тайыл шаршудышто вераҥын, ме 
шыҥалык почылтмым шӱм шулен вучена. Тудо спектакльым мый кы
зытат ом мондо. Таче таяк шарнем: сцена олмеш кашташ пӱшкыл сака
лыме шьигалык-влак, кӱшнӧ шӱдыр тӱшка чолгыжеш, тайыд йымалне 
эҥер вӱд шурга, лампе тул модшо-влакын чурийыштым волгалтараш 
тӧча, сцена лукышто ала-могай марий каньысырланен мала, тудын он
чылныжо кепшылтыме родо-тукым-влак, вуйым сакен, шинчырыштым 
мурыктен, шып ошкыл эртат. Марий тӧрштен кынелеш, кидшым тодыш
теш, почешышт лектын куржнеже, но тудынат кид-йолжо кепшылтыме, 
куржаш ӱнарже уке. Умбалне тӧтырет пуч пуалта, кредалаш ӱжмӧ шы
де йӱк талышна, а сцена ӱмбалне пычкемыш, лач шӱртнен туртын воч
шо марийын капше веле вудакан палдырна. Марийын эртыше илышыж 
нерген возымо пьеса. Шӱмеш логалше, шучко сӱрет...

Спектакль пыта. Шыҥалык ик жаплан петырналтеш. Вара адак 
почылтеш. Той пуч йӱк почеш сценыш пионер тӱшка рыҥ ошкыл лек
теш. Нуно фигурный маршировкым эртарат, тӱрлӧ пирамидым ышты
лыт. Чылан ик семын чиеныт, рвезе капышт чымалт веле шога. Вара 
чылан марла чиен лектыт. Юалген шушо йӱд южым тӱрлӧ муро шер
гылтара:

Ой, сар эҥер, сар эҥерет, ок лийылдал ыле гын,
Вичын серже кушто ыле, Вичын серже кушто ыле.

Вичкыж кыдалан, Ы  ай капан туныктышо, мурышо тӱшка велыш 
мелын шогалын, кидшым кӱшкӧ ыштен, муро семым виктара:

Ой, ломберет, ломберет ок лийылдал ыле (гын,
Олыкын сылныже кушто ыле, олыкын сылныже кушто ыле»

Туныктышо калык волыш савырна, кидшым оҥышкыжо пыштен, 
вуйжым сава/ ончаш погынышо-влаклан таум ышта. Мурышо-влакат ту
дын кумылжым муро мут дене пеҥгыдемдат:



Ты шинчалше сай родемат ок лийылдал ыле гын,
Мемнан пайремна кушто ыле, мемнан пайремна кушто ыле.

Пеш сылне кас. Нигунам мондаш лийдыме кас.
Эрдене тунемше-влак физкультура пайремым эртарат. Таҥасен 

куржмаш, тӧрштылмаш, имне дене ӱчашен кудалыштмаш, кӱкшӧ шы
ма меҥгыш чара кид-йолын кӱзымаш, моло тӱрлӧ модышат кечывал эр
тымеш шуйнат. Чылажымат шемалге туныктышо вуйлата. Тудо кажне 
верыш шуэш: у йодышымат умылтара, сеҥышыланат пӧлекым пуа, 
ӱдыр-каче коклаштат тӱрлӧ оҥайым мучашдымын ойлыштеш, пуйто 
ӱмыр мучко мемнан ялыште илен, мемнан койышым койын. Шижам: 
шинчаже эртак мый велышкем лӱйкала, иктаж мыскарам лукмыж го
дымат, колеш але уке манын, мыйымак эскера. Мыйынат шинчам ту
дым ваҥа—койышыжым, кузе тӧчымыжым терга. Пайрем пыта, да мый 
мӧҥгышкӧ пӧртылам, тывеч-тувеч пурлын, адак уремыш вашкем. Ӱдыр- 
каче-влак Чие курыкыш чие шумым, ончаш томланат. Тунемше кокла 
гычат южо-иктыже мемнан тӱшкаш ушна. Тӱрлым ойлыштын, ял му
чашке тарванена. Мый йолташ ӱдырем дене пырля ошкылам. Пасу кап
кам лектына, да мемнан коклаш шемалге туныктышо шеҥын пура, ко
гыньнам кидпӱан гыч кучен воштылташ тӱҥалеш. Шке воштылта, шке 
лӱмын ала-мо эркынрак ошкылаш тӧча, мемнамат ок мучыштаре. Йол
таш ӱдырем, мыланем шинчам пӱялын, вашке гына мучышта да ӱдыр 
тӱшкам поктен куржеш. Ме коктын кодына. Кидым ваш кучен, эркын 
ошкылына, коклан икте-весым ончалына, шинчана вашлиеш, да шижде 
шыргыжальым. Тыге ятыр коштына. Кӱ коремышкат шуына. Чие куры
кышко! кӱзен волена, вакш пӱя воктенысе чашкерыштат, пеледышым 
поген, вуйпидышым пидына. Коклан гына мутым вашталтена, утла
ракше шинча ончалтыш дене кутырена. Тыгай годым мут кӱлеш мо? Ик 
поэт манмыла,

Ме шинчена, ваш ончена,
Мемнан йомын йылмына.
Шинча денак ваш умылена—

Молан кӱлеш йылмына?

Мый тиде первый вашлиймашым нигунам ом мондо. Чоҥгата кук
шо верым муын, ме ужар шудышто киена. Тудо, шудо коклаште пеле 
кошкышо, саралгыше лышташым муын, парня коклаште пӧрдыкта. Мый, 
комдык возын, кидым вуй йымак пыштен, кӱшкӧ ончен кием, шинчам 
канде каваште шкет ийше ош пыл лапчыкым эскера. Пундашдыме, му
чашдыме кава! Молан гын тиде каваште кечывалым ик кече веле коеш, 
адак куштылго пыл чоҥештен эрта, а йӱдым шотлен пытарыдыме шӱ
дыр-влак лектыт, чыли-чули койын, тыйым ласкан ончалыт. Могай кум
да тӱня! Теве ала-кушеч вараш ийын лектеш, кӱш кӱза, вуйжым эр
кын пӧрдыктылын, ӱлыкӧ онча. Теве вараксим-влак, йыж койын, тыман
меш эртен йомыт. Нур велым турий муро йоҥгалтеш. Мамык гай пуш
кыдо пыл лапчык ик татлан кечым шойышта, тунамак изи мардеж пуал
мыла чучеш, пылыш воктене чыгылтен кода. Могай пушкыдо, шыма 
мардеж!..

Викторын шинчаже мыйым пыч лийде онча, парняже пеле кошкы
шо лышташым савыркала. Пылыш воктенысе вӱргорныжо иктӧр пырт
ка. Чара кынервуйышкыжо кутко кӱзаш тӧча. Рвезе кидшым эркын 
тарвата—куткым поктен колтынеже. Мый шудо пырчым кӱрлам, Вик
торын кынервуйжым чыгылтылам.

— Сита, Анай,— Виктор шыман пелешта, шинчаже мыйым ласкан 
ончалеш.

Мый, шудо пырчым кудалтен, адак комдык возам, кӱшкӧ ончен 
кием. Пундашдыме, мучашдыме кава! Теве адак ала-кушеч пыл лапчык 
чоҥештен толеш. Кожла велне ынде кок вараш пӧрдеш. Шаҥгысе семы
нак турий муро йӱк шокта. Шулдырлажым нелын лупшен, шем корак 
чоҥештен эрта. Ик лышташат ок тарване, ик уто йӱкат ок шокто, лач 
шудышырчык гына чарныде йымыжа.



Викторат комдык возеш, эркын муралта:
Капет, кылет вияш, яндар,
Мотор пӱнчӧ гай коеш.
Саска* гае кӱчык ӱмыр 
Эртен огыл гай чучеш...

Муралта да адак шӧрын возеш, вуйжо дене копаш эҥертен, адак 
мыйым онча. Могай тудын шинчаже! Пундашдыме ер гай. А маке пе
ледыш гай вичкыж тӱрвыжӧ, кок радам тыгыде ош пӱйжӧ! Витя, Ви
таш! Могай поро кид тыйым тӱзатен куштен, могай вий тыйым тыш
ке конден...

— Анай, тый кушто шочынат?
Мый Викторым ӧрын ончалам:
— Шкенан ялыштак.
Мемнан шинчана ял велыш савырна. Теве тудо, мемнан ялна. Лоп

ка сер коклаште ший эҥер йога, ик серыштыже кок радам дене пӧрт- 
влак шинчат. Вӱд воктенак монча-влак пызненыт, пакча пече коклаш
те ломбер лӱҥга. Вате тӱшка пакча сомылкам тӧрлата. Апшаткудо вел 
гыч кӱртньӧ ден кӱртньӧ ваш перныме йӱк чоҥ-ҥ, чоҥ-ҥ шокта. Эҥер 
вес велне ушкал кӱтӱ коштеш. Презе тӱшка, почым кадыртен, ваш ӧр
гедылеш. Шорык-влак, шӱйыштым шуен, шудым вашкыде пурыштыт. 
Шкенан ял!..

...Кӱшнӧ ош пыл иеш. Изи мардеж Викторын пылыш воктеныже 
пун ӱпым тарватылеш, пылышыжым чыгылта. Шижам: Викторын мый
ым ӧндалмыже шуэш. Мый тудын кидше гыч мучыштен, тӧрштен шо
галын, куэрла коклаш куржам, шкеже воштылам, воштылам. Викторат, 
тӧрштен кынелын, мыйым поктен куржеш. Мый ик куэ тӱҥ деч весе 
дек куржам, куэ йыр пӧрдам, Виктор почешем куржталеш, кучаш тӧ
ча—тудат воштылеш, воштылеш. Тувыр йымалне чымалтше он: тичма
шын шӱла, пылыш воктене вӱргорно кӱлтка...

...Теве адак шудылык. Виктор поктыл куржталмаште йошкаргенат, 
кугун шӱлен, комдык возын кия. Мыят куржтал модмаште ноенам, чу
рием тулшолла йӱла. Адакат Виктор мыйым шӱм утен онча, оҥжо ку
гун шӱла.

— Анаем, кумылем, тол кӱдыкем. Тыйым веле шонем, тыйым ве
ле йӧратем...

Кенета мыйын ушышкем шем шонымаш пура. Ала тудо мый денем 
так гына модеш, ала мыйым ондалаш шона? Тыгай шонымашеш мый
ын кап-кылем иктыш чумырга, чымалтеш, шӱргемат весемеш, шӱлыка
ҥеш. Викторат мыйын вашталтмемым шижеш.

— Могай шем пыл шӱметым леведын? Каласе мыланем, йӧсыкем**.
— Гак....
«Так». Нимат уке. Тыгак мо? Эх, Виктор, Виктор!.. Удыр чоным 

умылен шуктет мо? Ялыште, сурт сомылка коклаште вийнен-тӱзланен 
шогалше ӱдыр тыланет—ола илышын чыла тамжым тамлен ончышы
лан—шке шӱмжым иканаште почын пуа, шонет мо? Тыйынат шӱметым 
иканаште умылен шукташ лиеш мо? Эх, илыш, илыш, могай туштым 
туштет? Мом ышташат, ом пале. Теве тудо—тыйын йӧратымет, шӱм пе
лаш лияш кычалмет. Шемалге шинчаже келгын онча, вичкыж тувыр 
йымалне чымалтше оҥ кугун нӧлталт шӱла. Тудо тыйын воктенет—ли
шыл, йӧратыме, тунамак мӱндыр, умылаш лийдыме айдеме. Мом тудо 
шона? Ала шӱмыштыжӧ вес ӱдыр уло—мый дечем лишыл, мый дечем 
ласка? Кӧ пала, кӧ пала...

Кугун шӱлалтен, мый эркын кынелам. Викторым ончалде, ял велыш 
савырнен ошкылам.

— Уке, Виктор, мый тыланет пӱралтын омыл,— мыйын тӱрвем 
тудлан пелештен шукта.

* С а с к а  — пеледыш.
** Й ӧ с ы к е м—шӱмбелем.



...Тошто семынак каваште пыл лапчык иеш. Кожла велне вараш- 
влак пӧрдыт. Турий муро йоҥген йоҥгалтеш. А мый шкетак ошкылам, 
шкетак...

Мо тугай? Шеҥгелнем йол йӱк шокта. Эркын савырнен, шеҥгек он
чалам. Сокыр еҥла кидым ончык шуен, шинчам пыч ыштыде сӧрвален 
ончен, почешем Виктор толеш. Мыйын савырнен ончалмым ужын, ту
до кенета воктекем куржын толеш, мыйын кидем кучен кормыжтылеш. 
Кудыр куэ воктене мемнан кидна адак ваш ушна, ме икте-весынам шӱм 
утен ӧндалына, шинчана воштыл-йылгыжал колта...

Кӱшнӧ пыл лапчык иеш, кечым леведеш. Шыма мардеж мемнан 
ӱпнам ласкан ниялта. Ме шинчена: вашке ош пыл адак шке корныж 
дене чоҥештен эрта, шокшо кече адак мемнан шинчашкына шыргыжал 
ончалеш....

...Рвезылык! Могай тый мотор улат!

3
Таче ачам кече нӧлтмӧ дене пырляк Кӱ корем велыш лектын каен. 

Тушто артелыцик-влак кӱм луктыт. Кайымыж годым мыйым пакчаште 
ужынат, кычкырал коден:

— Анай, кечываллан иктаж-мом кочкаш намие, йӧра?
Ачам почеш авамат, корзинкам налын, поҥго погаш тарвана. Мый 

шкетын кодам. Кеҥежым сурт-пече сомылка ятыр уло, яра шинчылташ 
кугунак ок воч. Яра шинчылташ тунемын омыл. Я пакча йыраҥым шӱк
шудо деч эрыктет, я вынерым ошемдаш шарет, я кайыквусо дене шо
гылтат. Жватажат тӱзаташ кӱлеш: изиш ярсыме гай лият веле—мелым 
тӱрлаш, шырчам керышташ шинчат. Кузе кас шумым шижынат от 
шукто.

Пакча йыраҥым сомылен коштшемла, мый тӱрлым шонкалем, пел
йӱкын мурем:

Изи вӱдетым вончалашыже 
Мо пасмаже, мо можо;
Изи курыкым кӱзалашыже 
Мо тояже, мо можо...

Тиде мурым Виктор туныктен коден. Тымык йӱдым пече воктен 
эҥерталт шогалынат, шокшо кидем кормыжтен, шуйдарен мурен. Очы
ни, ойырлаш вочмылан ойгырен:

Изи чашкерым эрталашыже 
Мо йолташыже, мо можо;
Изи ӱмырым илалашыже 
Мо таҥ кучымыжо, мо можо.

Виктор кайымылан ынде кок арня шуэш. Кайымыж деч ончыч шу
ко вере пырля коштна, шуко мутым кутырышна. Кӱ корем воктенат 
коштна. Корем воктен чоҥгаташте, тыгыде чашкер ӱмылыштӧ чарнал
тен, Виктор йырваш кӧранен ончале:

— Эх, вержат могай сылне! Тыште суртым чоҥаш да шонымо се
мын илаш ыле. Мландат ик вере, сурт-печат ик вере, мо кӱлешат чыла 
кид йымалне—оҥай вет, а?

Виктор посна сурт нерген ойлен, а вот ачамын шонымашыже вес 
тӱрлӧ. Тудо Кӱ корем воктен артель озанлыкым чоҥаш шона. Ачамын 
шонымашыже тыгай: артель калык икте-весылан кӧныген-тунем шуэш 
гын, уло артельым сурт-печыге у верыш кусараш пеш сай лиеш. Ар
тельын мландыжат ик верыште пӱчкылтеш, печке лукмо производстват 
кид йымалнак лиеш, вольык ойлымашат вашталтеш. Пырля илен, маши
намат наледаш оҥай. Пожале, артельлан тракторымат налын шуктет. 
Теве машина! Нимогай имне ок кӱл. Шошым ял гоч «Фордзон» эртен 
каен. Первый тракторым ужаш ялыште чыланат куржын погыненыт. 
Мазутеш шемем пытыше тракторист, «Кертам вет!» маншыла, машинам 
пожарный сарай воктен чаренат, тӧрштен волен, ала-мом пӱтыркалаш 
тӱҥале. Трактор кок-кум гана тӱрвынчӧ, вара адак иктӧр тӱргаш пиже.



Тракторист кӱшкӧ кӱзен шинче, моктанымыла, шеҥгек чакналтыш, адак 
ончык каен колтыш, йыр савырныш. Вара угыч чарналтышат, тӧрштен 
волен, оргамакым вӱчкалтымыла, тракторын йылгыжше шем тупшым 
шыман вӱчкалтыш.

— Мо, оҥай машина?— шара шинчаж дене калык ӱмбак писын он
чен, тракторист йодо.

— Пеш оҥай,— калык кокла гыч шоктыш.— Кудалышташ налы
нат мо?

— Уке, коммуиылан нална. Имне олмеш куралаш тӱҥалеш. Тудо 
вет шкетын латкок имне чоло шупшеш.

— Ту-у, латкок имне чоло! Мыйын ожем шкетынат тудым сеҥа,— 
калык коклаште Сарбай Саркийын игылтме йӱкшӧ шоктыш.

Тиде мут тракторист пылышыш солныш. Шке машинаж верч та
райла йошкарген, тудо, калыкым шеҥын, Саркий ончыко миен шогале.

— Сеҥа, манат? Ожет дене моктанет? Машиналан от ӱшане? Ку
лак летешка. Да мый тыйым ожетге-моге ала-куш шӱдырен наҥгаем. 
Умылет?

Тиде мутлан Саркият порлатла чевергыш. Узо кӱркала оварген, 
трактористлан ваштареш пиже.

*— А-а, чара летешка, мыйым «кулак» манаш коммунист улат мо? 
Мыйын ожым тый ончен куштенат? Ожем областной выставкыште ший 
медальым нале, а тый мыйым «кулак» манат. Вожылдымо, тегыт шӱр
гӧ, мий, шӱргетым муш.

— Керек шӧртньӧ медальым налже, а мыйын кӱртньӧ ожем дене пи
жеш гын, моктымо ожет деч пыжикат огеш код. Керек лу ожым пи
жыкте, садак сеҥем.

— Сеҥет? Айда ӱчашена!
— Давай!..
Кидым ваш пералтат, тракторист трактор ӱмбаке тӧрштен кӱза. 

Саркий мӧҥгышкӧ чымалтеш. Такыр пасуш лектыт. Иванай кугыза ка
дыр тояж дене корешым ыштен палемда. Шукат ок эрте, Саркий кула 
ожым вӱден конда. Ожо тавен веле шога, ончыл йолжо дене мландым 
кӱнча, вуйжым кӱш нӧлтен пышкыра. Тракторым кореш ик велыш, 
ожым вес велыш савырен шогалнат, ваш пижыктат. Трактор эркын гӱр
ла, уло ораже сургалтеш. Саркий сап керемым кидышкыже куча, ожым 
покталташ ямдылалтын, солажым кӱш нӧлталеш.

— Ну, тӱҥалза!— Иванай кугыза кычкыралеш, копажым ваш пе
ралтен, кореш воктен чӱчырнен шинчеш.

— О-оп!— кычкыралеш Саркий, сап керемым рӱзалта. Кула ожо, 
шӱйжым кадыртен, ончык тӧршта. Трактор ораван шулдыржо такырыш 
пӱчкылт пура, тракторын уло ораже кореш деке нушкеш.

— Саркий сеҥа-а, сеҥа-а!— тидым ужын, калык коклаште ала-кӧ 
кычкыралеш.

Тыгудеште тракторист, шеҥгек савырнен, шыргыжалын, тракторым 
эркын ончык тарвата. Кула ожо ныл йолжо денак кузе шога, тыгак лы
дырга. Саркийын саҥгаже пӱжвӱд дене шырчалалтеш, шинчажым паш
картен, имне вуй дек тӧршталта, шыдыж дене саҥгаж гыч сола вурго 
дене кроп! солалта. Сола вурго рошт шоктен шелеш, ожо кок йола 
шогалеш, трактор тудым тыманмеш кореш вес велыш шӱдыралтен луп
шал пышта.

— Трактор сеныш, трактор сеҥыш!— йоча-влак, копам ваш нерал
тен, машина йыр пӧрдыт. Лот-лот-лот шоктен, калык воштылеш. А Сар
кий, шыдыж дене ожым ӧрдыж гыч чумалын, йоча тӱшка ӱмбак керыл
теш.

— Кула ожет йывылдик, кула ожет йывылдик!— йоча-влак, Саркий- 
ым игылтын, йырже куржталыштыт, кид йымакыже нигузе огыт логал...

Ачам ден Саркий ожнысекак огыт келше. Ожно, кугыжан власть 
годым, Саркийын озанлыкше ала-мынярак кугу огыл ыле. Германий де
не сар тӱҥалмек, Саркий койын вийнаш, йол ӱмбак шогалаш тӱҥале.



Саркийын шольыжо сарыш каен йомо. Мӧҥгыштыжӧ ватыже да кид 
ӱмбал ӱдыржӧ тулыкеш кодыныт. Тидым ужын, Саркий тулыкеш кодшо 
ватым шыгыремдаш тӱҥале: шольыж деч кодшо погым эркын-эркын 
шке кид йымакыже поген нале, пытартышлан тудын пай мландыжымат 
шкаланже серыктыш, тулык ватым изи йочаге поктен луктын колтыш. 
Кок пай мланде Саркийын озанлыкшым тӱзаташ кугун полшыш. Вашке 
Саркий мемнан яллан эн поян оза лие. Тулык ватым поктен лукмыжлан 
Саркийын пошкудо-влак шылталаш, вожылтараш тӧченыт. Саркий ну
нын мутыштлан пжикат ыш лий, шинчажым мульгыктен, тыге веле 
каласыш:

— Арам логарым пукшаш мыйын вием уке. Чара летешка толын 
пурыш, чара летешкак лектын кайыже. Шольым деч мо кодын—тудын 
огыл, ачамын погыжо. А мый ачамын погыжым мардеж почеш шала
таш ом пу, ачам-шольым ончылно языкыш ом пуро. Ида сӧрвале, ида 
кошт, мом ыштем—тендан паша огыл. Шкемын пашалан тендан ончыл
но огыл, юмо ончылно мутым кучаш тӱҥалам.

...Герман сарым граждан сар вашталтыш. Ятыр ийышкен окопыш
то почаҥ ярныше салтак-влак иктын-коктын ялыш пӧртылаш, у койы
шым, у шӱлышым кондаш тӱҥалыныт, Мемнан ялышкат Чывытай Чо
катан: пӧртыльӧ. Сарыш лектын кайымыж годымат ниможат уке ыле, 
сар гыч толмыж годымат нимомат конден огыл: лач тунтырген-лустыр- 
ген пытыше шинельже да салтак упшыжо веле. Шола кидше ӱштӧ ӱм
балне кеча: ала-кушто сусырген. Ялыште сурт гыч суртыш коштын, ор
лыкыш логалше тулык вате-влаклан моштымыж семын сурт озанлы
кыште полышкален, тидын денак мӱшкыржым темен илен. Пайрем го
дым тудлан аракам йӱктеныт, вате да нужна марий-влак арака корка 
воктен тудлан вуйым шийыныт. Чывытай Чоматай, руштылдалын, ну
нылан ойган мурым мурен, сусыргышо кидшым кӱш нӧлтен, чон аяр 
дене кычкырен:

— Ужыда, родо-влак, поян сар мемнам мом ышта? Мемнан гай 
нужнаже вуйым йомдарен коштеш, а тыште поян-влак лӧчен овартат. 
Чытыза але, революций тул тендам садак когартен пытара. Эх, кидем 
таза лийже ыле, тыште шинчем ыле мо? Йошкар гвардийыш пурен, 
Саркий гай кугу мӱшкырым, лочкен коштам ыле.

Чоматай толмо ийыште кеҥеж мучко ояр кече шогыш. Кошкен 
шелышталт пытыше мланде ик йӱр чӱчалтышымат ыш уж. Шудат кош
ка, пушеҥге лышташат шокшеш жап шуде туртын шапалга. Нур ӱм
балне верын-верын гына явык шурнывуй лӱҥген кеча, уло аҥам ко
сатале да арымшудо пызыралыт. Шужен ий лийшашым шижын, изиге- 
кугуге коншудым, шопке шӱмым ямдылаш вашкат. Первый лум денак 
нольык кӱзӧ йымак кая—пукшаш нимо уке. Ял шӱлыкаҥеш, кугу ойго 
лийшашым вучен пызнен шинчеш. Кочкаш ситыдыме калык пуалаш, 
вийдыме лияш тӱҥалеш. Кӱчызӧ шукемеш. Теле рӱдыштак южо сурт 
петыралтеш: тушто ик чонанат ок код.

Чоматайынат шинчаже лакемеш, шӱргыжӧ куптырга. Шӱкшӧ ши
нельже ломаш ӱмбалне кечымыла кеча. Поян-влакын пел акеш вольык 
наледымыштым, калык ойгеш оварген илымыштым ончен, чонжо когар
га, шӱм-мокшыжо шелеш.

— Ситмыж кашак!— поян-влакым Чоматай вурса.— Теҥгече Мо- 
молай кува у гына самбарым Саркий деке шым кремга ложашлан на
миен кодыш. Ложашыжат ложаш лийже ыле, пелыже коншудо. Сопо- 
найын ватыже кок вӱдылка вынерым Кузаир Мишка ватылан намиен 
пуыш—пел ведра пареҥгым нале. Мадикайын ячажлан пел пуд кон
шудо ложашым пуэныт. Илаже могае: кандаш рат ший окса, кок ратше 
эртак пел теҥгеаш! Намысдыме опкын кашак!

Теле рӱдыштӧ ик эрдене ял мучко Сарбай Саркий ватын чарга йӱк
шӧ шарла: клат гыч имне шыл йомын. Саркий, пошкудо кокла гыч кок 
понятойым налын, кыша почеш кычалаш кая. Кыша куктешталтын, ту
дым йӱдым вочшо свежа лум ӱштын. Кыша почеш Чоматайын илыме



пӧрт турашке, пакча шеҥгек, шуыт. Пакча чыкма торалтын, еҥлан пу
раш лийшаш рож ышталтын. Пакча гыч кыша вӱташ кая. Вӱташ пу
рат, олым кодшым, арвам пургедыт, Арва йымалне, ик лукышто, тоен 
пыштыме кок имне йолым муыт.

Шылым ужшынак, Саркий вӱр чӱчалтышла чеверга, вӱта воктены
се шаньык вургым руалтен, пӧртыш тӧрштен пура, коҥгамбалне ни
мом палыде малыше Чоматай ӱмбак кержалтеш:

— А-а, чара коля коммунист, еҥ погым толаш! Мемнам намыслет, 
шке шолышт коштат! Вожылдымо, тегыт шӱргӧ!..

— Мо лийын, мом тӧчеда!— нимом умылен кертде, Чоматай йодеш.
— Шке шолыштат, шке палыдыме кояш тӧчет. Мемнам от ондале! 

Тидыже мо?— имне йолым ончыктен, Саркий тумаса, Чоматайым пераш 
тӧчен, йырже пӧрдеш.

— Ой, юмо, нимогай шылым ом шинче,— Чоматай вуйым утараш 
тӧча.

— Ынде от шинче, коеш. Шыл шке тый декет пурен возын. Кеч 
юмым налаш вожылам ыле...

Чоматайым тувырмелынак, чара вуйын пӧрт гыч тӱкален луктыт, 
имне йолым ваш кылден, ваче гочшо сакат, кок могырым тоя дене 
лупшен, орол пӧртыш шумеш поктен наҥгаят. Чоматайын ик вӱр чӱ
чалтышат ок код, ош пор гай ошемеш, вичкыж тӱрвыжӧ лыбе-лыбе ты
гыдын чытыра. Саркий лупшалмыж еда уло йӱкын кычкыра, Чоматай, 
ончыко тӧрштен лектын, шӱргышкыжӧ шӱведа:

— Каргыме ия тукым, кидет-йолет кошкен пытем ыле, шем чоне
тым азырен киш подеш шолтем ыле. Ия коммунист, сотана тукым, еҥ 
вӱрым йӱаш тунемше антихрист!..

Ту пагытыште Саркий вате пӧртыштӧ коҥга йыр пӧрдеш, ӱстел вок
тен корка-влакым черпыт ате гыч темкален кечкыжеш:

— Намысше, намысше могае! Ынде кечывалымак ӱмбачет тувырым 
кудаш налаш ямде улыт. Мемнам ала-мо тӱрлын игылт коштын, шкеже 
первый вор улаш. Уло ялым намысыш пуртен, ынде пошкудо ялышкат 
лекташ вожылмаш, парня шуен, «вор кашак» манын мыскылаш тӱҥа
лыт.

— Ворлан мемнан ялыште вер уке, шӱйлодышыжым тугена,— кид 
кергалтен, Кузаир Мишка арака коркам коп кумыкта, ӱстелым роп муш
кында.

— Еҥ погылан тӱкнышӧ еҥ чон деч посна кодеш,— Саликай Пет
рован, шинчажым пашкартен, пӧрт мучко мӧҥгеш-оньыш коштеш, ара
ка коркам икте почеш весым, ястаркала.

Шукат ок эрте, ял мучко лувуй куржеш, уло калыкым изиге-кугу
ге орол пӧртыш чумыраш тӱҥалеш. Чоматайлан калык судым ыштат. 
Саркий да тудлан полышкалыше Кузаир Мишка ден Саликай Петрован 
эн чот кычкырат, уло калыкым алгаштарат:

— Ворым пытараш кӱлеш! Ворлан ик мучаш лийже! Шӱкшудым 
вожге кӱрышт лукман—молылан урок лийже!

Чоматайым адак уремыш шӱдырен луктыт, оҥышкыжо «Вор» ма
нын серыман кагазым пижыктат, шеҥгекыже имне йолым сакат. Тоя 
дене лупшен, ял мучко вӱден кондыштыт. Ончылныжо тӱмыр олмеш коҥ
га петыртышым тоя дене перкален кадыргылыт. Умбакыже шӱведат, 
тӱрлӧ ашакам* кышкат. Вара адак орол пӧрт тураш конден шогалтат. 
Чарныде кырымашеш Чоматайын шӱргыжӧ какарген пуалеш, уло-уке 
вургемже лостыклалт кушкедалтеш.

— Ну, родо-влак, мом ончаш! Пытараш гын, пытараш, але уло ял
лан вор корным тошкаш,— аптыранен шогалше калык ӱмбак шӱтышаш
ла ончалын, Саркий карал колта.

— Пушта-аш, пушта-аш!— калык кокла гыч Кузаир Мишкан йӱк
шӧ шокта.

* А ш а к а  — шӱкшак.
.." . . ■ ' • Т



Тиде йӱкеш Чоматай помыжалтме гай лиеш. Чара вуйжым кӱш 
нӧлталын, какарген оваргыше тӱрвыжым пыкше почын, тудо Кузаир 
Мишка велыш керын ончалеш:

— Пуштса, ситмыж-влак, пуштса! Тендан корнылан тореш шогем— 
шукертсек когарген коштыда. Таче тендан уремыште пайрем. Пеш мош
тен йӧнештарышда—уло калыкым ондалышда. Мый уло калык ончылно 
ойлем: колем гынат, мыйын чонем яндар, нунын нимогай шыдыштым 
тӱкен омыл. Колышаш ончылно товатлем: кидемат, чонемат амырка 
огыл. Нуно гына тендам йӱдшӧ-кечыже толат...

— А-а, тегыт шӱргӧ, шке шолышташ, шке мемнамак мыскылаш,— 
Кузаир Мишка тӧрштен лектеш, Чоматай ӱмбач имне йолым руалтен, 
вуйжо гыч кроп пера. Чоматай нерже дене лумыш керылтеш. Вес мо
гыр гыч Саликай Петрован тӧршталта, вес имне йолым руалтен, шуҥ
галт вочшо Чоматайым вуйлепше гыч лупшалеш. Лумым йошкар вӱр 
чеверта.

...Имне йол дене кырен пуштмо Чоматайым йӱмаш деч посна, сор
та чӱктыде, шолып тойымо гай тоят. Шӱгар ӱмбалныже иктат ош куэм 
ок шынде, иктат кеҥежым саскам конден ок пыште.

Шучко пашат лиймек, Саркийын, Кузаир Мишкам, Петроваиым ик 
жап волостьыш шӱдыркалат, но ты паша садыгак шула. Ала Саркийын 
мӱй пӱрыжӧ полша, ала адак иктаж-мо—керек-мо гынат, чыланат мӧҥ
гыштӧ кодыт. Чоматай гына уке лиеш...

Шужен ий эрта. Илаш кодшо-влак элын полшымыж дене чыла па
сум ӱден пыштат. Ярныше калыкын кумылжым ужарген атыланен куш
шо шурно нӧлта. Калык шолдыргышо озанлыкым ачалаш шижеш.

Шыже велеш ял поян-влак адак кожганаш тӱҥалыт. Ындыже нуно 
вӱд вакшым тавалаш пижыт. Шужен ийыште вакшым пошкудо ял руш— 
Яков Иванович—арендыш налын ыле. Тыгат-тугат тӧчен, пӱям уэмден 
чоткыдемден, вакш негызын шӱйшӧ пырнялажым вашталтымек да кӧр
гыштат шотым ыштымек, шолдырген пытыше вакш адак ылыже. Шу
ко ийышкен яра шинчыше вакшын тӧрланен шумыжым ужын, Саркий 
да тудын йолташыже-влак калыкым пудыраташ тӱҥалыт.

— Вакшна ӱмыр мучко шкенан кидыште ыл|, ынде еҥ кидыш пу
эн колтышна, пуйто шкенан ялыште вакшым иктат кучен ок мошто. 
Ынде шкенан вакшыш миена гынат, еҥ шинчам ончен шинчашна во
зеш: пошкудо ял руш-влак кунам йоҥыштен пытарат, а ме, марий-влак, 
нуным вучен иле,— Саркий ял калыкым алгаштара.

— Вакшым мӧҥгеш шупшын налаш кӱлеш,— Кузаир Мишка ка
лыкым темла.

— Рушым ял гыч кожен лукман,— шинчажым савыркален, Сали
кай Петрован мушкындыжым чумыртылеш.

— Вакшна мыняр жап яра шоген, Яков Иваныч ок нал гын, кызы
тат тугак шога ыле. Яков Иваныч чыла тӧрлатен шуктен, да мо чон 
дене туддеч шупшын налат?— южыжо нунылан торешлана.

— Тудо шке ыштен мо? Шужен ийыште кинде шултышла!! ыштык
таш ала-кӧат мошта. Калык ойгеш еҥ кид дене ыштен. Чыла пашалан 
угыч чын ак дене тӱлыкташ гын, Яков Ивановичын йолаш касныкшат 
ок сите,— Саркий нунылан вашешта.

— Чынакак, тӱлаш пышташ кӱлеш. Тунам Яков Иваныч шке ку- 
, дадтен кая,— Кузаир Мишка куана.

Тӧчен-тӧчен, калыкым шке велыш савырат, погынымаште вакшым 
калык кидыш налаш пунчалыт. Вакш кучаш Маркий, Мишка да Пет
рован дене вич ийлан договорым ыштат.

Погынымаш пытымек, шуко жапат ок эрте, Саркийын пӧрт вел гыч 
музикан йӱк, шаулен мурымаш йоҥгалташ тӱҥалеш. Вакш оза лийын 
шумо лӱмеш Саркий кугу йӱмашым эртара, погынымаште тудын велыш 
мурышо-влакым сийла. Ӱстелтӧрыштӧ Саркий куанен шыргыж шинча. 
Кузе от куане! Вашке у шурно шуэш, вакш омса кумдан почылтеш, 
вакш кӱ-влак уло вакшым сургыктен пӧрдаш тӱҥалыт, кӱ йымач пуш-



кыдо, шокшо ложаш; йогаш тӱҥалеш. Вакш кӱ Саркийлан Кугу поянлы
кым конда. Илен-толын, гранц ложаш дене у сурт чоҥалтеш, сурт вок
тен у вольык вӱта шочеш, иктаж ик-кок ий гыч пасушко тӱредме ма
шина лектеш, агунышто кырыме, пуалтыме машина шолтыгаш тӱҥалеш. 
Тошто пӧртым кевытыш савыраш лиеш. Илыш пеш йӧнан корныш пу
раш тӱҥалын—кузе от куане! Теве эрге кушкеш, тудым олаш тунемаш 
колтыман. Тек тунемже, вескана кевыт-вакш пашаштат полышкалаш 
тӱҥалеш, кугурак верыштат чыла пашам шке тӧрлата, виктара—шинчы
ше еҥым кычал кошташ ок воч.

Чыла тиде лиеш, лийде ок код. А кызыт пошкудо-влак кок ведра 
аракам йӱын каят гын, тидын дене Саркий ок нужнаҥ. Ты окса, кок- 
кум пачаш шукемын, адак Саркий декак савырнен толеш. Тек южо ча
ра летешка Саркий ваштареш ойлышташ тӧчыжӧ: шыгыр жапыш шуыт 
гын, садак туддек толде огыт код. Тунам Саркий шке вийжым ончыкта: 
кумылжо лиеш гын, полша, кумылжо ок лий гын, чуменат луктын кол
та. Санденак Саркий чарныде шыргыжеш, ӱстелтӧрыштӧ тӧрала шинчыл
тын, аракам темкала, поро кумыланла кояш тӧчен, кажныжым шуна.

Ӱстел мучаште кид ӱмбак вуй пыштен нерыше ик марий кенета 
помыжалтеш, нимом уждымо шинчаж дене йырваш ончалеш, нелемше 
вуйжо дене пошкудыж ваче ӱмбак эҥертен, комдык кадырга, кид рӱ
залтен муралтен колта:

Ай-а-лай вуем пеш коршталеш...
Вуй мучаште мындерем* укелан...

Тудын мурыш молыштат ушнаш тӧчат:
Ай-ай-лай шӱмем пеш йӱлалеш
Кӱдылне-ем шочшем укелан...

Йӱын руштшо-влакын оралгыше йӱкышт урем мучко шергылт кая.
— Ситарен, коеш,— урем покшеч тырынь-тӱрынь ошкылшо еҥым 

ужын, ачам пелешта.— Эх, илышыжат: таче Саркийын моктен, тудын 
аракажым йӱыт, эрла, Саркийымак карген, тудын пашажым ышташ 
каят. Нужна коклаште ик ой уке, сандене поян озалана. Калык шке вий
жым умылен ок шукто, садланак Саркий: гай-влак вуй лийын коштыт. 
Кеч-мыняр тӧчышт, чыла икте нужна калык сеҥа. Укелан огыл Совет 
власть ышталтын: нужна калыкым йол ӱмбак шогалташ, пояным се
ҥаш.

— Совет властет тыланет кугун полша, вучо да шинче,— авам кок
лаш пура.— Кугыжа улмо годым кинде-шинчаллан тӱнен ышна кошт, 
а кызыт шужен илена, эсогыл сира калтамат муын от керт.

— Кузе от умыло, чыла тиде сар да шужен ий верч лийын,— ачам 
тудлан умылтара.— Шоналте: мыняр ийышкен сар лийын шогыш? Па
ша калык мыняр пытен. А ӱмаште! Ме гына шужен илышна мо? Уло 
эл шужен илыш. Керек-могай шӧртньӧ власть лийже, чылажымат ика
наште тӧрлатен ок шукто. Ожно шужен коштынат—иктаж-кунам ты
ланет полшеныт мо? А тений могай урлыкым ӱденат—Советын огыл 
мо? Советын. Изиш вучалте, чыла лиеш: киндат, шинчалат, моло та- 
варат.

Ачай мутын чынлыкшым ме пеш вашке шижын налына. Икмыняр 
жап гыч ший окса лектеш, тавар шукемеш, акшат вола. Кресаньыклан 
шуко куштылгылык ышталтеш. Элын илышыже чылт весемеш. Мемнан 
ялышкат у шӱлыш пура: кооператив, промысловый артель почылтыт, 
рвезе-влак комсомол ячейкыш ушнат. Нужна-влаклан пырля ыштымаш 
пеш келшыш: тений шыжылан печке оксашт дене плугым, ӱдымӧ ма
шинам налаш келшышт, вес шошылан мландымат ваш-ваш полшен 
ӱдынешт.

16 * М ы н д е р  — кӱпчык.



«Нимат ок лек, кажныже плугым шке аҥаш шупшаш тӱҥалеш»у— 
южыжо ойлен коштеш.

«Лекте-еш,— ачам нунылан вашешта.— Ме вет еҥ шинчам ончен 
кошташ она тӱҥал, а шкенан коклаште кеч-кунамат келшен шуына».

...Кечываллан, ик кӧршӧк тувыртыш шӧрым, коҥгаш кӱэштме му
ным, киндым шовычеш вӱдылын, мый Кӱ корем велыш ошкылам. Кӱ 
корем пеш мӱндырнат огыл: пасу капкам лектат да пурла вел тыгыде 
чашкерыш пурет, курыкым кӱзен, нур корно дене корем аҥыш шуат. 
Нур корно пурла кидыште кодеш, а тый тура сер дене ӱлыкӧ волет, 
волымет годым мунчалтен кайыдымашын кидет дене тӱрлӧ вондерым 
руалткалет. Корем пундаште тыйым юалге иле - пуш авалта. Вӱдыжгӧ 
кияк шудым тошкен, ончыко кает. Корем сер койын вашталтеш, йол 
йымак регенчан да тазыла кӱ логалаш тӱҥалеш. Адак изиш кает, да 
ик серже лопкаҥеш. Умбакыже тудо олыкыш савырна. Вес серже утыр 
тура кӱза, сур тӱсан кӱ лончо почылтеш. Тиде—артельын арендыш нал
ме поянлыкше.

Артелыцик-влакын паша верышт мӱндырчынак коеш. Теве ачам, 
тувыр мел кылдышым руден, оҥым виш почын, чара вуйын, ӱштыле, 
ломым кӱ шелшыш керын шынденат, неле чӧгыт дене кырен, сово кум
дык кӱ плитам катен наледа. Изиш тораштырак Иванай кугыза кумда 
олымбак кӱм нӧлтал пыштышат, кӱ ӱмбалым тӧрлатен шогылтеш: уто 
вержым ий дене локшич кудалта; вара, циркульым налын, печке тӱрым 
да покшел рожым палемда. Палемден шуктымек, кӱм кушкыж шинче- 
тат, эн ончыч рожым шӱташ пижеш. Южгунам кӱ шелын кая. Тунам 
Иванай кугыза шкенжым шке вурсаш тӱҥалеш. Ик жап тудын могыр гыч 
«Шоҥго албаста, кукшо кид теришка!», тулеч молат шокта. Вара Ива
най кугыза кӱ ӱмбач вола, шелше кӱм сава шумымо моиарлан виска
лен каткалаш пижеш. Тидыже—печке деч шулдырак тавар, но кӱм яра 
кудалтыме ок шу, икте ыш лек гын, весылан йӧнештараш кӱлеш. Рож 
шӱтымӧ годым кӱ ок шел гын, Иванай кугыза йывырта, шинчажат вес 
семын йылгыжалеш, кид копаш шӱвалын, печке йырым циркуль пале 
почеш локшинчаш тӱҥалеш.

Иванай кугыза воктенак—печкем шыматен ягылтыме станок. Ий 
дене локшич лукмо печкелык кӱм кӱртньӧ воштыр ӱмбак чиктат, кок 
ока коклаште чоткыдемден пӧрдыктат, а иктыже, ломым налын, тӱр
жым нӱжын ягылтара—лом йымач кӱ пудырго шыжалт веле кодеш. 
Кӱм кок рвезе, Матвуй ден Ольош, пӧрдыктат, лом воктен пел шинчан, 
шедыра чуриян Онтон шогылтеш. Туштак Иванайын изи эргыже-влак 
толашат, пешкыдырак кӱ ӱмбалне вераҥын, савалын монарым йыген 
шыматат. Нунылан ты паша модыш олмеш пуалтеш: ӧрканат гын, ко
рем воктен модаш, памаш вӱдым шыжыктылаш я саска погаш куржыт.

Мый миен шуамат, артельщик-влак кечывал кочкыш ышташ ик ве
рыш погынат. Станок воктек толын шогалын, ачам йӧршешлан нӱжын 
ягылтарен шуктымо печкем ончалеш, изиш шонен шога, вара, ломым 
налын, Матвуй ден Ольошым адак изиш пӧрдыкташ йодеш. Ик жап гыч 
печкен кок могырыштыжат йыргешке лаке-влак лийын шинчыт. Печке 
тӱс чылт вашталтеш: пуйто ты корем-влак кӱм ылыжтарат, печкелан 
чоным пуртат.

— Вот тыге келша,— ачам манеш.— Шыматыме веле ок сите дыр, 
чеверландарашат кӱлеш, шонем. Мом гына ыштена, тудо кучашат сай, 
ончалашат чевер лийже.

Артельщик-влак, ӱмылыш каен, ик жап кочкын шинчат. Вара 
ачам каналташ шуйнен возеш. Иванай кугыза ийым шумаш шинчеш. 
Матвуй ден Ольош корем серыш снеге ончаш кӱзат. Ик жап гыч корем 
ӱмбач Ольошын муро семже йоҥгалт толеш. Тудын койышыжак тугай: 
кеч-куш кайыже, кеч-мом ыштыже—мурыде ок код. Очыни, кочмыжо 
да малымыж годым веле ок муро.

Ольошын мурымыжым колыштын, мый памаш вӱдеш кӧршӧкым
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мушкам. Памаш воктен, изи чоҥгаташте, кок кидшымат вуй йымак пыш
тен, Онтон кия, шинчажым пеле кумен, кӱшкӧ онча, шке семын ойлы
мыла, шуйдарен пелешта:

— Да-а, кава илыш ман. Мо гына тушто уке! Чылажымат пален 
шукташ ыле.

Мый Онтон велыш ӧрын ончалам. Онтон тугак комдык кия7 шинча
жым кава деч ок нал.

— Мом ойлет, Онтон?
— «Кава илыш!» манам. Кнагаште лудым: каваште мемнан млан

де гай шуко уло. Кечат икте веле огыл, мемнан ужын илыме кече деч 
тӱжем пачаш кугурак кече-влак улыт. Нуно пеш мӱндӱрнӧ улыт, мы
ланна шӱдыр гай веле койыт. Южо кечын волгыдыжо мемнан мландыш 
кум шӱдӧ ий толеш, тунар мӱыдӱр. Шоналташ веле: кум шӱдӧ ий! Ко
чам илен колен, ачам илен колен, мый илем да колем, икшывем лиеш 
гын, тудат шоҥгем кола, уныкамат шоҥгемеш,— тудо гына кочам го
дым чӱкталтше шӱдырын волгыдыжым ужын шукта,— теве мыняр жап 
эрта! Ала тудо кечынат мемнан гай мландыже уло? Ала туштат иктаж- 
могай чонан ила? Кӧ шинча, мый кызыт тыште нуным ойлен кием, а 
тушто иктаж чонан мемнам ойла. Тыге лийын кертеш вет, а?

Мыланем Онтонын мутшо оҥайын чучеш. Онтонын тыге кутырка- 
лымыжым тымарте иканат колын омыл. Лудаш йӧратымыжым пале
нам гынат, могай книга йӧратымыжым шинчен омыл. Мӱндыр мланде 
нерген ойлымыжым колыштын, мыят Онтон семын кӱшкӧ ончалам.

— Кушто тыгай кечым ужат, Онтон?
— Тудым кызыт от уж, йӱдымат—от тунем гын—от пале. Шӱдыр 

шагал мо? Манам вет, тудо пеш мӱндӱрнӧ, садланак мыланна шӱдыр 
гай веле коеш. А ученый-влак палат. Нунын тыгай пучышт уло: теле
скоп маныт. Тудо керек-момат ала-мыняр тӱжем пачаш кугемден ончык
та. Ученый-влак кажне шӱдырым эскерат, кажне шӱдырлан лӱмым 
пуэныт. А мыняр шӱдырым кызыт але пален шуктен огытыл! Ме тыгай 
шинча денат мыняр шӱдырым ужына—шотлен от шукто, а телескоп де
не тылечат шуко шӱдырым ужыт. Кугурак телескопым ыштат гын, ала 
адак лу гана шукырак шӱдыр лектеш.

— Тынар шӱдырлан лӱмымат от ситаре,— пеле воштылын, мый 
манам.

— Ме она ситаре, а ученый-влак ситарат. Ме мом палена? Коч
каш, йӱаш, куралаш, ну—печкем ышташ. Тидыжымат ача-коча кузе 
туныктен, тыге ыштен тӧчена. Пален шуктет гын да сайынрак шонал
тет гын, чылажымат вес семын, куштылгынрак да утларак пайдалын 
ышташ лиеш. Мый адак кнага гыч пален налмым каласем. Ожно млан
дым пу кольмо дене кӱнчен ӱденыт, укшеран тоя дене тырмаленыт. Ты
ге тӧчен, шукак ӱдет мо? Илен-толын, плугымат, тырмамат шонен лук
тыныт, имньымат кычкаш тӱҥалыныт. Тыге паша ятыр куштылемын. 
А вескана ала тугай машинам шонен муыт, иканаштак куралашат, ӱда
шат, тырмалашат тӱҥалеш. Илыш ончыко кая вет. Тудым ученый-влак 
куштылемдат. Ме гына сокыр удыр семын илен тӧчена. Кажныже туне
меш гын, илышна ала-мо семын вашталтеш ыле.

— Тыланетат тунемаш каяш кӱлеш.
— Мый тугакат тунемаш каем. Теве печкем ыштен, шыжылан шке 

пайым наламат, тунемаш каем. Тунемде, илышым куштылемден от 
керт—тидым мый пеш палем.

Мӧҥгеш кайымем годым мый Онтонын мутшо нерген шонкалем. 
Онтон тунемаш каяш ойла, каваште мо уло нерген кнагам лудеш, шӱ
дыр илышым палаш тӧча. Кӧ шинча, ала, илен-толын, тудат кугу уче
нийыш тунем лектеш. Пеш тыге лийже ыле. Тымарте мемнан ял гыч 
ӧрдыжтӧ тунем коштшо уке ыле. Саркийын Йогоржо ала-кушто туне
меш гынат, туддеч ала-мо порыжо ок лек дыр, шонем. Койышланаш 
йӧратыше рвезе, кукшо кӱдырчӧ. Тунеммаште ала кертеш, ала уке, а



ялыш толеш гын, нерым кадыртен коштеш, мемнан гай дене огешат 
мутлане. Теве кеҥежым спектакль ончыкташ толыныт ыле, нуно чылт 
весе улыт. Огытат кугешне, мутланашат йӧратат, моштымышт семын 
ойымат пуат. Нунын толын кайымышт почеш мемнан ял рвезе коклаш
тат тунемаш каяш шонышо-влак шокташ тӱҥалыныт. Мыят тунемаш 
кьем ыле—ийгот эртен. Молан ондак шочалтын? «Кызытат шке вуя 
тунем кертат»,— Виктор манеш. Кӧ шинча? Шке вуя тунемаш куштыл
гак огыл вет. Иктаж полшышо лиеш гын веле. А Виктор? Тудо ок пол
шо мо? Полша дыр: тудо вет тунемше еҥ, адак мыйым йӧрата. «Йӧра
та» манам, ала, векат, ок йӧрате? Ала так гына, коштмаште чоным кан
дараш шонен, мыйын вуйым пӱтыркален коштеш? Вет ынде кок арня 
шуэш—ик мутымат ок сере. Йӧрата гын, сера ыле. Ала жапше уке? 
Ала иктаж-кушко каен? Тунемше еҥым ала-кушкат ӱжыктен кертыт. 
А мый, тудым шонен, йӧсланен илем. Эх, Виктор, Виктор! Молан тыге 
мыйын чоным пудыратен коденат? Тыйым шонен, йӱд омем коштем, 
ӱдыр шӱмем туржын илем. Кастенат ӱдыр модмашке ом лек, мӧҥгыш
тат шӱлык коштам. Адак ик гана вашлийын, порын гына мутланаш 
ыле, вара ик мучаш лийже: я Виктор пелен лияш, я тудым шӱм гыч 
ӱштын кудалташ. Ала тудлан саламым колташ? Чынак вет: саламым се
раш лиеш. Кузе тымарте ушышкем ыш воч? Кӧлан куш колтышашым 
палем, кагазым-маркым муаш йӧсӧ огыл. Тачак серем, жапым ом шуйо. 
Ялысе уверым колтем, иктаж кнагам йодам. Салам мучаште иктаж му
рым муралтен серем, лудмек, мыйын кумылем шижын налже. Серашак 
кӱлеш, мо лиеш—лийже...

Тыгай шонымаш мыйым пеш куандара. Мӧҥгеш толшынак, салам
лан пижам. Вес эрден саламем почта коштыктышо Ванюш ватын сум
кашкыже пурен возеш. Ласка чон дене мӧҥгышкӧ пӧртылын, мый шке 
саламемдан вашмутым вучаш кодам.

4
Таче ола гыч вучыдымо уна-влак толыныт: Виктор Петрович, Сар

кий Йогор, ик тунемше ӱдыр да кок илалше пӧръеҥ. Ончыл имньым 
виктарыше Саркий Йогор, сап керемым рӱзен, тор вӱльым ача пӧрт 
велыш савыралеш, имньым чарен шуктыдеак, капка почаш тӧрштен во
ла. Капка йӱклан окнаш ончалше Саркий, оласе еҥ-влак толмым ужын, 
тыманмеш пӧртӧнчык лектеш. Толшо-влакым саламлен, пӧртыш ӱжын 
пурта. I

Викторын толмыжым ужшынак, мыйын шӱмем изин-кугун пырт
каш тӱҥалеш. Кидем шырчам кереден ургыштеш, а ушем Викторым 
гиена: саламем налын шуктен—уке, могай вашмутым пуа, тышке то
леш—уке, ала мыйым монден, ала так гына, тыйым веле шонем маныну 
ойлен коден. Тудо ала шона, ала уке, а мый эртак тудым шонен илем, 
тудын толмыжым вучем, омешат ужам. Шӱмыштем мо улым авамат* 
йолташ ӱдыр-влакат огыт шинче. Мый гына раш шижам. Виктор мый
ым кеч тӱня мучашке ӱжшӧ, ваштарешыже нимом пелештыде, тунамак 
каяш кӧнем. Молан тыгай лийым, шкат ом умыло. Кайымыж почеш пер
вый кечылаште тунарак шонен коштын омыл, а пытартыш жапыште ик 
кечат тудым ушыш налде ок эрте, шулдырем лиеш гын, ик минутымат 
ом чыте—тудым ужаш чоҥештен каем ыле...

Шуко жапат ок эрте, мый декем йолташ ӱдырем—Катюш—толеш. 
Коктын шинчылтын, тӱр лым кутыркалена. Катюш тӱрлӧ увер-аҥарым 
ойлыштеш. Ола гыч молан толмышт нергенат мут лектеш. Катюш—пол
мезе ӱдыр, керек-момат ончылгоч пален налеш. Кызытат тудо—мый му
тым луктам веле—вигак умылтараш тӱҥалеш:

— Рвезе-влакым олаште тунемаш темлен коштшо улыт. Иктыже— 
тунемше ӱдыр. Тысе огыл, пошкырт вел марий. Пӧръеҥ гыч иктыже— 
Йошкар-Ола велысе. Кугун тунемше, маныт. Весыже марий огыл, ала- 
могай вес эл гыч толшо. Тожо ученый мангыч шокта. Нуныжо калык
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мутым поген коштыт. Саркий дене шинчылтын, пеш мутланат: кӧ мужед 
мошта, кӧ чоклен коштеш, кӧ уста мурызо, кӧ йомаклан мастар.

Тыге ойлыштын, Катюш пышкырен колта:
— Ой, колем, векат, ом чыте. Йошкар-Ола марий чайым йӱын лек

тат, вес пӧлемыш каен, тушто вургемым вашталтен чиен лекте. Ну, чыл
так кӱсотышто юмылан кумалше карт. Ошалге каза пондаш, ош тер
купш, ош мыжер, ош тувыр-йолаш, ош ыштыр, ний йыдал. Каза понда
шыжым чывышталеш, п а ч а ш л е н - п ач а ш л е н писын ойла—чылтак шал
дырма*. Ӱстелтӧрыш пурен шинчын, тӱрлӧ кагазым шерын ончыштеш, 
шер гай тыгыдын пеш писын ала-мом удыркала, шке чарныде ойла, Сар
кий деч йодыштеш. Айер Микушым ойлат. Очыни, Микушым чоклаш 
утлынешт, ола гыч толшыжо кумалтыш мутым серен каяш ойла. Ала- 
молан кӱлеш лийын дыр...

Ме Катюш дене пӧрт ончыко лектына, окна йымал олымбаке шин
чына. Уремыште кӧ куш кая—ломаш капка гоч мыланна раш коеш. Те
ве ял мучаште ик капка почылтеш, тушеч Саркий ден Микуш кугыза 
лектыт. Микуш пуйто кӱсотыш каяш чиен шогалын: ош комбо гай коеш, 
шӱйжӧ гына тунар кужу огыл. Кид шаралтен ойлыштын, нуно Саркий 
кудыш пурен йомыт. Шуко жапат ок эрте, Саркий капка угыч почыл
теш, тушеч Йогор да ола гыч толшо ӱдыр лектыт, ял кӱшыл мучашке 
каят.

— Очыни, Момолан кува деке каят,— Катюш манеш.— Оласе ӱдыр 
шӱведаш тунемнеже.

Йогор ден ӱдыр, чынак, Момолан кува дек пурат. Урем адак пус
таҥеш.

— Вот илыш-койыш, май,— адакат Катюш ойлаш тӱҥалеш.— Тош
то койышлан ида ӱшане, кумалтыш да мужедмаш—шоя гына маныт, а 
шкешт первыяк мужедше дек да карт дек ошкылыт. Тунемшыже ту
немше улыт, а, витне, нунат кумалтышлан да тӱрлӧ ю вийлан ӱшанат. 
Ужат, Момолан кувалан могай почет лие. Мемнанжыным кеч мурым се
рен кайышт ыле. Эх, муралтен пуэм ыле, вот тыге:

Поч окнатым — мӧрым пуэм,
Мӧр поген гына толам;
Мӧр гай чевер чуриетым 

Г /  Ынде кушакын ужам.

— Тунарак ужмет шуын колтыш мо? Мый теве улам, ончал,— ке
нета пакча капка велыште йӱк шокта.

Ме коктынат чурк лийына, пакча велыш ончалына. Тушто, ломаш 
ӱмбак эҥерталын, Виктор шога, мемнан ӧрмалгымынам ужын, веселан 
шыргыжеш.

— Лӱдын колтышда аман? Ида ӧпкеле, вӱд воктен эртен кайышем
ла тендан мурымыдам кольымат, кӧ тыге сылнын мура, манын, ончал
де шым чыте. Те мурен шинчеда улмаш...

Тыге манешат, Виктор пакча капкам почдеак, тыманмеш ломаш 
пече гоч тӧрштен вонча, кидшым ваш почкалтен, ончыкына толын шо
галеш.

— Ну, ӱдыр-влак, поро кас лийже. Кузе тыште иледа-шӱледа? Ой
лыза, семык годсек ужалтын огыл вет.

Тыге кидым пуэн саламлалтешат, коклашкына пурен шинчеш, кид 
пуымыж годым мыйым лӱмын шишланен-тӱслен ончал колта. *

— Илена-шӱлена, тендан толмыдам кечын вучена.— Катюш тӱрвы
жым мыль ышталеш.— Тендан толмешкыда, шоҥгемаш тӧчышна—ни
мат миен ыш лек, саде ужар нерак кодна. Те вет мемнан гай нолнер 
дене ода кутыро, шоҥго кува-кугызан гына кычал коштыда...

— Рвезе акыл дене иле, шоҥго акыл дене ыште,— Катюшын молан 
тыге ойлымыжым шижын, Виктор пелешта, мутым ваштадтышашдан 
мыйын велыш савырнен, тӱрлынем кучен онча:
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— Качымарийланак тувырым тӱзет дыр? Пеш сылнын тӱрлетыс. 
Тыгай тувырым чияш ыле, т у р л ы ш ы ш ый йӱд-кече шупшал илем ыле.

Тудын мутшылан мый тулшолла ырем, тӱрлынем вашке гына по
галтен, пелке пыштем.

— Молан вожылат, мый вет ом воштыл, чыным ойлем,— Виктор ок 
шыплане, .койышланен шинча.— Шинчет, мемнан велне тӱрлышылан 
лӱмын ик муро уло, йодыш муро:

Кок тӧрзатым комдык почын,
Кӧлан тувырым ургет?
Кумда вӱд пасма ӱмбалне 
Кӧлан йӱкын тын шортат?

Тыге муралта да мыйым адак шишланен ончалеш, Катюш ынже 
шиж манын, кид парням эркын кормыжталеш.

Катюш ала шияш л а л дыш, ала адак иктаж мо, кенета мӧҥгышкӧ 
вашкаш тӱкале:

— Ойлен-ойлен, мут ок пыте, мурен-мурен, шер ок тем. Уна-влак 
шинчат-шинчат да, тауштен, мӧҥгеш каят,— манешат, верже гыч тар
вана.— Мемнан денат уна лийза, эртен кайымыда годым пурыде ида 
код.

— Поро мутетлан тау, ме кеч-кунамат уна лийына,— манын, Вик
тор Катюшым капкаш шумеш ужата, шкеже адак воктекем толын шин
чеш.

— Ну, Анаем-моторем, кузе тыште илет?— ныжылгын йодеш, ки
дем кормыжталын, чак шинчеш.

— Тошто семынак илем,— вашештем, шинчашкыже тӱслен онча
лам.— Мемнан илышнам пеш шинчет: эртак ик семын эрта. Сурт со
мылкам шуктена, тӱрым тӱрлена, иктаж-мо ушеш толын вочмо годым 
муралтен колтена.

— А мыланем тувырым тӱрлет?— Виктор воштылалын йодеш.— 
Вашкерак шукто, вучен-вучен кошкенат пытем.

— Могай пӱсӧ улат, тудлан лук да пу. Тувыр йодаш мыйын качы
марияк лийын отыл вет,— манам, вара мутым вашталтем:— Шукешлан 
толда мо? Мо сомыл дене?

— Арня наре илаш шонена. Йошкар-Ола гыч тысе марий илышым 
тунемаш экспедиций толын. Иктыже—Эмай Эвай—музей пашаеҥ. Весы
же Финляндий гыч, Эйно Сайконен. Тудо финно-угор ушемын научный 
сотрудникше, финн тукым калык-влакын илышыштым шымлен илыше 
е н1. А ӱдыр мемнан техникумышто тунемеш. Пеш чолга ӱдыр, ончы
кыжо кугу поэт лиеш дыр. Лӱмжӧ—Оҥай Оляй. Тыге тудо шке серы
мыж йымалне кидшым пышта. Чынжым тудо Оҥай Оляй огыл, Капи
тонова Ульяна.

— Марий илышын тӱҥжӧ кумалмаште да мужедмаште дыр,— мый 
пелештем, шкеже чеверген каем. Шижын шуктем: шкемын огыл, Катю
шын мутшым ойлем.

— Кажне калыкын шке койышыжо, шке йӱлаже уло. Тиде койыш 
эн ончыч тошто егг мутышто, йомакыште, мурышто, кумалмаште конча, 
маныт ученый-влак. Садланак тунемше-влак кеч-кунамат тошто ен\ му
тым погат,— умылтара Виктор.

Тыге ик жап мутланен шинчена. Вара Викторын йӱмыжӧ шуын 
колта, да пӧртыш пурена. Ӱстел воктен вераҥын, кок корка йӱштӧ шӧ
рым йӱмек, Виктор мыйым шке декыже эплын лишемда, воктекыже 
шынден, шыҥ ӧндалын, шокшын шупшалеш:

— Ну, Анай, мый лӱмын шижтараш тольым: арнягечын114 тулар- 
влакым вучо. Чонешем тый гына пижынат, тыйым веле шонен илем, 
тыйым ужде, кечын кошкем, ончыкылык ӱмыраш такем, чыла пашаштат 
ӱшанле йолташем лий. *
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Вашмут олмеш мыят Викторым шыҥ ӧндалам, тӱрвыж гыч чот шуп
шалам.

Арнягечын эрденак мемнан дек тулар-влак толыт. Эман Эвай, ош 
теркупшыжым ишкыш сакен, шовыржо йымач ӱстембак черпыт аракам 
луктын шында.

—- Поро жапда лийже, пагалыме оза кугыза, оза кува. Тошто ма
рий йӱлам шуктен, ме тышке, йомакым колтен, кугу пашам шукташ то
лын улына.

— Пашана поро шагатыште тӱҥалме лийже,— манын туларташ 
толшо Саркий вате ӱстембак ик терке шож мелнам луктеш.

Шовыр полдышыжым мучыштарен, ош каза пондашыжым чывышта
лын, Энай Эвай йомаклаш тӱҥалеш:

— Мӱндыр элыште, мӱндыр олаште, кӱ полат коклаште ош кугыза 
ила, кчи-парня эргыжым ончен кушта. Кчи-парня эргыже кече еда 
огыл, шагат еда кушкеш, вийым пога, виян тумо гай лопка туп-вачан, 
ладыра куэ гай лывырге кумылан кушкын шуэш. Илен-толын, кчп-парня 
эргын ачаже кугу ойгыш возеш: эргыже койын кошкаш тӱҥалеш, ны 
кочкаш ок коч, ны шинчен ок шинче, пӧлем мучко шӱлык лийын кош
теш, йӱд шуэш—чыр омым ок ыште, тӧшакыште васнен-каньысырланен 
пӧрдалеш. Ош кугыза эл мучко эн уста эмлыше-влакым пога, кчп-парня 
эргыжлан тӱрлӧ эмым наледен йӱкта—нимат ок полшо.

«Ой, эргым, молан гына тыгай лийыч, мо семын тыланет полше
на?»— ош кугыза пуштылана.

«Ок кӱл мыланем тендан эмлышыда, ок кӱл мыланем тӱрлӧ ой
да,— эргыже шӱлыкын ойла.— Омем дене ужынам: мыланем ош кӱ ку
рык ӱмбалне, чевер кече йымалне, ужар лышташ дене шӧшталтын, эр 
лупс дене мушкылтын, йошкарген-чеверген шушо мӧр гына полшен кер
теш. Поро кумылан ачием, мыйым тошто гаяк виян-патырым ужмет 
шуэш гын, тиде мӧрым кычал муаш полшо».

Тыгай мутым колын, ош кугыза моткочак куана, ӱшанле полышка- 
лыше-шамычшым поген, нуным ош кӱ курык ӱмбалне, чевер кече йы
малне, ужар лышташ дене шӧшталтын, эр лупс дене мушкылтын, йош
карген-чеверген шушо мӧр кычалаш эл мучко колта. Мут гыч мут шар
ла, пылыш гыч пылышыш солна—ош кугызан ӱшанле п о л ы ш к а л ы ш е - 
шамыч Калмашэҥер ял нергенат колыт. Пуйто Калмашэҥер ялыште, 
Канчапар кугыза илемыште, ош кӱ курык шӧрыштӧ, чевер кечеш че
верген, эр лупс дене мушкылтын, ужар лышташ дене ӱштылын, чевер 
деч чевер мӧр кушкеш. Ош кугызан ӱшанле йолташыже-шамыч пеш 
куанат, вигак Канчапар кугыза деке ошкылыт: ала Канчапар кугыза 
ош кугызан ойгыжлан полша, чевер кечеш чеверген, эр лупсеш мушкылт 
лӧзаланеи шушо мӧржым ош кугызан кчи-парня эргыжлан пӧлеклен 
пуа, манын сӧрвалат. Ынде ош кугызан ӱшанле йолташыже-шамыч Кан
чапар кугызан мутшым вучаш тӱҥалыт, могай вашмутда лиеш—пылыш 
шогалтен, чон пырткен колыштыт.

Тыге манешат, Эвай ик корка аракам тема, ачамлан шуя. Ачам 
ден авам ваш ончалыт. Авам латкаш кӱэштме муно тувыртышым ӱс
тембак конден шында.

— Мемнан йӧрна ош кугызан кчи-парня гай эргыжлан а т  полша, 
ала уке—лӧзаланен шуынак огыл гай чучеш,— ачам вашешта, арака 
коркам кучаш ок вашке.

— Могай шуын огылжо—можо, самой раз,— тулаче коклаш пура.— 
Мӧрым жапше годым погыман, уке гын, тудо аженат кертеш, Канчапар 
пз ай...

Тыге мыйым йӱыт. Тулартыше-влак лектын кайымек, авам мый де
кем клатыш пура, чалемаш тӱҥалше вуйжым вачышкем пыштен шор
тын колта.

— Илыш корнет пиалан лийже, ӱдырем,— авам шортмо лугыч ой
ло ла,— Мӱндыр верыште, век палыдыме еҥ коклаште илаш тӱҥалат. Ала 
^  пиалан лият, ала ӱмыр мучко ӧкынен илашет возеш—мемнам ит вӱр-



со: тыйын кумылетым шуктышна, шонымет семын ыштышна. Мемнан 
ӱмыр эртен толеш, те ончык илышаш улыда, шкендан илышдам шоны
мыда семын ворангдыза. Мемнамат ушда гыч луктын ида кудалте, кеч 
талуклан пӧрык, ача-авамат уло вет манын, ушештарен илыза.

— Ой, авай, тендам кузе мондаш лиеш,— мый шоҥгым эмраты
лаш!.— Те мыланем илышым пуышо улыда, мыйым саска семын ончен 
куштышда, кеч-кушто лиям гынат, шӱмем эртак тендан пелен лиеш.

...Ояр шыже кечын ме марием дене ола велыш кудал колтена. Ку
зе тушто илаш тӱҥалына? Ала вараксимла вычыматен илышаш улына, 
ала ӱмыр мучко пий-пырысла илаш возеш. Сырен илымашна ала лиеш, 
ала уке, кӧ шинча, а тачылан мый воктенем шӱм пыштен йӧратымем, 
ӱмырешлан ойырен-сайлен налме моторем шинча. Тудын ик кидше мый
ын кыдалем гыч шыҥ ӧндалеш, могыремлан йӱштын-шокшын ласкан 
чучеш, вес кидше, сап керемым рӱзалтен, имньым ончыко покта. Пӱгӧ 
йымалне оҥгыр мура, торта мучко тӱрлеман ош шовыч-влак лойгат, 
пукшымо ожо-влак кайыкла ончыко чоҥештат. Кудалза, выльгыжше 
ожо-влак, чот кудалза, мыйым у верыш, у калык коклаш, у илышыш пур
таш вашкыза! Чеверын, шочмо-кушмо ял, чеверын, йӧратыме ача-авам! 
Илышем кеч-могай лиеш тынат, мый тендам нигунам ом мондо, шӱмем 
гыч ом ойыро. Куанымем годым тыланда таум ыштем, ойго годымат 
тыландак эҥертем.

...Оҥгыр мура, имне пӱргал-пӱргал кудалеш. Тарантасна корно ла
кылаште лыйге лӱҥгалтеш. Ужар вӱргенчыкан чатката ош куэр мылан
на вуйым савен кодеш. Шӱмем пыртка, шӱмем уым вуча.

Поро кече, илышемын у йыжыҥже, поро кече,, ола!

5
Таче техникумыш у тунемше-влакым налме первый кече. Марием 

тиде нспытанийыште марий йылме дене йодыштшаш. Эр кочкышым ыш
тымек, книга-влакым погалта да, портфельышкыже шӱшкын, мыланем 
пелешта:

— Калмашэҥер гычат толшо-влак улыт дыр. Ужмет шуэш гын, 
айда пырля.

Ме уремыш лектына, шып урем дене техникум велыш ошкылына. 
Ола изи, уремыште эртен коштшо шагал. Техникумын ош чия дене 
чиялтыме кок пачашан кермыч пӧртшӧ—ола мучаште, тореш уремыш
те. Уремын ик мучашыже тура курыкыш тӱкна, вес мучашыже, эҥер 
тӱрыш шуын, руалме гай кӱрлеш. Телым тунемше-влак тиде курык 
ӱмбач ече дене мунчалташ йӧратат. Кечывалым кугу капыш годым ку
рык вуйыш кыртмен кӱзатат, ече ӱмбак шогалын, кидым кайыкла ша
ралтен, ӱлыкӧ шӱкалалтын, тыманмеш техникумыш шумеш мунчалтен 
волат, шеҥгелнышт лум пурак тӱргалт веле кодеш. Южыжо «Снегуроч
кам» я «Нурмисым» пидын, эттер ий ӱмбак мунчалташ вола. Тушто тех
никумысо комсомол ячейка ий еда шке вийже дене лӱмын катокым ыш
та. Кажне перемен годым шып олан тиде уремже рвезе йӱк дене сур
галтеш.

Тыге телым лиеш. А кызыт тиде урем Бес шӱлыш дене шӱла. 
Квартал мучашке шуын, тореш уремыш ойлалтынак, тыланет пазарыш 
верештмыла чучын колта. Ял гыч толшо-влак, имньыштым туарен, ора
ва тортам кӱш нӧлталын, орава талаште я савар воктен ӱшыкыштӧ шин
чылтыт, чылымыштым пӧжгат. Южыжо, туштак кинде мешакшым ру
ден, мӧҥгысӧ когыльым пурыштеш. Южыжо, шке йырже, кум-ныл еҥым 
чумырен, шке ял илыш нерген тӱрлӧ уверым ойлыштеш. Испытанийыш 
толшо рвезе-влак шканышт верым огыт му, шып шинчен огыт мошто, 
орава коклаште мӧҥгеш-оньыш коштыт, икте дене кок-кум мутым пе
лештат—вес вере куснат, весе дене кутыраш тӱҥалыт—мутым покшеч 
кӱрлын, адак умбак каят. Вик пале: шӱмышт шӱм олмышто огыл, кузе 
йодыштшашым шонат, кертам—уке манын, вуйыштым пудыратылыт.



Ме техникумын лопка кудывечышкыже пурена. Туштат калык шыҥ. 
Тений тӱрлӧ ялла гыч кок шӱдӧ наре рвезе техникумыш пураш шонен 
толын. Тынар йоча толшашым вучен огытыл. Кодшо ийлаште техни
кумыш налшаш вер-влак яра йодеденыт, а тений кандашлу верлан кок 
шӱдӧ йоча толын—кажне верлан кок еҥ утла!

— Тений: сай деч сайжым ойырен налын кертына, тенийсе набор 
виян лиеш,— техникум директор Алексей Иванович куанен ойла.

Алексей Иванович ынде кумшо ий техникумым вуйлата. Ожно тудо 
ял школышто туныктен, революций лиймек, волисполкомышто ыштен, 
марий техникум почылтмек, адак школ пашаш куснен. Сай организатор 
улмыжлан кӧра губоно тудым директорлан шогалта. Алексей Иванович 
у школым йол ӱмбак шогалташ вуй пыштен шокшын пижеш. Шужен 
ийыште ялла мучко коштеш, калык коклаште умылтарен, полышым йо
деш, тунемше-влаклан пӧлек киндым, вургемым пога, тӱрлӧ амалым 
кычалеш, но техникумым петыралтмашке ок шукто, арален кода. Ту
немше-влакын илышышт куштылгырак лийже манын, ола деч лу меҥге 
ӧрдыжтӧ ожнысо монастырьын пеле шаланен шушо сурт-оралтыжым да 
йырысе мландым йодын налеш, тушто полыш озанлыкым почеш. Алек
сей Ивановичын шонымыж почеш, тыште чыла паша агротехникын йод
мыж семын, машина дене ышталтшаш, тӱрлӧ опыт эртаралтшаш. Тыге, 
ик могырым, йыр улшо ял-влакат мланде пашаш у йӧным пурташ ту
нем кертыт, тунемше-влакат агротехникын туныктымыжым шке кид де
не терген-шымлен налын шуктат. Тулык йоча-влакланат кеҥежым ила
шышт вер лиеш. Шке шурно, шке шӧр-торык тунемше-влаклан сайын 
кочкын илашышт кугун полшат. Стипендий окса утен кодеш, тудо ик 
подыш пура, ты окса дене малыме арвер, кем, пальто налалтеш, нуж
на тунемше-влаклан пуэдалтеш.

— Ынде техникум н а материально пеҥгыдем шуын,— Алексей Ива
нович ойла.— Теве сайрак туныктышо-влакым погена да тунемаш пол
шышо арверым ситарен шуктена гын, йоча-влаклан тунемашышт гына 
кодеш. Ик-кок ий гыч мемнан туныктен лукмо кадрнат моло техникум 
деч лушкыдо ок лий, йошкарген кошташ ок воч.

Техникум канцелярийын омсаже чарныде почылтеш-чӱчылтеш. Туш
то испытанийлан пытартыш ямдылалтмаш эрта. Тунемаш пураш шоны
шо-влакын документышт ратыш пурталтеш. Туштак документым шке 
пеленышт кондышо-влак шогылтыт, документым поче-поче сдаватлат. 
Туныктышо-влакат, у наборын могай лийшашыжым ончылгоч палаш 
тӧчен, анкетым ончыштыт, школла гыч пуымо характеристика-влакым 
лудыт.

— Степан Михайлович, ончал-ян,— марием ик анкетым воктенысе 
ошалге туныктышылан шуялта.— Пеш оҥай анкет: «Национальность— 
мариец, родной язык—русский со знанием марийского языка». Марла
же ачай-авай манын мошта гын, уке гын...

— Оҥайже уке гай,— Степан Михайлович, умша гыч папирос шик
шым кӱдыртен луктын, анкетыш ончалде манеш.— Марий ешыште шо
чын, руш ялыште кушкын. Марий мутым мӧҥгыштӧ гына колын, ут
ларакше рушла ойлаш верештын. Вот п чыла. Марла мыняр мошта— 
испытаний ончыкта.

— Изинек рушлат, марлат мошта гын, сай тунемше лийшаш,—- 
лопка туп-вачан, важык кутыш кужу, кукшо шӱргывылышан туныкты
шо коклаш пура.— Теве мый ик анкетым ужым: «Национальность— 
башкир, родной язык—башкирский. Знаю русский и марийский язык)). 
Очыни, пеш пӱсӧ рвезе.

— Марий техникум марийланак лийже,--— марием шыдын пелешта. 
Башкирла!!—башкир школ, рушлан руш школ уло. Тек тушто туне
мышт. Тыгай анкет пура гын, шонымаштем, испытанийыш пуртыдеак, 
мӧҥгеш савыраш кӱлеш, техникумна чи марий техникум лийын кодшо.

— Тыгай ограниченийым ышташ ок кӱл, шонем,— кукшо тунык
тышо торешлана.— Кеч-могай калык гыч лийже, а марла мошта да ма-



рий школышто тунемнеже гын, пожалуйста веле манман. Руш школыш
тат марий йоча ятыр уло. Наука национальностьым ок ойыркале, ма
рийланат, рушланат икте.

— А мый шонымаштем, вес калык школлаште мыняр марий йоча 
уло, чылаштымат марий школыш савырен кондаш кӱлеш. Шке калы
кым ит мондо, шке калык кӱлешлан тунем. Школышкына чыла калык
ланат омсам почына гын, тугеже, техникумланат «марий техникум» лӱ
мым пуаш ок кӱл ыле,— марием тудлан тупынь савырнен шинчеш.—* 
Марий калыкым почылтараш шонена, шкеже ала-могай пучымышым 
лугена. Тыге тӧчен, техникумна марий техникум огыл, ала могай Вави
лонский столпотворений лийын шинчеш.

— Ну, тидыже чылт уто мут,— Степан Михайлович вачыжым шуп
шылеш.— Мемнан пашана—эллан кӱлеш кадрым ямдылаш, а тудо ма
рий але руш—чыла икте. Конешне, марий техникум марийлан кадрым 
ямдыла, но моло калыкланат—тудо марий школышто тунемнеже гын— 
корным петырыман огыл.

Ӱчашымаш пеш келгыш кая ыле дыр, йӧра Алексей Иванович то
лын шуэш. Канцелярийыш пурен шогалешат, туныктышо-влакым онча
лын, нунылан пелешта:

— Тӱҥалашат жап дыр, йолташ-влак! Мый оҥгырым рӱзалташ 
каласышым.

— Тӱҥалаш кӱлеш,— Степан Михайлович верже гыч тарвана. Моло- 
влакат книгаштым погкалаш тӱҥалыт, верышт гыч тарванат.

Оҥгыр йӱк испытаний тӱҥалмым увертара. Канцелярий эркын ярса. 
Туныктышо-влак кӱшыл пачашыш кӱзат. Йоча-влак кужу коридор 
мучко темыт, кабинет омсаш сакалыме спискылаште шке лӱмыштым 
кычалыт.

Мый адак уремыш лектам. Техникум воктен шкенан ял гыч толшо 
иктат уке, нуно кресаньык унагудеш шогалыныт. Ялна гыч кум йоча 
толын. Нуным ужын, ачашт кушто шогалмым пален шуктемат, марием 
вучыде, тушко ошкылам.

Ял марий-влак мыланем шуко уым каласкалат. Момолан кува ко
лен, тудын уныкажым Кузаир Мишка опекуныш налын. Кызыт Момо
лан куван, суртшо петыралтын, мо уло-укем Кузаир Мишка шке кла
тышкыже шупшыктен. Вакш нерген ӱчашымаш лектын: ала артель
лан пуаш, ала тошто кидыштак кодаш. Кооперативыште сату ситен 
огыл: ала шолыштыныт, ала иктаж вере ужалыше йоҥылыш лийын, 
иже терген шуктат. Шыжылан кок сӱан лийшаш: Сопром Йогор ӱды
рым налеш да Таний Майка вес ялыш марлан кай. Чолак Печа кок 
пирым лӱен пуштын. Малика азам ыштен, азаже эргаш. Камет Микай 
тошто семынак йӱын телдырыен коштеш, шукерте огыл Кумазий 
Салиман окнажым кырен коден...

Испытаний мучашлан марий илышым шымлен коштшо экспедиций 
ялла гыч пӧртыл шуэш. Эмай Эвай ден Эйно Сайконен мемнан дек 
пурат. Экспедиций шуко йомакым, мурым, туштым, кумалтыш мутым 
поген шукта. Эйно кок чемодан марий тувырым, чийыме жватам, тӱр
лӧ кыте-мытым пога. Погымо материалым ратыш пуртен шинчышыж
ла, Эйно Эмай Эвайлан туныктен ойла:

-— Кажне калык шке тукымжым тӱняште эн виянлан шотла. Тош
то еҥ мутышто, легендыште, йомакыште, мурышто шке калыкын 
чапшым нӧлтымаш пеш раш коеш. Историй тыге манеш: ожно финн 
тукым тӱнялан эн виян улмаш. Илен-толын, тудо тӱрлӧ тыгыде калык
лан шелалтын, карел, эстон, коми, марий, удмурт калык лийын. Йӱд
вел океан гыч Юл вӱдышкӧ шумеш эртак финн тукымын мландыже. 
Посна тукым дене илаш тӱҥалмеке, марийым, удмуртым, молымат руш 
калык сеҥен, шуко курым пызырен илен. Калык мерчаш, шке тӱсшым 
йомдараш тӱҥалын. Шоналташ гын, финн тукымым угыч иктыш утлы
мек, тӱнялан эн виян элым ыштен шукташ лиеш. Мемнан калык



шкенжын тошто куатшым ынеж мондо, тошто чапшым уэш савырен 
кондаш шона. Угро-финн тукым калык-влак шеҥгелан кодыныт, ик 
финн калык гына шке тӱсшым арален коден. Финн калык шке тукым
жылан полшаш кеч-кунамат ямде. Финляндийыште пеҥгыдын ӱшанат: 
илен-толын, финн тукымын чыла мландыже угыч иктыш ушна, тыге 
мланде шарын географийже чылтак вашталтеш, Юл вӱд гыч йӱдвел 
океаныш шумеш ик эл, ик культура, ик йӱла, тукымлан келшыше ик 
государственный строй лийын шуэш.

Эйно Виктор денат ятыр кас мутлана, школ паша нерген шке 
шонымыжым каласкала.

— Кажне калыклан посна школым ыштымаш—пеш сай паша,— 
манеш тудо.—Тыге йоча-влак изинек шке калыкым пагалаш тунемыт, 
шке калыкын интересшым пеҥгыдын арален моштышо лийын кушкыт. 
Национальный школышто шке калыкын да ик тукым улшо моло калык- 
влакын илышыштым тунемаш эн чот тыршыман. Марийын куатшым 
могай калык-влак лунчыртен иленыт, могай калык-влак марий дене ик 
шӱлышан, ик оян улыт—тидым марий тунемше раш шинчен шогыжо.

Эйном да Эвай Эмайым ужаташ Виктор лӱмын касым пога. Касыш 
экспедицийыште лийше-влак, муро туныктышо Роман Матвеич да 
Кӱкорем ялысе Сенькан Акуш толыт. Унам марий йӱла почеш сийлен 
колташ Виктор лӱмын коман мелнам ыштыкта, пӱрым шолтыкта.

— Пагалыме уна-влак! Первый коркам шерге дечат шерге уна верч, 
финн калыкын кугу ученыйжо Эйно Сайконен верч йӱаш пуыза. Тудын 
ӱмыржӧ нимучашдымын кужу лийже, пӱсӧ уш-акылже нигунам ынже 
нӱшкем.

— Аш лийже, — погынышо-влак рӱжге пелештат.
Пӱрӧ корка кид гыч кидыш кошташ тӱҥалеш. Кок йыр савырны

мек, виян йӱрын куатше вуйыш кая, йылме рудалтеш.
— Муралташ кӱлеш, мый мурым йӧратем, — чеверген йошкар

гыше Оляй кычкыралеш, Виктор деч кок корка пӱрым йодын налын, 
Эйно дек чӱчкен лишемеш, иктыжым Эйнолан шуялта, весыжым шӱм 
пеленже куча:

— Пагалыме Эйно изай, мый денем йӱаш йодам. Марий йӱла по
чеш йӱын колтена.

Тыге манешат, чӱчкалтен-лӱнтен, сылне йӱкшӧ дене муралтен 
колта:

Вичкыж тӱран ваштар коркат,
Йӧратеда гын, шалт йӱза;
Ода йӧрате гын, шалт шындалза, —
Изи шӱмем шинчыже...

— Мый марлаже мурен ом мошто вет, — Эйно йошкарга, нимом 
ышташ тӱнен, полыш кычалшыла, тыш-туш ончалеш.

— Пагалыме уна-влак, вуеш ида нал, мӱндӱр унана марла мураш 
тупем шуын огыл, ида ӧпкеле, — Эйном Виктор утара. — Ме туддеч 
изиш варарак финн мурым муралташ йодына.

— Йӧра, йӧра, вуеш она нал,— моло-влак тудын мутыш ушнат.
Пӱрӧ корка адак шке корно дене кая. Руштылдалше Эман Эвай,

лӱттген шогалын, мутым йодеш:
— Родо-влак, мыланем муралташ эрыкым пуыза. Шоҥго вуем 

дене шоҥго мурымак муралтен пуэм.
— Муралте, муралте, — погынышо-влак совым пералтат.
Эвай вичкыж йӱкшӧ дене шуялтен муралта:

Айдыза, родо-влак, муралтен колтена,
Айдыза, родо-влак, шӱшкалтена.
Эртышаш ӱмырна кечын эрта,
Кодшаш кумылна, ой, кодеш.

Уна-влакын, мурен-куштен, шерышт теммым ужмек, Виктор чы
ла унам адак ӱстелтӧрыш пога. Ынде ӱстембал сий вашталтеш: пӱрӧ 
пайданым ужар кӱжгӧ янда ате-влак алмаштат.



— Шкенан койышнам ончыктышна, ынде пагалыме мӱндыр унан 
мутшым вучена, — крюшоным вичкыж кыдалан кужака рюмкыш тем- 
калышыла, Внктор пелешта, кажне уна ончыко рюмкым шында.

Сойконен, вийнен шогалын, шке рюмкыжым кӱш нӧлталеш:
— Ик тукым родо-шочшо-влак! Тыге пагален, шерге унаш ужын 

вашлиймыланда кугу деч кугу таум каласем. Тыге пагален ойлымы
дам шке ӱмбакем веле огыл, пӱтынь финн калык ӱмбак налам. Тиде 
касна мемнан кок калык коклаште пеҥгыде кыл ыштымын негызше 
лийже. Тиде жап марте историй мемнам тупынь ончен. Виян тукымым 
ужашлан шеледен, иктын-иктын пызырен кученыт. Кызыт мемнан ту
кымлан адак ик ешыш чумырген шушашлык жап лишемеш. Шке эрык 
верч, шке вера, шке йӱла верч кучедалмаште тыланда, шеҥгелан код
шо шольо калыклан, полыш кидым шуяш ме ямде улына. Виян лийже 
финн тукым калык-влакын ик оян лийын келшен илымышт!

—- Виян лийже! — погынышо-влак коркам ястарат, Эйнон мутшы
лан копам пералтат.

Эрдене Эйном да Эмай Эвайым станцийыш шумеш ужатат. Ваго
ныш пуртен шындымек, Виктор Эйнон кидшым чот кормыжталеш:

— Вуеш ит нал, вес семын ужаташ шоненам, — тудо титаканла 
пелешта. —Чыла тунемшым строй дене луктын ужатынем ыле, дирек
торна келшен огыл, эрыкым ыш пу.

— Нимат огыл, нимат огыл, — Эйно ойла. — Пытартыш вашлий
мына огыл дыр. Серышдам вучаш тӱҥалам. Почта кыл — обязательно 
огыл, моло йӧным утларак кучылт. Ну, таза-эсен кодса!

Поезд эркын тарвана, койын, вийым пога. Поездын вуйжо орал
гаш тӱҥалше чашкер шеҥгек пура, ик жап гыч почшат туштак йомеш. 
Чашкер ӱмбалне лойген кодшо шикш оран эркын шаланымыжым он
чышыжла, Виктор ик жап чара вуйынак ала-мом шонен шога, вара пи
сын савырнен, ола велыш кугу ошкыл дене ошкыл колта.

6
Таче кумшо кече чатлама йӱштӧ шога. Коҥгаште куэ пу чарныде 

шодыртатен йӱла гынат, йӱштым сеҥаш тудынат вийже ок сите: пачер 
окнам ий чылдарештен. Уремыш изижлан лектат гынат, портышке
мым, пижергым чияш, шокшо шальым пидаш кӱлеш. Пушенте-влак, 
пӧршаҥын, тӱҥшӧ гай шогат. Пуйто чыла тӱҥын: ны пий оптымаш, ны 
капка йӱк. Лум кычык гына йол йымалне шотдымын чот мура.

Тыгай йӱштӧ годым школыштат огыт туныкто, предприятий-вла
пат чыла пашаштым кертме чоло шокшо верыште эртараш тыршат. 
Йӱштӧ нигӧмат ок чамане, нерым, шӱргым, парня мучашым чывышты
леш, шижынат от шукто — пурлын шында.

Школышто занятий уке гынат, марием мӧҥгыштӧ огыл: сомылым 
муын. Роман Матвеевич дек лектын каен. Ынде тылзе утла марием 
мый дечем кораҥ коштеш. Ала шерым теменам, ала мо. Яра жап годы
мат мӧҥгыштӧ ок шинчылт, иктаж йӧным муын, кушко-гынат лектын 
кая. Шкет кодаш йокрок чучеш гынат, мый тудым ом кучо, омат шыл
тале: мом ыштымыжым, шке шинча. Яра шинчылтмаште кнагалан шӱ
маҥым. Сылнымутан кнага мыйын эн лишыл йолташ лие. Пушкин, 
Лермонтов, Некрасов... Мариемын шкенжын библиотекыже уло, утла
ракше «Нива» журнал пелен лекше приложений-влак. Маланем утла
ракше Некрасов келша. Кузе куатлын сера! Шкеже лунчырий, черле 
улмаш маныт, а мутыштыжо—мыняр вий. Кузе тудын мутшо кызытсе 
илыш дене пижын шога! Тудын серымыжым лудат да пӱтынь илыш 
копа пундашыш луктын пыштыме гай лиеш, шинчат тӱня илышлан 
кумдан почылтеш, йӧраташат, чын верч кучедалашат, тушман вашта
рет чытамсыр лияшат тунемат. Пеш чын серен коден:

Могай шӱм ужын кертдымым монда,
Тугай шӱм йӧраташ тунемын ок пту...



Южгунам мый декем Оҥай Оляй толеш. Студент касыш, пайремыш 
лекмыж годым тудо лӱмын марла чиен шогалеш, а тыглай кечын вич
кыж шем юбкым, кумда шокшан, пеледышан йошкар кофтым чия. 
Руш вургем тудлан утларак келшен толеш. Вичкыж кыдалан, изирак 
спай капан, тудо курчак гай коеш, койышыжат тыре. Шытыр-шатыр 
тошкалеш, йыр савырна гын, кумда юбкыжо парашютла шарла, вуй
жым рӱзалта гын, кудыр шем ӱпшӧ ва^е мучко шаланен возеш. Оляй 
толешат, пӧлемышкем пуйто яндар юж пура: чылажат йылгыжалеш, 
волгалтме гай лиеш. Кутырашат ок ӧркане, лым лийде вычымата, пуй
то кечан шошо кечыште укш гыч укшыш тӧрштылшӧ пӧрткайык.

— У-У-У, йӱштӧ,—парняшан пижергым тыманмеш диван ӱмбак 
кудаш кудалтен, тудо йошкарген чевергыше шӱргыжым копа пундаш 
дене туржеш, шинчаже веселан чолгыжеш, шкеже йыр савырнен та
валтен колта:

Йыдал нерет мо важык,
Кӧ тошкалын кӧ каен?
Тӱрвӧ сынет мо шапалге,
Кӧ шупшалын кӧ каен?

Вара венский пӱкеныш волен шинчын йодеш:
— Мариет адак уке мо?
Вашмутым вучыде, парням рӱзалта:
— Ай, Анай, тыге шинчылтын, тумна гай лият-ай. Пелашетым 

иктаж вес Анай руалта гын, тунамже мом манат? Умшам карет да 
шинчен кодат?

Оляйын мутшо мыланем кӱзӧ ган чучеш гынат, мый, кӧргӧ ойгым 
шижтарыде, Оляй гаяк весела кояш тыршем, кидем лупшалын шыр
гыжаш тӧчем:

— Керек...
— Чынак, тек йомын коштшо, керек. Мыят качымарийым нигу

нам поктен ом керт. Кӱлеш гын, шке поктыжо, туге вет? Марланат 
нигунам ом лек: марлан лектат да, мариет весым ончалеш гын, ту
намже мо пайда? Лучо шкет илем: йырем утларак пӱтырнен коштышт.

Кенета, мыйым тӱслен ончалын, чевер шинчажым кугемда, йӱк
шымат вашталта, мутыштыжо ала-могай ныжылге сем шокта:

— Уке, Анай, ит ӱшане, так гына манам. Керек манат гынат, 
шӱмыштет мо улым мыят пеш умылем. Чонлан икте келша гын, тудым 
чон гыч нигузе луктын кудалтен от керт. Ала-момат воштылаш лиеш, 
а йӧратымашым огыт воштыл. Койышем пеш полдалге ган коеш, пуй
то икте денат шуко жаплан келшен ок керт, а вет мыят тыйын семы
нет иктым веле йӧратем, тудым веле шонем, омем коштен, йӱд рӱдыш
тӧ тудлан гына тыге серкалем:

Тый улат пеш сӧрале айдеме:
Воштылат, южгунамже шортат,
Шыргыжалше зангар шинчат дене 
Курымеш шӱм-чонем пелтенат.
Мардежат огеш лӱшкӧ тынаре,
Шыже йӱр огеш йӱрыс тынар; —
Садыге мыйын шӱм, вургыжалын,
Тыйым веле шона кеч-кунам...

Тыге серем, а кидышкыже «на, луд» манын кучыкташ ом тошт. Туды
жо, токмак, мыйын чонем ок умыло, мыйым огешат ончал. Мыйжат 
шканем шке епремат, тудым лӱмын шыдештарен коштам. Умылет, 
могай паша? Йӱд-пел годым тудын верч шӱмем туржам, а вашлийына 
гын, пий-пырыс пуредылыт. Керек шич да шорт.

— Обязательно шке кучыкташ мо? Еҥ гочат шижтараш лиеш,— 
мый ойым пуэм.

28 Оляй шӱртӧ пырче гай шинчапунжым куптырта:



— Эй, тыге мый ом мошто. Шӱмем когарген йӱлен пытыже, а 
первый мутым нигунам шке ом пелеште.

Вара, пӱсӧ шинчажым модыктен, адак воштылал колта:
— Йӧратымашлан тылмач ок кӱл вет, а? Йӧрата гын, тугакат 

умыла.
Оляйын кылыкшым* мый пеш палем. Иктаж-кӧн шыдешкаш тӱ

ҥалмыжым ужеш гын, лӱмын шыдештараш пижеш. Ик погынымаште 
пырля шинчаш вереште. Ончылнына, докладчикын кажне мутшым нел
шашла колыштын, ошалге ӱпан, тыртешке шӱрган лӧчката рвезе шин
чылте. Мо нерген докладчик ойлен—мыят, Оляят пеш ышна колышт, 
постановкым вучен, шке коклаштына шыве-шыве мутланен шинчылт
на. Мемнан кутыркалымына рвезын пылышыжым темен дыр: тудо, 
вуйжым савырен, Оляйлан тише манын пелештыш. Оляй изишлан тып
ланыме гай лие, вара, мыйым чоян ончалын, булавкым мучыштары
шат, рвезым ӧрдыжшӧ гыч пурт шуралтыш. Рвезе шижде кодын тӧрш
талтыш, йолташыж деч вожылын, йошкарген кайыш, вара, ик мут пе
лештыде, вес теҥгылыш куснен шинче. Ме тевак йӱкын воштыл кол 
тена, умшам петырен, вуйым ӱлыкӧ чыкышна. Погынымаш пыта, да 
постановкылан сценым ямдылыме жапыште Оляй адак мыйым тӱкал
та. Ме угыч саде рвезе шеҥгек миен шинчына. Постановка тӱҥалеш 
веле, Оляй адак булавкым луктеш, рвезын ӧрдыжшым оҥайын шу
ралта. Тыге рвезым вошт шыдештара, тудо, мыланна ӧпкелен, шеҥгел 
ратыш миен шогалеш.

— Теве тыланет «тише»,—Оляй рвезым оҥарен кодеш.
— Молан тыге тӧчет?—Оляйлан ӧпкелен пелештем.
— Вескана шыдыжым ынже ончыкто. Пустяклан сыра да, кузе 

от шыдештаре,—Оляй мыланем пеле воштыл вашешта.
Умбакыже мо лиймым, мый моло-влак деч кольым. Эрлашыжым 

Микуш Оляйлан перемен жапыште пк рвезе гоч запискам колта. За- 
ппскаште Оляйым тӱрлын терген сера: «Шкендым шке комсомолка 
гай от кучо, тунемше лӱмым шӱктет, морально пужлаш тӱҥалынат» 
манын вурса. Оляй вашмутым колта, Микушлан вуйым ок пу, узо кӱр
ка гай улат, ны от воштыл, ны от шайыркале, нерыше тумна семын пу
ным овартет да чылажланат моральым лудаш тӧчет манын сера. Мут 
гыч мут лектеш, пуно, кечым кодыде, ваш-ваш терген-вурсен серкалаш 
тӱҥалыт. Уремыште я школышто вашлийыт тын, икте-весыштым огы
тат ончале палыдыме гай ойырлат да каят, а кагаз ӱмбалне ваш-ваш 
кажне йолтошкалтышым тергат, пуйто илышыште моло паша кодынат 
огыл.

Тыге, илен-толын, нунын коклаште ваш сырымаш гыч кугу кел
шымаш тӱҥалеш. Микуш ден Оляй сӧрасен шуыт, таҥымат кучат. Сы
рен коштмын пушыжат ок .код. Оляйлан тоштым ушештарет гын, тудо 
воштылалеш веле, мом ыштет, единство противоположностей лийын 
кайыш манын, вуйжым рӱзалтен куанен шыргыжалеш. Очыни, паша 
тыге савырна манын, тудыжат вучен огыл, садлан тыге лийын кайы
ме тудланат оҥайын чучеш.

Оляй полшымо дене мый техникум илышым чарныде эскерен илем. 
Тунемше-влак тунемме веле огыл, моло пашамат чарныде ыштен шо
гат. Школышто тӱрлӧ кружок почылтын. Физикылан туныктышо Ми
хаил Сергеевич радиокружок!]*! почын, тунемше-влакым детекторный 
приёмникым ышташ туныкта. Ынде общежитийыште веле огыл, южо 
ялыштат шке ыштыме приемник-влак йӱкланат. Южо тунемше фото
аппаратым ышташ тунемеш. Тунемше-влак каналташат огыт мондо. 
Телым ече дене, коньки дене мунчалташ йӧратат. Каныме кечын под
шефный ялыш ече дене коштыт, тушто докладым, постановкым эрта
рат. Шошо шуэшат, изиже-кугужо футболым чумкалаш лектыт, волей-

* К ы л ы к  -*■ койыш.



бол, баскетбол дене мо^ыт. Ваш ӱчашат, сеҥыме годым моктанат, юж
гунам теве-теве кредалаш пижыт, шонет.

Оляй дене пырля мый марий илыш шымлыме кружокыштат ик
мыняр гана миен тольым. Кружокым Виктор вуйлата. Тунемше кокла 
гыч тудлан Самбикан Шамрай да Пекшывай Чопай полышкалат. Шим
панзе гай кужу кидан, пӱгырась тупан, лапка неран Самбикан Шам
рай кружок погынымаште, шӱвылвӱд шыжен, пеш йӱклана:

— Ме патыр калыкын тукымжо улына. Мемнан кугезе кочана-влак 
Россий эл лийын шумо деч ончычак кызытсе Москва воктенысе млан
дылан оза лийын шогеныт. Кызытсе Российын рӱдыжӧ марий калы
кын улмаш. Тидым пален налаш йӧсӧ огыл. Ончалза картым, шымлы
за ола-ял лӱм-влакым. Шукыжо кызытат марий деч кодшо лӱмым ну
малеш. Теве Иваново-Вознесенск. Тудо—шукерте огыл ышталтше ола. 
А тудын воктен тошто Кинешма—кыне нӧшмӧ. Шуя шӱртым шуя, 
Истра—очыни, тушто марий-влак шке тушманыштым иштыреныт— 
кыреныт. Кашира верыште каш ыра: тудыжым мланде кӧргыштӧ по
гынен кийыше торф ырыкта. Талдома—толдымо. Муром—мурем. Даже 
Москва—маска ава мут гыч лектын. Марий калыкын курым-курым год
сек кучен толмо мландыжым керде-волак дене руш калык сеҥен, ма
рийым Юл вӱд нотбек чактарен. Патыр эҥер ожнысек марий калык
лан юл-юл койын волген, кызытат волга. Укелан огыл тудым руш-вла
кат Волга маныт. Шем теҥыз гыч кугу Юлыш шумеш, Нормандий 
мланде деч киргиз степьыш шумеш мемнан тукымын мландыже кум
дан шарлен киен. Теве могай патыр мемнан калык улмаш!

Тыге манешат, Самбикан Шамрай Россий мландын картыш дек 
савырна, карта покто лы п кумда вержым писын йыр корен авалта, пар
няжым шорвондыла шаралтен, ончыктен кодымо верже ӱмбач кожма
кын удыралеш, пуйто — шонымыж дене тушеч шканже мо келшыды
мым—моло калык-влакын сеҥен толын ыштен кодымо чыла крепостьы- 
мат, оламат, чыла йот калыкымат — ӱштыл луктын почкалта.

Самбикан Шамрайын пурла кидше — Пекшывай Чопай. Ваш пул
вуян, кӧршӧк гай кугу вуян Чопайым мый первый хана перемен годым 
техникум коридорышто ужым. Тудо, кок кидшымат шеҥгекыла ыштен, 
коридор мучко кок век тайныштын, нигӧмат ок ончо, йылме мучаш 
дене пел йӱкын марла семым шӱшкен коштын. Шинча ончалтышыже 
ала-могай келесыр, еҥым йӧратыдыме. Шеҥгек шерын коштмо ӱпшӧ 
шинчапун ӱмбачак кушмо гай коеш: лоргыктен воштыл колта гын, ум
шаже пылыш тӱҥыш шумеш шуйна. Оляйын мутшо гыч мыланем па
ле: Шамрай утларакше историйлан, этнографпйлан шӱмлана гын, Чо
пай эн чотшо йылмым, литературым, фольклорым пургедаш йӧрата. 
Кружокышто тылзе еда кид дене возымо журнал лектеш. Журналын 
кажне номерыштыже Чопайын кужу статьяжым луктыт. Южгунам 
статья ик номерыш ӧк шыҥе да, умбакыже лиеш манын, вес номерыш 
шуят.

— Марийлан шке вуя илаш эрык пуалтын гын, чылажат марий 
тӱсан лийже, — манеш Чопай. Ойжым шукташ тыршен, Чопай нигу
нам рушла ок кутыро, марла ойлымо годымат йылмыш вес калык деч 
пурен шушо мутым келшышырак марий мут дене я шке шонен лук
мо мут дене вашталта, урокыштат рушла пуымо йодышлан вашмутым 
марла пуа. «Марий улат — марла ойло, кеч-куштат марий улметым ит 
мондо» — тидым Чопай шкежат чот шукташ тыршен, моло-влак дечат 
тидымак эксыде шукташ йодын.

— Элыште каҥаш кучем* ышталтын. Пырлязе тӱшкан** тыршы
мыж дене ынде марийланат посна кундем почылто. Марий калык шке 
йӱлажым, шке койышыжым тошто семынак адак кӱш нӧлтал шуктен 
кертеш. Тидым ме — марийын тунемшыже—шуктышаш улына. Тидлан

30 * К а ҥ а ш  к у ч е м  — Совет власть.
** П ы р л я з е  т ӱ ш к а  — Коммунист партий.



ик корно гына уло: шке калыкым йӧраташ, шке калык верч вуй пыш
тен тыршаш, — манын, Чопай туныктен ойлаш йӧрата.

Чопай керек-кунамат ваштареш мут лийын кертдымашын пеҥгы
дын ойла. Пуйто кажне мутшо — чын деч чын. Кӧ тудын ойжо дене 
он келше, тугайым Чопай я тушманлан, я аҥыралан шотла. Тореш 
ойлышым тудо вашлиймыж еда кузе-гынат пӱшкылаш тӧча. «Кор
шаҥге» манеш тудым Оляй. Туге гынат эртак ик оян улмыжым да 
шке мутым шуктен илымыжым пагален шога.

Кружок Йошкар-Ола дене кылым куча, Йошкар-Ола музейыш эр
вел марий нерген экспонатым поген колтылеш, тошто еҥ мутым, йома
кым, мурым чумыра. Яллаш лекмыж еда Чопай кумалтыш мутым, шӱ
ведыме ойым серен кондаш тырша. Кружокын шкенжынат музейже 
уло. Пӧлем ӱмбалне марла тӱр семын «Тоштер» манын возымо кагаз ке
ча. Пырдыж мучко тӱрлӧ тошто арвер—пикш, кестен, алдыволак, янлык 
кучымо арвер — вераҥдалтын. Чиен коштмо жватам—тоштымат, уымат 
— посна кок кугу шкафыш чумыреныт. Южгунам тудым спектакль 
шындылаш кучылтыт. Сӱретлен моштышыжо, калык илыш гыч тӱрлӧ 
сӱретым ыштен, пырдыжлаш сакален. Посна шкафыште лекташ тӱ
ҥалме годсек пытартыш жап марте чыла марла кнагам рат дене поген 
шындылме. Яллаште погымо муро, йомак, тошто еп мут посна папкы- 
лащ чумырталтыныт. «Тиде — мемнан шӧртньӧ поянлыкна» моктана 
Чопай, тудым эн чот арала.

Эйно Сайкопен ден Эмай Эвайын пуэн кодымо ойышт почеш кру
жокышто шогышо-влак марий ялласе экономикым тунемаш тӱҥалыт. 
Кажне ялыште мыняр сурт, мыняр еҥ, могай пӱртӱс поянлык, мыняр 
мланде ӱдалтеш, могай машина уло, мыняр вольык кучалтеш — чыла
жымат шотлен шуктат, посна кагазыш возат, диаграмма семын ончык
тат. «Озанлыкым культурно кучышо» поян суртлан да нунын озашт
лан посна характеристикым ыштылыт. Совет пашаеҥ-влакат чотыш 
налалтыт, нуныланат характеристика возалтеш. Чыла тыгай материа
лым Виктор шке кидыште куча, южгунам, обзор семын иктешлен, Эмай 
Эвайлан колтылеш.

Оляйым да эртак юарлыше, кумыл нӧлтын коштшо моло тунем
ше-влакым ончен, мый нунын илышыштлан, тунем кертмыштлан пеш: 
кӧранем. Техникум илыш мыланем путырак сӧралын конча. Марием 
пашаш ужатен, шкет кодмем годым вуем кочо шонымаш темдаш тӱҥа
леш. Коклан ойгемат лектеш: молан иктаж вич ийлан варарак шочын 
омыл да молан марлан лектынам гын? Ала мыят кызыт моло-влак дене 
пырля тунемам ыле, тунем лекмек, калыклан кӱлеш снг лийын шу
ам ыле.

Марлан лекмем годым, тунемше еҥлан лектам, Виктор мыйым ту
ныкта, уш-акылем почылтараш пижеш манын, ӱшанен вучышым. Тиде 
ыш лий. Школ гыч толмек, Виктор уло жапым мый денем эртараш 
тыршен гынат, мыйым йӧратен ончен гынат, тунемаш шонымем ӱмбак 
йӱштын ончен. Первый жапыште тудо «шуат кызыт, ме вет пырля 
илаш тӱҥалынна веле, кеч икте-весылан шер теммеш ончалаш эры
кым пу» манеш ыле. Тыге манмек, мый денем курчак дене модмыла 
модаш, шайыркалаш пижеш ыле. Тудын йӧратен модмыжым ӱдыра
маш чонем дене шижын шоген, мыят ик жаплан тыпланем ыле.

Вара Виктор вес семын ойлаш тӱҥале: «Молан эртак тунемшаш 
нерген ойлет? Тыгат илен кертына вет. Оксана ок сите манын шонет 
мо? Изи еҥ отыл, умылен кертат: вет тунемашат, еш сомылкам шук
ташат иканаште пеш йӧсӧ лиеш. А мый тыйын илышетым нелемдаш, 
векат, ом шоно». Тудлан тыге ойлаш куштылго: вет тудо мый денем 
чоным кандара да шке пашашкыже кая, урокышто да моло пашаште 
мый нергенем шоналташ жапымат ок му дыр. Тыге тудо жап эртымы
мат ок шиж, илышат куштылго гай чучеш. А мыйже, кечыгут тудым 
вучен, мӧҥгыштӧ шинчылт, жапым кузе эртараш тӱнен, пошкудо ӱды-



рамаш-влак дене лаҥген* кошт. Оляй гына мыйын илышем изиш куан
дарен ила...

Оляй дене турлыш кутыркален, ме кас кузе шумымат она шиж. 
Пӧлем эркын пычкемышалтеш. Калай коҥгаште куэ пу, йӱлен пытен, 
тулшолгымыш савырнен шуэш. Тулшолгымым волгыдыжо коҥга пе
тыртышым! рожлаж гыч кӱвар ӱмбак возеш, кӱварым шыман тӱрла. 
Оляй кенета тарвана, чияш тӱкалет.

— Мом тыге пундышла шинчылташ? Мариет кунам толеш — вучо 
тудым! Айда кинош! — Оляй мыйым тарата.

Мӧҥгыштӧ шкет кодаш йокрок, да ме кинош каена. Экраныште 
Пат ден Паташонып тӧчымыштым ончен воштылына. Киношко тунем
ше-влакат ятыр погынат. Нуныланат американ комик-влакыи кӱлеш-кӱл
дымашым ыштылмышт оҥайын чучеш, нунат келанен воштылыт. Кино 
почеш Оляй мыйым пӧртыш шумеш ужатен кода. Пӧлемыштына тул 
уло—, очыни, марием пӧртылын. Оляй дене чеверласен, пӧртыш пурем, 
ончыл пӧлемыште шальым рудем, пальтом кудашам.

Марием шкетын огыл. Воктенже — кужака чуриян, шеҥгек шер
ме той ӱпан, вичкыж кужака неран иктаж кумло ияш гай палыдыме 
/в1т. Мыйым ужын, тудо, пӱкен ӱмбач пеле кынелын, вуйым сава, тӱр
вӧ мучашыже ала-молан шыргыжал кодеш. Угыч пӱкен ӱмбак волен 
шинчын, тудо ӱстембач тамак кагазым налеш, пурла кидше дене порт
сигарым почын, шышталге тамакым чывыштал луктеш, кагаз ӱмбак 
пыштен, ик кидше денак пӱтыралеш, янтарный шем мундштукыш чы
кен, умшаш пурлеш, сирам удыралын, ошалге шикшым луктеш. Шола 
шокшыжо кумда ӱштӧ йымак чыкыме. Шеҥгеч ончыма гыч шола ва
чыже локшич налме гай коеш: очыни, шола кидше кӱшычыиак ойы
рен налме. Мый денем паласымек, тудо адак марием деке савырна, 
йӧрышӧ сира мучаш дене ӱстембалым коркален, коклан тамак шик
шым пӱй кокла гыч кудыртен луктын, мутшым вашкыде шуяш тӱ
ҥал еш:

— Москошто Троцкийын погымо демонстрацийжым пастыркален** 
шалатеныт. Ленинградыште Зиновьевым шыгыремдат, погынымашлаш
те ойлаш эрыкым огыт пу. Вузлаште эрыктымаш эрта: кӧ гына партий 
ой дене изишат ок кӧнӧ — ӱштын луктыт. Чылалан кӱртньӧ шӱдыш 
ышталтеш. Чын ма, йоҥылыш ма — вуетым ынет йомдаре гын, ум
шам ит поч. Эл илыш пужлен толеш. Сату ок сите. Фабрик олмеш за
вод-влакым ышташ тӧчат. Пашазе-влак шужат. Ял калыкын олам яра 
пукшымыжо ок шуч яллан сату кӱлеш, а сату — йок. Россий ожны
сек сырьевой база гына лийын шоген. Элын утлышашыже — куштылго 
промышленность. Калыкым пукшен-чиктен шуктыде, неле промышлен
ность нерген шоныманат огыл. Кызытсе условийыште металлургий 
гигант-влак нерген шонымаш — уш йомдарымаш деч моло огыл. Ста
лин тидым ала ок умыло, ала, умыла гынат, лӱмын тыге толаша...

Чолак еҥ, сира мучашым парня коклаште шорт туген, ӱстембалым 
кроп чучеш.

— Калык сырен пытен, калык пудыранаш тӱҥалын. Партийын 
политикыже калык кумылым пырчат ок нӧлтӧ. Кӧргӧ шыде т аит леп ак 
ташла. Шижам: адак вӱр ӱпш лекшаш. Эл кӧргыштӧ веле огыл, вес эл
лаштат мемнан ваштареш вийым чумырат. Уже Англий мемнан деч 
чакнен. Умбакыжат тыге лиеш гын, кызытсе Российлан — мучаш.

Папирос мучашым ломыж атыш кудалтен, толшо еҥ ӱстел воктек 
чакемеш, йӱкшым иземда:

— Мый Москошто шуко еҥ дене вашлийым. РАНИОН-ышто Юл вӱд 
воктенысе калык гыч ятыр тунемше уло. Шукыжо тыге шона: финно- 
угор тукым калык-влакын пиалышт — Калевала шочмо элыште. Об
щественный формаций модыш огыл, тудым, пылыш гыч кучен, илы-

* Л а ҥ г а ш  — тидым-тудым ойлышташ.
** П а с т ы р к а л а ш—поктылаш.



шыш вийыт шӱдырен от пурто. Закономерностьым пудыртен, перво
бытный общество гыч вик социализмыш тӧршташ ок лий. Финно-угор 
тукымлан кызытсе жапыште улыжат демократический конституциян 
строй кӱлеш. Калык-влакым тукым шот дене ушыман. Тыге веле чыла 
калыкым тӧрландарен шукташ лиеш. Тыге ученый-влак маныт. Йӱд
вел океан гыч кугу Юлыш шумеш ик тукым калык-влакын икоян 
элышт — теве мо верч мыланна кучедалман! Тидым ме гына шукты
шаш улына. Тиде ойланак чыла пашанам келыштараш кӱлеш. Эл кӧр
гӧ илыш тушко шӱка. Я ме сеҥена, я мемнам лаштыртат.

Толшо ен\ вийнен шогалын, окна янак воктен эҥертен шогалеш. 
Викторым шишланен ончалеш. Кенета тудын шинчаже пырдыжыште 
кечыше сӱрет ӱмбак возешат, тудо, мутшым кошартышыла, парняжым 
сӱрет ӱмбак шуя.

— Ме кызыт тиде витязь гаяк улына: «Пурлаш кает — имньым 
йомдарет, шолаш кает — шке йомат, вик кает — имнетымат, вуетымат 
йомдарет». Чакнашат корно уке. Теве тыге, Виктор Петрович, шонал
те. Шоналте да шке оетым каласе.

— Тиде нерген шоналташ кӱлеш, — марием пелешта.
— Чынак, шоналташ кӱлеш, — толшо еҥат кӧна. — Паша изи 

огыл. «Вӱдын келгытшым висен налде, вӱдыш ит тӧрштӧ» маныт. Мый 
тыйым ом вашкыкте. А ынде малашат жап дыр. Мыланемат эрла мӱн- 
дӱр корныш каяш кӱлеш. Поро йӱд лийже!

— Омет тутло лийже...
Коктынат вер гыч кожганат. Виктор выключательым пӱтыралеш. 

Пӧлемыш пычкемыш темеш. Шукат ок эрте, вес пӧлем гыч уна еҥын 
нер йӱкын люрген мален колтымыжо шокта.

— Кӧ тиде? — мый Виктор деч йодам.
— Корнак районыш кайыше у судья, Сергей Михайлович: Апса

ликов, ожно армийыште пырля лийна, — марием мыланем вашму
тым пуа.

7

Техникумым кум ий утла Алексей Иванович Антонов вуйлата. Ту
до пеш мыжык марий: уто мутшым нигунам от кол. Каҥга капан, кугу 
шем шинчан, кумда саҥган, вуйвичкыжыште чалемаш тӱҥалше виш
кыде шем ӱпан. Чиемже керек-кунамат ару, шинчаш перныдыме. Ту
немше-влак тудым пагален илат. Пӱсӧ уш-акылан, вырга* койышан 
рвезе-влакын шинчашт деч нимом шылтен от шукто: нуно кажне еҥым 
йыр могырым висен ончат, шке семынышт аклат, еҥын койышыжлан 
кӧра лӱмымат келыштарен муыт. Руш йылме туныктышо вичкыж ку
жу ӱдырамашлан «селедка» лӱмым пижыктат. Соҥгырарак, шыде ге
ографий — Аким Степановичым — техникумын кумда коридорыштыжо 
вашлийыт гын, шыман гына «Поро кече лийже, Аким Сметаныч» ма
нын пелештен эртат, шеҥгечше воштыл ужатат. Муро туныктышо Ро
ман Матвеевичым «ший куку» маныт: тудо кажне урокышто «Ший ку
кум» мурыкта, моло мурыжо укеат дыр. Алексей Иванович гына шке 
лӱмжӧ денак коштеш. Кажне еҥ дене — изи денат, кугу денат — эре 
иктӧр, шыман мутланыше, уто мутым йӧратыдыме, шке мутшым кеч- 
кунамат шуктышо Алексей Ивановичлан ешартыш лӱмым пуаш иктат 
ыш тошт.

Алексей Иванович, эрденак кынелын, кас марте школ озанлыкым 
ончен коштеш. Кухньыш пурен, кочкышым тамлен онча, тунемше-влак 
деч йодыштеш: «Кочкаш сита — уке? Кинде кӱчымӧ огыл гын? Ала 
шӱржӧ вишкыде?» Общежитийыште эрелыкым**, коҥга кузе олталт-

* В ы р г а  — чытамсыр.
** Э ре  — яндар.
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мый, малыме арвер омытатым, ламйочка уло-укем ончен савырна, 
Магазинлаш каен, могай у сату толмым эскера, тунемшылан йӧршаш
лык жвата толмо годым ек л адыштан посна ойырен пышта, оксам куса
раш банкыш кая. Тунемше-влакын кемыштым, жваташтым тумышташ 
школ пелен мастерскойым почеш. Тунемшылан илаш куштылго лийже 
манын, эреак тӱрлӧ амалым кычалеш. Кажне пӧлемыш шахматым, 
шашкым, домином налын пуа, коньки ден ечыжат ситара. «Порын ка
нет — порын тунемат» манеш тудо.

Алексей Иванович школ озанлык пашам эксыде виктара гын, ту
немме пашам виктарыме нергенже тидьшак каласаш ок лий. Тиде па
шам пӱтынек манме гай завучлан — нымыште вара гай кужу-вичкыж 
Иван Павловичлан — ӱшанен пуэн. Программа шуктымым эскерымаш, 
туныктышо-влакым кычалмаш, кабинет оборудованийлан заказ ышты
маш* методика паша, школ расписаний — чыла тиде пашам Иван Пав
лович виктара. Садланак туныктышо-влак утларакше Иван Павлович 
йыр пӱтырнат. Алексей Иванович улыжат учительский семинарийым 
тунем пытарен, кугурак школышто тунемын огыл, сандене институт 
пытарыше туныктышо-влак дене ӱчашаш, кузе туныктышыштым эске
рен виктарен илаш лайыклан ок шотло. Туныктышо-влакат ий еда 
вашталтыт, кажныже школыш у шӱлышым, у семым пурташ тырша. 
Нунын коклаште ик ой уке. Могай система дене туныкташ йӧнанрак
— ӱчашен илат, тӱрлӧ семын тӱҥал ончат, мучко шуктыде, адак у тӱр
лын ышташ пижыт.

Теле каникул эрта да тунемше-влаклан вучыдымо пӧлек ыштал
теш: нуным чумыратат, тыге каласат:

— У ий гыч школ пашаш дальтон-план пурталтеш... Ынде тунем
ше-влак утларакше шке вуя тунемаш тӱҥалыт. Туныктышын пашаже 
консультаций ыштымаште лиеш. Мом от умыло гын, йодын кертат, ут
ларакше шке тырше. Расписаний монь ок лий: могай предметым ту
немнет, тугай кабинетыш кае да кӱлеш книгам йод. Тунемше еҥ шке 
шижын кертеш: могай предметым йӧсынрак умыла, тугайлан жапшы
мат утларак ойыра.

— Анархий ок лий гын? — южо-иктыже пелешта.
— Нимогай анархий ок лий. Ответственностьда кугемеш, адак 

инициативыда почылтеш, — нуным чактарат.
Дальтон-план почеш тунемаш тӱҥалме первый кече гычак тунем

ше-влак, кӧ кушко лийын, тушко шаланен пытат. Иктыже географий
ым тунемеш гын, весыже пианино шокташ кая, кумшыжо физика ка
бинетыште тӱрлӧ опытлан пижеш. Ончычшо тыге тунеммаш шуко еҥ
лан пеш келшышыла чучеш. «Чынак, мемнан пнициатпвына ок пы
зыралт, чылажымат шке вуя шукташ тунемына», — малдалыштыт. 
Вара семын дальтон-планым вурсаш тӱҥалыт; тыге нимомат от умыло, 
мом тунемшашымат1 от нале манын ӧпкелаш пижыт. Шуко тунемше 
школ деч йӱкша, урокыш кайышаш олмеш утларакше шахмат дене 
шинчылташ я ече дене мунчалташ шӱмлана. Туныктышо-влакат лӱм
жылан гына школыш кошташ тӱҥалыт, яра кабинетыште шинчылташ 
ӧрканат да пазарыш але пивнойыш чымалтыт.

— Киямат дальтоник чыла пашамат луген пытарен, — манеш 
южыжо.

— Нимат огыл. Теве шошо шуэш гын, тунемшет-влак йӱдет-кечет 
книга дене шинчылташ тӱҥалыт. Тунем кертшыже вигак пале лиеш,
— весыже куандараш тӧча.

— Шошо шумым вучена гын, пел тунемшат ок код, — кумшыжо 
пелешта.

Ситыдымыжлан, педологийым туныкташ у еҥ толешат, арня еда 
тӱрлӧ «шымлымашым» эртарен, йыгыжтараш пижеш. Тунемше-вла
кым «тунем кертшылан», «пӱсӧ уш-акыланлан», «токмак вуянлан», «ву
стыклана «аҥыралан» шеледен пытара. Тӱрлӧ тест дене толаштарыш



мыжге тунемше-влакым вошт шыдештара. Южыжо Соломон Юткевич 
деч шылашат тӱҥалеш.

— Чопой, тыйым Соломон Юткевич йодын ыле,— мандолиным 
оҥарен шинчыше ик рвезылан маныт.

— Мо, мый тудлан кролик улам мо? Адак иктаж опытым эрта
рынеже дыр. «Ик еҥ урем дене эртен. Кӱшыч кӱ волен возын, еҥым 
эмгатен. Тый мом ыштет ыле?» — «Мом ыштем? Больницыш я мили
цийыш увертарем», — манам. «Тыге ок йӧрӧ, — манеш, — иктаж вес 
йӧным кычал му». А мый мом шонен муам? Керек!.. Кӱлеш гын, шке 
ШОНЫЖО.

— Шонаш кӱлеш. Уке гын, вустыкын! лектат.
— А мыланем пеш кӱлеш, — Чопай вашешта, мандолина кылым 

чотрак пӱтыралеш.
Тунемше-влакын лушкыдеммыштым ужын, комсомол ячейка тар

вана. Комсомол погынымашке Алексей Ивановичымат, туныктышо- 
влакымат ӱжыт.

— Я далътон-планым пытарыза, я школым петырыза, — комсо
мол погынымаште ячейка секретарь туран каласа.

— Тылзе утла у семын тунемына, ончык кайымына пырчат ок 
кой, — молыштат тудын ойыш ушнат.

— Директорлан ончалаш уто огыл, ала лӱмын вредительствым 
ыштылыт, — аяр шӱманже мутым чыка.

Тунемше-влакын рӱжгымышт Алексей Ивановичымат чуриктара. 
Тудо чылажымат терген налаш мутым пуа. Погынымаш эртымек, пед
советым пога, да школ илыш нерген каҥашен налыт. Ӱчашен-ӱчашен, 
дальтон-планым пытараш, угыч пеҥгыде расписанийыш вончаш, про
граммный материалым шуктышашлан тунемме шагатым шукемдаш 
пунчалыт. Соломон Юткевичланат логалеш. Тудыжо кӱжгӧ тӱрвыжым 
овартен ӧпкелен пелешта:

— Марий йоча-влакын тунем кертшашыштым, могай уш-акылан 
улмыштым тымарте иктат научно шымлен налын огыл. Мый шымлен 
налме негызеш научный диссертацийым возаш шоненам, те мыланем 
корным петырен шогеда.

— Научный пашам ышташ тыланет иктат корным ок петыре, но 
тунемше-влаклан жап деч ончыч тӱрлӧ кӱлеш-оккӱл тамгам ит пи
жыкте. Тыйын «шымлымашет» почеш Микипыр Чопой чылт вусты
кын! лектын, а ме тудым кумшо ий шинчена: туддеч порын тунемше 
уке, манашат лиеш,— Соломон Юткевичым обществовед Степан Ми
хайлович чактара.

Дальтон-планыш куснымыжлан Алексей Ивановичым обоноштат 
шылталат. Обоно гыч толмек, Антонов туныктымо пашам утларак он
чаш тӱҥалеш. Туге гынат тошто койышыжо кодешак: кугуракын ту
немше-влак дене ӱчашаш ок пиж, южо пашашт дене ок келше гынат, 
ала шке йоҥылыш лиям манын, ваштарешышт пелешташ ок тошт.

Дальтон-план дене толашыме тургымышто Оляят мый декем кошт
мыжым шуэмда. Коклан пӧрык гына уремыште я киношто вашлийына 
да, ик-кок мутым пелештен, адак ойырлена. «Очыни, пашаже ятыр. 
Тудо вет тунемаш ӱчык*. Кызыт шке вуя тунемытат, йӧсырак, яра 
жапше, векат, уке дыр» манын шонен, мыят Оляйлан ӧпкелен омыл, 
йокрок жапым кузе-гынат сурт сомылка дене да книга дене эртаренам.

Ӱдырамаш кече шушаш вашеш комсомол ячейка подшефный ялыш 
культотрядым колта. Тер тич декорацийым, музык инструментым оп
тен, тунемше-влак ялыш тарванат. Кайымышт годым Оляй мый декем 
куржын пура:

— Я, кумылем, адак кум кече вашлияш ок воч вет, сайын иле,—

* У ч ы к — ӱскырт.



манын, кидшым туя, но кидем кучен ок шукто, кенета кок кидшымат 
шарен, мыйым чот ӧндалеш, саҥгамым чоп шупшалеш,

Мый тудым ӧрмалген ончалам.
— Тыге ит ончо мыйым, ит ончо, — Оляй мыйым воштыл-воштыл 

рӱзалта. — Мый тугай ораде улам, тугай ора-аде...
Тыге шуялта да чевергыше шӱргыжым мыйын оҥыштем шылта.
Тудо жапыште тер мемнан илыме таҥгалке* шуэш. Окна воктеч 

тунемше-влак шаулен эртат, ала-мом, очыни, пеш оҥайым ужын, йыҥ
гыртен воштыл колтат. Тер воктеч «Оля-ай, кушто улат?» манын 
кычкыралме йоҥгалтеш. Оляй, писын тарванен, мый денем вашкен 
чеверласа:

— Лектам, лектам... Шырчыкем ӱжеш... — манешат, шкат, шыр
чыкла койын, пӧлем гыч чоҥештен лектеш.

Антоновын ӱжмыж почеш мый кечываллан техникумыш мием. 
Техникумышто ӱдырамаш кечылан ий еда ялла гыч делегатка-влакым 
погат. Нуно тӱрлӧ докладым колыштыт, шке пашашт нерген ваш-ваш 
каҥашат. Техникумын кумда залже калык дене шыҥ-шыҥ темын. Ту
немше ӱдыр-влакын рушла чиемышт ялла гыч толшо ӱдырамаш-вла
кын марла чиемышт дене варнен пытен. Пӧлем нулго лӱс дене, тӱрлӧ 
тӱсан кагаз гыч пӱчкеден ыштылме флажок да чылдар дене чеверлан- 
даралтын. Пырдыжлаште тӱрлӧ портрет. Клара Цеткин, Надежда Круп
ская, Роза Люксембург. Сцена ӱмбалне йошкар шовыч дене леведме 
кужу ӱстел, Совет элын гербше, Ленин ден Сталинын портретышт, йы
рышт йошкар флаг, нулго лӱс. Сцена вуйышто Ленинын «Кажне ку
харка государствым виктарен моштышаш» мутшо тарай ӱмбач шӧртньӧ 
буква дене чолгыжеш.

Мыйым да кок тунемше ӱдырым погынымаш секретариатыш сай
лат. Ме делегатка-влакын мутыштым серкален шинчена. Погыныма
шым техникум пеленсе тӱҥалтыш школын вуйлатышыже Зоя Андрия
новна виктара. Зоя Андрияновнам шуко делегатка пала. Тудо ты вер- 
лаштак шочын кушкын, партизан отрядыштат коштын, волисполком 
женорганизаторланат ыштен, вара учительский курсышто тунемын. 
Зоя Андрияновна кокымшо ий олаште ила гынат, ял дене кыл кучы
мым ок кудалте. Олашке иктаж сомыл дене толшо ӱдырамаш-влак Зоя 
деке пурыде огыт кае, тӱрлӧ каҥашым йодыт, шке пашашт нерген ой
лен каят. Сандене Зоя Андрияновна йырге яллаште мо ышталтмым, 
могай у увер улым паленак ила.

Доклад пыта, да делегатка-влак каналташ коридорыш, пӧртӧнчыкӧ 
лектыт. Залыштат тӱшкан вераҥыт, каҥашен шинчылтыт. Ик тӱш
каште Кӱкорем ялысе Тамбикан Самбика — коя капан, лӧчката чуриян 
илалше шем ӱдырамаш,—меж шовычшым ваче ӱмбакыже волтен пыш
тен, пеш йомакла:

— Докладчик пеш чыным ойлыш, «Марий вате картопка деч моло 
кочкышым ок пале» мане. Ме, чынакак, нимогай пакча емыжым она 
шинче. Мый теве ӱмаште помидорым шынден ончышым. «Мемнан млан
дыште помидор ок шоч» ойленыт ончыч. Шынден ончышымат, пеш 
шочеш улмаш. Южыжо йошкарген ыш шу гынат, пӧртыштӧ шукты
шым. Ну, помидорым шуктышымат, родо-шочшым сийлем манын, ик
тыжым шунен пукшем, весыжлан мӧҥгышкыжат колтем. Мыйын ӱды
рем пошкудо ялыште ила: тушко марлан лектын. Уналыкеш толынат, 
тудланат кайымыж годым ончылсакыш тич помидорым оптен пышты
шым... Кочкын ончышт, тамжым налатат, вес ийын шкат шындаш кы
зынат** шонышым. Вескана вашлийме годым йодам: «Помидорна кел
шыш?»—«А мый тудым,— манеш,— корнышто тамлен ончышымат, ни
мат тамле огылла чучо, иктыжым пурлам,— векат, олма гай огыл, весы-

36 * Т а ҥ г а л к е —- турашке.
** К ы з ы н а ш —- таранаш.



шым пурлам—тугаяк. Так корно мучко чылажымат тамлен ончен кышкен 
пытарышым». Ну, мом ыштет тудым?! Давай умылтараш: «Тудым 
тыглай огыт коч, шинчал шавен кочкыт, тыглайже, раш, тамле огыл»,
— манын ойлем. Тудат шинчал дене кочкын ончыш. Келшыш дыр. Ын
де толмыж еда помидорым йычыга*, пуйто шочмыж годсек помидор 
ӱмбалне кушкын.

Тимошкан Самбика шыргыжалешат, умбакыже шуя:
— Мый теният, помидорым ужален, изиш оксам ыштышым, вес ият 

ышташ шонем. Олашке кондышымат, тыманмеш налын пытарышт. 
Мыйым ончен, моло ӱдырамаш-влакат кожганышт. Тений пакча емыж 
кушташ тунемме кружокым почна. Вес ий помидорымат шукырак шын
дена, эр шушо киярымат, цветной ковыштамат шындаш ойна уло. Коч
кышнат вестӱрлемеш, пазарышкат яра кид дене она лек. Агротехни
кым тунемын, ала олма сад шындымашкат шуына.

— Агротехника манмаште, тушто южгунам шоякымат колтат дыр,
— вес ӱдырамаш коклаш пура.— «Картопкам шындыме годым йыма
кыже ик кормыж ломыжым пышташ кӱлеш» манын ойлымым кольы
мат, тыге ыштен ончышым. Картопка тӱвырген шочмо веле огыл, вон- 
дыжат чылт лывыжген пытен. Вот «агротехника» ман!

— Колашыже колынат, а кузе ышташ кӱлешым сайынрак пален 
налаш шоналтен отыл, садланак тыге лийын. Вигак ломыжыш туш
кен ит шынде ыле. Ломыж ӱмбак мландым шавен шындет гын, картоп- 
кан лият ыле. Ломыж — пеш виян ӱяҥдыш, тудым картошкин вожшо 
эркын налын кертше. Тый теве, ужат, могай лӧчката улат, вигак пале, 
ӱй деч посна от иле. А вот иканаште ик латка** ӱйым кочкын ончо— 
тӱгӧ куржталаш тӱҥалат? Ик арняштак чыра гай лият. Картопкат са
дыгак черланен.

Тамбпкан Самбикан агротехникым тыге умылтарымыже вате-влак
лан пеш келшыш. Нуно, картопкам черландарыше ӱдырамаш ӱмбак он
чалын, лот-лот-лот воштыл колтат.

Вес тӱшкаште ликбез нерген кутырат. Шара пӱсӧ шинчан ошалге 
ӱдыр, кидшым рӱзкален, шке пашажым ойла. Пашашт чынак порын 
кая: кӧн мӧҥгысӧ сомылкаже шуко огыл — ик верыш чумырген туне- 
хчыт, икшыван-влакым суртышкышт коштын туныктат. Зоя Андриянов- 
пан лишеммыжым ужын, шара шинчан ӱдыр тудлан пижеш:

— Зоя Андрияновна, каласе: обязательно чылажымат туныкташ 
мо? Мемнан молла кугыза лудын-серен ок мошто, тудлан мом ышташ?

— Молла кугыза манын, могайжым ончалаш кӱлеш. Иктыже шкат 
ала ӱшана, ала уке, а калыкым пычкемышыште кучаш шонен, молла 
лийын коштеш. Тудо я шке кулак, я кулакын мурыжым мура. А ве
сыже шкежат пычкемышыште аҥырген пытен, пошкудо йодмо почеш 
суртышто гына пайрем годым чокла. Илыш ӱмбак шинчажым почаш 
гын, ала религийлан эн первый тушман лиеш. Так что верыште шке 
ужыда: туныкташ але туныкташ огыл, — Зоя Андрияновна вашешта.

Доклад почеш делегатка-влак шке пашашт нерген лектын-лектын 
ойлат. Кастене чылан кинош каят. Нунылан ончылгочак эн сай вер- 
влакым налыт. «Бабы рязанские» киносӱрет шуко ӱдырамашын чон
жым пудыратен кода, шуко мутым луктеш. Кажныже шке ял илыш 
гыч сӱретлан келшышым ушештараш пижеш.

Эрдене погынымаш умбакыже шуйна. У йӱла нерген мут лекме 
годым Тамбикан Самбика сценыш кӱзен шогалешат, шӱм шолын, шок
шо мутым каласа:

— Мемнам акрет саман годсек айдемылан шотлен огытыл, тӱрлын 
аҥыртарен мыскылен коштыныт. «Ӱдырамашын ӱпшӧ кужу, ушыжо 
кӱчык, ӱдырамашым колыштат — шкат ӱдырамаш лият» тыге мемнам

* Й ы ч ы г а от — йодышташ.
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койдареныт. Ожно марий ӱдырамаш мом ужын илен? Орлык деч мо
лым ужын огыл. Ешыште тудо— тавар: кузе-гынат кугурак олнылан 
ужален колташ тыршат. Марийын ешыштыже тудо — кул: чыла неле 
паша — тудын ӱмбалне. Кугураклан чара йолым ит ончыкто, чара вуй
ын ит кончо, кумалтыш отыш ит тошкал, мончашке пӧръеҥ пурен лек
мек иже пуро, чыла вере эн шеҥгелан лий, тидым от ыште — «язык», 
тудым от ыште — «намыс» — теве марий ӱдырамашын илыш рыскал
же. Тыгай кочо илышыште мыскынь ӱдырамаш шкат аҥырген пытен, 
айдеме тӱсшым йомдарен илен. Тӱрлӧ кӱлеш-оккӱл юлан ӱшанен, «ок 
лий» йӱла дене мугедалтына марий ӱдырамаш шке тазалыкшымат сак
лен моштен огыл, икшывыжымат ончен моштен огыл. Мыняр ӱдыра
маш, вынерым куэн, тӱрым тӱрлен, рвезынек сокыр кодын. Мыняр ӱды
рамашын ӱпшӧ сорака, шымакш да шыҥашовыч йымалне шопен-амен 
пытен? Каргыме тошто йӱла да тошто койыш верч! Теве тудо — тош
то койыш, мемнан чонын кепшылже! Тошкыза, пуныза тудым, марий 
ӱдырамаш-влак!

Тыге манешат, Тамбикан Самбика, вуй ӱмбачше шыҥашовычым 
шупшыл волтен, йол йымакыже кудалта, шырча шыжалтмешке, рошт 
тошкалын, сцена шеҥгек чумалеш. Залыште рӱжге сово кырыме йоҥ
галтеш. Тудын почеш адак кок ӱдырамаш, тугак сценыш кӱзен, шыҥа
шовычшым кудалта. Иктыже шыҥашовычшым вуй ӱмбач налын чу
мыртен пӱтыралешат, ончыл ратыште шинчыше пионеркылан шуялта.

— Латкандаш ияш марлан лектынам, марлан лекмешке, шке ку
зыклан нылле ик тувырым, латныл ончылсакышым да латкок шыҥа
шовычым шке кидем дене куэн тӱрленам, коло тувырым тӱзатен, сӱа
ныште родо-шочшылан пӧлеклен пуэнам. Мыняр жап, мыняр шинча 
вий арам пытен! Нал, ӱдырем, тиде шыҥашовычым, нал да марий ӱды
рамашын ожнысо йӧсӧ илышыжым ушештарен илашет музейышкыда 
поген пыште. Ала иктаж-кунам спектакльыште модаш йӧршӧ лиеш.

Адак сово кырыме рашкалтет, пионерын тӧтырет пучшо пуалта, 
куан йӱк шергылтеш. Шыҥашовыч кудалтыше ӱдырамаш-влакын тӱ
сышт мак пеледышла чеверга, рвезавллн ылыжеш.

Каслан подшефный ялыш кайыше культотряд мӧҥгеш савырнен 
шуэш. Делегатка погынымаш лӱмеш кугу кас эртаралтеш. Спектакль 
почеш, тӱшкан лектын, мурым мурат, почеламутым каласат. Делегатка 
кокла гычат южыжо лектын муралта. Вара куштымаш, модмаш тӱ
ҥалеш.

Чевер ӱдыр, пакчаш лек,
Чевер ӱдыр, пакчаш лек.
Теве тыге пакчаш лек.
Теве туге пакчаш: лек, —

ӱдыр-рвезе-влак ик йолташыштым покшек луктын мурат, муро семлан 
келшышын тавалтат.

— Тошто саман годым «олаш миена да ик ан сай пӧртыштыжӧ 
ямле пайремым ыштена» манын шоналтын мо? Ынде шонымо веле 
огыл, тыгай пайремым шке кидна денак эртарен илена. Тау Совет 
властьлан, тудо Тына мемнам тыгай ямле илышыш луктын, — манын, 
мыйын воктенем ик илалше ӱдырамаш йывыртен ойла, шкеже модшо 
калык ӱмбач шинчажымат ок нал.

Чевер,кокай, кушталте,
Чевер кокай, кушталте,
Теве тыге кушталте,
Теве туге кушталте,—

модшо-влак, шке потолокышт Тамбикан Самбикам луктын, йыр пӧр
дын куштат. Вара модмаш гыч куштымашыш куснат. Урал вел куш
тымашым Марий кундем вел, Пӱрӧ вел, удмурт вел куштымаш ваш-



талтенак вашталта. Тунемше-влакат у семын тӱшкан куштымашым 
ончыктат. Пайрем пелйӱд эртымешкат шуйна.

— Пеш кертыда улмаш, койышланда кугу тау, — делегатка-влак 
тауштат.

— Мемнан койышнам ончымыланат кугу тау лийже. Весканат ты
гак уна лийза, — манын, тунемше-влак нуным унагудыш шумеш 
ужатат.

Мыят калык тӱшка дене пырля мӧҥгышкӧ тарванем. Йол йымал
нына лум кыштыр мура. Ола ласка омо дене мала. Шеҥгелне гына, 
маякла койын, чыла кугу окнаж дене йылгыжын, техникумын пӧртшӧ 
волгалт кодеш.

8

Таче мый шочмо ялышкем пӧртылам. Марием Йошкар-Олаш кок 
тылзаш курсыш каен. Кеҥежым олаште нимом ышташ. Тунемше-влак 
шаланен пытеныт, йолташ ӱдыр кодын огыл. Шкет илымем ок шу. 
«Пуракым шӱлен кийымешке, лучо шочмо ялыш каяш» манын шонал
темат, шуко юватылде, улам муын, мӧҥгӧ велыш кудалам. Мӧҥгыштӧ 
мыйым йывыртен вашлийыт. Кузе илымем йодыштыт. Йӧратыше шин
чашт дене терген ончат: ала кошкенам, ала сӱмсырештынам? Удыр 
годсо йолташ-влак толын-толын каят, тӱр лым кутыркалат/ йодыштыт, 
воштылыт — нунат толмемлан йывыртат. Мыят, ӱдыр годсо жапем 
шарналтен, угыч шочшо гай лиям.

— Мариет дене келшен илет вара? — йолташ ӱдыр-влак мый де
чем йычыгат.

— Вурседылмашна уке, — вашештем.
— Мемнан Анай пиалан, ужат, могай качымарийым солалтен, — 

южыжо кӧранен пелешта.
— Мыланемат тугай марий верештше ыле, кечын юпарым да пря

никым кочкын кием ыле!— иктыже кычкыралеш.
— Йӧра. йӧрата гын. Южгунам мӱгиндат арымшудо деч кочо 

лиеш, — тудым чактарат.
— Тыгат лийын кертеш,— кӧраныше ӱдыр сӧраса.
Йолташ ӱдыр коклаште илышем орлен ом ойло гынат, чынжым 

манаш, кодшо телым эртараш мыланем куштылгак огыл ыле. Мутат 
уке, марием дене сӧйген илен омыл. Но мый вашке шижын нальым: 
мемнан коклаште, икте-весылан ӱшанен эҥерталын, ӱмыраш йолташ 
семын шӱм пытен йӧратымашын пушыжат уке. Тиде веле огыл: тугай 
йӧратымаш мемнан коклаште шочынат ок керт. Пырля илаш ушныш
на гынат, теле мучко коктынат кок илыш дене илен шогышна. Мемнам 
улыжат пырля кочмаш да ик вакшышеш малымаш гына ушен шогыш. 
Чыла тиде мыйын илышыш шуко кочым пуртыш. Южгунам марлан 
лекмемланат ӧкынен шинчылтым. Но... эртен кайышым мӧҥгеш савы
рен от кондо. Ӧкынашат нигӧлан. Илышыштем мо лийын шога, чыла 
шке дечемак лектеш. Сандене, шӱмыштем южгунам шем йӱд гынат, 
молылан кечан кече семын койыкташ тӧчем: уто чаманымашын кӱле
шыже уке.

Мый тошто семынак Катюш дене келшен илем. Катюш кызытат 
вырга, полмезе ӱдыр. Южгунам шкенжым шке серьезный кучаш тӧча 
гынат, кок-кум минут гыч адак пышкырен колта, ош тӧр пӱйжӧ йыл
гыжал гына кодеш. Вольык воктенысе кас пашам пытарена да уре
мыш — пырня ӱмбаке, ӱдыр-каче коклашке — лектына. Кажне ӱды
рын ончылсакыш тич кечыйыр*, кавун туш. Умшашт, векат, яра ок 
лий: я ойла. я кечыйырым пурыштеш. Удыр коклаште ийготыш шуды
мылан кок-кум рвезе пӧрдеш. Нуно я икте-весым шӱкедылыт, я иктаж 
ӱдыр ончыко шинчаш тӧчат.

* К е ч ы й ы р  — кечшудо. 39



— Чарне, Яшка, йыгыжтарен пытарет,— ик ӱдыр шала ӱпан 
рвезым шке воктечше шӱка, тӱрвыжым чумыртен, эргылан йожек 
шинчеш.

— Кечыйырым пу, кечыйырым пу,— рвезе йычыга, шайыркален, 
шыде ӱдырым ӧндалаш тӧча.

Ӱлыл мучаште музикан йӱк шокта. Кавыдан Миклай кочаж годсо 
музиканым мурыкта. Удыр кашакыште шыве-шыве мутланымаш та
лышна. Кенета чылан, иканаште кынелын, музикан йӱк велыш, ӱлыл 
мучашке, тарванат. Эплын ошкылыт, шӱргыштышт ик чога шылат 
арам ок тарване: тӱжвач ончалат, пуйто музикан йӱкат нунын шӱмыш
тым ок тӱкӧ, кас кечын сылныжат шӱмешышт ок логал.

Ӱлыл мучаште Кавыдан Миклай пӧрт воктен — рвезе кашак. Ну
нат пырин ӱмбалым тӱгатат, ала-кӧм вучышыла, чытен кертде, урем 
кӱшыл мучашкыла ончылтыт. Удыр тӱшкан волымыжым ужын, эр
кышнен шинчыт: коклаштышт яра вер шукемеш. Кажныже шке шо
нен коштмо ӱдыржылан верым айла. Музиканчат, ӱдыр велыш пырт
лан ончалын, музикан пошым эркынрак шупшешташ тӱҥалеш, урем 
мучко йогышо аяр сем гыч ныжылге, тыматле семыш вонча.

Мужыраҥын шинчыт, тидым-тудым кутыркалат, кечыйырым сӱ
вызат.

— Миклай, куштыкта,— музиканче воктек шинчын, ик ӱдыр сӧр
вала.

Миклай музикан йылмым эркын вашталтылеш, пуйто шоктышы
жат ок шу, так гына, нимом ышташ укеште, шап эртараш моло йӧ
ным муде* тӱрлӧ йӱкым луктын шинча. Ту д ли н ӱдырын сӧрвалымыже 
пеш келша. Тудо шкежат ныжылге семым ала-кунамак аяр весела сем
лан вашталта ыле да... ӱдырын сӧрвалымыжат шӱмжылан пеш ласкан 
чучеш, сандене, семым вашталтыде, шӱмжӧ дене адак сӧрвалымым ву
чен шинча.

— Куштыкто-о, Миклай,— ӱдыр эҥыра, чытен-чытыде, шинчажы
мат пеле кума: тунарак куштымыжо шуэш.

Миклай адак ик жап пеле малышыла койын койышланен шин
чылтеш, вара кенета ылыжме гай лиеш, музикан йылмын пел ратым 
иканаште темдалын, весела аккордым пуа. Эрге-ӱдыр-влакат тыман
меш ылыжыт, кок пап дене — кок пар дене лектын-лектын шогалыт. 
«Тӱвӧ-тӱвӧ-дӱп, дӱвӧ-дӱвӧ-пӱп» веле шокта. Удыр-влакын оҥыштышт 
ший арташ чыҥгырта. Ката-калош йымачышт пурак калка*. Эрге- 
влакат койышыштым ончыктат, неле кем таганышт дене шаршудым 
такыртат.

Ольош почеш Катюш, Катюш почеш Ондри, Ондри почеш Майка, 
Майка почеш Ольош... Икте-весым поктен шуаш тыршен, йыр пӧрдын 
лӱҥгат. Кажныжын шке койышыжо, шке тӱсшӧ. Ольош, кидшым шул
дырла шаралтен, ончык пӱгырнен, уло капшым модыкта, йолжат млан
дыш ала логалеш, ала уке, пуйто ончылсо ӱдырым поктен шуаш тӧчен 
чоҥешта. Катюш ужаргыш лектын шушо презе гай койышлана, парням 
чымен, йыр пӧрдеш, шовыр урвалтыже лойгалт веле кодеш. Ондри узо 
кӱрка семын тошкештеш, саҥга покшел корешыжат вийнен огыл: пуй
то ала-могай пашам ышта. Майка ларката лудо семын лӱҥга, шинча
жымат ок нӧлтал, вуйжымат тышке-тушко ок кышке: кузе шогалын, 
тугак ийын кая... ,

Эрге-ӱдыр-влак шинчымашке коклан Саркий Йогор лектеш. Ший 
теҥгеан кез тувыр, чокан ӱштӧ, вичкыж посто галифе, йылгыжше кем. 
Ваче ӱмбалне посто пийжак. Йожекрак шындыме кепка йымач шке 
кудыртымо ошалге ӱп коеш. Толешат, пурла кидшым честь пуымыла 
саҥгаж воктек нӧлталын, поро кас лийже манын, шыман пелешта, лу-
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до шинчаж дене чыла еҥым аклен-висен, вашкыде ончен савырна, йӧ
нанрак верым сайлен, иктаж ӱдыр-эрге коклашке шинчеш.

Тунемаш пурымыж годсек Йогор шке ачаж деч койынак торлаш 
тӱҥалеш. Ала чынже денак ачажын сут койышыж деч пезна*, ала 
лӱмлан гына торлымо йӱлам ышта— ял калыклан первый жапыште 
раш ок лий гынат, тиде торлымаш шуко еҥын кумылжым Йогор ве
лыш савырен шукта. Шошым толшынак Йогор посна пӧлемыш илаш 
лектеш. Аважлан каласа:

— Тендан ситмыж койышда верч вуем йомдараш ом тӱҥал. Илен 
ода мошто гын, шкаланда шке ӧпкелыза. Мый декем ида пуро, шке 
деныжат ида ӱж. Кочкаш-йӱашем Анукат ямдылен кертеш...

Эрдене тӧрштен кынелешат, майка-трусик дене, куштылго тапоч
ка дене уремыш лектеш, вигак пӧрт воктенысе турникыш кӱза. Кап
кылым тодыштмек, вӱд тӱрыш куржеш, вулно паҥга гай тӱвыргӧ кап
шым кыдалыш шумеш йӱштӧ вӱд дене туржеш. Толын пурымыжлан 
ӱстембалне салмамуно, шолтымо шокшо шӧр, рушла ыштыме вичкыж 
мелна ямде лиеш. Кочкешат, чыла кодшым Ануклан погыкта, шкеже, 
вес ӱстел воктек шинчын, кагаз-кнагалан пижеш.

— Эртак ала-мом серен ила,— Йогор нерген Анук ӱдыр-влаклан 
ойла.

Южгунам эрге-влак Йогор деч мом ыштен илымыж нерген йо
дыштыт.

— Урал марийын историйжым серем,— манеш тудо рвезе-влаклан.
— Ме вет Ипоныш марий** дечат, олык марий дечат ойырлен шогена. 
Чимарий Уралыште гына кодын. Ипоныш марий пошкырт суас дене 
варнаш тӱҥалын, йылмыжат суас велыш солнен: «тининике-мининике» 
малдалыштыт. Яраҥ велыште сустуклат: «ускал костев» маныт. Юл 
воктенысе марий-влак чокынен пытеныт, ойлымышт годым чувашла 
«шамычлат». Ме гына чимарий йӱлам саклен шуктышна: воранат — 
чимарийын, чиемнат — чимарийын, койыш-шоктышнат — чимарийын. 
Теве ончен шогыза: икмыняр жап гыч моло вел марий-влак мемнан 
деке марий йӱлалан толде огыт код...

Икана Йогор деке Ольош мия. Никольскийын «Материалы по исто
рий народов Поволжья» книгажым ластыклен шинчылтмек, Йогорлан 
каласа:

— Тунемше рвезе улат, а ял рвезе-влакым почылтараш нимат от 
полшо. Иктаж кружоклан полшем ыле.

— Реве шындаш туныкташ мо? Тидыжым шкеат ыштен моштат,
— Йогор вашешта.— Мый вет агроном омыл, делегаткыштат ом кошт. 
Историй кружокым почаш — чыла икте огыда умыло. Адак тудлан пи
жаш гын, научный пашалан жапемат ок код...

«Нӧлтшӧ рвезе»,— Ольош шоналта. Молан толмыжланат ӧкына. 
Шӱмжылан кочын чучеш. «Кӧ дек кайышым? Кулак иге дек. Тек чи
марийын кычал шинчылтше. Тулеч поснат уш-акылым поген шуктен 
она керт мо? Тек нержым кадыртен шинчылтше»,— манын, шкен
жым вурса.

Йогорын калык паша деч кораҥмыже Апсаликовланат ок келше. 
Ик кастене суд паша дене ялыш толмыж годым Йогорым вашлиешат, 
ятыр жап кутырен шинчылтыт. Класс кучедалмаш нергенат мут лек
теш. Йогор шке шонымашыжым тыге почын каласа:

— Марий коклаште рашкыде*! шушо класс формацийым кычалаш 
кызыт эр. Капитализмыш шуаш марийлан эше ик-кок курым кӱлеш. 
Патриархальщина. Иктаж еҥ сайынрак ила гынат, пошкудыжым ок 
мондо, полшен ила. Иктаж-мом шкетын шуктен ок керт гын, пошку
до-влакым вӱмаш ӱжеш. Родо-шочшылан полшен илат. Руш калыкын 
капиталистшат, купечшат уло. Марий коклаште тидым муат мо? Сан-

* П е з н а ш  — йот лияш, торлаш.
”  И п о н ы ш  м а р и й  — Ӱпӧ ола лишне илыше марий. 41



дене класс кучедалмашат марий коклаште вес корно дене кайышаш: 
пожале, первый верыште класс кучедалмаш огыл, а вес нацийын пы- 
зырымыж ваштареш шке нацийым иктыш чумырымаш лийын шогыман.

Йогорын тиде мутшо Апсаликов лан пеш келша. Той ӱпшым кужа
ка парняж дене шеҥгекыла оҥайтарен пыштен, тудо Йогорым тӱслен 
ончалеш, тӱрвӧ мучашыже шке семынже тарвана: ала шыргыжалеш, 
ала сырен шупшылалтеш.

— Оет, пожале, научно обоснованный. Но — калык мом ойла вара? 
Иктаж-кӧ дене кутырен илет?

— Уке. Чынжым, ойлашыже пеш шоненжат омыл. Эртак тидын 
дене шинчылтам,— ӱстелтӧрыштӧ кийыше кагаз орам ончыктен, Йогор 
пелешта.

— Зря,— Апсаликов манеш.— Научный паша — пеш кӱлешан па
ша. Но кажне научный ойым калык коклаште шымлен налман. Ка
лык ойым кӱлеш корно дене виктарен шогыде, научный ой нигушкат 
шуын ок керт. Тыланетат калык коклаште утларак пӧрдаш кӱлеш, ты
ге научный пашатланат пайда лектеш.

Апсаликовын толын кайымыж деч вара Саркий Йогор ял калык 
коклаш лектеш, погынымашыш кошташ тӱҥалеш. Первый жапыште 
шкенжын мутшым ок лук, утларакше еҥ ойым колышт коштеш. Нер
жым мардеж пуымо почеш куча. Южгунам гына ӱдыр-рвезе погынен 
шинчылтмаште, нунын ойыштым шке могырыш савыраш тӧчен, ик-кок 
мутым пелешта. Южо годым шонымыжо лийын шуэш, южо годым 
мутшо арам йомеш. Йогор тидлан ок сыре, оҥайрак вес жап лийме го
дым адак шке мутшым чыкен кода.

— Ачат деч йӧршынак ойырленат мо?— рвезе-влак туддеч пален 
налнешт.

— Йӧршеш манашат лиеш. Вес пӧрт лиеш гын, поснак лектам 
ыле. Ик пӧртыштӧ улына гынат, посна илем: посна кочкам, посна ма
лем. Ялсоветыш миен, посна илыме кагазым ышташ кӱлеш ыле, да 
кузе ышташат ом пале. Суртым, вольыкым, погым пайлаш — мый кы
зыт тунем коштам, тушко от наҥгае, тыштат кудалтен кодаш йӧнеш 
ок тол. Пырля илашат ок лий: ынде шинчам почылт шуынат, койы
шыштым ужмемак ок шу. Так йӧсланен илем.

— Ик клат гыч кочкын илатат, тиде могай посна лекмаш?— Ка
тюш мыланем ойла.— Так гына коваштыжым арален ила.

Катюш ден Йогор нигузе келшен огыт шу. Йогоржо — ушыж дене 
келшашат тореш огыл, да тудым Катюшын ужмыжат ок шу. Тудо шке 
ушыж дене шукертак Онтоным шонен ила. Онтонжо кызыт тракторист 
курсышто тунемешат, Катюш уло яра жапым мый денем эртара. Ик
таж кид пашам кучен толешат, ыштен шинчышыжла, Онтоным шар
налтен шуйдарен муралта:

Чокан гынай солыкем арама вуеш сакен,
Арама рӱпшымӧ пагытемат, ой, ыле вет.
Кужу гынай йӱдетымат кӱчык ыштен,
Пырля модмо пагытемат, ай, ыле вет...

Мура-мура да ончыко кузе илаш шонымыжым ойлышташ пижеш:
— Онтон толын шуэшат, пырля илаш тӱҥалына. Ме уже чыла 

кутырышна. Сӱаныш чыла родо-шочшым, чыла рвезе калыкым ӱжына. 
Сӱаным колхоз эртара, у семын. Ялсоветыш миен сералтым. Нимогай 
шыҥашовыч, нимогай клат йӱла ок кӱл! Тудо тракторист лиеш, мыйже 
прицепщиклан тунемам. Мемнан тӱрлӧ-тӱрлӧ машина лиеш: колхозлан 
машина деч посна ок лий. Нуным чыла тунем шуаш гын, сай лиеш 
вет, а?

Катюшын ончыкылык сай илышлан ӱшанымыже мыйымат куан
дара, Кузе от куане! Илыш ик вере ок шого, чарныде, ончыко кая ул
маш. Ялыште ик теле гына илен омыл, а мыняр вашталтыш лийын!. 
Ойлен мошташат ок лий. Олаш кайымем годым ял уполномоченный-



лан Чоннан Микола коштын. Кӧлан кузе, а поянлан тудо «зияндыме» 
айдеме ыле. Шондаш гай ӧрышыжым тараканла тарватылын, погыны
маште ойлаш тӱҥалеш гын, йылмыже мушкеш веле. Сарбай Саркий
ын!, Кузаир Мишкам вошт карген пытара, тӱня ӱмбач ӱштылеш, Си- 
бирь мландыште шӱктен пытараш сӧра. Погынымаш эрта, да нунын 
декак йӱаш нушкеш. Йӱэшат, урем покшеч тырынь-тӱрынь ошкылын 
муралтен колта:

Торой-торой тор алашам 
Туарен колташ пеш: йӧсӧ,
Сарай-сарай сар алашам 
Савырен колташ пеш йӧсӧ...

— Могай тый айдеме улат? Кеч калык деч вожылам ыле,— ик
таж-кудыжо тудым шылталаш пижеш.

— А мо мыланем кӱлеш? Тыйын оксат дене йӱын ом кошт вет. 
Мый иктаж-кӧлан осалым ыштышым? Иктыланат уке. Ышташат ом 
шоно. То-то!— шылталыше еҥым ӧндалаш тӧчен, Микола лӱҥгыштеш.

Ик-кок кече эрта, да тудын шерже темеш, угыч шочшо гай ылы
жын, пашаш чот пижеш, аракам умшашкат ок намие, секретарьлан 
шӱлалташат эрыкым ок пу, шкеат чыр омым веле ышта, эртак калык 
коклаште лиеш. Южгунам арня-кокыт ок йӱ. Кумшо арняште иктаж 
коркаш шӱртня да чыла тӱням монда, адак урем покшеч тырынь-тӱ
рынь лӱҥгешташ: шуэш.

Шыжым ялсоветыш Чоннан Микола олмеш Камай (кашкам сай
лат. Сайлымашын эрлашыжымак тудо Сарбай Саркийын ӱжыкта.

— Вакш нерген иктаж-мом шонеда?
— Шоналтын,— олымбак верланен шичшыла, Саркий пелешта.
— Вара мом шонен шуктышда?
— Шонымына пале,— Саркий тамак чондайым луктеш.
— Договорын срокшо ӱмаштак эртен.
— Мый шонымаштем, вес ий веле пыта,— (кашкан мутшым Сар

кий пӧла.
Камай Ставка тевак тӧршталта:
— Кузе тыге «вес ий»? Вич ий кунам эртен?
— Вич ий да кум ий кунам эрта?— Сташкам игылтшыла, Саркият 

йодышлан йодышым пуа.
•— Тый тыште Совет властьым ит аҥыртаре. Воштылаш огыл, па

шам кутыраш ӱжыктенат*.
— Мыят воштылаш огыл, пашам ойлаш тольым. Договорын срок

шо вес ий шыжым пыта. От ӱшане гын, райземотделыште пален нал.
Канчай Станцийлан Корнак солаш кудалаш возеш. Тушечын шы

дешт толеш. Вигак Чопкан Микола дек пура:
— Вакшым йӱынат?— пӧчыжла йошкарген, Миколалан пижеш.— 

Кузе логарешет шинчын огыл, йӱшӧ пий?
Моло мутшо ок лий: Миколам колыштде, тӧрштен лектын, имне 

ӱмбак шинчешат, имньым шокшештарен, ялсовет велыш шикшалтеш.
— Паледа, Чопкан Микола могай шакшым ыштен?— ялсоветыш

те тудын шыде йӱкшӧ рашкалтен!.— Тудо Саркий кашакын договор
жым шуен... Договорын срокшым кум ийлан кужемден, шижыда? Рай
земотделыште чыла уло: ял погынымашын пунчалже, ялсоветын кел
шымыже, у договор, чыла-чыла! Умыледа? Вот йӱшӧ пий! Вот арака 
логар!...

Тыпланен шумек, Стащка ял активым пога. Чылажымат рат дене 
каласен пуа. Вакш договорым шӧраш, вакшым артель кидыш пуаш 
пунчалыт. Чумыр погынымаште кугу тумаса лектеш. Чопкан Миколан 
шояклыкшым чыла почын пуат. Тевак кредалаш шуыт. У пунчалым 
лукмек, (кашка адак районыш кудалеш. Чыла организацийым тарвата, 
шонымыжым шукташак пижеш.

Область гыч толшо кагаз почеш вакшым артель кидыш пуат. Сар
бай Саркият районыш кудалеш. Апсаликов дек пурен, чон йӧсын ойла:



— Могай саман шуын, а? Совет властьын первый эҥертышыже 
лийын коштым, ынде ала-могай сташка-влак коремыш шӱкат. Коло ны
лымше ийыште кузе пагаленыт? Ялыш лектам — уло калык деч почет: 
пукшышо-чиктыше лектын. Районыш мием — адакат почет: ончыл сур
тын озаже толын, тудын озанлыкше наука почеш ышталтеш, озаже 
«Сам себе агроном» журналым лудеш, клеверым ӱда, сай урлык вольы
кым куча, машинам наледа. Областьыш мием — омемлан почётный 
грамотым пуат, кидым кормыжталыт: «Ончыл суртын озаже!» Кызы
тат эрыкым пуышт ыле — кӧ яллан первый тракторым конда ыле? 
Мый! Кӧ чыла яра мландым ӱден пышта ыле? Мый! Кӧ сай урлык 
вольыкым шукемда ыле? Адакат мый! Государствым мондем ыле мо? 
Келшен-Шуына ыле. Кинде кӱлеш? Пожалста! Шыл кӱлеш? Пожалста! 
Только теат мо кӱлешым пуыза. Ме эсмаса артель дечат она коран1. 
Пай почеш: тый — ик имньым гын, мыят — ик имньым, тый — ик плу
гым гын, мыят — ик плугым. Тӧр гын. тӧр. Пает кугурак гын, дохо
дыштат пай кугурак... Закон почеш. Ме вет законым пагалена, закон 
шукташ полшышымат яра она кодо...

Саркийын полшаш сӧрвалымыже нимошкат миен ок лек. Тудын 
мутшым колыштмек, Апсаликов тыге каласен кода:

— Вакш налме дене гына серлагеныт, таум каласыза. Подделкы
лан судитлена^ кертыт ыле. Мый тендан пашашкыда коклаш ом пуро: 
нимомат ом тарвате. Умбакыже кузе шонеда, туге ыштыза. Только 
шинчен шогыза: мыланем нунын велыш шогалаш возеш.

Вакшым поген налме дене гына паша ок пыте. Ик эрдене Кузаир 
Мишкам ялсоветыш ӱжыктат. «Кереметлан адак ала-мо кӱлеш лий
ын»,— шыдештеш Мишка. Туге гынат вуйлатышын ӱстелже воктек 
ӱҥышын койын миен шогалеш, ӧрдыж олымбалне шинчыше Саркий
ын ужын, шӱмжӧ тыплана: шкет лияш ок воч, полшен кертыт. Камай 
Сташка нойышо шинчажым Мишка ӱмбак нӧлталеш:

— Шурнет чыла кыралтын*?
— Поро оза керек-кунамат жапыште кырыман,— Мишка вашешта.
— Шурным государствылан ужалаш кӱлеш,— Сташка умылтарен 

каласа.
— Кӧн уло гын, ужалыше.
— Тыят ужалышаш улат.
— Мыйын ужалышашем уке. Шканемат ала ситарен шуктем, ала

уке.
Сташка тудын мутшым пуйто огешат кол:
— Куд шӱдӧ пудым ужалашет возеш. Пеҥгыде заданий почеш.
Мишка шӱшкалтен колта:
— Ф-фу-у! Куд шӱдӧ пудым! Шкет шонен луктынат, але иктаж- 

кӧ полшен?
— Шкетын огыл: ялсоветын пунчалже.
— Ну, ялсовет пунчалын гын, ялсоветат? тӱлыжӧ. Мыйын тынар 

шарнем уке,— Мишка олымбак волен шинчеш.
— Мыняре пуынет вара?
Мишкан шинчаже (кашкам келесырын ончалеш, вара потолокыш, 

пусакыш тӧршта. Кенета шинчаштыже аяр тул чӱкталтеш, шинча 
йымалже чытыраш тӱҥал еш:

— Кӱлешет уло гын, мешакым кучен мие, руагалыкым пыштен 
пуэм.

Сташка ӱстембалым кроп! пера.
— Тый мо, Совет’властьым мыскылаш?!
Мияшат тӧрштен кынелеш, мушкындым чумырта:
— Тый: мо, Совет власть дене лӱдыкташ? Тул дене ит мод — шул

дырет тыманмеш когарга.
Коктынат икте-весым нелшашла ваш-ваш шинча шӱтен ончен шогат.

44 * К ы р а ш — шияш.



Оҥышт апшат пошла шӱла. Мишка чытен ок шукто, шинчажым на
леш. Тӱрвӧ мучаш дене мыльгыжалын, Сташка пӱгырнен шинчыше 
Саркий велыш савырна:

— Тыят сдатлаш от шоно?
Саркий кок кидшымат оҥыш пыштен кынел шогалеш:
— Шоналтыза: кушто шым шӱдӧ коло пудым муаш? Мешакым 

чиктен колтынеда мо? Кӱкоремыште шочын огыл, Максинурышто 
шолем кырен. Кушто шурнемже?

— Кӱкоремыште мыняр ӱдымет ыле? Кум аҥа? Максинурым итат 
ойло: тушто аҥат пеле шӱлет улмаш. А Коркат чоҥгаште, Пайболдо 
корно ӱмбалне, Чие курык воктен, Пире коремыште? Мыняр ӱдымек 
тым монден отыл? Десятина гыч латкандаш пуд — шукат огыл. Ти
дын дене от нужнаҥ.

— Латкандаш пуд — каласаш гына куштылго,— Саркий йытмы
жаш тӱҥалеш.— Кочкашат кӱлеш, вольыкланат кӱлеш, урлыкашымат 
кодыман. Эргым тунемеш — тудланат кыте-мытым наледаш кӱлеш. А 
те паледа, уке, мый, можыч, улыжат лучко пуд дене поген нальым? 
Керек-кузе вискалыза, ужалаш гына огыл, шканемат пыкше ситарен 
шуктем...

— Лучко пуд дене налметым иктаж-весылан ойло,— Саркийын 
мутшым кӱрлын, Сташка руалеш.— Уто мутым ойлышташ жапем уке. 
Каласыза: шке пуэда, але милиционер дене кычалаш мияш?

Сташка каласен ок шукто, ончыкыжо сравоч кылдыш толын возеш:
— На, кычал!.. Тоштат гын...— Мишка тӧрштен кынелеш, уло мо

гыржо чытыра.
Мишкан тыге ыштымыже Сташкамат чуриктара. «Сравочым поген 

налаш — тыгай правам уке»,— шоналта. Чакнашат ок лий: ик гана 
чакнет гын, вескана вуйыштым нӧлтал кертыт, колыштдымо лийыт. 
Шуко-шагал шоныде, сравочым ӱстембач ӱштыл налешат, келге кӱсе
нышкыже шуралта:

— Кайышна!..
— Кае!.. Ончо веле, раз мый шке суртемлан оза омыл.
Мишка теҥгыл ӱмбак волен шинчеш: ынде тудым нимогай вий 

денат тарваташ ок лий гай чучеш. Вӱраҥше шинчажым иземден, Ст а т 
кан кажне ошкылжым эскерен шинча.

9
Таче Калмашэггерыште пайрем кече дене иктак. «Ӱжара» артель

ыш трактор толшаш. Ачамын тыршымыже арам ыш лий: печке ыш
тыме промысловый артель негызеш телымак ял озанлык артель по
чылто. Телымак трактор налаш кутыреныт, телымак заказым пуэныт, 
телымак тракторист курсыш Онтоным колтеныт. Кум тылзышкен Он
тон Корпакысе тракторный курсышто тунем илыш, кум тылзышкен ка
рандаш мучашым пурышто, тетрадь-влакым тӱгатыме, трактор йымал
нат пӧрдале, трактор ӱмбалымат йылгыжтарыле, а шонымашкыже 
шуо: курс пытымек, мазутан кидышкыже тракторист дипломым налын 
шуктыш.

Первый тракторым да первый трактористым вашлияш урем мучаш
ке пӱтынь ял лектеш. Ольош чытен ок шукто, оргамакым кушкыжын, 
пошкудо ялыш шумеш кудал кая. Йоча-влак пасу чоҥгаташ чарныде 
куржталыштыт, ала трактор толгыч коеш манын ваҥат. Илалшырак- 
влак корно воктен корем тӱрыштӧ коктын-кумытын шинчылтыт, тамак 
пондашыштым почкат, чылым вургым эрыктат, ӧрканенрак кок-кум 
мутым ваш пелештен, адак чылымлан пижыт. Артельщик тӱшкаште 
Иванай кугыза ала-мом кид лупшкеден ойла. Очыни, пеш мазакым* 
ойлыштеш: колыштшо-влакше пышкырен-пышкырен воштылыт.

Сарбай Саркият ок чыте, калык коклаш лектеш.

* М а з ак — оҥай. 45



— Саркий шольо, мо шкет лектынат?-— тудым ужын, артельщик 
тӱшка гыч Иванай кугызан йӱкшӧ шокта.

— Мо, таче шкетын лекташ ок лий мо?— Саркий умылен шук
тыде йодеш.

— Адак ожым вӱден луктам ыле, вашке трактор толшаш,— Ива
най кугыза умылтара, шинчаже чоян чылгыжалеш.

Калык шу-у воштыл колта.
— Чпу!— шӱвалын, Саркий мӧҥгӧ велыш савырна.
Онтоным Ольош Калмашэггер деч кум уштыш тораште, ял млан

де мучаште, вашлиеш. Коктынат, тӧрштен волен, чот гына ӧндалал
тыт. Вара икте-весыштым, вуй гыч тӱҥалын, ӱлыкӧ шумеш висен он
чыштат, адак ӧндалалтыт. Чот йывыртымышт дене ваш пелешташ му
тымат огыт му. Вара Онтон трактор ӱмбак, Ольош ожо ӱмбак кӱзен 
шинчыт.

— Кайышна вашкерак, пӱтынь ял вуча,— имньым мӧҥгеш савы
рышыла, Ольош вашкыкта.

— Ну, патырем, шкенан мландынам шижат?— руль воктек кӱзен 
шичшыжла, поро йолташ дене кутырымо семын Онтон пелешта, ала- 
мом шонен пыштен, тракторым корно ӱмбач атга тӱрыш савыра.

Ольош кенеташте мугедалтеш:
— Мо лийын?
— Нымат лийын огыл,— Онтон вашешта, шкеже, шеҥгел рыча- 

гым мучыштарен, чыла плугым мланде ӱмбак волта. Плуг кӱртньӧ- 
влак тыманмеш рокыш пӱчкылт пурат. Трактор, сырыме гай лийын, 
ончычшо урмыжал колта, вара шке почешыже вужга шем кашым са
вырен коден, иктӧр гӱрлаш тӱҥалеш.

Трактор почеш шуйнышо каш корным ужын, Ольошын кумылжо 
моткоч нӧлталтеш: шулдыржо гына уке! Шулдыржо лиеш гын, турий 
семын кӱш кӱзен, тунар сылнын муралта ыле. Уло тӱня ӧрын онча
леш ыле. Шулдыржо укеат, оргамакшым модыктен, я тракторым эртен 
кудалеш, я адак савырна, трактор йӱкым сеҥаш тӧчен, Онтонлан ала- 
мом кычкыра, я мурен колта. Онтон гын пуйто «трактор дене ик ора 
лийын: кидше руль ӱмбалне пеҥгыдын кия, пуйто иктыш велалтын, 
капше рыҥ шинча, ушан шинчаже мазутеш шемем йылгыжше кепкыж 
йымач пыч лийде ончыко, улыжат ончыко, онча. Туге гынат, тудат 
чытен ок шукто.

— Эх, чыла тиде мланде ик аҥа лийын шужо ыле, теве кушто 
сылнылыкше лиеш!— вияш шӱртӧ гай шуйнен кодшо кашым савырнен 
ончалын, Онтон кычкыралеш.

-— Тыгайышкат шуына, товатат, шуына ынде, теве изишдк чы
талте,^— Ольош йывыртен пелешта, шке семынже, ик оҥайым шонал
тен, элнен воштыл колта.

— Вот кызыт чыла тидым иктыш курал пыште ыле — мыняр 
воштылтыш-мыскара лектеш! Иктыже толын ончалеш — аҥа уке, весе 
толеш — тудынат аҥа кыша йомын. Кушко лийын пытеныт? Кузе кы
чал муаш. Керек шич да шорт!.. Ха-ха-ха!..

— Молан шорташ? Иктыш ушнаш да пырля ӱден пышташ — вот 
и чыла! Можыч, кычалаш тӱҥалыт, можыч, огытат кычал. Иктыш 
ушнат да пырля ӱдат, пашашт тыге пыта ыле.

Онтон кенета тракторым пурт чара. Тыманмеш Ольош Онтон вок
тек лишемеш:

— Адак мо лие, Онтон?
Онтон кидшым шуялтен ончыкта:
— Ала-кудыжо сабаным* коден. Кораҥдаш кӱлеш.
Ольошын чурийже ылыжеш.
— Молан кораҥдаш? Тошко веле!..

* С а б а н  — шога.



— Ок лий.
— Можо ок лий? Тошко!
— А озаже мом манеш?
— Тошко! Трактор дене курал пуэна!
— Ну, тугак лийже.
Онтон трактор рульым пӱтыралеш. Трактор ора йымалне сабан 

шырт-шорт веле шоктен кодеш, пудыргыжо каш йымак пурен йомеш.
— Тошто илышлан шӱгар!— Ольош кид рӱзен кычкыра.
Трактор шеҥгелне лыстык-лостык аҥа тӱр дене тошто семынак

шӱртӧ гай вияш корно шуйна...
... Чоҥга ӱмбач, пӧрткайык тӱшка семын выж-ж шоктен, йоча- 

влак кынелыт, чара йолышт дене йолткен, трактор дек куржын колтат:
— Толыт, толыт-толыт!..
...Нуно эҥер воктене, ломбер коклаште, вашлийыт. Ломбер пелед 

эртен. Верын-верын пеледыш лышташ иктын-коктын шып велалтеш. 
Коклан эҥер могырым левалге мардеж пуалешат, ломбер укшер помы
жалтме семын чытырнен тарвана, пеледыш лышташыже ломбер йолва 
деч ойырла, чинче семын лойген, олык велыш чоҥештен йомеш. Сорла 
гай тылзе курык шеҥгек эркын нушкеш. Пача семын койын, тудын 
воктен куштылго пыл лапчык-влак модыт, ваш пижедылыт, унчыли 
кумыкталтыт, икте-весым пастыркалаш ӧндалалтыт, адак ойырлат. 
Эҥер покшел шийла йолга. Сер воктене — лӱп шем ӱмыл. Вӱд ала 
йога, ала уке — эсогыл вӱд шудын ик лышташыжат ок тарване. Шке 
йолташыжым вучен, ала-кушто шӱшпык йӧслана. Шӱшпык йӱкым се
ҥен кертде, рӱмбалгыште койдымо вакш пӱя гоч вӱд шурга. Вӱд шур
гымо семынак, ял мучаште ӱдыр-рвезе-влак шыман шуйдарат:

Йылдыр-йылдыр волышо памаш вӱд гыч 
Коштал нальым кӱм мон арлан....

Шуйдарен тӱҥалмын семже шуленат ок шу, тунамак мамык пыл 
гай куштылго, йомартле муро савыртыш йоҥгалтеш — пуйто кумда 
олыкыш имне ӱрӧ* кудал лектеш:

Удыр-влак вӱдлан волат,
Ваче ӱмбалнышт — вӱдвара.
Оҥгыр гае йӱкышт дене 
Мурен волат — ужатат...

Кас юалгыште сӱсаныше Катюш утыр-утыр Онтон деке пызна, 
вуйжым Онтонын вачышкыже пышта. Кас мардежын куштылго шул
дыржо вӱд ӱмбалне ныжылге семым лӱҥгыктен рӱпша:

Огеш лий гын, ялтак ок лий улмаш;
Изи годсекак тыршет гынат...

Ныжылге сем шулен ок шу, тудым поктен шуаш тӧчен, йомартле 
муро савыртыш йорта:

Курык воктен, олыкышто,
Удыр-влак мурат-куштат.
Оҥгыр гае йӱкышт дене 
Мурен волат — ужатат...

«У-жа-тат..*.» —ӱдыр-влакын йоҥгыдо ший йӱкышт ала-кушто
кӱшнӧ, пыл лоҥгаште, шула. «Ужата-ат...» — рвезе-влакын кӱжгӧ йӱ
кышт мланде ӱмбач кас тӱтырала шарла...

— Могай са-ай,— Катюш шуялта, Онтон воктек чакрак пызна.
Путырак сай,— Онтон йолташ ӱдырын ӱпшым шыман ниялта.

Печатьыш Г. ЗАЙНИЕВ ямдылен

* У р о  — тӱшка.



Саламлена!
Гельсий Заӓниевлан — 50 ий

рий коммуна» газет редакцийыш колтат. 
Кызытат туштак пашам ышта.

Гельсий Зайниев лудшылан писатель- 
краевед, журналист семын кумдан па
лыме. Тудо марий культурын историй
же, литература ден искусствын маста
рышт нерген возаш йӧрата, тидын дене 
кылдалтше, но тымарте палыдыме доку
мент ден материалым кычалеш. Тудо 
«Пиал нерген муро», «Илыш эггер», «Му
чашдыме кыша» книга-влакым луктын, 
«Писатели Марийской АССР» библио
графический справочникын ик авторжо. 
Кызыт верысе издательство «Усталык 
шулдыр» очерк книгажым савыкташ ям
дыла.

Республикыштына тудо ик эн уста ку
сарышылан шотлалтеш. В. И. Ленинын 
икмыняр пашажым («Государство нер
ген», «Социализм да религий», «Йылме 
да культура нерген») да тудын нерген 
каласкалыше книга-влакым (Л. Радище- 
вын «Ӱмырешлан» сборникшым, М. Горь
кийын «В. И. Ленин» очеркшым), шуко 
моло сылнымутан, общественно-политичес
кий да научно-популярный литературым 
марлаҥден.

Г. 3. Зайниев общественный пашамат 
шукта. Тудо—«Марий коммуна» респуб
ликанский газет да «Ончыко» журнал 
редколлегнй-влакын членышт.

Тыршымыжым аклен, тудлан «Марий 
АССР культурын заслуженный пашаеҥ
же» почётный лӱмым, «Печатьын отлич
никше» знакым пуымо.

Гельсий Зайниев йолташланна пел ку
рым теме. Редколлегий да журналын 
ятыр тӱжем лудшыжо лӱм дене тудым 
шокшын саламлена, сылнымут пашаште, 
кычалме корныштыжо эре у, куандары
ше сеҥымашым тыланена!

Писательын йӱксӧ мурыжо
Лудшо йолташ, тый кызыт гына «Эрнымашын» пытартыш страницыжым шер- 

гальыч, тусо герой-влак дене — Анай да Виктор Петрович, первый тракторист Он
тон, ялсовет вуйлатыше Камай Сташка да моло дене — чеверласышыч. Нунын 
койыш-шоктышыштым, могай шонымаш дене илымыштым, мо верч тыршымына 
тым мыняр-гынат пален налынат. Ю жо герой яндар шӱм-чонжо дене кумылешет 
пижын кодын, весыштым, мутлан. Сарбай Саркий гайжым. Налмаш эҥерысе незер 
кресаньык семынак ужмышудымын ончаш тӱҥалынат. А могай лийшаш ыле нине 
герой-влакын эрласе илышышт! Писатель ончыкыжо мом сӱретлен пуаш шонен! 
Возен шуктыдымо произведенийым лудшо кажне еҥ ончык тыгай йодыш толын 
лектеш. К ' - - А К  ч

Айста «Эрнымашын» историйжым шергалына, Алексей Эрыканын архивешыже 
кодшо документлан, пелашыжын шарнен ойлымыжлан эҥертен, писательын твор„ 
ческий лабораторийышкыже ончал лектына.

Гельсий Зайниеват Зайниев «Ончыко» 
журналыш 1972 ий годсек возен шога. 
Тудо 1940 ий 8 январьыште Башкир 
АССР, Мишкан районысо Кульчубай 
ялыште колхозник ешеш шочын. Кыда
лаш школ деч вара Бирск оласе медучи
лищыште тунемын, ялысе фельдшерско- 
акушерский пунктым вуйлатен. Совет 
Армий радамыште служитлен. 1967 ий
ыште Н. К. Крупская лӱмеш марий го
сударственный педагогический институ
тын историко-филологический факультет
шым тунем пытарымекыже, тудым «Ма-



Марий АССР-ын заслуженный артисткыже Светлана Сушкина,



Мурызо Геннадий Петухов





Мурызо Алексей Изибаев.



«Таче мыйын марием поген наҥгайышт...»
Тиде шучко ой дене тӱҥалеш рукопись. Тыге лийын 1936 — 1938 ийлаште шуко 

еҥ дене. Тыге лийын Алексей Николаевич Эрьисан денат. Тудо НКВД кидыш 1937 
ий 15 июльышто верештын. Тиде кечын, типографийыште пашам мучашке шуктымек, 
«Марий коммуна» газет редакцийын литература секторжым вуйлатыше А. Н. Се
менов кастене «Онар» рестораныш кочкаш пурен. Кенета тудын дек орган паша. 
еҥ лишемын да пырля лекташ, вара НКВД.ш каяш кӱштен. Омсам пурымеке, писа
тельлан каласеныт: «Те арестоватлыме улыда». А Ю ноябрьыште Марий АССР 
НКВД-н тройкыжо «буржуазный националист» Эрыканым лу ийлан исправительное 
трудовой лагерьыш колташ приговорым луктын. Палемдыме жапым шинчен эрта. 
рымек, писатель 1947 ий кыдалне шочмо Урал мландыш пӧртылын, талукат пеле 
тӱҥалтыш школышто туныктышылан ыштен. Тунамак ял илыш нерген «Фронтовик- 
влак» повестьым возен. Но 1949 ийыште адакат поген налыныт. Тиде гына Краснояр
ский крайыш ссылкыш колтеныт. Тушто Эрыкан Богучанский леспромхозышто тӱр. 
ло пашам ыштен, баракыште илен толашен. 1954 ийыште иже посна пачерым пуэ
ныт.

Ватыжын, Прасковья Яковлевна Семенован (тудо марийже лочеш Сибирьыш 
каен, неле-йӧсым тӧр пайлен, пелашыжын илышыжым куштылемдаш чыла семы
нат тыршен, 1986 ийыште колен), шарнен ойлымыжо почеш, Алексей Николаевич 
лагерьыштат, ссылкыштат пером кид гыч кудалтен огыл. Ойлышаш уке, тушто, 
поснак лагерьыште, творчествылан йӧн путырак начар лийын. Туге гынат писатель
ын чонжо яндар кагаз дек шупшын. Кажне кече пашаште эртен, утларакше йӱд 
еда кынел возаш пернен.

Теве ончылнем волгыдо кандалге кагазан, шке ургымо вичкыж тетрадь. Ӱм
баланже возымо: «Ал. Эрыкан. Шем когарш. Колыма. 1947». «Шем когарш» —  
произведенийын лӱмжӧ. Колыма — эрык деч посна кодымо еҥ-влакым орланда
рен ашныме ик эн шучко вер. Лагерьысе фольклор почеш, тиде тугай кундем, 
кушто талукышто латкок тылзе теле шога, а моло жапше — эреак кеҥеж. Тӱҥал
тыш кум ийым Тайшет кундемыште эртарыше «калык тушманым» 1940 ийыште лач 
тышке, Колымашке, колтеныт. Тысе лагерьыште Эрыкан 1947 ий июль марте лий
ын. Мӧҥгӧ пӧртылшаш жапыште тудо «Шем когаршым» яндар кагазеш кусарен 
возаш тӱҥалын. Серымыже кугу огыл— латкум страница гына. Тудо мыланна «Эр- 
кымашын» ик тӱҥ геройжын. Виктор Петрович Кандияровын, ончыкылык корны
жым рашемдаш полшымыж дене шерге. Рукопись Кандияровлан колтымо серыш 
семын возалтын. Содержанийже тыгайрак.

1935 ий. Тазалыкше начарлан кӧра Урал гыч Крымыш илаш куснышо марий, 
ончычсо йошкарармеец, партизан, Коктебельыш канаш мийыше ик самырык еҥ деч 
пален налеш: граждан сар годым Колчак ваштареш пырля кредалме йолташыже, 
«партизан отрядын шӱмжӧ» Виктор Петрович Кандияров, кызыт Марий кундемысе 
Оршанка районышто партий райком секретарьлан ышта. 1920 ийыште серышын 
авторжак Кандияроват ошо кидыш логалыныт улмаш. Тылеч вара лучко ий эртен, 
коктынат икте-весыштым колышылан шотленыт. Уке, тушман нуным пытарен кер
тын огыл. Йолташыжын илыше улмыж нерген вучыдымын пален налмек, Крым 
марий тудлан серышым возаш шинчеш, тушто граждан сарын тулан корнылаштыже 
мом ужмым да чытен лекмым шарналта.

Йодыш лектеш: «Шем когаршыште» ончыктымо Кандияров ден «Эрнымашын» 
геройжо ик еҥак улыт мо!

Да, ик еҥак улыт. Тидым писательын архивешыже аралалт кодшо ик кагаз 
рашемда. Тиде — «Шем когаршыште» ончыктышаш герой-влакын спискышт. Лу
дына: «Вектор Петрович Кандияров; Анай — Викторын ватыже; Сарбай Саркий» 
ялысе поян...» Чылаже 34 еҥ. Нуным икте кодде «Эрнымашын» страницылаштыже 
вашлийына.

Тышеч тыгай ойым пидаш лиеш: писатель 20 — 30-шо ийласе илыш нерген 
кугу прозаический произведенийым лагерьыште улмыж годымак возаш тӱҥалын, 
тудлан «Шем когарш» лӱмым пуэн. Но вара, эрыкыш лекмеке, шонымашыже изиш 
вашталтын — романым у семын, «Эрнымаш» лӱм дене сераш пижын. П. Я, Семе
новен ойлымыж гыч пале: 1949 ийыште ссылкыш поген наҥгайыме годым чыла 
рукописьым шупшын налыныт. Но НКВД пашаеҥ-влак коклаште поро чонан еҥ
жат улмаш. Прасковья Яковлевна ик майорын тыге каласкалымыжым ятыр гана
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ушештарен ыле: «Возо, возо, пашат арамыш ок лек, вескана садак кӱлеш лиеш». 
Вара, Сибирьысе Богучанский районыш миен верланымекше, ончыч поген кайыме 
чыла рукописьым пӧртылтеныт. Тушто Алексей Николаевич пашам умбакыже шуен.

«Эрнымашын» кумшо главаштыже пакча йыраҥым сомылен коштшо Анай пеле 
йӱкын тыгерак муралта: «Изи вӱдетым вончалашыже мо пасмаже, мо можо. Изи 
курыкым кӱзалашыже мо тояже, мо можо...». Мурын тӱҥалтыш корныжо писатель
ын архивыштыже кийыше ик кагаз лапчыкеш возымым вигак ушештара. Туш
то авторын кидше дене тыге серыме: «Трилогий. «Изи вӱдеш ** вончалашыже...» 
Трилогийын первый книгаже. «Кынелза, шогалза...» Трилогийын кокымшо книгаже. 
«Чевер ӱжарат волгалтын...» Трилогийын кумшо книгаже». Писатель марий муро 
гыч налме нине корнылам кажне ужашлан эпиграф семын кучылташ але книга-вла
кым тыге лӱмдаш шонен — кызыт каласаш йӧсӧ. Но икте раш: тудо кугу этический 
полотном возаш да тушто марий калыкын илышыжым кумдан сӱретлен ончыкташ 
шонен.

Ал. Эрыканыш тылеч ончыч савыкталтше произведенийлажым — «Кучедалме 
тулеш» ден «Чолпан Иван» роман-влакым — да ынде «Эрнымашым» шергал лекмеке, 
тыгай шонымаш шочеш: илен-толын, нуно чыланат ик сюжетный линий дене кыл
далтыт да ик кугу произведенийыш ушнат ыле, очыни. Писательын ушыштыжо лий
ше трилогий, векат, нине кум произведений негызеш чоҥалтшаш улмаш. Тыге шо
наш вара могай негыз уло!

Кум произведенийжымат действий кайыме вер —- Арслан лӱман марий ял — 
чак кылден шога. Революций деч ончычсо илышым сӱретлыше «Чолпан Иваныште» 
Арслан —тӱҥ геройын шочмо ялже. А «Кучедалме тулеш» роман педтехникумым 
тунем гына лекше Петров Мичун Уралысе Арслан илыш пашам ышташ толмыж де
не тӱҥалеш. Тушто вара колхозым ыштыме дене кылдалтше пӱсӧ кучедалмаш ылы
жеш. «Эрнымашын» тӱҥалтыш вариантыштыже. ««Шем когаршыште», Кен,сизовы н 
граждан сар годым ошо-влакым Уралысе Арслан ял гоч поктен эртымыже ушеш
таралтеш. Тидат веле огыл, «Чолпан Ивайышт©» ме Викторымат вашлийына. Тудо, 
Озаҥ семинарийыште тунемше рвезе, каникул жапыште Андрей изаж дек Уралысе 
Кӧтрем олашке унала толеш. Миссионер школышто туныктышо Андрей Петрови
чын пачерышкыже погынен, марий-влак шке калыклан волгыдыш лекташ кузе пол
шаш лийме нерген ӱчашен-мутланен шинчат. Тушто Чолпан Иванат лиеш, нунын 
ойыштым колыштеш, ушыж дене вискала.

Хронологий да ийгот могырым ончалмаштат чылажат келшен толеш. «Чолпан 
Пояныште» действий руш-япон сар да первый руш революций ийлаште кая. Семи
нарийыште тунемше Виктор Кандияров тунам латшым-латкандаш ияш лийын, ончы
мо. «Эрнымашын» сюжетше колымшо ийла кыдалне тӱҥалеш. Мемнан ончылнына— 
педтехникумын опытан да чолга туныктышыжо, марий илыш кружокын вуйлатышы
же Кандияров. Армийыште пырля лийме йолташыже Сергей Апсаликов тыште «ик 
таж кумло вич ияш» гын, Виктор Петровичат тугаяк ийготан манын кертына. «Ар
мийыште» манмыже граждан сар ийлаште Колчак ваштареш кредалше Йошкар А р
мийыште лиймым ончыкта, векат. Апсаликов пел кидшым тушанак йомдарен манын 
шоныман. Ончыкылык романын возен кодымо ужашыштыже писатель чыла тидын 
нерген каласен шуктен огыл.

«Шем когаршыште» геройнам лу ийлан кугуракым вашлийына. Тушто тудо — 
партий райком секретарь. «Эрнымашын» тӱҥалтыш главаштыже ужына: кучен наҥ
гайыме годым Кандияров Йошкар-Олаште илен да пашам ыштен. Кушто .да кӧ 
лан — пале огыл. Тидыже умбакыже рашемшаш улмаш. Каласаш кӱлеш, автогра- 
фыште нылымше ден визымше глава коклаште ешартыш лиеш манын палемдыме, 
но тудо нигуштат уке. Кӧ пала, ала автор серенат шуктен огыл, ала ямдылыме 
текст вара йомын.

Лудмо годым ю жо геройын ойлымыжо ӧрыктарен да тӱрлӧ шонымашым лук
тын кертеш. Мутлан, Йошкар-Оласе музейын пашаеҥже Эмай Эвай «финн тукы
мым угыч иктыш ушымекг тӱнялан эн виян элым ыштен шукташ» лийме нерген 
кутыра. Судья Апсаликоват, Финляндийысе буржуазный учёный-влакым ойлыштмыш
тым авалтен, финио-угор калык-влакын икоян элыштым ыштышаш верч кучеда
лаш ӱжеш. Марий илыш круж ок член Самбикан Шамрай туге вӱдылеш, пуйто шу
керте ожно мемнан тукымын мландыже Шем теҥыз гыч Юлыш шумеш, Нор
мандий гыч киргиз степь марте шарлен киен. Тудын йолташыже Пекшывай Чопай



чылт марла гына мутланаш толаше, вес йылмыла гыч пурышо ик шомакымат ынеж 
кучылт.

Мутат уке, нунын тыге ойлыштмына писательынат тыгаяк шонымашан улмы
жым нигунарат ок ончыкто. Рукопись гыч коеш: авторын кумылжо нунын пелен 
огыл. Мутлан, Шамрай ден Чопайым кузе ончымыжо нунын портретышт гычак 
рашемеш. Иктыже «шимпанзе гай кужу кидан, пӱгыррак тупан, лайна неран». 
Кутырымыж годым шӱвылвӱдшӧ шыжа. Весыже, «ваш пулвуян, кӧрш ӧк гай кугу 
вуян» Чопай, тӱжвал тӱсшӧ денат, койышыж денат чонлан ок келше. Судьи Апса
ликов кок тӱран кӱзӧ семык ончыкталтын. Ш кеже марий шемерлан пиалан илы
шым ышташ кӱлмӧ нерген ойлыштеш, тидын годымак кресаньык кӱшеш лӧчен 
илыше поян-влак дене шолып кылым куча. Тудо Кандияровымат тӱрыснек шке 
велкыже савыраш тӧча: «Виктор Петрович, шоналте. Шоналте да шке оетым ка
ласе».

Нине персонаж-влакын шке калык нерген, тудын ойыртемалтше йылмыже, 
йӱлаже да культурыж нерген кутырымыштым лудат да ю жо республикысе экстре
мист шонымашан тачысе лидер-влакын «туныктымышт» ушыш толеш. Тыгай шоны
машын кушеч лекмыжым Ал. Эрыканыш «Эрнымашыште» каласыме мутшо ушеш
тара: «Кажне калык шке тукымжым тӱняште эн виянлан шотла». Ш ке калыкым 
эн сайлан, эн виянлан да ушанлан шотлен, южышт тудым молылан ваштарешла 
шогалтат, чыла деч кӱшкӧ шындат. А тыгай койыш нигунамат порыш шуктен огыл 
да шуктенжат ок керт. Писатель шке произведенийыштыже тӱрлӧ социальный 
чер деч, ты шотыштак наций-влак кокласе нылым йоҥылыш умылымо деч, эрны- 
мым ончыкташ шонен.

Ойлыманат огыл, произведений пӱтынек автобиографий сынан. Действий 
Урал марий коклаште эрта. Автор шкежат ты кундемеш шочын кушкын. Педтех
никум верланыме олам лӱмжӧ каласалтын огыл гынат, эмгак палена; тиде — 
Красноуфимск. Тыште эше 1920 ийыштак Урал марий педтехникум |иызыт пед
училище) почылтын. Студент жапыштыже ончыкылык писатель романысе геройжо- 
влак семынак агитбригада дене яллаште коштын, кызытсе Перллский областьыш 
пурышо Калмашэҥерышкат, векат, миен Да вара тиде ялым действий эртыме 
верлан ойырен налын. Техникумысо ю жо туныктышо шке лӱмжӧ денак ончыктал
тын. Мутлан, Эрыканын тушто тунемме жапыште музыка ден мурымаш урокым 
Ш ернур вел марий Роллан Матвеевич Байнов (псевдонимже — Мурышан) эртарен. 
Тудо «Ший куку» к^лык мурым чӱчкыдын мурыктен. Садланак шкенжымат ко к
лан «Ший куку» маныныт. Тыгак ойлалтеш романыштат (лач фамилийже напасал-' 
тын огыя|.

Марий лудшылан «Эрнымаш» изиш палыме. 1965 ий июньышто да 1982 ий 
ноябрьыште тышеч икмыняр главам «Марий коммуна» газетеш печатлыме. 1974 
ийыште «Ончыко» журналын тунамсе тӱҥ редакторжо С. В. Николаевын йодмыж 
лочеш рукописьым редакцийыш намиен пуышым. Тудым савыкташ ямдылышт, а 
мый почешмутым возаш шинчым. Но -икмыняр жап гыч каласышт: «Возымет ок 
кӱл. Романым печатлаш чареныт».

Таче, писательын трагически колымыж вара кумло ый утла эртымеке ижег 
уэмме пагыт тудын возымыж дене калыкым палдараш йӧным пуэн.. Перестройка— 
политический ден экономический реформым ыштыме, демократий ден гласность
лан кумда корным почмо жап гына огыл. Тиде — шуко ий годым кӱэмалтше, тош
темше шонымаш деч, амызе койыш деч эрныме, чоным эрыктыме саман. Алек
сей Эрыкзнын пытартыш произведенийжын лӱмжӧ мемнан тачысе илышлан путы
рак келшен толеш, писательын сугыньжо семынак йоҥгалтеш.

ГЕЛЬСИЙ ЗАЙНИЕВ
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Надежда Ялкайн

Икшывет 
улына ме, 
Россий...

ТАУ, РОССИЙ

Чал Урал курык вуй гыч ончем мый мландем. 
Лач сӱретсыла тудо коеш мыланем.
Тӱрлӧ калык ешетым, куатле Россий,
Саламлем уло чон дене мые, марий.

Толыт тыш унала—почам комдык омсам,
Мый мием гын, н игр ок йод сийлан оксам. 
Илена ме пырля родо родын келшен,
Пиаллан куанен, неле годым полшен.

Тыйын чын икшывет улына ме, Россий,
Тыйын вийлан кӧра мемнанат тале вий! 
Кертына кеч-могай шучкымат иквереш 
Ме сеҥен, чактарен эрык кече лӱмеш.

О Россий, шочмо-кушмо Россий—авана,
Тый улат да ӱмбалне яндар кавана.
Тау, шулдыр йымак ушенат тый мемнам,
Да ӱшан шулдыран лийна шкат курымлан.

Чал Урал курык вуй гыч ончем мый мландем, 
Калык ешым ужам—йыр илат куанен.
Тиде чын келшымашнам, куатле Россий, 
Саламлем уло чон дене мые, марий.

ПЫЗЛЕМ — ПОШКУДЕМ

Шыжемлан келшенак, лывыргале парчат, 
Ныжыл укшым ужар шовычет дене вӱдыл. 
Тӱсетлан, ой, пызлем, келша кичке-шырчат,
Тул олмеш волгалтеш мыланем тымык йӱдым. 
Ш ы жем лан келшенак тӱзланалын чаткан, 
Кушкын шушо мотор шӱжарем гае койын. 
Лышташет-кудырет келша кап-кылетлан, 
Шыве-шыве темла мыланем тӱрлӧ ойым. 
Шыжемлан келшенак вийненат тый ала? 
Шарныктет тый эреак куанле жапемым.
Тый от лий гын, эрдене, кастене мылам 
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Шыжемлан келшенак, тый окнам пералтет, 
Вожылал шуялтет мыланем чевер кичкым. 
Пӱтынек мыйым пуйто ыҥлен тый моштет, 
Рвезе вийым пуэн мылам тичак.

ШУМЫШТЕМ — ПАМАШ

Эҥер улам, но шӱмыштем—памаш. 
Икшырымын йога—ок мале.
Пырчат жапем уке шогал канаш,
Мый кӱчык корным йӧршынат ом пале. 
Эҥер улам, но шӱмыштем—памаш,
Тудлан мый тауштем авамла.
Вет тудо почо корным пеш тораш —
Вӱд кайык семым колыштам тыматлын. 
Эҥер улам, но шӱмыштем—памаш:
Сандене теҥызыш йоген пурем кеч —
Трук савырнем ош мамык тӱтыраш 
Да вуй саваш толам чон памашем дек.

ВОЛГЫДО СИРЕНЬ

Лирический этюд сескем

А йӱр тугай: ласкан чӱчкалтыш, 
Пурсат пуракым савырен.
Чонем корштаренак вӱчкалтыш — 
Волгалте мыланем сирень.

Мардеж тупемым йышт вӱчкалын. 
Пӱжвӱд ден йӱр пырля ушнен. 
Шӱргемым ӱштыл, йыр ончальым, 
Савам рӱзальым мурыктен.

Вараже корнышко чӱчалте,
Ший гай яндар пӱжвӱд шырча, 
Шыдет лиеш гын,ит кычалтыл— 
Чонем памаш вӱд гай чӱчка...

* * *

Волгалт, кеҥеж, мылам эрдене 
Урем лышташ ден кутыра. 
Кунам шӱмбел шӱмет воктене— 
Чонет поэмышке пура.

Кундем чаткан пеледме годым 
Шӱм-чон у ситышке вонча, 
Уржа-сорла тӱҥалме водын 
Ял калык ончыко онча.



Эрта кеҥеж, толеш у шыже...
Да кылмыкта мемнам поран: 
Тыгай вет илыш—тидым шижын, 
Моткоч пеледын илыман.

Поранлан чикте шокшо пижым, 
А лум озалан—ош ужгам.., 
Йӧратымашын патыр вийжым 
Пораныштат эре шижман.

ПӦЛЕКЕМ
Урок пытымеке,
Чиям кидыш нальым: 
Мотор кӱдыроҥгыр. 
Шочеш ончылнем. 
Мый тиде пайремым 
Вучен куаналын, 
Мотор пӧлекем 
Авамлан ончыктем.
А тудо тунам,

Мыйым шокшын ӧндалын, 
Сӱретым шыман 
Ныжыл кидыш налеш.
Вара,
Кӱдыроҥгыр аршашым

ончалын,
Шкежат
Кӱдыроҥгыр гаяк

пеледеш.

Аркадий Букетов

Муремже л тылат

ЧОН ШӰШПЫК

Лышташ нерла печкалте 
Тылат верч шӱм-кылем.
Чон шӱшпыкем, шӱшкалте, 
Пу йӱкым мыланем.

Лач тый кӱлат, тый веле! 
Тыгай йӧратымаш.
Шӱмлан пычкемыш, неле, 
Ок лий гын сай йолташ.

Ом ончо мый игечым, 
Шӱмлан—ужар урем,

ШУМ

Шӱм теҥызем лият гын, 
Серет лиям, таҥем. 
Лышташ тӱрвет ӱмалын, 
Тылат почам шӱмем.

Монден ом керт йӱкетым, 
Ший гайым, эн шымам. 
Лудам гын шоныметым, 
Нелеш ит нал мылам.

Палем, огеш керт кечым 
Шем пылже петырен.

Лач кечын уке ӱмыл, 
Тыгаяк тый улат.
Тый веле мыйын шумлык, 
Муремже лач тылат.

Лышташ нерла печкалте 
Тылат верч шӱм-кылем. 
Чон шӱшпыкем, шӱшкалте, 
Пу йӱкым мыланем.

ТЕҤЫЗ

Ит ончо мыйым ӧрын— 
Лӱшка шӱм-чон поран. 
Чыла кая вет шорын,
Эртет гын, шып кораҥ.

Тый колто шыргыжалын, 
Шыжа тек шӱм сескем.
Пу ӱмырлык пиалым, 
Мылам тый пу, суксем!



Палыме лийза: У ЛУМ

Татьяна Пчёлкина Марий 
АССР, Морко районысо Кабак
сола ялеш 1970 ийыште шочын. 
Себеусад кандашияш школ деч 
вара Йошкар-Оласе медицинский 
училищым тунем лектын. Вара 
Советский районысо Кундыштӱр 
больницыште ыштен.. Кызыт 
Йошкар-Олаште ила.

Печатлалташ школышто ту
неммыж годым тӱҥалын. «Сыл
нымут шыже» литсеминарын 
участницыже.

Татьяна Пчёлкина 

Шочмо мланде—чон мурем 
ЙӦРАТЫМЕ ПАГЫТ

Йӧратыме пагыт: сото, поро кумыл,
Кайык йӱк ден темше йоҥгыдо куэр.
Сылне илыш пале, угыч ужмо шумо,
Ныжыл мут ден велше мыйын шошо эр.
Ош куэр тора гыч шаралта парчажым,
Пуйто уна-влакым угыч вашлиеш.
Тиде сылне верыш, писын ошкыл-куржын,
Такыртен йолгорным, рвезылык толеш.
Мыйымат ончале йӧраталме пагыт,
Юарлен, вашйӱкла ӱжын, савырнен.
Кумылемым налын, пыртак вожылалын,
«Вученат мо?»— манын, йодо ӱшанен...
Тыште—мыйын муро, кудыр йолгорнем.
Шарныктат мо нуно мыйын кумылем?
Пиалемже тыште—ӱмырлык сескем.
Тыште веле мые чон йӱкем умылем.

ТУРНЯ ЕШЫМ УЖАТЕМ
Шыже толмым ончем шӧртньӧ-той чодыраште.
Пызле тулын чеверже ырыкта кумылем.
Сай унала вучен, мый лектам корнӱмбаке,
Кайык-шамыч йӱк дене тудын толмым пален.
А кунам пасу велыш мый лектам эр эрден,
Турня ешым торашке кид рӱзен ужатем:
— Лийже поро корнетше, шулдыран йолташем,— 
Шочмо-кушмо ялем деч тиде мутым ойлем —
Нал пелен муро семым, шочмо верын асум.
Шыже йӱкым, куп серым, ужар озым пасум.
Да ончал шочмо верым, могай сылне,^ӧрал!
Пиалан ты кундемым шулдырет ден ӧндал. 55



«Мо гын сылне ты тӱняште?»— 
Йодышт мый дечем. Манам: 
«Шочмо-кушмо вер-шӧрлаште 
Эн сӧралжым лыҥ муам». 
«Йолташетше кӧ, каласе?»—
Угыч йодыт гын, тунам 
Мый манам: «Чыла элласе 
Поро калык—сай унам».

*

Мый ончем Морко велын
сӧралжым—

Велше шӱдыр ден темше ерлам, 
Кава ӱдыр гай тылзын

алгажым,—
Кузерак сылнешта ты верлам. 
Муралтем Морко вел муро семым, 
Пӧлеклем тиде мурым йӱдлан.
Да йомакысе илыш гай тӱсым 
Мый ужам, волышемла вӱдлан:

*

Мылам пеш йӧсӧ лийме годым, 
Поран, молан тыге лӱшкет?
Ала тый, шӱмын йӱкшым колын, 
Шке семынет мылам полшет?
Ала, пеш неле лиймым шижын, 
Тый тиде мурым тарватет 
Мылам крра?

Но чоныш пижын 
Огеш керт шыде кумылет.

Эше шуын огыл 
Пасушто уржа, 
Шопкер шуктен огыл 
Чевержым чӱктен.
А мый, эр кынелын, 
Умбаке куржам. 
Шаршудыш лупс ден 
Йолемым нӧртен.

Йодыда гын шокшын-порын 
«Кушто илышын урем?» 
Вашештем, ом шого ӧрын: 
«Шочмо мланде—чон мурем». 
Вер-шӧрем нерген гын кечын 
Мый кертам шыман мурен. 
Шӱм-чонемым тудо почын,
Илыш кумылым пуртен.

* *

Кажне кечын лыжга куэ укшыш 
Пуйто мӱндыр тул кайык

шинчеш.
Муралта гын, я эр,

я кас лупсыш
Ший вӱд огыл, а семже велеш. 
Пеледалтын кая кумда олык, 
Шӱм-кылем у йолгорныш вӱда, 
Тудын волгыдо солык гай кумыл 
Памаш деке эн порын шӱда.

* *

Палет мо тый айдеме шӱмым?! 
Ала эре тыгай осал 
Коштат, шӱм-чоныш 
Корным ӱштын,
Ала-кӧн ойгыжым кычал?!
Капка воктеч ӱштат йолгорным, 
Окнашке йӱштын ончалат.
А мый, ӱшаныше, шкет кодшо, 
Молан тылат вел йот улам?..

* *

Куржам пасу тӱрыш, 
Шопкерыш пурем,
Тамлем памаш вӱдым,
Да модым погем.
Тек нӧртыжӧ йӱржр,—
Мурем пӧлеклем:
Мурат чонем кӱдынь 
Куан ден ойгем.



КПСС-ын X X V II I  
съездше вашеш

А. А. Смирнов,
КПСС Медведево райкомын 
кокымшо секретарьже

САВЫ РТЫ Ш Ы М  Ы Ш ТЫ М Е Ж АП

Партийын черетан форумжылан ямдылалтме пагытыште мыланна 
чумыр партийно-политический пашалан акым пуаш, тачысе жапын йод
мо кӱкшыт гыч тудын кузерак уэммыже, вашталтмыж нерген шоналташ 
кӱлеш. Вет, мом шылташ, але марте властьым кидыште кучаш нимо 
йӧсыжат лийын огыл. А кызыт, чумыр массын политика корныш шогал
мыже, общественный илыш демократий йӧн дене вияҥме жапыште, ку
зе лийман? Еҥ-влак чыла нергенат пален шогынешт да кажне йодыш
лан раш вашмутым налнешт.

Икманаш, ласкан илыме жап эртен. Тидыже шуко партийный па
шаеҥын илыш ойыртемышкыже йӧндымылыкым пурта. Тидланже те
ве эше мо полша: экономикыште кугу нелылык уло, торгайыше, обслу
живаний сфера предприятий-влакын пашаштлан вуйшиймаш шуко, пра
вонарушений ешаралтеш. Нине да икмыняр моло нелылыклан кӧра 
мемнан районыштат общественно-политический илыш окшакла.

Социально-экономический сферыште вашлиялташ тӱҥалше южо яв
ленийлан негызым закон ден нормативный акт-влакын шкеныштынак 
тачысе жаплан келшыдымышт пуэн. Вет тушто, нине документлаште, 
«переходный» манме жапым шотыш налме огыл улмаш. У озанлык ме
ханизмыште пашаче коллектив-влак продукцийым утларак да сай ка
честваным гына луктышт манын экономический негызшак уке. Тидын 
нерген СССР калык депутат-влакын съездыштышт да Верховный Сове
тын икымше сесспйыштыжат йоҥгалте.

Партийный, политический пашам кабинетыште огыл, а еҥ коклаш
те эртараш кӱлмӧ нерген шуко ойлена. Чынакыс, еҥ коклашке лӱдде 
лекташ, нунылан политикынам умылтараш, ончылнына шогышо кугу 
задачылам шукташ тулан мут дене моштен кумылаҥдаш кӱлеш. Чыла 
тидыже кажне партийный организацийын пашаштыже тӱҥ ойыртем 
лийшаш.

Туге гынат тошто дечын эрныме жап таче моткоч нелын эрта. Мо
лан тыге? Мыйын шонымаште, у общественно-политический условий
ыште пашам ыштыме опытна уке. Ме шуко ий ончычсо семынак ди
рективым пуымо дене серлагена. А кӱлеш ыле еҥ-влакым у условий
ыште пашам у семын ышташ туныкташ. Тидат веле огыл, демократий 
условийыште шканна тунемман. Вет ме кызыт еҥ-влак дене мутланыме 
годым партийын линийже могай улмым рашын да ӱшандарышын умыл
тарен огына мошто. А политический йӧн дене вуйлатымашын ойыртем
же лач тыгай лийшаш ыле.

Партийный пашан негызше—лукмо пунчалым шуктен толмым тер
гымаш. Мыйын шонымаште, пунчал шукталтме верч мутым кучышо еҥ
жымак ончыктыман да результат кумдан увертарыме лийшаш.

Политический, организаторский да идеологический пашаштат у се
мын ыштыме корным кычалаш кӱлеш. Перестройка жапыште ме могай



политический опытым погенна да тудым умбакыже келгемдыме шотыш
то могай вара йӧнна уло? Кеч-мо гынат, уэммашым партийный органи
заций-влак вӱден каят, манаш негыз уло. Кадрын политический куль
турыжо кушкеш, у мышлений пеҥгыдемеш, партийный пашан стильыш
кыже, йӧнышкыжӧ сай вашталтышым пурташ тӱҥалме шижалтеш. Йо
дын кертыт: кушто вара тыгай вашталтышыжым ужыда? Вашештем: 
тушто, кушто партийный организаций-влак лийын шогышо процессым 
келгын шымлат, тӱшка шонымашым тарватат да моштен кучылтыт, 
ончылно шогышо задачым шуктымашке еҥ-влакын кумылыштым мош
тен виктарат.

Пример шотеш «Марийский» сурт кайык фабрикысе парторганиза
цийын сай пашажым ончыктем. Тыште партийный органын рольжо, 
лӱмнерже кушкеш, внутрипартийный илышышке демократий шӱлыш 
койын шыҥа. Партийный творчество, кажне деч йолташла йодмо негы
зеш партийный организацийыште да чумыр пашаче коллективыште сай 
морально-психологический шӱлыш, шке вийлан ӱшан ешаралтеш.

Ленин лӱмеш колхозысо партийный комитет политический йӧн де
не вуйлатымаште тӱҥалтыш ошкылым ышта. Партком шке паша стиль
ышкыже келге анализым шыҥдарыме дене ойыртемалтеш. Тыште йо
дышым тӱшкан решатлат, но тидын годым паша результатлан ответст
венный еҥ деч пеҥгыдын йодыт. Сай вашталтыш тыгак «Азановский», 
«Шойбулакский», «Пригородный» совхозласе партком (секретарьышт 
В. И. Васильев, И. С. Карпов, В. И. Тихомиров), райбольницысе (С. Р. 
Трохимец), Медведево чодыра комбинатысе (В. В. Зайчиков) партбюро- 
влакын, ДСПМК-се (А. П. Саматов) парторганизацийын пашаштышт 
шижалтеш. Тыште уым кычалме корнышто улыт, чолга илыш позиций 
шижалтеш, паша верым тӱрыснек пашаче коллективыш кусареныт.

Икманаш, перестройка организационно-политический пашан чыла 
могыржымат авалтен. Районысо партийный организацийлаште комму
нист-влак коклаште анкетым шарымын итогшо тидын нерген раш ойла. 
Тушто тыгай йодыш ыле: «Тендан первичный парторганизацийыште сай 
вашталтыш коеш мо?» Йодмо 500 коммунист гыч пелыже вашталтышым 
палемден, 20 процентше веле «укем» ончыктен.

Туге гынат мом ыштыме дене лыпланаш амал уке. Вет шуко проб
лема посна партийный организацийыште, пашаче коллективыште веле 
огыл, район мучкат эркын решатлалтеш. Южо парторганизацийын ав
торитетше волымо тургыжландара. «Акашевский» сурт кайык фабрикы
се, «Агрохимий» районный производственный объединенийысе, связь 
узелысе, янлык озанлыкысе парторганизаций-влакын пашаштышт ситы
дымашым ятыр вашлийына. Нине парторганнзацийлаште кугу ваштал
тыш лийын шогымым огыт шиж, пашаштышт наступательность, чулым
лык ок сите.

Районысо партийный организаций кызыт 2166 коммунистым да 
партий членыш кандидатым ушен шога. Тиде—пеш кугу политический 
вий. Партийно-политический пашам вияҥдымаште партиец-влакын ра- 
дамыштым чак чумырыш атын, коммунист-влакын авторитетыштым нӧл
тым аитын кӱлешыже кугу. Тидын нергенак палемдыме ыле КПСС ЦК-н 
1989 ий апрельысе Пленумыштыжо. Политический вийын кажне звено
жо, кажне отрядше чулымын, цельыш шуаш тыршен, ӱшанлын ыштат, 
кажне коммунист партийын политикыжым шуктышаш верч кугу ответ
ственностьым шижын шога гын веле, районысо партийный организа
цийым боевой манаш лиеш. Чыла тышкыже шуаш партий радамым ка
чественно уэмдымаш гына полша. Но тидыжым южо вере шотыш ынешт 
нал. «Семеновский» госплемзаводышто, Медведево чодыра комбинатыш
те, -«Южинский»' совхозышто, 5-ше ПМК-ште, МПРЭО-што, РТП-ште 
партий радамым кушташ огыт тырше. Поснак пашазе кокла гыч КПСС 
членыш огыт пурто. Тидыжым партийный вожак-влак формализм, заор- 
гавизованность ваштареш кучедалаш тыршымышт дене умылтарат. Арам



огыл вольык ончышо, тракторист, строитель-влак коклаште партиец ра
дам пытартыш жапыште йӧршын ок ешаралт.

Ме, шинчаваш ончен, чыным каласышаш улына: пашазе-влак кок
лаште партийный влияний лушкымыла]! кӧра тышке шуынна. Вет але 
мартеат южо организацийыште КПСС членыш кандидатым, пашаче кол
лективыште ончылгоч каҥашыде, закрытый партийный погынымаште 
пуртат. «Акашевский» сурт кайык фабрикысе цеховый парторганиза
цийыште комсомол организаций секретарь Петровым партий членыш 
кандидатлан лач тыге пуртеныт. Молодёжьын вожакше деч самырык- 
влак коклаште могай паша ышталтме нерген, очыни, кажне пален нал
неже улмаш. Но погынымаште чоным почын, улшо ситыдымаш нерген 
чыным шылтыде мутланымаш лийын огыл.

Тидын годым В. И. Ленинын ой-каҥашыже ушыш толын пура. Эше 
Совет властьын ӱжараже чӱкталтме жапыштак тудо, тургыжланен, «мем
нан партийна утыждене кушкын» манын палемден. Сандене мыланнат 
кызыт радамым куштымо нерген огыл, а тудым пеҥгыдемдыме нерген 
ойлыман, очыни. Партбилет нигӧланат куштылго илышлан корным поч
шаш огыл.

КПСС-ып Центральный Комитетше социализмым чоҥымо пашаш
тына улшо ситыдымаш, деформаций нерген шылтыде луктын каласен.
Тиде шонымашым ме партий ЦК-н Генеральный секретарьже М. С. 
Горбачёвын «Социалистический идей да революционный перестройка» 
статьяштыже раш ужына. Тудо теве кузе воза: «Тӱҥалтыш жапыште ме 
тыге шоненна, пуйто общественный организмысе южо деформаций™ тӧр
латыме нерген, тылеч ончычсо икмыняр лу ий годым ышталтше, чумыр 
налмаште пеҥгыдем шушо системым саемдыме нерген гына мут лектеш.
А ынде мемнан пӱтынь общественный изданнйнам—экономический не
гыз гыч тӱҥалын, надстройка марте—тӱҥ гычак уэмден ышташ кӱлмӧ 
нерген ойлена. Да ойлена веле огыл, собственность отношенийым, озан
лык механизмым, политический системым реформироватлыме. Общест- 

' выште духовный да нравственный климатым вашталтыме шотышто прак
тический ошкылым ыштен шогена». Моткоч чын, шымлен каласыме. Чы
накыс, тӱҥалтыште кажне пашаеҥ деч пеҥгыдын йодмо. Вара семын са
мокритика лушкаш тӱҥале. Тыге кӧлан перестройкын идейже логар 
аҥеш шинчын улмаш гын, вуйыштым нуно нӧлтальыч. Обществылан 
неле жапыште партийым, тудын органже-влакым, коммунист-влакым 
вурсышо, игылтше вий-влак лектыч. Нелылыклан кӧра спекуляций кум
дан шарлыш.

Тыгай годым кузе лийман? Эн ончычак, шкенан ситыдымашнам, 
шкеак тӱжвак луктын, калыклан луктын каласышаш да тудым кораҥ
дышаш верч тӱшкан кучедалмашке ушнышаш улына. Тӱҥ корнылам 
сайын шымлен лектын, чын иктешлымашым ышташ кӱлеш. Илыме ве
рым чоҥымо, кочкыш продуктым ситарыме, социальный тӧрлык прин
ципым шуктымо йодыш-влак ончыл верыште лийшаш улыт. Партийный 
организаций-влаклан, нунын комитетыштлаи ӱшаным пеҥгыдемдаш 
куштылго огыл.

Айста таче тӱшкан шоналтена: партийын лӱмнержым нӧлталаш мо 
ок сите? Экономика лушкыдо? Чын, пуста кевыт ончыко кайымаште мы
ланна таҥ огыл. Районысо калыклан эреак кӱлешан сатум ситарымаште 
кугу кӱрылтыш лиеда. Калык кучылтмо сатун, кочкыш продуктын, илы
ме верын ситыдымыштым, шуко еҥын материально начарын илымыжым 
шотыш налде ок лий. Но айдемын кумылжым тида веле огыл волта.
Южо еҥ шонымашем дене ок келше гынат, каласем: мыланна свежа 
идей, у ой-каҥаш, у семын шонымаш огыт сите. Чыла ниныже лийыт 
гын, у, еҥ-влаклан келшыше политический концепцийыш савырнат, об
ществын чыла ужашыжым йырышт чумырат да практический пашаш 
шыҥдаралтыт ыле.

Илышым тӱҥ гычак саемдаш, вашталташ кӱлмӧ нерген чылан па
лат. А кузе? Эсогыл СССР калык депутат-влакын съездышт, Верховный 59



Советын сессийже рашлык дене ышт ойыртемалт. Чылан ситыдымаш 
нерген ойлат, лӱдыктылыт. А раш идейжым парня дене шотлен ситараш 
лиеш. Экономикым саемдыме шотыштат раш ой уке. Тыгай пагытыш
те партийлан яндар политикыште да воспитанийыште экономический 
проблемым решатлаш тыршыман огыл манын ойлыштшо-влакат улыт. 
Но экономикым шотыш налде, политический корным палемдаш лиеш 
мо? Сандене тыге лектеш: экономический проблемыла деч кораҥаш тыр
шымаш кредалмашын ончыл Линийже гыч шылын куржмо дене иктак.

Кок ӧрыктарыше тӱргоч шонымаш уло. Мутлан, партийым ала-мо
гай онарлылан, кугулан шотлымаш еҥ-влакын шӱм-чонышкышт шыҥен. 
Южыжо лач тидын дене пайдалана да чыла ситыдымашлан партийым 
титакла. Партийный билетан южо отщепенецын койышыжым ончен, 
партийлан акым пуаш тыршымашат лӱдыкшӧ. Тыштыже массовый ин
формаций средство-влакынат титакышт изи огыл. Кугу чинан еҥын шке 
кӱкшытшым «мондаш» тӱҥалмыжым пӱсӧ перошт дене туге почкат, чы
те веле. Тидын годымак честный, пашалан шкем чаманыдыме еҥым 
огыт уж.

Очыни, партийын авторитетше нерген ойлымо годым примерлан 
посна коммунистым, партийный организацийым налман. Тиде але вес 
организацийын шке тӱсышт уло мо? Тыгеже коммунистынат шке тӱс
шӧ лийшаш. Йодышым тыгерак шындаш да вашешташ гын, чылажат ра
шемеш.

Чынак, илышыштына ӧрыктарьппыже шукак погынен. Теве икты
же: изи ма, кугу ма вуйлатыме должностьышто молан лач партий член 
лийшаш? Тиде практика деч кораҥаш кӱлеш. Но, мутат уке, партий 
член КПСС-ын Программыштыже да Уставыштыже палемдыме цель ден 
задачылам кузе шуктен толмылан мутым кучышаш. Тыге партийыште 
организационно шогымо гына огыл, идейно ик шонымашан лиймын ак
ше кугу.

Партийный организаций-влак кызыт неле условийыште пашам ыш
тат. Нуно шуко ий дене вожым колтышо стереотип, командно-админист
ративный йӧн почеш вуйлатымаш деч кораҥыт. Тыгай корно дене де
мократий ден гласность умбакыже вияҥыт, экономический реформа 
илышыш пурталтеш, калыклан кочкыш продукт, сату, илыме вер си
тара лтыт. Перестройкылан кӧра еҥ-влак чулымештыныт. Тыгай годым 
коммунист ӧрдыжтӧ шоген кертеш мо? Тудо эн ончычак шкеж деч пеҥ
гыдын йодшаш, чыла событийын ончыл радамыштыже лийшаш. Пере
стройкын ончыкылык пӱрымашыжлан коммунистын ответственностьшо 
кузе кушмым лач тыгай требований кӱкшыт гыч аклыман. Тудо тӱшка 
пашалан вийым пуэн шогышаш. Ынде кажне коммунист ончылан йоды
шым тыге шындаш жап шуын: партий радамыште шогыметым тӱшка па
шаште уло вийын тыршымет дене але членский взносым тӱлымет да 
погынымашке коштмет дене пеҥгыдемдет? Тыгай йодышлан вашештыме 
шот дене ончалаш гын, ремонтно-технический предприятийысе, райпосо, 
райбытуправленийысе парторганизацийлаште коммунист-влакын чолга
лыкыштым да ответственностьыштым нӧлталаш, партийный дисципли
ным пеҥгыдемдаш да партий кӧргыштӧ демократийым келгемдаш маныл, 
чылажак ок ышталт.

Районысо партийный организацийым коммунист-влакын дисциплн- 
нышт могай улмо тургыжландара. Кодшо ийын 16 еҥым партий гыч 
да кок еҥым КПСС членыш кандидат гыч лукмо. Шке вуя партийный 
билет дене чеверласаш кумылан-влакын радамышт кушкеш. Тыге пы
тартыш ийлаште индеш коммунист партийный билетшым сдатлен. Ти
дым тӱрлӧ еҥ тӱрлӧ семын умылтара. Тидын годым СССР калык депу
тат-влакын икымше съездыштышт писатель Валентин Распутипын ой
лымыжо шарналтеш. Тудо палемден ыле: «...партийыште шогаш пайда
ле ыле. Садланак тудо шке авторитетшым йомдарыш. Ынде партийыш- 
те шогаш пайдале огыл, тиде веле мо, лӱдыкшӧ лийын. Тыгай пагы- 

ЬУ тыште тудым кодаш лӱддымылык огыл, шонен моштыдымо еҥ-влаклан



лач тыге умылтараш тыршат, а лач саде шонымашак таратен, кудыжо 
ондак партийыш конден».

Пытартыш жапыште критикын шужым партий ваштареш огыл, а 
калык деч ойырлышо, лӱмнерым волтышо, тидын годымак политический 
сцена гыч каяш вашкыдыме партийный деятель-влак ваштареш викта
рыме. Таче тыгай-влак нергенат мондыман огыл, кудышт тачысе неле 
жапым шке кӱлешыштлан кучылташ тыршат. Нунылан тыгай нелы
лык моткоч пайдале. Нунын шонымышт почеш, тугай шагат толын шу
эш, кунам перестройка «кумыкталтме» нерген увертараш да «пеҥгыде 
порядкым» ышташ тӱҥалаш лиеш. Тидым ышташ пуыман огыл.

Партий кадр нерген эреак тургыжланен да кызытат тырша. Пар
тийный пашан тиде участкыштыже формально-номенклатурный принцип 
деч кораҥаш ме чылажымат ыштена да демократий ден гласностьлан 
утыр кумдарак корным почына. Тыгак партком, первичный парторгани
заций секретарь-влак дене пашам ыштыме у форма ден йӧнлам кучыл
тына, Ӱмаште, мутлан, кадр номенклатура дене пашам ыштымылан, 
резервым ямдылымылан кугу вниманийым ойыренна. Резервым ойырымым 
шукын палышт манын, чыла кандидатурым партийный организаций
лаште да пашаче коллективлаште каҥашыме, КПСС райком бюрон засе
данийыштыже, организационно-партийный да кадровый паша шотышто 
комиссийыште колыштмо. Кадрым ойырен, пашаш шогалтыме годым ик 
тӱҥ задачым шуктымым—тудын масса верч шоген, еҥ-влакым иктыш 
чумырен кертмыжым—шотыш налман. Шке семын, молын деч ойырте
малтшын, шонен моштышо, перестройкын ончыл радамыштыже тайыше 
еҥым мумаш мыланна шерге. Коммунист кокла гыч веле огыл, беспар- 
тийный-влак кокла гычат тыгай еҥым ойыраш лиеш.

Кадр нерген ойлымо годым эше мо нерген ойырен каласынем: мы
ланна вуйлатыше должностьыш кандидатурым кычалме годым эре ик 
фигура йыр пӧрдмым чарнаш шукертак жап. Тыгай пашаш самырык, 
чулым еҥ-влакым лӱдде шогалтыман. Полшыдежат ок лий. Тыгай вуй
латышым общественный организаций-влаклан эҥерташ, специалист- 
влакым ойырен, пашаш шогалташ, еҥ-влак дене пашам ышташ тунык
тыман. Мутат уке, мый тӱрлӧ кычкыркалыше да демагог-влак нерген 
огыл ойлем. Вет тыгай-влак ӱшанен пуымо пашалан мутым кучаш лӱ
дыт. Нуно критиковатлен, шылтален веле моштат. Мый гын йӧршын вес 
тӱрлӧ еҥ-влак нерген ойлем, кудышт шӱм-чонышт дене перестройка 
верч шогат, калыкын интересшым аралаш шонат. Тидын годымак вуй
латыше кадрым уэш туныктымо нергенат мондыман огыл. Тыштыже 
але мемнан раш системыла уке.

«Райком» мутым колмек, ме шукынжо тудын аппаратше нерген шо
налтена да сайлыме орган улмым мондена. Чынжым гын, аппарат он
чылно тыгай задача шога: партийный органын пунчалжым шукташ, 
ӱлыл партийный звено, первичный парторганизаций-влаклан практичес
кий полышым пуаш. А мо районный парторганизацийыште ышталтеш, 
чылажат партийный орган гоч ышталтшаш. Тидым кажне партийный 
пашаеҥ шке паша правилыжлан шотлышаш.

Партийный пашаеҥын долгшо—еҥ-влак коклаште политический па
шам шуктен толаш, чолга идейым шонен лукташ да тудым калыклан 
умылтараш, тӱрлӧ уда лийын кертмым ончылгоч кораҥдаш, ончыл йӧ
ным илышыш шыҥдараш, калыкын илышыж дене кылдалтше пробле
мылам решатлаш полшаш. Теве тыгайрак задачым шуктымаште шке на
дыржым ужшаш кажне партийный пашаеҥ. Тидыже КПСС Уставын 
тӱҥ требованийлан^ дене келшен толеш.

Партий ЦК-н 1989 ий сентябрьысе Пленумжын пунчалже гыч пале: 
XXVIII съездыште КПСС-ыы Уставшым кумдан каҥашат да у редак
ций дене луктыт. Сай шонымаш. Перестройка жапыште внутрипартий
ный илыш законышкат у шӱлыш шыҥен толеш. КПСС-ын у Програм
мыж ден у Уставшым ямдылаш жапыштыже келшыме. Кызыт партий
ный организацийлаште нуным кумдан каҥашат, коммунист-влак шке



шонымашыштым ойлат. Вет кажне коммунистын партий радамыште 
шогымыжо нине кок тӱҥ документ дене аклалтеш.

Мыят таче КПСС-ын Уставше нерген шке шонымашем дене лудшо- 
влакым палдарынем. Мутат уке, кызытсе Программа ден Уставах каж
не коммунистлан закон улыт. Но партийный, комсомол паша шытымым 
шерын лектам да южо ой-каҥашым луктын каласаш чонемак шупшеш. 
Вет мемнан шонымашнам съездыште ончаш луктыт. Тек йоҥылыш 
лиям. Тыште мо осалже?

Партийный пашан негызшылан идеологический паша шотлалтеш 
манын, ме шуко ойлена. Туге гынат тиде кӱлешан участок ала-молан 
ӧрдыжеш кодеш. Мутлан, ме, партийный пашаеҥ-влак, тӱрлӧ правона
рушенийын, йӱмашын мынярлан тунеммыштым але шагалеммыштым 
шотлена, спортивный, культурно-массовый мероприятий мыняр эрта
ралтме нерген ойлена, а посна еҥ дене пашам она ыште. Адакшым ни
не мероприятийыште шкеже участвоватлена мо? Эсогыл ончаш она мий. 
Южо еҥ каласен кертеш: партийный пашаеҥ тиде але вес мероприя
тийым организоватла, ответственный еҥым палемда гынат, сита. Тидлан 
кӧрак, очыни, спортивный мероприятийлаште эре ик еҥымак ужат, сце
ныште мурен-куштышыжат нунак улыт. Партийный пашаеҥ шке при
мерже дене коммунист-влакым, ола ден яллаште илыше калыкым тӱрлӧ 
мероприятийыш ок кумылаҥда гын, яра жапым пайдалын эртарыме нер
ген ойдыштманат огыл. Ме спортивный, культурно-массовый мероприя
тийлаште вийнам, мастарлыкем чыла дене тӧр тергышаш, политбой ден 
дискуссийлаште ӱчашышаш улына. Икманаш, чыла дене тӧр ошкылшо 
вуйлатыше гына шкенжым партийный пашаеҥ радамыш шогалтен кер
теш. Тунам ала перестройкынат, кеч изишлан да, писештеш ыле.

Мый тыге шонем: республиканский, краевой, областной, районный 
партийный организацийлаште идеологический пашалан нине комитетын 
первый секретарьышт мутым кучышаш улыт. Тидыже нуным озанлык, 
Совет-влакын пашашкышт шӱшкылтмаш деч изишак утара ыле. Тунам 
озанлык вуйлатыше, совет пашаеҥ-влакат ӱшаныме пашалан тӱрыснек 
мутым кучаш кӱлмым умылат. Южо еҥ мый денем, очыни, ок келше, 
первый секретарьын пашаже тыгакшат шуко манын кертеш. Мый гын 
воспитательный пашам садак ончыл планыш шындаш темлем.

КПСС Устав нерген ойлымо годым тудын тӱҥалтыш уж ашы ж мм а к 
тачысе жапын йодмыж дене келыштараш кӱлешлан шотлем. Кокымшо 
иараграфыште, партийын членже мом ыштышаш, палемдалтын. Но туш
то муторгаж озаланымыла чучеш. Мутлан, «...элын политический илы
шыштыже, государственный ден общественный пашам виктарымаште 
активнын участвоватлышаш.., ...шемер масса коклаште пролетарский, 
социалистический интернационализмын да совет патриотизмын идейыш
тым чарныде шарышаш..., ...СССР-ын оборонный куатшым пеҥгыдемдалт 
чыла семынат полшышаш... , ...кадрым тудын политический, деловой да 
моральный качествыж почеш ойырен налме шотышто партийын линий
жым илышыш пеҥгыдын пуртен толшаш» гай ой-влаклан у Уставыш
те вер лийшаш огыл. КПСС членын мом ыштышашыж нерген рашын, 
проста мут дене каласыман. Тек латик пункт ок лий, но тек тудо каж
не коммунистлан КПСС радамыште шогымыжым ушештара. Нимом 
шылташ, партий членын обязанностьшым кызыт чыла коммунистшак ок 
шукто.

Уставын нылымше параграфшым мый тыге возаш темлем: «Партий 
членыш пашазе, кресаньык да интеллигенций кокла гыч эн сайын ям
дылалт шушо да коллективын интересшым арален кертше сознатель
ный, активный да совет обществын пашажлан ӱшанле улшо граждан- 
влак пурталтыт».

Уставын кумшо разделыштыже партийын организационно ышталт
мыже да внутрипартийный демократий нерген ойлалтеш. Тыге латин
дешымше параграфысе «партийын вуйлатен шогышо чыла органже 
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ный кандидат» манын ешарен возыман. Чумыр обществым демократий 
корно дене вияҥме жапыште партийный активист-влакымат икмыняр 
кандидатура гыч сайлымашым кӱлешанлан шотлем. Кызытеш партий
ный бюро, комитет секретарь-влакым, южо райкомын первый секре
тарьжым шуко кандидат гыч ойырен огыт сайле. Альтернативный сай
лымаш йӧным партийыште шыҥдарена гын, вара семын моло общест
венный организацийын пашаштыжат кумдан кучылташ лиеш. Таче жап
шак вуйлатыме пашаште икымше верыште улшо еҥлан компетентный* 
шуко палыше, цельыш шуаш тыршен пашам ыштыше, моло деч ойыр
темалтшын шонен моштышо, еҥ-влакым шке почеш вӱден каен кертше 
лияш кӱшта. Тыгай еҥжым муаш альтернативный негызеш сайлымаш 
гына полша.

Тиде параграфыштак улшо «кӱшнӧ шогышо орган-влакын пунча
лыштым ӱлнӧ шогышо орган-влак тӱрыснек шуктат» манме шонымашым 
йӧршын лукташ темлем. Шонымашемым теве могай пример дене пеҥ- 
гыдемдынем. Чылан шарнат, очыни, партий ден правительствын арака 
йӱмӧ да алкоголизм ваштареш кучедалмашке виктаралтше пунчалыш
тым. Чылан тиде чер ваштареш кучедалмашке ушнышна, арака ужа
лыме кевытлам петырен, винограднпклам руэн пытарышна. Тачысе ке
чылан кушко толын шумынам, очыни, умылтарымат ок кӱл. Мучашы
же гына раш: ынде тиде пунчалым йоҥылыш лукмо улмаш манын ой
лат. Тыгай пример шагал огыл. Мыйын шонымаште, кӱшнӧ шогышо ор
ган-влак пунчалым кӧ да могай срокышто шуктышашым раш палемден 
лукшаш улыт. Тунам шуко пунчалым поче-поче ямдылымаш ок лий, 
Пунчал проектын мучаш вариантшым пеҥгыдемдыме деч ончыч чыла
жымат вискален налман: тудым шукташ окса, ресурс ала огытат сите, 
Уке гын, 2000 ийыште чыла совет еш посна пачерыште але пӧртыштӧ 
илаш тӱҥалеш манын сӧрымӧ семын лектеш. Кызытеш шотан шуко 
специалист тиде программын шукташ лийдымыжым негызлен умылта
ра. Мутат уке, тиде программа илышыш пурташ лийше улмаш дыр. Но 
кызыт Арменийыште, Грузийыште да икмыняр моло кундемыште лий
ше зиян поро шонымашлан чаракым ыштеныт манын умылтарена. Ту
геже программым пужен ончымо нерген ешартышым пуртыман пунча
лым лукташ да тудым калыклан кумдан умылтараш кӱлеш ыле. Тиды
жым теве молан ойлем: тыге шоналтыде ыштылмыла!! кӧра партий ӱм
бак критика шукем толеш.

Уставын 40-ше параграфыштыже «партийын съездше-влак кокласе 
жапыште партийын политикыж шотышто илышын шындыме йодышым 
каҥашышашлан КПСС Центральный Комитет кӱлеш лийме годым Все
союзный партийный конференцийым поген кертеш» манын возымашке 
тыгай ешартышым темлыме шуэш: тек Всесоюзный партконференций 
КПСС ЦК Политбюрон пашаж нерген отчетым колыштеш. Вет тачысе 
кечылан Политбюро шке пашаж нерген нимогай орган ончылнат мутым 
ок кучо. Да КПСС-ын историйыштыжат тыгайже ок шарналт. Очыни, 
тыштат рашлык кӱлеш.

Мутат уке, КПСС-ын XXVII съездше деч вара эртыше жапыште 
партийын да пӱтынь обществын илышыштышт кугу вашталтыш лийын. 
Мемнан районный партийный организацийынат пашаштыже лийше ваш
талтыш-влакым палемдаш тыршышым. Демократий писын вияҥмым, 
гласность кумдаҥмым, политический ден экономический реформа шук
талт толмым, озанлык пашан у формыж ден йӧнжӧ-влак практикыш 
шыҥдара лтмым кажне еҥ шке шинчаж денак ужеш. Но ыштышаш але 
шуко. Партийын XXVIII съездшым лишемдымаш партийым шкенжым 
уэмдаш кӱлмӧ гыч, социализмым чоҥымо кызытсе этапыште обществын 
политический авангардше семын партийын рольжым нӧлталаш кӱлмӧ гыч 
лектын шога. Мемнан районысо ‘кажне партийный организаций, кажне 
коммунист кызыт тыгай тойымаш дене пашам ышта.



Николай Алексеев

Унчо кундемыште
Очерк

ТАЧЕ — ЯЛЫШТЕ

I. ЭХ, КО РНЫ Ж АТ...

«Корнын кужытшым палем гын, вер гычем омат тарване ыле»,— 
маныт калыкыште. А мыланем шӱм-чонемлан Унчо кундем моткочак 
лишылат, корнын кужытшым ончыде, йӧнан жапым мумо семын, 
эреак ты вер-шӧрыш миен савырнаш тыршем. Шерге лийын пашам 
моткочак йӧратен, чонымак пуэн ыштыше тысе поро кумылан калык, 
йымыжа порсын шудо дене куалтше Шора эҥер сер, йытыран, пеҥ
гыде оза семын ончен куштымо шурно пасу, олыкышко, рашта рӱм
балге волымеке, тушто ласкан канен коштшо имне кӱтӱ да, ял вокте
нысе мланде оҥым шергалын, шер гай шолын лекше памаш...

Тыгай сӱрет кеҥеж еда шинчамым семала.
Шыже эр. Кавам вулно гай неле пыл шоҥалын. Тунаре неле, эсогыл 

шала ӱпшӧ мландыш шумеш велалтын. Тыгыде йӱр шыжа. Кече 
мучкылан шке шӱлык семжым оҥарен, витне, нигушто, ни Шора эҥер 
воктенысе олык лапыште, ни теве Татар республика могырышкыла шар
лен вочшо нур ӱмбалне сотемаш огешат шоно. Эр гынат, кас гай веле 
чучеш. Мемнан автомашинына, Шеҥше селам эртен, Гарь лӱман татар 
ял марте асфальтым шарыман корно дене пеш ласкан кудале, а ынде 
мӱгырен-сигырен, кокланже моткоч йӧсын кечкыжын, Унчо села могы
рыш метр почеш метрым шотла. А келгырак лакыш рошт тӧршталтен 
шогалмекше, шеҥгел да ончыл орваж дене лавырам нӧштылмыж го
дым, шыжым шӱшкылаш пыштыме сӧсна гаяк шучкын сигыра. Тыгай, 
годымжо машинамат, тудым вӱдышӧ шофёрымат ала-мыняр пачаш 
чаманен колтет. Руль ӱмбалне я ик могырыш, я вес велке ур гай пӧрд
шӧ кидым, тудын озажын саҥгашыже шырчаҥше пӱжвӱдым, сцепле- 
нийым да тормозым тошкен ярныше йолым ужат да, пушкыдо теҥ
гылыште яра шинчет гынат, шкендынат могырет вӱд кашка гай лиеш. 
Тиде ок сите, шофёрын вурседылме шомакшым колатат, кеч шыды
жым тыйын ӱмбалнет огеш туаре, кабиныш шпчметлан ӧкынет.

Мый ятыр гана эскеренам: кужу корныш коштын тунемдыме шо
фёр лавыра туткар гыч шагалже годым сеҥышыш лектеш. Тудо нер
выжым кучен ок мошто. Мыняре ажа, тунаре машинаже колыштдымо 
лиеш.

А мый денем пырля Морко районын эн мӱндыр озанлыкышкыже, 
«Передовик» колхозышко, да эше лазыра шыже кечын кудалаш кӧ
нышӧ шофер, коеш, тыгай азапыш ик гана веле огыл верештын. Ту
дын когаргымыла вашке пытыш. Двигательым йӧртыш, шкежат лып
ланыш. Пурла кидше дене вӱдыжгышӧ окнам ӱштылале, шола кидше 
тунамак саҥгасе пӱжвӱдым коштыш. Вара теркупшыжым пулвуйыш
кыжо налын пыштыш. А вуй пуйто олтымо коҥган тӱньыкшӧ.

— Уф, пуйто кок воз пум пӱчкым. Лучо саде сомылым ышташ, 
мо гынат, тынаре от нойо. А тыгай корныжо вет пел нерветымак коч
кеш.

— Сайынак пижна ала-мо?
— Конешне, нерым луктат, поч пижеш, почым луктат, нер пи

жеш...
Коктынат воштыл колтышна.

64 — Ну, милой, — шофер уэш тулым пуышо сравочшым пӱтырале,



газым темдале, — але марте пасу покшелан ик ганат чуҥгыла гай 
шынден коден отыл ыле, кызытат...

Сцеиденийым шыман колтен, машинажым шеҥгекыла чактара, ва
ра трукышто, рошт тӧршталтен, ончыко лупшалеш. Тыге ала-мыняр 
гана мӧҥгеш-оньыш коштын, содыки, саде лаке гычет утлыш вет. 
Мыйынат чонем, вӱд гыч серыш лектын, шулдыржым кок -могырыш 
шаралтен шогалше комбо гай, куанен колтыш.

Манмыла, ик лавыран лакылан тынар азап да тушечын утлымы
лан — куан. А эше Унчо марте иктан? вич меҥге чоло лиеш. Тынар 
кужытышто тореш-кутынь курал пытарыме келге катышат, вишкыде 
лапаш дене темын шичше вынемжат, о, мыняре погына! А кӧн тыгай 
корнышто маитлалтмыже шуэш. Вашкыше еҥ эре сайракым кычалеш. 
Санденак ӱдымӧ пасу, олыкла гоч могай гына корно ок шуйналт воч. 
Тидлан верчын сайын шытен лекше кокияш озым мыняр кумдыкыш
то, шурнылык вийжым налын шуктыде, локтылалт возеш, вес шыжым 
мыняре тонн пырче амбарышке ок воч, мыняре курго шылыш да шӧ
рыш савырнен огеш шу.

Озанлыкым вуйлатыше Н. Д. Петров колхозын рӱдӧ илемышкыже 
миен шумекына манеш:

— Ӱдымӧ пасум, олыкым нӧштыл пытарымым ужат, да мӱгырен 
шортмет шуэш. Южгунамже, язык гынат, корным уэш почшо шофёр- 
влакым могай гына шомак дене шудал от пытаре. Лыпланет да шке 
семыкет адак шоналтет: нуно титакан улыт мо? Колхоз гыч Шеҥше 
села марте асфальт шуйналтеш гын, иктат ӧрдыжкӧ лӱмынак келын 
огеш пуро ыле. Киндым пагалыдыме еҥ гына тыге ыштен сеҥа.

Тидыжат тыге. А южгунамже шала койышна дене сайжымат унчы
ли вуя савырал шындена. Теве Морко ДРСУ вуйлатыше-влак, нигӧ дене 
каҥашыде, 1989 ий март тылзыштак шке пашазышт лан ончычсо Гарь ял 
тураште кӱварым пужаш кӱштеныт. Адакат ойгыжо «Передовик» кол
хозын шофёржо, механизаторжо-влак ӱмбаке возын. Нуно шошо гоч 
кӱвар вуйыш пыштыме ик труба гоч коштын орланышт. А кугу при
цепан машина-шамычлап куш пураш? Нуно адакат, ӧрдыжкӧ кора
ҥын, колхозыным веле огыл, пошкудо-влакын пасуштыжат икмыняр 
кумдыкышто йӧрдымыш савырышт.

Тудо ийын июль тылзыште саде трубап кӱварет мыйымат вучен 
шуктыш. Тугак шол, рончен кудалташыже пеш мастар улына, чоҥен 
шындашыже гына тептерна уке.

Шурно пасум тошкымо икте. Элнан поянлыкшым шала кышкаш 
сайынак тунем шуынна. Но вет Унчо ялсовет мучко кок тӱжем наре 
еҥ ила. Тынаре коклаште' черланен колтышат лиеш, ӱдырамашын мӱш
кырыштыжӧ ош тӱням ужаш тарваныше изи падырашат чумалтен 
колта. Тунамже кузе лияш? Йӧра теве пытартыш ийлаште озанлык 
вуйлатыше-влак шке ялешак эмлыме верым почаш чыла оборудова
нийым кычал ямдыленыт. Но тудым тачат пашаш колтен огыт керт. 
Специалист уке. А азап, тӱрлӧ туткар специалистым кычал мумым 
огеш вучо. Таче уке, эрла йол йымакет миен тӱкна.

Чаным от кыре гын, ойго гыч утараш иктат куржын ок мий, ма
ныт. Колхоз председатель Н. Д. Петровын чон шортын ойлымыжым 
Морко райсоветын сессийыштыжат, КПСС Марий обкомын пленумлаш- 
тыжат ик гана веле огыл колыштыныт. Республикысе кӱшыл органын 
депутатше, доярка Р. С. Иванован латикымше созыв Марий АССР 
Верховный Советын латкокымшо сессийыштыже моткоч тургыжланен 
кутырымыжым мыят чон корштен колыштын шинчышым. Тудын ой
лымыж годым республикысе вуйлатыше, залыште шинчыше-влак, пуй
то «тыге-тыге» манше гай вуйыштым рӱзышын койыч. Но мыланем 
ала-молан нуно соҥгыра гай чучыч. Вет, кынел шогалын, йодышлан 
иктат раш вашмутым ыш пу. Корным чоҥен шуктат гын, кунам? А 
уке гын, молан? Ятыр ий жап калыкым ӱшандарыме дене йӱкшенна, 
тачат тиде койышна деч утлаш огына вашке. 85

5  Ончыко



2. Ч Ы Н  ОЗА ДА Ш А Л А  КО Й Ы Ш

Тыге манына да шке ялна йыр ончалына. Йырвел — тиде айдемын 
пашам ыштыме верже. Теве шудым солат, культураҥдыме олыкыш вӱ
дым шават, такыр пасум пушкыдемдат, телылан пум ямдылат, элек
тровоштырым шупшыт, сурт-печым нӧлтат, корным шарат... Йырвел — 
айдемын илыме верже: вӱд, юж, чодыра, йымыжа шудо... А илышаш
лан пашам ыштыман да йырвел пӱртӱснам аралыман. Теве кок тыглай 
йыжыҥ. Иктыже весыж дене ваш пуналтын, иктыже весыж деч посна 
лийын ок керт. Меже веле шукыж годым тидым шотышко огына нал. 
Чотрак пашам ыштен, кугурак вий-куатым пыштен (кажныже шке ве
рыштына, манмыла, отрасльыштына) шукырак налаш тыршена, а пӧр
тылтымӧ нергенже мондена. Теве ончыза ынде. Корным чоҥышо-влак 
куатле бульдозер дене корным нӧлтат. Кок могыр гычат иктаж коло- 
кумло метр кужыт гыч шудывож дене сайын пушкыдемдалтше да шем 
рок дене пойдаралтше сӧремым дамбыш кӱзыктен кудалтат, мӧҥгеш- 
оньыш коштын, сайынак тудым, шаргӱ да асфальт вочмо деч ончыч, 
шун йӧре урен лаптыртен шындат. Тыге киндым шочыктышо кумда 
лопкыт шинча ончылнынак пыта, йомеш, кола. Але теве ошмам кӱн
чен лукмо верыш ончалза. Пушенте-влак вожым шогалтен возыныт, 
йырвелым локтыл пытарыме, памашшинчам пуйто онарын кемже дене 
тошкалын лаптыртен кодымо. Ошмам налын ситарыме, тетла чыла. 
Тетла нимо огеш кӱл, тыгак шуэн кодаш лиеш. Мыйынат огыл, тыйы
нат огыл, ала-кӧн дыр, кумшын?

Ялыштат илена, пашам ыштена. Тӱрлӧ тор да шӱкшакше погы
ненак мия: Адакат кушко чыкет? Чумырет да, трактор прицепыш кыш
кен, ял шеҥгеке, кушко шуын, тушко намиен кудалтет шол. Сурт-пе
чына коклаште шинчаш ынже перне, лектын-коштмо корныштына ару 
лийже, молыжо керек. Тыгай годым мемнан кумылнам мо вуйлата? 
Вашкерак шке сомылым шукташ, варажым кеч шудыжат ынже куш, 
туге вет? А шонымашке тыманмеш шуаш эре кӱчыкрак корным кыча
лына шол. Тидыжат латдымылык, шотдымылык декак мемнам намиен 
луктеш. Садланак вет мланде пашанам, илыш-куннам эшеат шотыш 
конден огына керт. Изиште сеҥышыш лектына, кугушто модын колтена.

Шала койышым сорлыклаш шукертак жап толын, капка гыч тош
калше еҥын первый ошкылжак чын озан лийшаш. Изи озан огыл. Кугу 
озан. Мутлан, айста корным чоҥышыжак, але газ пучым шупшшым на
лына. Тасма гай шуйналт вочшо корно але газ пуч — тиде нунын, сад
лан оза койышым ончыктат. Но молан нуно, мутлан, агроном деч огыт 
йод, а лиеш ты пасу гоч келын лекташыже? Але корно ӱмбалне куш
кын шогалше отым, ужар чашкерым, лесник деч йодде, бульдозерын 
пӱсӧ пӱйжӧ дене пурын опташ да иктаж лукыш шӱкен шындаш на- 
мыснаже кушеч лектеш? Але вара чынакак огына умыло, мом ыштена, 
могай сулыкыш пурена. Але вара Кугу оза огынал? Уке, витне. Изи 
оза улына, налше, а пӧртылтышӧ огыл. Оза налме деч посна кӱсын- 
жымат пӧртылта, оза рат дене, шот дене ышта, пӱртӱс дене ик ойым 
муын мошта. Мом пӱртӱс да айдемын кидше пуэныт гын, нуным оза 
чылажымат келыштарен кучылтеш, тачысе кечын поянлыкыш уша, 
эше мландын эрласе вийже нергенат келгын шоналта. А такшым вет 
чылан тидын нергенже палена, ышташыже гына огына ыште. Мо ча
ракла гын? Кумда умылымашан культурына укелык, очыни. Культура 
тиде муро, книга, сцена, театр гына огыл, вет пашанат, экологийынат 
шке культурыжо уло.

Теве мелиоратор-влакымак налына. Кушто гына нуно пашам огыт 
шукто. Мутлан, кожлан верыште улмышт годым молан лӱкӧ верым 
коштымо дене пырля, чодырам ямдылаш да тушеч тӱрлӧ арверым амал
калаш посна заданийым пуаш огыл, але ты сомылым планышкак во
зен шындаш. Планысе ты ешартыш цифр колоннын начальникшым 
чодырам йӱлаташ огыл, а утларак арален кодаш да пашаш кычкаш



тарата ыле. Тидым шке ышта ма, але вес еҥым тарла, тидыже тӱҥ 
огыл. Вес шотшо пайдалырак: тудо калыкын поянлыкше верч шонаш 
да вашмутым кучаш тӱҥалеш ыле. А кызыт...

Теве тыгай шонымаш вуйиӧрдемем лугыш ындыньым кодшо ийын 
толь тылзыште «Передовик» колхозыш кудалме корнышто.

Кеҥежым чылажат шинчалан раш перна, маныт. Теве корно вок
тенак, ош шовырым шоҥалын, мотор куэ-влак рат дене шогалын ло
ҥыт. Йымаланышт пуйто ужар постом шарыме. Изиш кудалат, посто 
кушкедалтеш, шошым йончышо вӱд тудым пӱчкын да изирак коремым 
ыштен шынден. А теве корно могырышкыла тайналтше пасу гыч йош
кын кузе мушкылт шинчын. Тиде пасум гын нимогай пушеҥге-влакат 
огыт авыре. Сандене тупшо шелышталт пытен.

Тыште веле мо тыгай сӱрет? Республикысе кажне районыштат каж
не ийын ӱдымӧ пасулаште да шудылык верлаште вӱд мушмо корем-влак 
ешаралтыт, кажне ийын лу гектар дене курал-ӱдымӧ чапле мланде обо
рот гыч лектеш. 1988 ийысе ревизий почеш гына вич-куд ий жапыште 
Морко район мучко тӱжем гектар наре культураҥдыме мланде йомын. 
Тидат мемнан шала койышна нерген ойла. Мландым вӱд мушмо да 
мардеж коштен шалатыме ваштареш але кӱлынак кучедалаш тунем 
шуын огынал. \

— Чынжым гын, ӧрканена, — оза да шала койыш нерген мутым 
тарватымеке, мане колхоз председатель Николай Дмитриевич. — Адак
шым ямдыжымат кӱлдымашке савыраш волям пуэна. Айда теве мый 
тыйым озадымылыкнам пеш раш почын ончыктышо «музейыш» на
миен коштыктем.

Корнына вӱдыжтарыме олык могырыш шуйналте. Ошкылшыла, шыл
талыме мут республикысе агрокомбннат, «Волговятгипрозем» инсти
тутын Марий отделенийжын специалистше-влак велкат лупшалте. Ну
нын деч мландым шымлаш кӱлмӧ нерген ала-мыняр пачаш йодмо гы
нат, подряд лимит да окса уке манын, тиде пеш кӱлешан паша деч 
тӱрлӧ семын кораҥаш тыршат.

Озадымылык койышак сар деч варасе 50-ше ийлаште Шора эҥе
рыште куд вӱд вакшым, кум гидростанцийым петырымашке конден. 
Тунам вӱдшор темын шинчен. Олык мучко моткоч кугу лектышан 
шудым погеныт. Тывелысе кундем кол, кайыквусо, янлыклан путырак 
поян лийын. Кызыт теве Шора вӱд гоч, манмыла, чыват лӱдде вончен 
куржеш. Олыклаште чока шудат огеш куандаре.

— Теве ынде саде «музей» манмет. Вет эше 1987 ийыштак мелио
ратор-влак 140 гектар кумдыкышто вӱдыжтарыме мландым пужен ыш
таш тӱҥалыныт. Олыкым нуно теле гоч пургедыч. Кодшо ийыште, лачак 
пеш кӱлешан жапыште. Звенигово районыш лектын кайышт. Кодшо ке
ҥеж гоч тиде объектыште нимогай паша ыш ышталт,—председательын 
каласкалымыжым колыштам да кресаньыкын чонжо шортмым шижам.— 
Телым адакат тиде объектыш пӧртыльыч. Теле гоч пургедыч, пурге
дыч, нимогай шотым ышт му, коеш. Тений (1989 ийыште — акт.) мем
нан ӱжмына почеш мелиораций объединений, проектный институт, 
ПМК гыч толын коштыч. Молан йӧрыш? Ончыкылан адакат, ынде кум
шо ий, тынар кумдык гыч нимогай кормам налын огына керт.

— А нунылан вет мучаш результатет пеш кӱлеш, оксам солалтат, 
йӧра.

— Тидыжак мемнам йорлештара. Чылажымат шотыш кондымо 
нерген кушто гына огына ойло, мутнаже веле южешак шулен йомеш.

Умбакыже ошкылына. Тыштыже, очыни, плотина лийшаш. А тушто 
иктат эше парнямат пыштен ончен огыл.

— Пышташыже пыштеныт, — мутшым шуя председатель. — Ужат, 
канавым кӱнченыт. Адакат чыла унчыли вуя лектын. Ошман верыш
те оггарен шынденыт. Шошо вӱдыштӧ тудо чытен сеҥа мо? Коремлан 
вияҥашыже гына йӧрен. Тыге теве ала-мыняр лу гектар сай мландым 
ӱдымӧ оборот гыч лукмо. Шукыж годым тыгай шонымаш лектеш, мо-
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жыч, язык лиеш гынат, мелиоратор-шамыч осал пырыс гай улыт,, ӱм
балым кочкаш йӧратат, вишкыде тӧржым йӱмышт огеш шу. Нуным 
чын корныш шогалтыме шотышто объединенийым вуйлатыше Гарнов- 
ский йолташлан пеш кугу пашам ыштыман. Вет пашам ыштыме гын, 
тудо мемнам куандарышаш, а шортарышаш огыл.

Тугак шол, мландыш оксам пыштыме гын, тудо поян шурно дене 
тӱлышаш, а чоным вӱрж дене шӱтымӧ гай корштарышан! огыл. Икма
наш, пашам ужын гына огыл, шижынат моштыман.

3. КРЕСАНЬЫК ЧОНАН ЕШ

«Передовик» колхоз чылаже шым ялым уша. 560 еш шке оралты
жым куча. 1044 колхозник гыч 720 еҥже пашам ыштен кертшылан 
шотлалтеш. Тиде — озанлыкын ик эн тӱҥ поянлыкше, 4 тӱжем наре
гектар ял озанлык мланде гыч'3277 гектарже курал-ӱдаш келыштарал
тын.

Озанлык изи огыл, пашаче вият лыҥак. Чыла тидыжым моштен 
да пайдалын кучылтын гына, сай саскам Балаш лиеш. Тыште тыгак ыш
тат. Колхоз шагал огыл пырчым, пареҥгым эллан ужала, шыл ден шӧр 
шотыштат планым ий еда темен толеш. Паша лектышым эреак кугем- 
дышыла, кресаньыкын ожно годсек вияҥ/ толшо илыш кунжым арален 
кодымо шотыштат шагал огыл ыштат.

Ик ончалмаште, илыш йӧным саемдыме паша моло озанлыкысе 
гаяк воранен толеш. Тыште Помар але Вечын поселкыласе гае типо
вой пачер-влакат, кугу, волгыдо культура пӧртат уке. А самырык ту
кым садак шуко. Нуно ялеш кумылын кодыт. Ончалза тово уржа-сор
ла пагытыште пасушко! Мыняре еш агрегатым ужыда! Тиде кунде
мыште ача-ава-влак шке суртым, ял пашам йӧраташ шке икшывыш
тым кумылаҥден моштат. Тӱшка озанлыкыште еш дене ыштат, санде
нак вет лектышыжат тӱвыргӧ саскан.,

Теве пашан ветеранже, кумло ий утла комбайныште тыршыше 
мланде пашаеҥ Л. Л. Лукьяновымак налаш. Мый тудым 1982 ий гыч 
веле палем. Тылеч вара кажне гана вашлийын мутланыме годым он
чылныжо мланде мартеак вуйым савыме шуэш. Тудо шочмо сурт гыч 
пасу марте шуйналт вочшо корным илыш кургылан ойырен налын. 
Первый ошкылым ыштымыж годымак раш лийын: пиал чинчын-чинчын 
волгалтше шӱдыран каваште огыл, а мланде ӱмбалне, калык пиал 
пашаште шочеш. Сар деч варасе неле ийлаште, ӱшкыжым кычкен, 
кок ий почела тырма почеш коштмыж годым ачаж деч колын: «Кажне 
гапа, мландым чын оза семын тошкалмет еда, кӱшнӧ коракым ит шот
ло, йол йымакет ончал — кинде деке лишкырак».

Ачажын поро сугыньжым шарнен, Лукьян Лукьянович, ынде кум
ло ий утла лиеш, эре киндым поген налмаште тыршен. Тынар ий жа
пыште шуко ужалтын.

Сар деч варасе неле пагыт. Шукышт, школым тунем пытарен, але 
пытарен шуктыде, олашке, Моркышко пашам кычалын каеныт. А тудо 
ялешак кодын. Мландым куралын, киндым куштен...

Вара корпо торашке шуйналтын. Западный Украиныште, Герма
нийыште служитлен. Армий деч вара тудын таҥаш-влак шукышт шоч
мо кундемыш пӧртылын огытыл. А Лукьян пӧртылын да ача-кочан 
мландыжым уэш куралаш пижын.

— Николай Осипович Осиповлан кызытат тауштен илем, — первый 
гапа вашлийын мутланыме годым мане механизатор. — Вет тудо мыйым 
тракторист радамыш темлен. Шарнем, толын лектым Совет Армий ра
дам гыч. Шкемым нигуш чыкаш ӧрынам. А тракторный бригадын бри
гадирже мемнан суртыш толын лекте да мане: «Мый теве справкым 
конденам. Конешне, виеш тушкаш ом тӱҥал. Тунемаш кайынет гын, 
пожалуйста. Механизаций училищыш темлена. Ик ий гыч тракторист 

68 лият, пырля шурным кушташ тӱҥалына. А кинде кызыт ой кузе кӱ-



лош». Мый, шуко шоныде, корныш котомкам погыстарышым. Почешем 
Веткин Миклай тарваныш. Тудо пагытыште чыла техника МТС пелен 
ыле. Ик ий ДТ-54 маркан трактор дене ыштышым. Варажым, реоргани
заций лиймеке, колхоз гыч Шелшышке колтышт. Шкенан озанлык
лан тунам Евсей Тарасов дене комбайным кондышна. И тулеч вара 
мыйын пашам комбайн дене, ӱмырешлан манме гай, кылдалте.

Шарналтеш 1975 ий. Волгыдо электротул дене волгалтше колхо
зын клубышкыжо мланде пашаеҥ-влак погыненыт. Йошкар тисте де
не леведме кумда президиум ӱстелтӧрыштӧ Лукьян Лукьянович шин
ча. Чурийже аптыраныше (тынар калык ончылно, чылалан коймо ве
рыште, нигунам шинчен огыл), шкеже пашаш коштыргышо кидшым 
нигуш чыкаш ӧрын.

Тудын нерген поро мутым колхоз вуйлатыше, йолташыже-влак 
ойлышт. Районын чемпионжо тунам 637 тонн пырчым шийын.

Вара СССР Верховный Совет Президиумын Указшым лудыч. Туш
то «Передовик» колхозын комбайнерже Л. Л. Лукьяновым «Знак По
чета» орден дене наградитлыме нерген ойлалтын. Диплом дене пырля 
механизатор тунам нимо деч шерге пӧлекым, шке шочмо пасу гыч нал
ме да изи, йытыра сондыкеш пыштен пуымо мландым, кидышкыже нале.

Тиде шергакан шкатулкыш оҥ пеленже ӧндал кучен да моткоч 
тургыжланыше йӱк дене Лукьян манын:

— Сайын курал-ӱдаш да чапле шурным поген налаш — тиде эше 
чыла огыл. Эн ончычак мланде деч кугу лияш ок кӱл, тудым шӱм-чон 
шокшо дене ырыктыман. Вет ме шкенан мланде ӱмбалне ӧрдыж еҥ 
огынал!

Механизаторын тыйар ий ончыч лийше шарнымашыжым колышт 
шинчышым, да ушыштем ик уржа-сорла пагыт сӱретлалте.

Чынжым манаш гын, лачак тунам мый колхозын мланде патырже 
дене первый гана вашлийын кутыренам,

Мийыме кечын комбайнер-влак Ямбатыр ден Унчо ялла кондас 
участкыште солен оптымо пытартыш каштам шийын пытарышт да 
изиш каналташ пырля погынышт.

— Ну, Лукьян, саламлем тыйым, — ваче гычше пералтен колтыш 
звеньевой Леонид Бушков. — Кукшо игечылан кӧра лектыш изи гынат, 
таче 13 тонным буйкорет гыч ястарышыч, манме гыч шоктыш.

— 13 тонн да эше 400 килограмм, — вашештыш Лукьян Лукьяно
вич,— Ынде иктаж 200 тон шушкыжо погыныш докан?— шкеже кугун 
шӱлалтыш, вара вуйжым каваш виктарыш, изиш шонкален шогылтмек 
ешарыш. — Содыки, киндын лектышыже каваштат, мландыштат.

Мутланен шогылтмо лугыч шижынат ышна шукто, сур пуракым 
нӧлтен, газик толын шогале. Тушеч колхозын председательже, партор
ганизаций секретарь да ял озанлык пашаеҥ-влак профсоюз райкомын 
председательже лектыч. Сеҥышыш; лекше комбайнерым саламлышт, 
шыдаҥ парча гыч ыштыме аршашым чиктышт. Лукьян изиш ӧрмал
гыш, кумылжат лывыжгыш. Штурвал воктене шинчыме годым вес па
ша, шкендым ӱшанлын кучет. Вет тунам ни шинчалан пӱжвӱд йогы
мым от шиж, кечыште 16—18 шагат дене ыштыме годым вулно гай не
лемше кидат, йолат нойымым ок шиж. Лач паша, паша, паша гына...

Изиш лыпланымекше, ме Лукьян Лукьянович дене мутланаш тӱ
ҥална веле, тудо кумылдымын мане:

— Тений вет моктанашыжат нимом. Шыжым механизатор-влак 
кокияшым чыла ыресла ӱден коденыт ыле. Чапле шурным вучышна — 
и на теве. Кукшо игече чылажымат керте, — шкеже адакат кава пун
дашке ончале, пуйто пӱртӱсын полдалге койышыжлан карум пуаш йӧ
ным кычале.— Ох, вет ончалат тыгай годым пасушко, да чонланат 
каньысырын чучеш. Олымжат уке, шурнат шагал. Теве кызыт чы
лажымат переген погаш тӧчена. Вот мо, те лучо вес ийын толза, ала 
шурно лектышна тунам чаплырак лиеш. Игечылашкат мыняре ӱскырт
ланаш йӧра?! Мый теве эрдене, пашаш толшемла, пасу тӱр дене ко-
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ли рожым тогдайышым. Пурышаш рожшо кечывалвел могырышкыла. 
Тугеже телат йӱштӧ лиеш, маныт, — воштылале комбайнер да шинчы
ме верже гыч кынел шогале.— Теле йӱштӧ гын, можыч, шошыжо вӱ
дыжгылан поян лиеш. — Олым пырчым умшаш пурлын, тудо ком
байнже могырыш ошкылым.

Первый гана вашлиймаш сӱретым шарналтен, «Передовик» колхо
зыш 1986 ийыште адак миен лектым. Уржа-сорла лачак тӱҥалын гы
на ыле. Пасу тӱрыштӧ Н. П. Никодимовым вашлийым. Тудо — кокым
шо бригадын бригадирже.

— Вот тений пашам ыштымет гына шуэш. Олымжо могай чока, 
парчажат тӱвыргӧ. Теве валокым солен оптенна, моткоч кӱжгӧ лийын, 
овартен пыштыме тӧшак гай. Ик семын куандара, вес семын тургыж- 
ландагза. Рок пелен пызныше пырчывундыжо гына кушкын ынже кай 
ыле.

— Лукьян Лукьяновичат комбайнжым нурыш луктын чай?
— Вот тудын звеножымак вучена. Теве эргыже ваштареш пасуш

то вес кечылан адак тӱредеш.
Мый изи куэр вес могырыш лектым. А тушто ныл комбайн, йыгы

ре шогалын, шурным сола. Агрегат-влак эркын-эркын ийыт. Тугеже 
тудо пасуштат чока шурно шочын. А теве корно дене мемнан могы
рыш вес комбайн тӱшка лишемеш. Тӱред оптымо кокияш уржам ши
яш вашкат. Чынак, кунам шыже еда шурно пасушко толын лектат да 
бункерыш шыве-шыве йогышо пырчын йӱкшым колат, чоным ала-могай 
умылтараш лийдыме шокшо толкын авалта.

Толын шушо комбайн-влак пасу тӱреш чарнен шогальыч. Теве 
мыйын могыр гыч'эн тӱрыштӧ шогышо агрегатше—Л. Л. Лукьяновын. 
Кабина омсам почын, мостикыш лектын шогалше айдемым мый вигак 
палышым. Лишеммеке саламлалтна.

— Содыки, корныда уэш мемнан кундемыш савырныш.
— Кузе кутырен келшышна...
—- Туге-е, — ыштале илалше комбайнер. — Мемнан агрегатнам 

чӱчкыдын пасу корабль дене таҥастарат, а профессийнам романтичный 
маныт. Пасун асулыкым! Кӱшыч ончышо кечын йолваштыже модшо 
шӧртньӧ пырчывундо... Чыла тиде чын. Но чыланже огыт пале: ногай 
чытыш кӱлеш 18 шагат дене штурвал воктене шинчаш, южгунамже 
шогашат перна. Але, йогышо пӱжвӱдым ӱштылаш ярсыде, арва пура
кым шӱлаш да эше тӱрлӧ чеп-влакын сигырыме йӱкыштым, шестерня, 
шкив-влакын кечкыжмыштым колыштын... Уке, тунам саде шӧртньын- 
тойын волгалтше сӱретет шинчаланат огеш перне, а романтик кумыл 
шотыштыжо ойлыманат огыл.

Арамлан огыл маныт: киндым ончен куштышо мастарын пашажым 
пален налаш, тудын дене пырля пасушто лийын ончыман, эрдене эр, 
ӧрканыде кынелын, тудын дене пырля эр ӱжарам вашлийман. Киндын 
нелытшым палынет гын, пурак да пӱжвӱд дене варналт пытыше ком
байнерын тувыржым чиен ончыман.

Неле паша. Но мланде помыштак кушшо айдеме тиде сомыл деч 
посна илен кертеш мо? Уке. Мӧҥгешла, южгунамже ава але пелаш 
торешланаш тӧчат гынат, нуно шке икшывыштымат мланде пашала
нак туныктат.

— Кочам, ачам тиде мландым куралын, — тыматле йӱк дене калас
кала Лукьян Лукьянович, — шкеже кумло ий утла ынде шурным по
гем. Мый дечем вара киндым куштышо тукым пытышаш мо? Шонал
тем, да чоныштемат йокрокын веле чучеш. Кум эргым уло: Володя, 
Родион, Анатолий. Кажныштым изишт годымак штурвал воктене тунык
тенам. Эркын, вашкыде, чоныштышт техника деке йӧратымаш тулым 
ылыжтенак,.. А кунам тудын деке ойыраш лийдымын шӱмаҥыт, ада
кат азапланет: уло чонжым техникылан пуымо дене уржа парча, пасу
со пеледыш деке йӱштӧ чонан ынже лий, Вет тунам кинде куштышо — 
кинде куштышо огыл.



«Передовик» колхозын ургымо цехыштыже.

Теве ик ий ты кундемысе калыклан моткоч неле ыле. Шошым 
кужу жап кукшо игече шогыш. А варажым, трукышто, тугай тале йӱр 
рӱжген кайыш, пареҥге пасум туге кырен шындыш, пуйто тушан ни
момат шындыме лийын огыл. Пареҥге шудын рӱдыжӧ гына шоген кодын. 
Тыгай сӱретым ужар чодырам пожар нулен кайыме деч вара веле ужаш 
лиеш. Поснак А. К. Бобровын пасужлан чот логалын. Шонет, тетла шур
нылан нимогай ӱшанат уке. А Аркадий Клементьевич, содыки, шке па
шаче ешыж дене тиде нурым аза гаяк ончен лукто. Еҥ-влак шке куа
тыштым, моштымыштым, шӱм шокшыштым чаманыде мландылан пу
ышт. А вожсаскам поген налаш жап толын шумеке, ик еҥ кодде, ту
дым нур ӱмбач поген нальыч. Ты могырышто, пареҥге лукмо годым, 
еш подрядым раш ужаш лиеш. Кажне суртын шке йыраҥже уло. Еш
ге, изижге-кугужге тунам калык нурышто рӱжга. Мыняр шукырак по
гат, тунарак оксам да процентым ыштен налыт. Сандене вет пасушто 
пареҥгым кышкылт модшым але «йоҥылыш» рокеш тошкал кодышым 
тыште от уж.

— Ожно годсек тыге лийын, кызытат тиде йӱлам пеҥгыдын куче
на* — манеш председатель Николай Дмитриевич. — Калык тидлан туне
мын, нигӧм сӧрвален коштмо ок кӱл, чылан шотым палат. Ты пагы
тыште кажне еҥын кресаньык чурийже пеш раш почылтеш. Могай ту
до айдеме—чын оза ма, але тӱшка сомыллан йӱштӧ чонан айдеме. Па
реҥге лукмаште веле огыл, моло пашаштат мемнан калык тыгак тырша.
Эн пеле татыште колхозыштат вӱмам тарватена. Шудо годым, уржа- 
сорлаште, ушмен пасушто — чыла вере. Мый эре правлений член-влак
лан тыгак манам, — умбакыже каласкала Николай Дмитриевич. — Сай 
койышым, тӱшка паша верч вуйын шогымо койышым, кресаньык чон 
гыч йӱкшыктараш амалым ида пу. Садланак ты сомылышто материаль
но кумылаҥдыме йодышым шинча ончылнак кучена. Кеч-мом манза, 
поро мут тудо поро мут дене, а кресаньык психологий тугай: шке ыштен 
налмыжым кидышкыже кучен ончышаш, шинчаж дене ужшаш. Санде
нак ме чыла тӱрлӧ шурно гычат посна процентшым ыштен налше еҥ
лан пуэна. А умбакыже мом шона, тудым винта. Шкаланже налеш, 
колхозлан ужала, пазарыш наҥгая — тудын праваже. Санденак колхо- -71



зышто кеч-могай пашалан пижме деч ончыч калык дене каҥашен налы
на. Тыгай чон почын кутырымашыже кажне бригадыштат эртаралтеш.

Колхоз еш ончыл йӧн-влак дечат почеш ок код. Кызыт пашашке 
интенсивный технологий йӧным шыҥдарат, кресаньыкын шӧртньыжӧ — 
органический ӱяҥдыш дене — пашам кыртмен ыштат. Кажне колхоз
никын чын оза койышыжым эшеат шуараш, пеҥгыдемдаш манын, 
озанлык хзасчет, чек дене тӱлымӧ системым кумдан кучылтыт.

Аныклен моштымо шотышто... Тыштыже колхозлан имне вият 
кугун полша.

Конешне, илышыште кызыт пеш кугу вашталтыш лийын. Айдемын 
туп-вачыж гыч нелытым техника шке ӱмбакыже налын. Унчо кун
демыштат шӱдӧ дене тӱрлӧ машина йӱд-кече мӱгыра. Тышеч кажны
же ик имне вийым гына огыл алмаштен кертеш. Сандене тачысе ку
рымышто илыше еҥ тӱрлӧ техника деке утларак шӱман, илыше имньы
же омешыжат ок кончо.

Яллаште чӱчкыдын лийме еда ужат, кызыт кажне еҥат шке орал
те кӧргыштыжӧ чылажымат механизироватлаш тырша: пареҥгым «ми
ни» манме трактор дене шында, *вӱта гыч терысым лебедка дене шӱ
дырен луктеш, вӱдым таве гыч насос дене тула.

Санденак вет чодыра гыч печылан ломашым, ик-кок пырням шӱ
дырен толаш кугу «Кировец» денат, нимат уке, кудал колтат. А мо? 
Техника кид йымалне, лӱмын имньым нойын кычкен от шогылт вет. 
Тыгай койышыжо кушеч шытен? Вет ялысе механизатор-влак шукын
жо изишт годымат имньым кычкен коштмым огыт шарне. Мыйын кан
дашымше классыште тунеммем годымат совхозыштын ныл имне гы
на ыле. Кӧлан нуно витеныт? Сандене айдеме кеч-могай сомылыштат, 
изиштат-кугуштат, тракторлан ӱшанаш тунемын. Садланак ик изи 
воз шудылан кугу куатле трактор дене кудалышт толеш гынат, тыш
те тудо нимогай титакым ок шиж. Кызыт эсогыл тыглай пила дене 
пум йыген шогышымат от уж да... Чыла вере «Дружба» бензопила 
озалана. Электро але бензотоварже гына эше яллаште ок кой...

Туге шол, имне-влак ий гыч ийыш шагалем толыт. Имне ончымо 
паша посна отрасль семын шукертак нигуштат уке. Машиналвлак 
имньым ӧрдыжкӧ шӱкальыч, а озанлык вуйлатыше-влак тудым шыл 
комбинатыш ужаташ вашкышт. Можыч, вашке ме йомын толшо вольык 
семын, Йошкар книгаште гына тудын лӱмжым ужына. Мыскара? Му
тат уке, кочо мыскара.

А имньым йӱштӧ чон дене ончымын амалже кушто? Тидым пеш 
простан умылтараш лиеш. Мутлан, сӧснам, шорыкым, тӱкан шолдыра 
вольыкым кучаш кажне озанлыкыштат посна планым пеҥгыдемдыме. А 
планым, шкеат паледа, моткоч пеҥгыдын йодыт. Имньым кучаш тыйым 
иктат огеш виешле, шонет, кучо, уке гын, кидетым лупшал. Нигӧат 
тый дечет нимом огеш йод. Имне, манмыла, зачётыш огеш пуро гын, 
молан тудлан так арамак кормам локтылаш. Сандене, тиде шот гыч, 
кеч-могай озанлык вуйлатышымат умылаш лиеш. А «Передовик» кол
хозышто шке кумыл дене, содыки, имньым кучашак тыршат. Тидлан 
лӱмынак у вӱтамат нӧлтен шынденыт. Туштак тунам мый озанлыкын 
парторганизаций секретарьже Геннадий Савельевич Григорьев депо 
вашлийын мутланышым:

— Колхоз мучко 90 наре имньына уло, — мане тудо. — Нуно чы
лаже вич ялысе вӱталаште шогат. Имньым тӱрлӧ пашаште кучылтына. 
Пошкудо татар яллашке унала миен толашат кычкена, ӱдыр-каче му
жыраҥме годым тарантасшат сӧрастарена.

Конешне, южо еҥже кызыт вик йодын кертеш: «А молан имньыже 
кӱлеш?» Рентабельность шотышто мутым луктеш гын, имне огеш кӱл 
манмым ӱш андаренак пуа. Но вот кресаньык чопым, имне пелен шке
жат айдеме улметым шижмым лачак рентабельность дене гына висаш 
ок лий. Озанлык кӧргыштӧ ты паша вийым моштен да шот депо ку
чылтат гын, тудат пайда деч молыжым ок кондо.



— Колхозышто чыла вере пеҥгыде учетым ыштыме, имньыла
нат тариф почешак калык оксам тӱла, — мутшым умбакыже шуя Ген
надий Савельевич. —- Тиде икте. Но вес могырым, Унчо кундемысе 
школышто вич шӱдӧ наре йоча кушкеш. Нуным кресаньыкым ышты
нет гын, имне деке шӱматгдыде ок лий. Техника техника дене, а имньы
же вет илыше чонан, айдеме кумылым умылен мошта. Адакшым, 
ялыштына имне спортым вияҥден колтенна. Сабантуй пайрем годым 
Татар АССР-ысе Кинер ялыште эртаралтше таҥасымаште мемнан ӱдыр- 
рвезе-влак вуйым нигӧлан огыт пу.

Имне спорт —- лачак яллан келшыше спорт. Унчо кундемыште ти
дым шукертак умыленыт. Тӱҥалме паша пел корнеш окшаклен ок шо
гал гын, калыкым эстетически да нравственно шуарымаште моткоч 
сай тӱҥалтыш келге вожым колта. А ты кундемыште тале имнешке- 
влак шукын улыт. Арамлан огыл тунам Йошкар-Оласе таҥасымаште 
нимогай ӧртньӧр деч поснак эн чулым улмыштым ончыктеныт да тусо 
калыкым шке писылыкышт, лӱддымылыкышт дене ӧрыктарен коденыт.

Айдемын кӧргӧ чонжым пойдарымаште, тудын кресаньык психо
логийжым  вияҥдымаште имньым ик эн сай э тыртышлан шотлат. Ик
манаш, кап-кылыште ырыше кресаньык вӱршерым ик татланат тыш
те йӱкшыктараш огыт пу. Садланак ял ила, садланак кажне суртынат 
вожшо пеҥгыде. Вож ила, пушеҥгыжат одарлана, шке укшлажым лӧ
зан шара. Кызыт ынде ала-кунам ожнырак ялым кудалтен кайышы
жат мӧҥгеш корным такырта.

Мый кызыт кандашлуымшо ийым шарналтышым. Тунам ты озан
лыкыш телым первый гана миенам ыле. Рвезе калык дене мутланы
шыла, эре иктымак колынам: шерге Унчо велем шӱмем пелен, но па
ша деч посна ик кечым шинчен тӱсет гын тӱсет, а вара, йокрокланен, 
йӧршеш йотештат. Тунам, чынак, ялым коден, шукынжо ӧрдыжкыла 
тарванаш тӱҥальыч. Мӱкш иге пӱтырналтын тарвана гын, вес вере 
омартам муэш, шочмо пыжашыже тулыкеш шинчен кодеш. Сандене 
вет шотан оза нуным оролымыж годым кӱртньым чаҥ семын эреак пе
ралтен колта. Меже веле илышыште азап савырна гынат, чаҥым кырен 
огына мошто. Пуйто нимом огына уж. А ты озанлыкыште, манам вет, 
кресаньык тукым вож пеҥгыде. Сандене колхоз еш гычшат нигӧм ӧр
дыжкӧ колташ огыт тырше. Но мут дене серлаген, нимом от ыште, па
ша кӱлеш. Тыге Шӱргӧ ялыште подсобный цех шочын.

— Ӱдырна-влак тунам ласканак шӱлатен колтышт, — каласкала 
Екатерина Алексеевна Степанова.—т Кызыт кок смена дене иканаште 
50 еҥым авалтыме. Тӱрлӧ спецовкым ургена. Кӱлеш  материалым сита
ренак шогат. Цех вуйлатыш ыланна колхоз лӱмын машинам ойырен, 
куш  кӱлеш, тушко кудал колта. Пашадарлан вуйым шиймаш уке. 
Оксажымат кушко чыкыме нерген огына ойгыро — ялыштынак чапле 
кевыт уло. Вашке теве у клубат шке омсажым почеш.

Сурт-печыжат Шӱргӧ ялыште пуйто уэш рвезештын. Пӧрт-влак 
йоҥгыдо, волгыдо улыт. Окна серга, капка тӱрлӧ чия дене торашке 
йолгат, палисадник кӧргыштӧ чечен дечат чечен пеледыш шошо, ке
ҥеж еда чеверген шогалыт. Уремыште тӱрлӧ торым, шӱкшакым от уж. 
Ломберан, садеран яллан йымыжа шаршудо ямле тӱсым пурта.

— 1981 ийыште ты цехым огына поч гын, кушко илен шуына 
ыле, каласашат йӧсӧ, — манеш тудым вуйлатыше Геннадий Николае
вич Федоров. Тунам пленка дене пакетым ыштен толашышна, вара 
кок ургымо машинам налын кондышна. Ынде теве 22 машина мартеат 
шуктышна. Подсобный цехна эше кумдаҥеш. Теве ваштарешак кӱчык 
пальтом ургаш тӱҥалме. Озанлык расчетлаи кумдан эҥертен, оксам 
сайын шотлаш тунем шуына гын, колхозлан шагал огыл парышым 
пуаш тӱҥалына.

Тыге тӱҥалынна,—мутланымашке колхоз председатель ушна. — 
Тылеч посна Муканай ялыште кодшо ийын портышкем йӧрымӧ цехым 
почынна. Коллектив пеш кугужак огыл. Но ончыкылан тудым кумдаҥ- 73



дат  шонена, кумло наре еҥым ушен, продукций кугытым вич-куд 
пачаш нӧлтал колтынена.

Тыгак Шӱргӧ ялыште терым ыштыме цехым почна. Адакат калык
лан паша ешаралте. Ынде ме 200—250 еҥлан телымат пашам ситарен 
кертына.

Тугак шол, ыштыде нимо ок лий. Ыштен шындымыжак вет чоным
куандара. Ончыч кайыше калыкымат шочмо вер-шӧрыш уэш савыра,

— Южгунамже молан толыда манынат колтем, — ышталеш Нико
лай Дмитриевич. — Мыскара йӧре, конешне. А нунышт кӱсен гыч окса 
калтам луктыт да маныт: «Олаште теве тиде настам, луктеден-лукте
ден, нерат лият. Кажне почын колтымо еда тудыжо эре явыкемеш. А 
ялыште ик гана кӱсеныш пыштет да талуклан кум-ныл гана луктат— 
сита».

Конешне, ты мыскараште сайжат да кочыжат уло. Ялыштат, ола
се семынак, оксалан шелшым эреак муын шогыман да...

Уке шол. Ял калык ончылно парымна але ой-ой, мочоло!..

«Мемориал» ...

«ЙЫРГЕШКЕ ӰСТЕЛ»

30—40-ше ийласе да 50-ше ийла тӱҥалтыш жапысе репрессийын 
шучко кышаже але марте калык деч шем пӱрдыш дене петырыме 
лийын. Но кызыт, демократий да гласность саманыште, тиде пӱрдыш 
мемнан ончылно утыр шапалга, шулен йомеш. Нимогай титакдыме 
еҥ-влакын личность культ жапыште тюрьма ден лагерьыште чот ор
ланымышт нерген газет, журнал, телевидений, радио гоч, тыгак тиде 
тамыкым чытен лекше-влакын каласкалымышт гычат кажне кечын ут
ларак да утларак пален налына. Лӱен пуштмо-шамычын шӱгарыштым ра
шемдыме, тыгак нунын да сталинизмын кепшылышкыже логалше моло 
еҥ-влакын поро лӱмыштым пӧртылтымӧ шотышто марий кундемышты
нат икмыняр сомылым шуктымо. Тиде суапле пашам республикышты
на «Мемориал» всесоюзный обществын Марий отделенийже шке ӱм
бакыже налын. Таче ме «Йыргешке ӱстел» воктекына мутланаш от
делений правлений председательын заместительже Владимир Михай
лович Янтемирын, ВООПИК. (Историйын да культурын памятникыш
тым аралыме Всероссийский общество) Марий отделений президиум 
председательын заместительже Римма Григорьевна Катаевам, респуб
ликысе научно-краеведческий музей директорын заместительже Ма
рия Байрамовна Матуковам ӱжынна. Мутланыме ойым пидаш журна
лын пашаеҥже Валентин Осипов-Ярча полша.

Осипов-Ярча. Мемнан республикыште 
«Мемориал» обществын отделенийжылан 
негызым 1989 ий 2-шо мартыште пышты
ме. Ты кечын Йошкар-Олаште, Марий 
политехнический институтын актовый за
лыштыже, сталинизмын тул пӧрдемыш
кыже логалше-влакын ешышт, родо-тукы
мышт, тыгак оласе общественность уч
редительный конференцийым эртареныт. 
Владимир Михайлович, тушто могай йо
дыш-влакым ончымо?

Янтемир. Тиде погынымашке Шернур, 
Куженер, Морко районла, тыгак рӱдӧ 
олана гыч пеш шуко еҥ толын ыле. Ме
роприятийым Марий политехнический 
институтысо партийный организацийын 
секретарьже Е. М. Романов почо, тудак 
мучаш марте вӱдыш. Республикыште 

74 лийше репрессий нерген докладым ты

ннститутынак КПСС историй кафедры
жым вуйлатыше, исторический наука 
доктор К. Н. Сануков ыштыш. Вара «Ме
мориалыш) уставшым каҥашышна, прав
ленийын составшым сайлышна. Предсе
дательлан К. Н. Сапуновым, ответствен
ный секретарьлан М. Б. Матуковам тем
лышна. Правлений членыш И еҥым пур
тышна, нуно, чыланат манаш лиеш, эҥге
кыш логалше-влакын ешышт, родо-тукы
мышт гыч улыт: С. Ф. Горбань, Г. Р. 
Левенштейн, Г. И. Малышев, Эльмекей- 
ын ӱдыржӧ—М. С. Ходоровская да молат.

Осипов-Ярча. Владимир Михайлович, 
икманаш, «Мемориал» обществын отде
ленийжым республикыште 30—40-ше ий
лаште да 50-ше ийла тӱҥалтыште лий
ше репрессийын тамыкышкыже логалше- 
влакын титакдыме лӱмыштым пӧртыл-



Репрессийын жертвыжым тойымо верыште. Шола гыч пурлашке: 
М. Б. Матукӧва, Р. Г. Катаева, В. М. Янтемир да Л. Я. Панеев.

тат  манын почмо. Тылеч вара пашада 
кузерак кая?

Катаева. Вуеш ида нал, Владимир Ми
хайлович. Тиде йодышлан мый вашеш
тем. «Мемориалыш» ыштымеке веле, ста- 
линизмын пӱтырем ыардешышкыже ло
га лше-в лакын поро лӱмыштым пӧртыл
таш пижме манына гын, йоҥылыш лийы
на. Ты пашам ончычат ВООПИК Марий 
отделенийын активистше-влак 3. Ф. Ку
ваева, М. Т. Сергеев, Л. А. Колесникова, 
М. Б. Матуков^, В. П. Шипицын, Н. С. 
Попов, тыгак сталинский лагерьлаште 
орланыше, лӱен пуштедыме еҥ-влакын 
шочшышт, родо-тукымышт шуктен то
лыныт. Ме лӱен пуштмо еш-влакын лӱ
мыштым, нунын шӱжарыштым могай йӧн 
дене кычалме нерген эреак каҥашена 
ыле. Тыгай йодыш шоген: кузерак ну
нын лӱмыштым памятникыште, мемориа
л ы с е  але музейыште курым-курымеш
лан палдарен кодаш?! Ты жаплан С. Г. 
Чавайн лӱмеш библиотека пелен крае
вед клуб пашам ышта ыле. Тудын за
седанийлаштыже Сталин жапыште арам 
титаклыме-влакын илыш корныштым 
(первый марий режиссёр Маюк-Егоровын, 
поэт да киноартист Йыван Кырлан, ху
дожник Александр Григорьевын да молы
нымат) шымленна, республиканский га
зетлаште да «Ончыко» журналыште ка- 
ласкалённа, 1989 ий январь тылзыште

КПСС Центральный Комитетын «О до
полнительных мерах по восстановле
нию справедливости в отношений жертв 
репрессий, имевших место в период 30—
40-х и начале 50-х годов» пунчалже лек
те. Тылеч вара Марий АССР Верховный 
Совет Президиумын председательже 
В. И. Романов мемнам шкеж дек ӱжык
тыш. Тушто мутланыме годымак репрес
сийын кепшылышкыже логалше-влак 
нерген чыным пӧртылтымӧ шотышто Ма
рий АССР Верховный Советын комиссий
жым ыштышт. Комиссийыш 13 еҥым пур
тышна. Вуйлатышылан Марий АССР Вер
ховный Совет Президиум председатель
ын заместительже В. А. Матюшевым 
сайлышна. А тылеч варарак республи
кыштына «Мемориал» обществым почмо 
нерген мут ылыже.

Осипов-Ярча. Мый адакат шаҥгысе йо
дышем декак пӧртылам. «Мемориал»— 
пеш кӱлешан общество. Владимир Ми
хайлович, тудын тымарте шуктымо со
мылжо кокла гыч эн тӱҥжылан мом 
шотледа?

Янтемир. Тӱныжӧ—ме репрессий жа
пыште лӱен пуштмо еҥ-влакын шӱга- 
рыштым муынна. Тудо кызытсе Кокшайск 
тракт кундемысе Мендур корно кӱдынь 
улмаш. Но тысе калык тидын нерген ож
нысекак пален. А Подборная, Кугу Ноля, 
Новотроицк, Загур яллаште илыше-влак 75



тиде шӱгарыш ушташ коштыныт. Сан
дене тушко первый гана миен лекмына 
годымак кӱнчен шогалтыме кок ыресым 
ужна, мланде ӱмбалне кийылтше кам
петкым, помидорым, шолтымо муным, 
шӱргӧ солыкым верештна. А шӱт аршын 
кумдыкшо Ю метр лопкытан да тынарак 
кужытан. Умбалныже кеч иктаж-могай 
шудо кушкам ыле: тӱп чара мланде. 
Тыште мыняр шӱдӧ еҥ кия?! А тыгай 
кугу шӱгарже ты кундемыште лу дене!

оО—40-ше ийлаште да 50-ше ийла тӱ
ҥалтыште репрессийын нелмашышкыже 
логалше-влакым лӱйкалыме да тойымо 
верлам рашемдыме шотышто Марий 
АССР Министр-влак Советынат комиссий
жым ыштыме. Тудым Марий АССР Ми
нистр-влак Совет председательын замес
тительже Р. А. Кулалаева вуйлата. Код
шо кеҥежым тиде комиссийын членже- 
влак—прокуратурын пашаеҥже, архео
лог да судмедэксперт-влак,— погынен, ти
де шӱгарыш тарванышна. Пеленна бу
рильный агрегатым нална. Шонымашна 
тыгай ыле: тиде агрегатын полшымыж 
дене рокым шымлен ончаш. Верыш ми
ен Шумеке, прокуратура пашаеҥ кажны
лан права ден обязанность нерген умыл
тарыш. Икмыняр жап гыч геолог Т. М. 
Верукын вуйлатымыж почеш бурильный 
машинам пашаш колтышт, кок метр кел
гыт гыч вурс цилиндр рокым налын 
лукто, а тушто—айдеме лулеге. Вара ко
кымшо шӱгарыш куснышна, тыштат ты
гак терген ончышна. Тыштыже еҥ-вла
кым лончо дене тоен огытыл, а кузе 

• шуын, туге кышкеныт. Нине шӱгарлам 
тергыме деч вара нуным умбакыже шым
лыме шотышто республикысе прокура
турышто уголовный делам тӱҥалме.

Катаева. Комиссий дене пырля мыла
мат тиде тойымо верлаште ик гана ве
ле огыл лияш пернен. Ынде шушаш ке
ҥежым шӱгарлашке айда-лийже кыш
кыме еш-влакым, колоткаш пыштен, пеш 
кугу почесть дене тиде верешак уэш 
тояш кутырен келшыме. Ты пашаш тӱр
лӧ специалист ушалтеш: археолог, гео
лог, судмедэксперт да молат. Тыгодымак 
кажне колышын лулегыжым шымлен 
лекман. Нуным кузе пуштыныт: оҥышко 
але вуйыш лӱеныт—-чыла рашемдыман. 
Тыгай йӧн дене тойымеке, шӱгарлам ме- 
мориальпыйыш савыраш кӱлеш. Варажым 
государство тудым учётыш налеш, исто
рийын памятникше семын аралаш тӱҥа
леш. А кызытеш нине верлам Йошкар- 
Ола горисполком лан, МВД-лан, «Мари- 

76 лес» объединепийлан, Марий политехни

ческий институтлан эскераш кӱштымӧ. 
Ынде Мендур корно воктене чодырам 
руаш, чоҥымо пашам шукташ чарыме.

Эше вес йодыш: сталинизмын шучгю 
пӧрдемышкыже логалше-влаклан марий 
столицыштына памятникым шогалташ да 
нунын лӱмеш музейым почаш кӱлеш. Ме 
тидын нерген газетлашке уверым, пуэн
на, пӱтынь марий калык ончылно тыгай
рак йодышым шындена: «Те тиде памят
никым кушан шогалташ темледа, ту
дым могайракым ужнеда?» Мемнан йо
дышлан кызыт «Мемориал» общеетвыш- 
кат, ВООПИК марий отделёпийышкат, 
музейыштат моткоч шуко серыш толы
нак шога.

«Репрессийын тамыкешышт е колышо- 
влак лӱмеш памятникым кызытсе Рево
люций площадь кундемеш шогалташ кӱ
леш. Горисполком тиде верыште илыме 
пӧртым чоҥаш ынже тӱҥал манын, чы
лажымат ыштыман. Советский уремысе 
тюрьмам петырыман. Тудым ончен, та
чат оласе калыкын шӱм-чонжо чыташ 
лийдымын коржеш. Онисын веле огыл? 
тудын шучко камерылаштыже осал па
ша ышталтмым палыше чыла еҥын. Ты
шан нимогай титакдыме мочоло еҥын 
ӱмыржӧ кӱрылтын! Ола покшелне тиде 
зданийлан вер лийшаш огыл»,— тыгай 
ойым темла партийын, сарын да пашан 
ветеранже, Марий АССР-ын калык пи
сательже Василий Юксерн.

Йошкар-Олаштак илыше Александр 
Сергеевич Перминов тыге воза: «... па
мятникым олан исторический ужашыш
тыже вераҥдаш йодам. «Марийская прав
да» газетыште «Олан тиде кундемышты
же ала-могай объектым чоҥаш ямдылал
тыт» манын возымо ыле. Илыме пӧр
тым да моло оралтым нӧлташ мемнан 
моло вереат мландына ситышын уло. 
Мыйын шонымаште, тидын нерген гор
исполком пашаеҥ ден архитектор-влак- 
лан шомакымат лукман огыл ыле... Куш
то еҥ-влакым игылтыныт, орландареныт, 
пуштеденыт, лач тиде верыштак памят
ник шогышаш. Ме ачанам да изанам 
йомдаренна, нунын нимогай титакышт 
лийын огыл».

Эше ик серыш дене палымым ыштем. 
Тудым Владимирский область, Вязники 
ола гыч Ю. А. Васильев колтен: «Мый 
Йошкар-Олаште шочын кушкынам, олам 
сайын шарнем... Изи улмына годым 
тюрьма, милиций да черке кокласе скве- 
рикынхке модаш чӱчкыдын куржталына 
ыле. Мемнан корнына тюрьма воктеч 
шуйналтын. Эше тунамак, ньога улмына



годымак, тиде полат мемнам лӱдыктен. 
Кызытат тудын воктечын эртен кайыме 
годым могыр шергылтеш, чонлан ала- 
можо каньысырын чучеш... 1956 ийыште, 
ачамым реабплитироватлымеке, авам мы
лам тыге каласыш: «Тиде зданийын пыр
дыж шеҥгелныже 1937 ий 8 декабрь гыч 
1938 ий март йотке тыйын ачат орла
нен». Тудым тыште пеш чот йодышт ин
дыреныт. Тиде тюрьмаштат! чӱчӱэмын, 
Сергей Петрович Л арийын, ушыжо пу
дыранен, вара тыштак колен. Тымартеат 
пале огыл, кушто нуным тойымо: ала 
Марково, ала вес шӱгарлаште?»

Памятник шкенжын тӱсшӧ дене Совет
ский уремысе 100 — 102-шо номеран 
пӧрт велыш ончен шогышаш. Тудо тыш
те гына, моло вере огыл лийшаш!»

Ме кызыт тиде памятникым ышташ 
калык деч оксам погена. «Ончыко» жур
налым лудшо йолташ-влак оксам тыгай 
адрес дене колтен кертыт: «Йошкар-Ола, 
Жилеоцбаик, 000702503 номеран счет, 
сталинский репрессий годым колышо- 
влак лӱмеш памятниклан».

Осипов-Ярча. Тачысе кечын «Мемориал» 
обществын Марий отделенийышкыже мо
гай гына серыш, документ, йодмаш, фо
то огыт пуро! Нине материал ончыкы
жым мемориальный музейын экспонатше 
семын кучылталташ тӱҥалыт, очыни. 
Мария Байрамовна, те отделений правле
нийын ответственный секретарьже да 
музей пашаеҥ семын тидын шотышто 
мом каласеда ыле?

Матуков». Ты обществыште шогымо 
годсек мый иктым умыленам: мыланна 
калык ӱшана. Мемнан , музейыштат, 
«Мемориал» лӱмешат верла гыч репрес
сий дене кылдалтше ятыр письма, доку
мент-влак, фотографий пуренак шогат. 
Нунын негызеш ме ӱмаште шыжым му
зейыште выставкым почна. А ик фото 
нерген поснак каласынем. Тудым 1989 
ий август тылзын Морко районысо Кӱ
чыкэҥер ял гыч Н. Н. Беклемишева 
конден. Ачаштым арестоватлен наҥгайы
ме годым тиде фотом шылтен коден 
кертыныт. Тыште С. Г. Чавайн, Н. С. Му
хин, В. А. Мухин-Сави, Петр Эмяш да 
моло кугу ушан еҥ-влакат улыт. Тыгай 
снимкым але марте нигуштат верештме 
огыл., Тудым, очыни, марий кундемысе 
туныктышо-влакын съездышт эртыме го
дым ыштыме. Ончыкыжым, тиде фотом 
журнал ден газетлаште печатлен, тушто 
улшо кажне еҥын лӱмжым рашемдыман.

Николай Михайлович Никифоров Мед
ведево районышто шочын кушкын. Моск

ваште университетым тупем пытарен. 
Тудыжо «Университет трудящихся наро
дов Востока им. Сталина» маналтын. 
II. М. Никифоров варажым Звенигово 
райисполкомым вуйлатен. Тудымат 193о 
ийыште лӱен пуштыныт. Кодшо ийын 
октябрь тылзыште шӱжарже, Вера Ники
форова, изаж нерген ятыр фотоматериал 
лым мемнан деке кондыш.

Захар Белкин Зӧ-шо ийлаште марий 
театрыште артистлан пашам ыштен. 
Илышыже сталинизмын озаланымыж го
дым лугыч кӱрылтын. Пелашыжын кон
дымо фото-влак тымарте палыдыме кы
шам кунар-гынат рашемдаш полшат.

Осипов-Ярча, Кызыт «Марий коммуна» 
ден «Марийская правда» газет-влак «Ти
таканлан шотлымо огыл» ден «Реабили
тация» вуймут дене Марий АССР Вер
ховный Совет пелен ыштыме комиссий
ын пунчалже почеш 1955—1988 ийлаште 
суд дене реабилитироватлыме-влакын 
спискыштым печатлат. Тыште сталиниз
мын кепшылышкыже логалше еҥын ку
шан, могай ийыште шочмыжым, тудын 
дене мо лиймым ончыктымо. Римма Гри
горьевна, тиде спискымат ончыкыжым 
шке пашаштыда кучылташ тӱҥалыда?

Катаева. Тиде списке негызеш ме шар
нымаш книгам лукташ шонена. Варажым 
ты книга почеш мемориальный шӱгары
се плиташте чыла колышын лӱмжым 
шӧртньӧ буква дене возыман, очыни.

Каласаш кӱлеш: шуко еҥже, репрессий 
дене кылдалтше йодышым пала гынат, 
мемнан деке увертараш аптырана. Нуно 
«Тидлан мемнам шыгыремдаш тӱҥалыт» 
манын шонат докан. Южо серыш йыма
лан «Знающие» манын веле шындыме. 
Вара ме КГБ деч лӱмынак официальный 
увертарымашым савыкташ йодна. Йодмы
нам шуктышт. Теве тудын содержаний
же: «Репрессий жапыште жертвыш ло
галше-влакым тойымо верым пален нал
ме шотышто полышым тугай еҥ-влак 
пуэн кертыт, кӧм шке жапыштыже ни
не жертвыш логалше-влакым тойымашке 
ушеныт але кӧ тидын нерген мом-гынат 
пала. Нунын кокла гыч южышт тыгай 
кер нерген ынешт ойло, уверым шараш 
огыт кӧнӧ, тидын нерген подпискым 
пуэнна, маныт.

Кызыт тайным шаркалаш огыл манын 
пуымо подписка да шижтарымаш вий
ыштым йомдареныт. Сандене репрессиро- 
гатлыме-влакым тойымаште лийше але 
тиде верым палыше граждан-влак уве
рым пуымыштлан ответственностьым 
огыт нумал». Тыгай увертарымашым



КГБ «Марий коммуна» газетеш 31 ав
густышто печатлен,

Осипов-Ярча. Мария Байрамовна, те 
«Мемориал» обществын пашаштыже мо
гай нелылыкым шижыда? Ончылныда 
могай проблема-влак шогат?

Матукова. Мемнан республикысе «Ме
мориал» обществынам але мартеат учё
тыш шогалтыме огыл. Тидын шотышто 
Марий АССР-ын Верховный Советше 
пуштыланышан!. Мемнан тачысе кечы
лан погынымашым эртараш помещений- 
нажат уке. 50—60 еҥлан погынаш посна 
зал кӱлеш. Тыгак транспорт шотыштат 
нелылык шижалтеш.

Вара шучко пӧрдемыш погалше-влакын 
ешыштлан полшымо, нунылан материаль
ный эҥгекым пӧртылтымӧ шотыштат мы
ланна чот шоналтыман. Шаҥге Н. М. 
Никифоров нерген ойлышым. Тудын шӱ
жарже, Вера Никифорова, 76 ияш айде
ме, але мартеат общежитийыште илен 
толаша. Ме горисполкомын! тудлан па
черым пуымо шотышто письмам колтыш
на. Вашмут тольо: списке почеш чере
тыште кум тӱжемше шога. Ю ий дене 
вучаш кӱлеш. Тыгай еҥже кызыт пеш 
шукыжат огылыс, нунылан полшыманак.

Катаева. Сталинизмын тамыкышкыже 
логалше-влакын ешыштлан чыла семы
нат полшыман: пачер денат, репрессий 
жапыште лийше материальный эҥгекым 
пӧртылтымӧ шотыштат. Тидын шумлык 
Марий АССР Верховный Совет Президиу
мын лукмо пунчалже лийшаш. А кызы
теш тыгай документ уке. Лӱмын лукмо 
пунчал лиеш гын, верласе исполнитель
ный орган-влак нине еҥ-шамычлан мо
гай йӧн дене полшымо, кушечын паче
рым мумо нерген шоналтат ыле.

Правительственный комиссий-влакат 
ыштен толмо пашашт нерген калыклан 
увертарен шогышаш улыт. Кызытеш 
республикысе да районласе газетлаште 
К. Н. Сапуновын, В. М. Янтемирын, эше 
икмыняр журналиет-краеведын возымыш
тым ужына—и чыла. Райгазет-влакат

репрессий дене кылдалтше материально 
але шагалрак савыктат.

Поснак лӱмлӧ еҥ-влаклан шочмо ве
рыштышт мемориальный оҥам сакыме 
але эше иктаж-кузе вес семын палемды
ме шотышто шоналтыман. Тидын нерген 
районла гыч нимогай серыш, ой-каҥаш 
огыт пуро. Адакше республика мучко 86 
общественный музей уло. Ончыкыжым 
кажныштыжат репрессийыш логалше еҥ- 
влакын илышышт дене кылдалтше пос
на экспозицийым ышташ кӱлеш. Школ
лаште гын тыгай пашам туныктышо- 
влак виктарен колтен кертыт.

Иктешлен каласаш гын, мемнан паша
нан тӱҥ-мучашыжат ок кой. Чыла тиде 
сомылым «Мемориал» обществылан 
шкетланже гына илышыш пуртен толен* 
неле лиеш. Садланак ме эн ончыч об- 
щественностьлан эҥертена.

Осипов-Ярча. Мутланымашна мучашке 
лишеме. Тыге сайын, радамын каласка
лымыланда, Римма Григорьевна, Влади
мир Михайлович, Мария Байрамовна, ку
гу тау. Республикыштына 30—40-ше ий
лаште да 50-ше ийла тӱҥалтыште лийше 
репрессийын жертвыже-влакын лӱмыш
тым пӧртылтымӧ пашаштыда сеҥыма
шым тыланем.

А тыланда, «Ончыко» журналым луд
шо шергакан йолташна-влак, эше ик га
на ушештарена. Репрессийын толкыныш
кыжо логалше-влакын письмашт, доку
ментышт, фотошт ала тендан денат ара
лалтыт? Ала нуным лӱен пуштмо во
рым, пагарыштым паледа? Сталинизмын 
жертвыже-влаклан памятникым кушав 
шогалташ темледа? Тудым могайракым 
ужнеда?

Чыла тидын нерген тыгай адрес дене 
увертараш йодына:. «424000, Йошкар-Ола* 
Коммунистический урем, 1, ВОО] ПИК Ма
рий республиканский отделений» але 
«424000, Йошкар-Ола, Советский урем, 
153, Марий республиканский научно- 
краеведческий музей».



Пагалыме лудшо йолташ-влак! Тений журналыште «По
ро кече» лӱман у лукым почына. Тушто ме тендан серыш
да-в лакым савыкташ шонена. Сандене, мо тендам тургыж
ландара, возыза. Письмадам вучаш тӱҥалына.

ПОРО КЕЧЕ ЛИЙЖЕ, ПАГАЛЫМЕ «ОНЧЫКО» РЕДАКЦИЙ!

Мый шкеже Башкир АССР, Мишкан район гыч улам. Тендан журналлан кум
шо ий подпискым ыштем. Сандене тудын содержанийже, кӧргӧ да ӱмбал тӱсшӧ 
нерген шке шонымем каласынем.

Марий калыкын кушеч, кунам лиймыже, койыш-шоктышыжо, икманаш, куль
турыж нерген мый моткоч шагал палем. Палаш тӧнемже пеш шуко. Тидым ыш
таш уло кӧргӧ чон йодеш. Шкенжым пагалыше кажне еҥ шочмо тукым вожшо 
нерген чыла палышаш. Эше весе: кажне марий айдемын национальный кугешны
машыже лийшаш. Но тидыже мемнан коклаште але моткоч шагал вашлиялтеш, 
Б1укерте огыл «Современник» издательствын лукмо «Марийский край, земля Она-, 
ра» у книгам нальым да уло кумылын лудын лектым.

Тыгай лӱдыкшат уло: культурым, илыш-йӱлам аралыме, вияҥдыме програм
мым огына ыште гын, марий калык, илен-толын, пытен кертеш.*

Журнал редакцийлан тыгай ойым ыштынем: ончыкыжым, марий калыкын ку
зе шочмыжо да вияҥмыж гыч тӱҥалын, кумалме ӓӱла-влак марте каласкалыше 
произведений-влакым (мутлан, Н. В. Никольскийын «История мари-черемис» кни
гажым) печатлаш кӱлеш. Вет чимарий обряд-влак моткоч сылне улыт. Мутлан* 
шошым онапум—куэм—сӧрастарат да веселан модыт, куштат.

Ынде журналын тӱсшӧ нерген. Тудым ончыкыжым саемдыман. Журналым 
комыжлымо кагаз моткоч шапалге, уда. А вет «Ончыко» лектеш чодыран рес
публикыште?!

Журналын кӧргӧ сӧрастарыме сынжат, фотографий-влакын качествыштат але 
ӱлыкшӧ улыт. Раш огыл мо, вет журналын ӱмбал тӱсшӧ ден престижше моткоч 
чак кылдалтыт.

Мый кажне номерлам уло кумылын вучем. Моткоч келшат мылам «Публи
цистика» ден «Поэзий» ужаш-влак. Моткоч лишыл чонемлан Валентина Изиляно
ван поэзийже. Тудлан ончыкыжымат у сеҥымашым тыланем. Тидын дене серы
шем кошартем. Чеверын.

ЭЛЕОНОРА КАЛЯЕВА, 
Тольятти ола.

ф  ф  Ф
«Ончыко» журналын кажне номержым эреак куанен вучем. Шарнем, йоча 

годым ала-кузе ме мӧҥгыштӧ «Ончыко» журналым налын огынал. Амалже могай 
лийын, ом пале, но авамын акаже лудын шоген. Мыят «Ончыкым» эреак лудын 
шогенам, тудын деч кажне номерым лудаш наледенам. Поснак марий пьеса, по
весть ден ойлымаш-влак ушеш кодыныт. Мутлан, А. Тимофеевын «Шем курныж» 
романжым кажне кечын шӱм вургыж вученна. Кугыеҥ-влак тиде сылнымут про
изведенийым олыкышто, пасушто йӱкын лудыныт. А кызыт ала-молан тыгай 
погынен лудмашым ужмаш уке. Ончыч шочмо Изи Кушна (Морко район) ялыш
тем кажне суртышто ты журналым лудыныт гын, кызыт пеш шагал еҥ налеш. 
Ялыш мийымем годым пошкудем-влак коклаште тидын нерген кутырышым. Шу
кынжо чонлан келшыше, яндар марий йылме дене возымо сылнымутан произве
дений уке манын ойлышт. Тыгак марий калыкын илыш-йӱлаже, сай пайремже 
нерген возаш кӱлеш. Адакшым кызытсе самырык сылнымут мастар-влакын ойса- 
выртышышт умылаш лийдыме улыт, предложенийын^ марла огыт йоҥго. Очы
ни, нине шонымаш дене келшашат лиеш. А молан ончыкыжым «Ончыко» жур- 79



налышт© самырык-влакын илышышт гыч чон почын мутланымашым савыктат 
огыл? Кызыт шукыжым эре ик сынан произведений-влак савыкталтыт. Лудмо 

деч вара тыгай шонымаш шочеш: автор ала-кушто лудын але колын, вара руш
ла гыч кусарымыла возен шынден. Очыни, тылеч вара лудшын шӱмжӧ журнал 
деч йӱкша.

Мый эреак Алексей Александровын, Геннадий Алексеевын возымыштым куа
нен лудам. Йолташем-влакат тыгак шонат. Кунам нунын ойлымашыштым але 
повестьыштым лудат, журнал деч ойырлымет ок шу. Сандене, пагалыме «Ончы
ко», тыгайрак сынан произведенийым савыктет гын, мыйын шонымаште, Морко 
район, Кушна кундемыштат тыйын лишыл йолташет ятырак лиеш.

Сай салам дене Йошкар-Олаште илыше, 
пашам ыштыше ВЯЧЕСЛАВ КОЛЬЦОВ.

ПАГАЛЫМЕ «ОНЧЫКО» ЖУРНАЛ РЕДАКЦИЙ!

«Поро кече» пӧлкам почаш шонымыда нерген пален нальымат, мыйынат во
заш кумылем лекте. Вет марий калыкын куанен лудашыже улыжат-укежат ик 
журналже веле, тудыжат шуэнрак лектеш: кок тылзылан ик гана. Колынам, ын
де ятыр ий тылзе еда лукташ мутланат, но але мартеат лектышыже ок кой.

Журналыште «умбакыже лиеш» дене савыкталтше произведенийын икымше 
ужашыжым лудын лекмеке, весыжым кок тылзе чоло вучыман. Ондак мом луд
метым тиде жапыште монденат шуктет.

Чын, шӱмеш логалше, чапле произведенийым ик гана лудат тып, тудым 
кужу жап от мондо. Теве 70-ито ийлаште Вениамин Ивановын «Арслан» роман
жым лудмем кызытат шарнем. Амалже, конешне, икте: произведенийын качест
выже кӱкшӧ улмаште. г

А пытартыш ийлаште, чоным кочде каласем, «Ончыко» журналын страницы
лаштыже «качество знакым» шындышашлык произведенийым ужын омыл. Жур
налыште савыкталтше повестьым лудын лекмеке, тудо ик арня гычак мондалтеш. 
Герой-влакын образышт лудмо годым веле тӱтыра коклаште коймыла койын ко
дыт. Кузе тидыжым умылтараш? Але вара марий прозаикна-влак тунарак луш
кыдо улыт, сай произведенийым возен огыт керт? Мый гын тидлан ом ӱшане, 
марий прозыштыжат чапле повесть ден роман-влак улыт. Но ала-молан тыгайже 
журнал страницышке шуэн логалеш. Сылнымутан произведенийым авторын лӱм
жым ончен огыл, а произведенийын качествыжым ончен, журнал страницышке 
пурташ кӱлеш, шонем.

Пытартыш ийласе «Ончыко» журнал-влакым шергалаш гын, тушто редакций 
пашаеҥ-влакым мокталтенат амал уло. Вет тӱрлӧ у рубрика-влак тудын страни- 
цылажым сӧрастарат. Публицистикыжат ончычсо дене таҥастарымаште пӱсырак 
лийын. Чыла тидым шоналтен, ик тыланымаш гына лиеш: сылнымутан произве
денийымат сайым гына печатлаш.

Журнал страница гочак адак ик проблемым каласыме шуэш. Вет тудым луд
шо-влак Марий республика деч ӧрдыжтат улыт. Тидын годымак башкир марий- 
влак коклаште эн шуко. Адакшым Пошкырт вел гыч Йошкар-Олаште ятырын па
шам' ыштат, тунемыт. Чӱчкыдынак мӧҥгышкышт коштыт, нунын деке родо-тукы
мышт унала толыт. Але вес семын каласаш гын, Йошкар-Ола ден пошкырт ма
рий коклаште келшымаш, ваш-ваш кылым кучымаш кажне кечын кугемын толеш.

Чыла тидым шоналтен, шукертак ойлаш шонен коштам. Сандене кызыт жур
нал страница гоч каласынем. Молан Йошкар-Ола—Нефтекамск вияш самолётым 
колташ огыл. Вет тунам мыланна икте-весе коклаште кылым кучаш утларак ку
гу йӧн почылтеш ыле. Вет кызыт корнышто кошташ гына ик сутка кӱлеш.

Ала Марий АССР Писатель ушем тиде йодышым кӱлынак тарвата? Эше Пош
кырт кундемыште илыше марий-влакат тиде йодышым решатлымашке шке йӱ
кыштым пуат гын, сай ыле. Вет тыгай самолетлан кӧра пайдаже мыланна чы
лаланна икгай лиеш.

ВАЛЕРИЙ АБУКАЕВ,
Йошкар-Ола.

САЙ УЛЫДА, ЙОЛТАШ-ВЛАК!

15 ноябрьыште тендан шолтымо дене Марий производственно-технический уп
равлений гыч «Ончыко» журналын 1 да 2 номер лажым налын шуктышым. Пеш 
кӱтӱ тау. Б ден б номерлаже йоддегечак толын шуыт, шонем. Вес ийлан марла 
лекше «Пачемыш» журналлан сералтем ыле, но адакат, чыла номер огеш тол ма
нын, подпискым шым ыште.

А. И. ЯШКИНА,
Свердловский обл., Исеть стандий.



Шкежат 
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К. А. Четкаревын шочмыжлан — 80 ий
Ксенофонт Архипович Четкаревын на

учный пашаже 20 ий утларак веле шуй
нен гынат, тудо финно-угор фолькло- 
ристикыште кугу кышам коден. Калык 
ойпогым шымлыме пашаже 1933 ийыште 
тӱҥалын. Ученый утларакше муро да 
йомак, преданий жанрыште тыршен, ты 
шотышто кугу усталыкым, шинчымашым 
ончыктен. Кызытсе ученый-влак Четкаре
вын возымыжлан эҥертат, тудым туне
мыт, шымлат,

К. А. Четкаревын наукыш корныжо 
тунамсе моло самырык ученыйын деч 
кугун ойыртемалтын огыл. 1951 ий 30 
августышто возымо кӱчык автобиогра
фийже гыч пале: тудо 1910 ий 22 ян
варьыште Вятка губерний, Уржум уезды
се Нижние Концы ялеш шочын. Кум 
ияш тулыкеш кодмекше, изи Ксенофон- 
тым аваж могырым кочаже Нурманга 
ялыш (кызыт Шернур район, Эшполдо 
сельсоветыш пура) ончаш налеш. А те
ве ондакрак, 1947 ий 8 февральыште, 
возымо ик документыште шочмо вержы
лан Нурманга ялым ончыкта. 1919 ий
ыште, кочажат колымек, кок кеҥеж кӱ
тӱчын полышкалышыжлан коштеш. Ты
леч вара Ксенофонт Киров оласе йоча 
нӧртыш логалеш, 1925 ий гыч Шернур 
кыдалаш школышто тунемеш. Тыгоды
мак школ озанлыкыште пашам ышта, ты
геракын шкенжым шке пукшен-йӱктен 
луктеш. Школым пытарен, шке семын 
йол ӱмбак шогалмеке, 1928 ийыште ту
до Саратов оласе университетыш пура. 
Вара Озаҥысе Восточно-педагогический 
институтыш кусна, 1931 ийыште тунем 
Аштарыме нерген дипломым налеш. Ты
леч вара самырык специалист Четкарев 
Йошкар-Олашке пӧртылеш. Тудым ика
наште кок вере директорлан шогалтат— 
Маргостеатрыште да Марий музыкально- 
театральный техникумышто. Икмыняр 
жап гыч уло вийжым искусство пашаеҥ- 
влакым ямдылыме пашалан пуа.

1934 ийыште К. Четкарев МарНИИ 
пеленсе аспирантурыш пура, калык ой
погым келгынрак шымлаш манын, ту 
ийынак СССР Наука академийын Ленин
градысе антропологий да этнографий ин
ститутшо пеленсе аспирантурыш кусна. 
Кумдан чапланыше фольклорист, этно
граф, литературовед профессор Марк

Константинович Азадовскийын вуйлаты
мыж почеш «Роҥго районысо йомак-влак» 
темылан кандидатский диссертацийым 
воза. Четкарев аспирантурышто фольклор 
наука дене теоретический курсым эрта, 
йомак жанрым погымо методика ойырте
мым тунемеш.

1934 ий кеҥежым йомак да моло 
фольклор материалым погаш калык кок
лаш лектын коштеш. Тыгодым тудо улы
жат кок йомакым муын кертын гын, 
вес ийжын Роҥго, Шернур да Морко 
велне 60 йомакым возен налеш. Тидыже 
1934 ийыште элысе писатель-влакын I 
съездыштышт фольклор погымо да ту
немме пашам у семын ончаш кӱлмӧ нер
ген ойлымо да пунчалме деч вара веле 
лийын кертын. Ондакше ученый-влак 
интернациональный шӱлышан йомак-вла
кым, марий калыкын огыл манын, ӧрды
жеш коден, лач эн тошто марийлан гы
на келшен толшо сюжетым кычалыныт 
гын, ынде калыкыште могай йомакым 
колтат, чыла возаш кумда корно почыл
тын. Вет пале: кеч-могай калыкынат йо
макше весын дене мыняр-гынат лишыл, 
икте-весыштым мыняр-гынат ушештарат.

Роҥго, Шернур да Морко вел гыч пӧр
тылмекыже, К. А. Четкарев воза: «Олык 
марий-влак деке миен коштмаш моткоч 
тӱвыргӧ саскан лие. Тыгай кӱчык жа
пыште 60 йомакым возен налаш еҥ-влак 
шкежак кугун полшеныт. 60 йомак—тиде 
калыкыште аралалтше мут поянлыкын 
ик изи ужашыже веле». 1936 ийыште 
Четкарев палыме йомакчыже-влак деке 
угыч миен коштеш да нунын деч калык 
творчествын 42 произведенийжым возен 
налеш. Нине ийлаште да вара Ксено
фонт Четкарев 120 йомакым поген.

Тыгеракын аспирантурышто тунемме 
жапыште тудо ятыр йомакым чумыра, 
шымлаш поян материалым ямдыла. Дис
сертацийым Четкарев Ленинградысе ин
ститутыштак 1937 ийыште сайын арала, 
1938 ий 15 февральыште тудлан фило
логий наука кандидат лӱмым пуымо 
нерген академик И. И. Мещанинов шке 
кидше дене документым пеҥгыдемда. Ты
ге тудо марий фольклористикыште дип
ломан первый специалист лиеш.

Аспирантура деч вара Четкарев уэш 
Йошкар-Олашке МарНИИ-се литература

^ Ончыко



К. А. Четкарев Виктория ӱдыржӧ да Вячеслав эргыж дене.

да фольклор секцийыш старший научный 
пашаеҥлан толеш, калык ойпогым умба
кыже шымлаш, тиде жапыштак Марий 
пединститутышто студент-влаклан ма
рий да руш фольклор курсым лудаш 
тӱҥалеш. 1938 ий март тылзе гыч тудым 
МарНИИ-ым вуйлаташ шогалтат. 1941 ий 
сентябрьыште институтым петырат.

Кугу Отечественный сар ийлаште Чет
карев Московский военный округышто 
парткурсым пытара, вара Ленинградысе 
артиллерийско-технический училищыште 
туныктышылан ышта. Икмыняр жап Ри
га ола станцийыште политработииклан 
шога. Сар деч вара К. А. Четкарев Йош
кар-Олашке пӧртылеш, шымлыме паша
жым умбакыже шуя.

Мо дене вара ойыртемалтеш фолькло
рист да литератор К. А. Четкаревын сар 
деч ончычсо пашаже? Шым ийыште ту
до ятыр статьям, книгам луктеш. Фольк
лор экспедицийлаште серен налме йо
макла гыч икмынярыжым газет ден 
журналлаште савыкта, «Колхоз муро» 
такмак-влак сборникым (1936) ямдыла. 
Виче марий-влак дек коштмыж нерген 
«Тӱм-тӱм» лӱман статьям печатла.

1940 ийыште Четкарев МарНИИ-н 
статья-влак сборникешыже «Марий фольк
лорым 1917 ий деч ожно погымо да пе
чатлыме историй гыч» лӱман кугу стать
ям луктеш. Тыште автор марий фолькло
рын чыла жанржым да этнографий ма
териалым вес элласе да руш, марий уче- 
ный-влакын погымо да шымлыме исто
рийым лончыла, нунын пашаштлан ту
намсе наука кӱкшыт гыч, ту жапысе 
шинчаончалтыш дене келшышын науч
ный да политический акым пуа.

Четкарев ученый-влакын фольклор по
гымо да шымлыме пашаштышт мо сай
жым ужаш ок тырше. Вет нунын кок
лаште ончыл шонымашан, демократичес

кий шӱлышан руш да марий интелли- 
гент-влакат лийыныт. С. Чавайн, В. Ва
сильев, Я. Ялкайн да молат чапле ка
лык йомакым, туштым, калык мурым по
геныт да савыктен луктыныт. А Четка
ревын нунын тӱҥал кодымо суапле па
шаштым умбакыже шуен толшылан шот
лена. Но тудо статьяжым личность 
культ жапыште возен. Тунам ончыл шо
нымашан ятыр марий ученый, писатель 
репрессироватлыме лийыныт, калык туш
манлан шотлен титакленыт. Мутат уке, 
тунам нунын нерген поро шомакым во
заш тоштын огытыл.

Статья проблемым кумдан да келгын 
авалтымыж дене ойыртемалтеш. Южо 
положенийже кызытсе жаплан келшен 
огеш тол гынат, тудо шке значенийжым 
йомдарен огыл, фактический материалже 
поян да шерге. Автор тачысе кечыланат 
пӱсӧ да моткоч кӱлешан задачым шын
да. Марий фольклор шотышто теорети
ческий проблема-влакым научно рашем
даш, ты шотышто монографический па
шам туныктышо ден студент-влаклан во
заш кӱлмым палемда, фольклорын посна 
жанрже-влакым теоретически шымлы
шаш верч азаплана.

1941 ийыште Ленинградыште Четкаре
вын «Марийские сказки, т. I. Ронгинскиӓ 
район» книгаже савыкталтеш. Тудым 
СССР Наука академийын Литература ин
ститутшо (Пушкинский пӧрт) да 
МарНИИ пырля луктыныт. Сборникын 
редакторжо профессор М. К. Азадовский 
шке ученикшын . пашажым кӱкшын ак
лен. 1942 ий 2 ноябрьыште тудо Ир
кутск ола гыч фольклорист да этнограф 
В. Ю. Крушшскаялан тыге серен колта: 
«Пытартыш жапыште мый Наука акаде
мий Президиумын йодмыж почеш совет 
фольклористикылан 25 ий темме лӱмеш 
статья дене шинчылтым... Пытартыш вич
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ийысе паша ончыкта: фольклористикым 
чынжымак кугу кӱкшытыш нӧлтал керт
ме. «Былины Севера», «Сказки Господаре- 
ва», «Марийские сказки»... изданий-влак 
чот кушмым ончыктат. Ончылно шогышо 
задачым умылен налме. Икманаш, нине 
книга-влак кугу наука нерген ойлат». 
Чаманен каласаш логалеш, К. А. Четка
ревын сборникшым Ленинградыште Кугу 
Отечественный сар тӱҥалме деч изиш он
чычрак веле луктыныт улмаш. А сар 
ылыжмек,^ Володарский лӱмеш типогра
фийыш тушман бомба логалын, да ям
дылыме пӱтынь гаяк тиражше йӱлен, ик
мыняр экземплярже веле аралалт кодын 
кертын. Четкаревын тиде книгалан негы
зым ыштыше кандидатский диссертаций- 
жылан 1937 ийыште ВЛКСМ ЦК-н да 
СССР Наука академийын эртарыме кон
курсыштышт кокымшо премийым пуэ
ныт. Мутат уке, 27 ияш К. Четкарев ку
гу сеҥымашке шуын.

Ондак книгам марла да рушла савык
тен лукташ шонымо улмаш, но техни
ческий амаллан кӧра (марла шрифт уке
лан) ойпогым ик йылме дене луктыныт. 
Тиде книгаш Четкаревын 30-шо ийлаш
те Роҥго районышто погымо йомакше- 
влак гына пуреныт, ио шымлымаш очерк
ше Октябрь революций деч ончычсо да 
варасе йомак материалым авалта.

Тиде академический изданийыште Чет
карев фольклорым шымлыме методикын 
йодмыжым тӱрыснек шуктен. Кажне йо
макым кушто да кӧ деч возен налмым 
ончыктымо.

Икымше том 30-шо ийлаште Совет 
Ушемыште лекше моло фольклор ебор- 
ник-влак гаяк чоҥалтын. Тыште кажне 
йомакчылан посна ужашым пуымо. Му
тат уке, ойпогым тыге чумырымаш йо
мак колтышын индивидуальный твор
чествыжым лончылымо да шымлыме го
дым лачеш толеш. Кызыт фольклорист- 
влак сборникым вес принцип почеш чо
нат (йомакын могай видыш пурымыжо, 
хронологий шот дене да т. м.). Тидыже 
фольклор материалым чумыр калыкын 
тӱшка творчествыж семын ончаш йӧным 
пуа. Вет ик еҥ деч возен налме йомак, 
илен-толын, калыкыш шырген, индивиду
альный тӱсшым йомдара, общенациональ
ный чурийым налеш.

«Роҥго районысо йомак-влак» шымлы
маш очеркын икымше ужашыштыже 
Четкарев, академик Н. Я. Маррын йыл
ме нерген у ученийжылан эҥертен, йо
мак, шоя, нӱж умылымаш-влакым шым
ла да нуным марий калыкын пеш шу
кертсе фольклоржо дене кылден лончы
ла. Умбакыже Четкарев йомак колтымо 
жапым да верым ончыкта, тиде жанрын 
илыш-йӱлаште шарлымыжым палемда. 
Кумшо ужашыште автор марий йомакын 
тӱҥ сюжетше-влакым лончыла, тыштак 
вес калык гыч (шукыж годым рушын 
гыч) образым марий-влакын кӱсынлен 
каласкалымыштым шымла. Нылымше 
ужашыште йомакын чоҥалтмыже раше
меш. Автор йомак тӱҥалтыш ден муча
шым, сылнештарыме йӧн-влакым шымла. 
Мутлан, «Йомак умбак, мый тембак» 
манме мучаш ойын шонымашыжым по

чеш. Тиде кӱэмалтше формула, йомакым 
каласкален пытарымеке, шкем йомакысе 
осал вий деч ойыраш кучылталтеш, ма
неш автор. Пытартыш ужашыште Роҥго 
районысо йомакче-влак И. И. Тупинов, 
К. С. Соловьёв, А. И. Ведерников, И. II. 
Яранцев нерген воза, нунын йомак чон- 
дайыштым, творческий ойыртемыштым 
шергалеш, калык ойпого дене кылдалтше 
моло йодышымат тарвата.

Кугу сар деч ончыч погымо йомакше 
кокла гыч шукыжым К. А. Четкарев 
50-ше ийлаште веле савыктен кертеш. 
Кӱшнӧ палемдышна: типографий зданий
ыш тушман бомба логалмылан кӧра 
икымше том тираж гыч икмыняр экземп
ляр веле кодын. Сандене Четкарев ту
дым ынде Йошкар-Олаште угыч печатлен 
луктеш. Икымше изданий дене таҥаста
рымаште, сборник академический сын
жым йомдарен. Книга шым йомаклан 
иземын. Умылтарымаш ужашым арален 
кодымо, но шымлымаш очеркым коран
дыме.

1955 ийыште «Марийские народные 
сказки» (Н том) лектеш. Тышке Морко 
районышто возен налале йомак-влакым 
пуртымо. Ойпого К. А. Четкаревын «Мор
ко районысо йомакче-влак» статьяж де
не почылтеш. Тыште йомакче-влак Г. П. 
Богданов, А. И. Белкова, М. И. Иванов, 
Г. М. Потапов, М. Ф. Филиппов, Г. А. 
Рябушкин нерген ойлалтеш, нунын йо
мак ойыртемыштым почын пуымо. Тиде 
томыш 24 текст пурен. Тыште руш ка
лык творчество гыч кӱсынлымӧ йомак- 
влакат улыт (мутлан, «Лампа Аладина», 
«Вова Королевич», «Еруслан Лазаревич»),

Кокымшо томжым Четкарев ту ийы
нак уэмден луктеш. Тыште «Морко рай
он йомакче-влак» статья ден куд йомакым 
кораҥдыме да латкок вес текстым пур
тымо.

К. А. Четкарев шочмо йылме дене «Ма
рий йомак» лӱман сборникым 1950 ий
ыште чумырен луктеш. Йылме шотышто 
текстым кугун тӧрлатылме огыл. Йома
кым колтышо ойым кузе чоҥен, мо* уым 
пуртен да монь, чыла тидым состави
тель вашталтыде кодаш тыршен. Сад
лан сборникыште кажне йомакчын шка
ланже гына келшыше йылме ойыртемже 
шижалтеш. Книга мучаште кодшо куры
мысо индеш йомакым пуртымо, а молы
жо—Четкаревын Роҥго да Морко район
лаште возен налмыжак.

Коло ий жапыште К. А. Четкарев сар 
деч ончыч погымо калык йомакым куд 
книгаш луктын (иктыже йоча-влаклан 
пӧлеклалтын). Тудо кажне районын йо
макшым посна том дене савыктен лук
таш шонен пыштен улмаш, но неле чер 
кугу планжым кӱрлын (тудо 1956 ийыш
те уке лийын).

Сар пытымек, К. А. Четкарев ик ий 
укерак угыч МарНИИ-н директоржо, 
1946 ий шыжым СССР Наука академий
ын Ленинградысе Этнографий институт- 
шын докторантше лиеш да ты жапыш
так МарНИИ-н старший научный сот
рудникшылан ышта. Докторский дис- 
сертацийжылан «Калык устный творчест
выште руш ден марий-влак кокласе от- 83
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ношений» темым налеш. Тудо фолькло
рын чыла жанржым авалта, ойырен нал
ме темыж дене йомакым утларак кел
гын шымла, марий преданийымат лон
чыла. Ынде тудо тӱҥ шотышто марий 
йомакын да преданийын образыштым, 
руш да моло калыкын тыгаяк материа
лышт дене таҥастарен, кумдан лончы
ла, чумыр совет йомак творчествыште 
марий йомакын вержым, шке шотан да 
икгайрак улмыжым шымла. Тыге докто
рант Четкарев «Родо-племенной патыр- 
влак нерген марий преданий-влак», «Ма
рий йомаклаште героический образ-влак», 
«Марий йомакыште ӱдырамаш образ», 
«Руш былинылаште патриотизм идей» 
научный паша-влакым воза да МарНИИ-н 
«Ученые записки» выпуокнаштыже са
выкта. Нине статья-влак тӱҥалтыш гыч 
мучаш марте патриотизм шӱлышан улыт.

Ты жапыштак тудо марий фолькло
рышто общий да теоретический пробле
ма-влакым лончыла, фольклорым погы
мо да шымлыме направлений-влак мо
гай лийшашым рашемда. «Максим Горь
кий да марий фольклор проблема» па
шаштыже Четкарев марий фольклор нау
кылан йол ӱмбак шогалашыже М. Горь
кийын, полшымыж нерген сера, писатель- 
влаклан шке произведенийыштышт шоч
мо калык ойпогылан эҥерташ темла, 
фольклор деч тунеммым кӱкшын акла.

К. А. Четкарев кеч-могай жанрымат 
(йомак, преданий але муро) вес калы
кын фольклоржо дене кумдан таҥаста
рен онча. Ученый иза-шольо калык-вла
кын ойпогыштым пагала. Руш, татар, 
башкир, чуваш, мордва, удмурт-влакын 
фольклор материалыштым кучылтеш, ну
нын коклаште икгайлыкым але ойырте
мым ужеш, исторический кылым рашем- 
.да. Тудо марий йомак " дене шкенан да 
.вес элласе фольклорист-влакым палдара. 
Научный пашам возымыж годым тудо 
фольклорым филологий могырым гына 
огыл, а вес наука (йылме, этнографий, 
историй) могырымат ончен, тӱрлӧ шым
лыме йӧным кучылтын. Ленинградыште 
Четкарев палыме ученый-влак М. К. 
Азадовский, Д. К. Зеленин, В. Я. Пропп 
дене йолташла кылым куча, нунын деч 
ятырлан тунемеш, кажныжын шымлыме 
йӧнжӧ гыч сайжым ойырен налеш. Аза- 
довскийын филологий шотышто, Зеленп- 
нын этнографий, Проппын гын йомак 
жанрын генезисше (шочмыжо) шотышто 
виян улмыштым ужеш. Тудо шанче па
шажым комплексный йӧн дене виктарен 
колта.

К. А. Четкаревын илышыштыже ик 
эн кугу лектышанлан Ленинградыште ту
немме жапшым шотлыман. Докторский 
диссертацийым возымо пагытыштак ту
до шочмо республикылан кугу пашам 
шуктен. МАССР-лан 30 ий темме лӱмеш 
МарНИИ докторант ончылан задачым 
шынден: Ленинград олаште «Марий тӱр» 
да «Марий калык муро» юбилейный кни
га-влакым савыктен лукташ. Нине книга
да лак нерген мутланымаш такшым Четка
ревын эше МарНИИ-ште директорлан 
шогымыж годымак тӱҥалын. Ынде ты 
шаталин шкаланжак пижаш верештын.^

Моткоч шуко жапым да вийым пуа 
Четкарев нине кок книгам ямдылаш да 
савыктен лукташ. Адакше тудо ужар
мужо чер дене черлана. Материальный 
могырымат ешыже нелылыкым шижын 
шоген. Чыла тидыже Четкаревлан док
торский диссертацийым ямдылымаштыже 
мыняр-гынат чаракым ыштен.

Ученый-фольклорист марий калык му
ро ден такмакым погымо да шымлыме 
сомылыштат кугу да надырле кышам ко
ден. Тудын эн первый книгаже «Колхоз 
муро» (1936 ий) маналтеш. Тыште автор 
шкенжым Чоткар манын лӱмден. Фольк
лор эпос герой лӱмым К. А. Четкаревын 
псевдоним шотеш налмыже илышыжым, 
пашажым фольклор дене чак кылдымы- 
жым символически ончыкта. Сборникыш 
чумырымо такмак-влакым саемдаш самы
рык составительлан С. Г. Чавайн полшен, 
тидын нерген Четкарев палемден.

1938 ийыште В. М. Бердниковын ям
дылыме «Колхоз муро» лӱманак сбор
никшылан ончылмутым К. А* Четкарев 
возен. Тушто у пагыт, у илышым чоҥы
мо нерген такмак-влакым лончылен. 
Тыште тудо калык мурым илыш ончык
тышо чурийончыш дене таҥастарен.

Тале фольклорист Москваште да Ле
нинградыште лекше изданиеш марий му
ро нерген научный сынан икмыняр стать
ям савыктен. Нуно шочмо калык твор
чествын тиде жанржын ойыртемжым кум
дан почын ончыктат, марий калыкын 
муро историйжын изирак энциклопедии- 
же семын лудалтыт.

К. А. Четкарев марий литературым, 
театрым вияҥдымаште да марий нацио
нальный кадрым куштымаштат ятыр 
тыршен, ты шотышто публицист семын 
выступатлен. Тудо сылнымут, йылме, 
фольклор, этнографий шотан паша-вла
кым редактироватлен. Чыла тидым шо
тыш налын, 1953 ийыште тудым СССР 
писатель ушемыш пуртеныт. Чумыр на
учный, педагогический да общественный 
пашажым эше 1946 ийыштак «Знак По
чета» орден дене палемдыме.

Четкарев кӱчык ӱмырыштыжӧ (тудо 
48 ий веле илен) икмыняр научный па
шажым печатьыш пуэн шуктен огыл. 
Кызыт нуно МарНИИ-ште да еш архи
выште аралалтыт. Савыкталтше да савык
талтдыме очерк ден статьяже, погымо 
йомак4 ден мурыжо-влакым чумырен лук
таш пижман. Ты шотышто К. А. Четка
ревын кызыт Ленинградыште илыше жур
налист Вячеслав эргыже да СССР Нау
ка академийысе библиотекын старший 
библиографшылан ыштыше Виктория 
ӱдыржӧ да пелашыже Варвара Иванов
на Кузнецова кугун полшен кертыт.

Первый марий профессиональный уче
ный-фольклорист, этнограф да литератор 
Ксенофонт Архипович Четкарев марий 
культурым вияҥдымаште уло вийын 
тыршен, суапле кышам коден. Шинчы
машым кыртмен погымыжо, шочмо ка
лык творчествым, пашам йӧратымыж де
не кызытсе да ончыкылык тукымлан 
пример лийын кодеш.

СИЛАНТИЙ САБИТОВ, 
филологий наука кандидат.



Йолташ нерген йолташле ой
Писатель Валентин Косоротовын шочмыжлан — 60 ий

Палыме еҥ, лишыл йолташ нерген 
шарнымаш шомакым возаш тӱҥалме деч 
ончыч мом гына шонкален от лек. Вет 
пуйто мый тудын илыш корно кыдежыш
кыже йодде пурем да, манмыла, кӱлеш- 
оккӱлымат утыждене каласкален кыш
кем, а эн тӱҥжым, айдемын чон пӱртӱс
шым, ончыктен ом керт. Йолташ шинча 
ужмо вет тиде тыглай фотокарточка 
огыл, а тачат тыйым кумыл корныштет 
эре пеленак, пырля коштшо, илыше, чо
нан, воштыл-кутырен колтышо, тыйын 
ойго азапетым умылен кертше таҥ. Тый 
тыгай пагытыште йолташын кормыжты
шо кидшымат, шӱрден рӱзалтыме пар- 
няжымат да кок кидше дене саҥгаш ке
чалтше шем ӱп ярымжым шеҥгек ӱш
тыл колтымо савышыжымат раш ужат. 
Тидын годымак пуйто тудо изиш куп
тыргаш тӱҥалше чоя шинча лукшо дене 
тыйым тура ончен шыргыжеш: «Илет, 
тулар...» Да, шарнымаш—тиде тӱҥын 
шичше фотографий але шкем йӧратен- 
тӧрлен ончымо воштончыш огыл. Илыш 
корным илыш пагытак веле мужед муэш. 
Ончылгоч палаш лийман гын, илыш кы
деж, очыни, веселанжак ок кай ыле. 
Вет ме кажныжат шке ӱмыр шыгавалан 
ӱшанле лияш тунемынна: таче эрласе 
сайлыклан, тений шушаш идалыкын по
рыжлан уш-акылна дене эҥертена. Тид
деч: посна ок лий. А то, поэт манмыла, 
«лач ӱмырын корно мон кужыт умбал
не, ужаш ок лий, ок кӱл нигӧлан па
лаш».

Мый тиде ойсавыртышыштем шарнымаш 
нерген мутым луктынам гын, ужмем- 
колмемым серыме коклаште южгунамже 
шке нергенем каласыдеат, «Ыле» манын, 
эртыше жап дене кутырыдеат ом керт. 
Вет мом мый ужынам, шке пылышем 
дене колынам да лудшо йолташ-влаклан 
радамлен пуаш мутым налынам гын, 
марий манмыла, чынлыкемлан сулыкеш 
ом пуро. Шарнен-шонен илыме писа
тель йолташемым таче ийгот-вяак эрты
ме тора пагыт гыч южгунамже нктеш- 
ленракат ончалнем.

Марий радиошто корреспондентлан,
«Ончыко» журнал редакцийыште. литера
турный редакторлан пашам ыштыме жа
пыштыже Валентин Николаевич Косоро
тов мыйым ятыр гана шочмо ялышкы
же, Тошто Торъялыш, унала пырля 
каяш ӱжын. Но редакцийлаште иканаш
те кок еҥлан отпускым пуаш шагал ку
мылан ыльыч. Сандене мемнан ончылгоч 
кутырен келшыме ойна шукталтдеак ко
до. Тидым ышташ ойган амал веле пӱ
рен улмаш.

1975 ий кеҥежым ме Марий АССР Пи
сатель ушемын литературный консуль
тантше, поэт Гани Гадиатов дене кок
тын Тошто Торъялыш кайышна. Пелен
на Валентин Николаевичын шочмо-куш
мо пӧрт пырдыжешыже сакаш ямдылы-

В. Косоротов — Марпединститутын
студентше. 1947 ий.

ме сур тӱсан мрамор оҥа. Тушан" 
шӧртньӧ буква-влакым лоден серыме: 
«Тиде суртышто марий писатель Вален
тин Николаевич Косоротов илен да па
шам ыштен».

Мемориал оҥам почмо деч ончыч ме 
Гани Газизович ден коктын ял уремыш
тат, писательын шочмо сурт пакчашты
жат коштын савырнышна. В. Косорото
вын шольыжо Юрий мыланна пакча пок
шелнысе ломбо йымалне чаткан ыштен 
шындыме ока ӱстел ден теҥгылым он
чыктыш да каласыш:

— Изай, яра жапым муын, эре тышке 
лектын шинчешат, то лудеш, то ала-мом 
серкала ыле...

Моткоч чын каласыме: писательын во
зымо кумыл кӧргыжым ыҥ дынет гын, 
тудын шочмо-кушмо верышкыже миен, 
тусо пӱртӱсым ончал. Лач ала тиде пак
часе тӱрлӧ-тӱрлӧ пушеҥган садер Ва
лентин йолташын «Тура кугорно» по- 
вестьышкыжат йомартле пӱртӱс сӱрет’ 
семын шыҥен пурен. Шарнеда? Теве ту- 

* до. «Теве пече пелен эҥертен шогалше 
яшката куэ пуйто эр кече дене ик сы
нан лийнеже—тудын уло тӱсшӧ, кап ӱм
бал чиемже пеш ныжылге, мотор.

А куэ воктене чеверген шогалше пыз
ле тысе пӱртӱсым, тулым чыкен, ылыж
тен колташ шонышыла веле койын шо
га. Чолга-чевер орлантылаже шӧртньӧ 
шӱртӧ дене тӱрлымӧ мотор тӱрышкӧ 
шергакан чевер кӱм иктын-коктын огыл,
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а тӱшкан-тӱшкан пӱшкыл шындымыла 
койыт.

Тумо, ломбо, арама монь, але «Керта
мак, пытемак» маншыла, ужар вургемыш
тым саклен шогат. Мо-гынат, нунынат 
лышташышт палынак нарынчалген, ка- 
выскенак толыт... Тумым гын август му
чаштак чытыраш тӱҥалше шопке дене 
нигунам от таҥастаре! Лумат возеш, 
покроат шукертак эрта, а тумо пелыж 
наре веле чараҥеш. Тудын лышташыже 
кӱреналгенак пыта, теве, шонет, пылт ве
ле кӱрылт возеш—уке, куатле тумо шке 
«игыжым» озыркан мардежлан ок пу, 
арала, сакла, яндар южышто нелашыже 
ӱмырым шуя...»

Тумо, тумо... Шарнен илаш сакыме 
оҥам почмо лӱмеш погынышо ял калык 
ончылно тысе колхоз партком секретарь 
Л. М. Торощин тыгерак каласыш:

— Валентин шольо тумо гаи кап-кы
лан, чыным тура пӱчкын ойлышо, мом 
шонымыжым тӱрыс ыштен шукташ тыр
шыше, пеҥгыде да ӱскыртрак, сырымеш 
чот шогышо, но шортын колтышаш гаяк 
пушкыдо кумылан ыле. Мемнан ял ма
рий искусствылан пеш шуко талантым 
пуэн, но СССР писатель ушем член икте 
веле ыле. Пеш эр кайышыч, шольым...

В. Н. Косоротов 1930 ий 15 январьыш
те У Торъял районысо Тошто Торъялы
се кресаньык ешеш шочын. Тыштак кы
далаш школым тунем лекмек, районысо 
газетыште идалык чоло пашам ыштен. 
1951 ийыште Марпединститутын литера
турный факультетшым тунем пытарымек, 
школлаште руш йылме ден литературым 
туныктен. 1954 ий гыч Марий книга из
дательствыште редакторлан, радиошто 
корреспондентлан, «Пачемыш» да «Ончы
ко» журналлаште литературный редак
торлан пашам ыштен. Писатель ушемын 
органыштыже тыршыме жапыштак 1974 
ий май тӱҥалтыште нылле вич ийыш гы
на тошкалше талантан писательын, Ма
рий комсомолын Олык Ипай лӱмеш пре
мий лауреатын ӱмыржӧ лугыч кӱрылтӧ.

Мый тунам Валентин Николаевич дене 
пашам пырля ыштенам. Пайрем каныш 
кастене, ойган уверым колмек, шӱм-чон
лан, уш-акыллан ӱшаныдыме гай лийым. 
Кузе тыге? Вет ме тудын дене кок-кум 
кече ондак гына, больница гыч эмлалт 
лекмекше, редакцийыште паша нерген 
мутланен шинчышнас. Тӱҥ редакторна 
В. Х. Колумб уло куанже дене тудым 
ӧндал-вӱчкен ойлыш: «Больницым ынде 
мондо, паша шуко, тый дечет посна про- 
заикна-влак тӧрлен пуышо кидым кычал 
ноеныт...» Ах, илыш пагыт! Ончыкыжо 
мо лийшашым пален моштыдымо порге- 
маи ӱмыр корно. Тале редактор, уста 
прозаикнам вӱчкен-ӧндал кутырышо Ва
лентин Христофоровичлан шканжат илаш 
пӱртӱс эше пел ийым веле коден ул
маш. А тунам В. Косоротовым шарныме 
некролог шомакым шке возыш. Икымше 
ойжымак ойган тулым кагазыш вӱдылмы
ла тӱҥале:

«Эре чонлан неле айдемым пытартыш 
корныш ужаташ. Кок пачаш неле, тудо 
лишыл йолташет гын. Но кум пачаш ни

мучашдыме неле, кунам тудо самырык 
да уста айдеме!»

Валентин Николаевич Косоротов. Палы
ме да лишыл тиде лӱм марий лудшо- 
влаклан. Вес йылмыш кусарыме ятыр ой
лымашыш гыч моло иза-шольо калыкат 
тудын усталыкше кушмым, марий сыл
нымутын утларак йоҥгалташ тӱҥалмы
жым шижын шогат.

Рвезылыкым, куатле шӱм-чоным, суап
ле пашам моктен мурышо, шкежат поэ
зий чонан, художник кумылан, илышым 
келгын ыҥлыше уш-акылан, моткоч па
шаче ыле.

Ыле. Тиде мут эре чоннам корштара. 
Но возен кодымыжо, шке ойыртемышан 
чапле сылнымутшо дене тудо ӱмыреш
лан мемнан шӱмыштына илаш тӱҥалеш.

Шем рамкан фотографий да некролог 
йымалан мыйын поро йолташемым чон 
чаманен возымо почеламутемат савыктал
те. Теве тиде возымо гыч икмыняр ужаш. 
Тушто мый сар жапыште орланен куш
мо ийготнамат, шужен кушмо самырык 
пагытлан кӧра кӧргӧ черым сеҥен керт
дыме таҥаш йолташ-влакын ӱмырыштым 
кӱчыкемдыше шӱлыкымат кеч изиш гы
нат почын пуаш тӧченам:

Мый возышым моктен шке кундемнам, 
Пӱртӱсын курымашлык касшым, эржым. 
Шаргӱм кырен тулйыпым луктынам 
Полдыран шолташ тӱня тулан кеҥежым. 
Да тиде тулым, шун коркаш пыштен, 
Пошкудо-влак нумальыч шке возакыш. 
Арам ом иле—чоныш туллан ылыжтен 
Мутем кертеш гын—ойыплалт возалтше. 
Йырем лийжак ужар, мотор велем, 
Шӱмем ок пале моло лишыл верым. 
Мом возымем нимом ом нал пелен.
Ик ныжыл мут деч молыжым:

«Чеверын!»
В. Х. Колумб шарнымаш некрологыш- 

тыжо Валентин Николаевич нерген ара
мак огыл «художник кумылан» манын 
серен. Мемнан йолташна чынже денак 
иеш уста сӱретлыше ыле. Тидым мый ик 
тыгай лишыл вашлиймаш денат пеҥгы
демден кертам.

1951 ий телым ме институтысо литфа- 
кын «Словесник» лӱман пырдыж газет
шым умбакыже могайым лукшаш нерген 
мутланаш чумыргышна. Редактор Л. Бе
реснев тунам тыгерак мане: «Косоротов 
йолташ мемнан газетнам ятыр жап сӧ
растарыш, но кызыт тудо ынде кугурак 
курсышто тунемеш; адакше кече еда га
як Медведево райгазет редакцийыш куса
рыме паша дене практикыш коштеш. Па
шаже пеш шуко. Газетым сӱретлаш кӧ-* 
кымшо курсышто тунемше йолташыжым 
темла. Тиде—Якимов». Тыге мый Вален
тин Косоротовын преемникше лийым. 
Мыйын сӱретлымем тудо ятыр годым 
мокталтен-тӧрлашат жапым муын мошта 
ыле. Тыге ме варажым илыш корнышты
на эре лишыл да ӱшан эҥертыш, сай 
йолташ лийна.

В. Косоротовым чылан йӧратеныт. Кӱк
шакарак пеҥгыде капан, лопка туп-вачан, 
кок век кечалтше шем шулдыр ӱпан, 
кажне шомакшым шонен пеҥгыдемден 
ойлышо чатка рвезым юарлыше моло



В. Косоротов Рая пелашыж дене. 1968 ий,

кокла гыч эре ойырен онченна. Кызытсе 
манмыла, тудо эре лидер лийын. Яндар 
тувыр сога йымач кечалтше канде гал
стукшо вуль-вуль шем ӱпшӧ гаяк тӱсан 
вельвет курткыжын пеле орайлен почмо 
оҥжым моткоч арун сӧрастарен. Тудым 
мый нигунамат алыксырын чиен кошт
шым ужын омыл. Эреак ӱмбалныже чат
ка костюм, бритва гай гладитлен пӱсем
дыме брюко. Пеш шуко ӱдыр тудын ӱм
бакше йӧратен-кӧранен ончен!

В. Н. Косоротов институт илышым, 
школлаште туныктен илыме первый па
гытшым пеш чапле* «Тура кугорно» по
вестьыштыже раш сӱретлен. Тушто са
мырык туныктышын куан ден ойгыжат, 
эртышым шарныме да ончыкылык шоны
машыжат кумдан ончыкталтыныт.

Теве тунемме ий тӱҥалтыш нерген 
возымаштыже автор шочмо-кушмо марий 
тӱран ӱдыр-рвезе-влакын шагалем тол
мыштлан коляна. Вет марий вургем деч 
вожылмо гычак огыл мо марий йылмын 
йомшо вожшым автор эше тунам, кум
ло ий ожно, умылен:

«Школышто чылт пайрем гае. Тунемше- 
влак тӱрлӧ, но сай пайрем вургеман 
улыт. Нунын коклаште я тыште, я туш
то ученический форма-влак койыт. Шу
кышт тӱрлеман ош тувыр-шовырым чие
ныт, пеледышан шовычым пидыныт. Но 
тыгайышт ий гыч ийыш эре шагалем то
лыт...»

Писатель шочмо калыкше верч тургыж
ланыде илен ок керт. Теве Валентин Ни
колаевич институтышто руш йылме да 
литература отделенийыште тунеме, но ма
рий литература кружокыш уло кумылын 
коштын. А кумшо-нылымше курслаште 
тунеммыж годым, качымарий шот дене 
чияш шонымо окса амал дене гына огыл, 
ола воктенсе райгазет редакцийыш руш

да марий йылмымат яндарын да йоҥгы
дын палаш тыршен, кусарышылан па
шам ышташ кошто. А мӧҥгыж гыч шкет 
илыше аваж да шольыжо-влак деч мо
гай полыш лийын кертын? Ончыкылык 
уста писатель институтысо общественный 
илыш деч ойырлен илен огыл. Тудо шке 
курсыштыжо профорг, факультетысе ком
сомол бюро член ыле. Арамак огыл «Ту
ра кугорно» повестьше лекмек, автор 
1973 ий 23 июльышто мыланем тудым 
тыгай автограф дене пӧлеклыш: «Миша
лан—Валентин деч. Шарнен иле чывиге 
пыжашнам—пединститутым. Вал. Косоро
тов».

Писатель кӱчык илыш курымыштыжо 
редактор, рецензент семын кӧн гына во
зымыжым аклаш, тӧрлаш, саемдаш да 
вияҥдаш полшен огыл. Нунын коклаште 
Н. Лекайным, Вен. Ивановым, Я. Элек
сейным, Тыныш Осыпым, В. Юксерным, 
В. Бояринован ончыктымат сита. «Он
чыко» журналыште пашам пырля ышты
ме жапыште мемнан тунамсе машинист- 
кына И. Л. Степанова чыла моло паша- 
еҥнам туныктымо семын ойла ыле: «Ва
лентинын шер гай чаткан тӧрлен возы
мыжым куаненак печатлаш налам, вет 
нигушто алякан ок возо». Да, чынжымак, 
кӧ раш шонен, кутырен мошта гын, ту
дын возымыжат, тӧрлымыжат уш- 
акылже гаяк яндар, чатка лиеш. Тиде— 
чын дечат чын.

Писатель йолташна шке возымаштыже 
кеч-кунамат марий классикна М. Шкета
ным эн кӱш шында ыле. Шке дечше 
ийгот дене кугуракланат, самырык-влак
ланат тӱенак ойла ыле: «Яков Павлович 
деч тунемаш кӱлеш».

Тидын нергенак В. Н. Косоротов эше 
1966 ийыште лекше «Писательын вер
же—ончыл линийыште, калык коклаште»



статьяштыже йӧратыме писательже нер
ген кумылын возен:

«Писатель шке .элжылан да калыкшы
лан чыла шот денат полшышаш. Посна 
пӧлемыште кӱжгӧ романым але кужу 
поэмым возен шинчыме дене серлагыман 
огыл. Литератор эреак общественный па
шан ончыл радамыштыже лийшаш.

Мыланна, самырык-влаклан, марий ли
тературын классикше Яков Павлович 
Майоров-Шкетан пеш чапле примерым 
ончыктен коден.

Тудо, мер калыкын пашаж деч ӧрдыж
тӧ шоген огыл. Мер калыкын шӱм-чонжо 
молан йӱлен гын, Шкетанат тӱшка паша 
верчак тургыжланен. Яков Павлович 
Майоров-Шкетанын творчествыже ондак 
ныл том дене печатлалт лектын ыле. А 
кызыт «Шкетанын публицистикыже» пос
на том дене лектын. Тудым тичмаш со
чиненийын визымше томжылан шотлаш 
лиеш. Молан манаш гын, публицист 
Шкетан, писатель Шкетан деч йылме да 
мастарлык шотышто кугун огеш ойыр
темалт. Тыглай газетный статьяштат 
Шкетанын пеш ушан, мыскараче, уста 
йылмызе улмыжо раш коеш. Тудын пӱ
тынь творчествыже илыш дене кылдалт 
шога. Кугу произведенийлам возымо деч 
ончыч тудо чын илышым шымлен, уто- 
ситым вурсен, тӧрсырым тӧрлен, бюро
кратым шылтален, його еҥым койдарен. 
А тылеч вара, илышыште лийше факт- 
влакым иктешлен, герой-влакым типизи
роватлен, сылне деч сылне произведе
нийым возен.

Шкетан кӱчык ӱмырыштыжӧ марий 
культура, печать, литература да искусст
во, марий кундемын экономикыже, ял 
озанлыкше нерген, религий, тӱрлӧ тошто 
коса ваштареш кучедалме шотышто, тӱ
нямбалсе илыш нерген пеш шуко стать
ям, корреспонденцийым, фельетоным, 
очеркым, мыскара ойлымаш ден сатири
ческий почеламутым возен. Шкетанын 
пӱсӧ шинчаж деч нимогай шӱкшудат 
утлен кодын огыл.

ӧпкелен каласаш логалеш: мемнан м̂а
рий литератор-влакын радамыштышт 
Шкетан гай вургыжшо чонан еҥ але 
шагал».

Тыгай вургыжшо шӱм-чонан ыле Ва
лентин Николаевич шкежат. Йолташ-вла
кын сай произведенийыштым лудын, кӧ
раныде куанен, а «тачеш йӧра» манын 
серыме ойлымашым авторжо ончылнак

пужарен опташ аптыранен огыл да вик 
ойлен: «Мыйын оем дене келшет гын, 
эрла-кумышто марте тӧрлен шуктет. Ту
нам мыйынат чонем верыш шинчеш, да 
шкеат вий шутыметлан ӱшанаш тӱҥа
лат».

Писатель таҥна пеш шуко лудшо, эру
дированный еҥ ыле. Кеч-могай рукопись- 
ыштат вес автор деч «кӱсынлымӧ» об
разым, тыгыде-тыгыде эпизодым вик ши
жын моштен. Тыге «кӱсынлышӧ» автор- 
влак редактор Косоротов ончылно вара
жым шке сулыкыштым чоным кочде ка- 
сареныт.

Валентин Николаевич дене пырля ту
немашат, пашам ышташат, кастене Ле
нин садыш ӱдыр-каче модмашке лекта
шат, сылнымут нерген шуко ӱчашашат 
логалын. Тудо эреак полшаш шонышо 
пеҥгыде уш-акылан таҥ лийын да ты
гаяк шӱм-чоныштем аралалт кодын.

Пеш чын ышта кызыт калык, общест
венность: лӱмлӧ еҥ-влакын колымо ий
готыштым огыл, а шолмо жапшым па
гален, суаплен шарнат. Вет теве Вален
тин Николаевич мемнан деч латкуд ий 
чоло ожно ойырлен каен, но тудо шке 
ыштен кодымо сылнымут пашаж дене 
тачат мемнан коклаште ила.

Тыгай ыле тудо, тыгаяк эрелан ушеш 
кодеш. Кодеш, но молан мемнан Йошкар- 
Ола горсоветла шкенан лӱмлӧ марий 
поэтна, писательна, художникна, компо- 
зиторна-влакын лӱмыштым оласе урем- 
влаклан пуаш моткоч лӱдын, чытырен 
ила. Манаш веле вет: кызыт ола кум
дыкеш могай гына теньыш-оньыш лӱм 
уке! Урем мучко ончал эртыза: Луговой, 
Больничный, Медицинский, Водопровод
ный, Кирпичный... Ок лий мо Луговой 
манме уремжымак Олык Ипай лӱм дене 
каласал колташ? Кирпичный (кӧ шонен 
луктын моштен гын?) уремшылан Косо
ротов лӱмым пуаш гын, ала чаҥга, нуж
на кумылна изиш марлан: улаҥеш? Куш
то Эрик Сапаев, Миклай Казаков урем?

Тек литература, искусство пашаеҥын- 
влакын чон мурызо пашашт мемнан шин
ча ончылнынат раш ужмо-коймо верыш
те лийыт. Анатолий Бнк манмыла:

Тӱс чеверлык жаплан веле,
Чон чеверлык ӱмыраш!

А чон чеверлык—тиде калыклан ыштен 
кодымо пашана, акылна.

МИХАИЛ ЯКИМОВ.



Назарий Александров

Олыкъялын
шочшыжо
Документальный очерк

Николай Семенович М ухин—марий литературын шочмо 
пагытыштыже возаш тӱтталше-влак кокла гыч иктыже. Тудо 
калыклан уста поэт, туныктышо, общественный деятель се
мын кумдан палыме. Мурпашаже чот пеледалтме пагытыште, 
1937 ийыште, тудын шӱмжым шучко репрессий пуля  шӱтен.

Тений 25 ноябрьыште Н. С. М ухинын шочмыжлан 100 ий 
темеш. Ты кечылан ямдылалтме шотышто республиканский 
комиссий ятыр мероприятийым шукташ палемден. Мутлан, 
писательын илышыже да творчествыж нерген очерк книга, ту
дын кызытсе лудшылан палыдыме произведенийже да аралалт 
кодшо рукописьше-в лак савыкталтшаш улыт, мемориальный 
музей-пӧрт почылтшаш, т. м.

Юбилей лӱмеш поэзий пайрем Н. С. М ухинын шочмо кун
демыштыже—Морко мландыште— да шыжым Йошкар-Олаш
те эрта.

Писательын шочмыжлан 100 ий темме вашеш журнал лӱ 
мын'у ужашым почеш.

УНЧО школышто
«Мый 1890 ий, ноябрьым 25-же шочы

нам. Шочмо верем Марий кундем, Мор
ко кантон, Олыкъял. Ачий Озаҥ семина
рийым тунем пытарыше учитель—кре
саньык, авий кнага моштыдымо марий 
ӱдырамаш ыле. Ачий деч вич ияш ту
лыкеш кодым. Ачий колымек, тӱрлӧ ор
лыкымат ужаш вереште: кок кеҥеж кӱ
тӱмат кӱтышым, еҥ тарзат лийын ончы
шым,— возен Н. С. Мухин «Илышем» 
шарнымаштыже.— 8 ияш Арын школыш 
(2-х классный училище) тунемаш пуры
шым, вич ий гыч тунем лектым. 1905 
ийыште Унчо школышко кайышым. Туш
то кок ий тунемым...»

Унчо селасе марий школым 1894 ий
ыште «Братство святителя Гурия» ман
ме миссионер общество почын. Тудо двух

классный маналтын тӱҥалтыш школыш
то туныкташ учитель-влакым ямдылен. 
Колымшо курым тӱҥалтыште тиде шко
лышто революционер-влак В. А. Мухин, 
П. Г. Григорьев туныктеныт, тыштак Ку
гу Октябрь революцийыште участвоват
лыше И. П. Петров, В. Н. Никифоров ту
немыныт, тышечынак С. Чавайн, В. Эш
кинин, А. Романов, П. Абросимов да ятыр 
моло кумдан палыме, лӱмлӧ еҥ-влак лек
тыныт.

«...Ты жапыште Унчо школ чылт ма
рий пушан школ ыле: марий йылме кӱ
леш йылмыланак шотлалте. Тыште поэ
зийым йӧраташ тӱҥалмемлан П. Г. Гри
горьев ден В. А. Мухинлан таум каласы
де ок лий. Кӱлеш корным нуно ончык
тышт. Утларакше П. Г. Григорьев тыр-



шыш. Тудо, шарнем, первыяк рушла гыч 
тӱрлӧ почеламутым, басньым, моло тӱр
лымат марлашке кусарыкта ыле, шке 
ныжылге йылмыж дене марий ойын сыл
нылыкшым эреак ончыкта ыле»,— возен 
1928 ийыште марий поэт Николай Мухин.

П. Г. Григорьев (Эмаш) Курык марий 
кундемеш шочын кушкын, 1904 ий гыч 
Унчо школышто туныктен. Озаҥ оласе 
революционер-влак дене кылым кучен шо
ген, нунын деч листовка ден проклама
цийым наледен, ученикше-шамыч дене 
пырля марлашке кусарен да калык кок
лаште шаркален. 1905 ий 20 декабрьыште, 
шорыкйол каникул вашеш, тудо тунем
шыже-влаклан прокламацийым йӱдвошт 
диктоватлен да возыктен. А. Романов, Н. 
Мухин, В. Мичашев да молат марла йы
тыран сереныт, каникул годым ял калык 
коклаште лудыныт. Тидын нерген журна
лист М. Байков «Марий коммуна» газе
теш 1966 ий И декабрьыште возен, «Ма
рий АССР-ын историйже» книгаштат ой
лалтын (1986, 1987).

Мутат уке, шочмо йылме дене возымо 
листовка ден ӱжмаш-влак калык коклаш
те пайдале пашам шуктеныт. Но нуно 
вашке урядникын да исправникын ки
дышкышт логалыныт. Царевококшайский 
уездын исправникше Умов чыла тидым 
терген налаш Унчо школыш толын лек
тын. Тунемше-влакым поген, йодыштын, 
протоколым возен, тушто коло наре ту
немшын лӱмышт палдырнен.

1906 ий февральыште Умов туныкты
шо П. Г. Григорьевым арестоватла, Казан
ский губернаторлан тыгай телеграммым 
колта:

«...17 февральыште святитель Гурий
ын центральный черемисский шко
лыштыжо туныктышо Петр Григорье
вичым арестоватлыме. Тудо шке уче- 
никше-влаклан правительство ваш
тареш воззванийым возыктен, мар
лашке кусарен да шаркален...»

«П. Г. Григорьев революционер улмыж
лан шошо велеш казаматыш перныш,— 
возен умбакыже Н. С. Мухин.— Уке лий
мыже кӧргемлан пеш йӧсын чучо, кӧргӧ 
тулем тӱргыжаш тӱҥале. Ынде мылам 
пӱтынь сылнылык, ойгем паремден керт
шашлык—пӱртӱсыштӧ веле. Пасушко лек
тын, тӱнян чурийжым ончен коштын, 
«Шошо», «Турийын мурыжо» почеламу
тым возышым (революций деч вара во
залтыч)...

Руш йылме дене урокышто сочинений
ым возымем годымат южгунам марий сыл

нымутым пуртен колтем ыле. Икана ту
ныктышо В. А. Мухин сочиненийнам шер- 
мыже годым, «наш будущий поэт» ма
нын, шыр-р воштыл каласыш...»

1906 ий. Шошо. П. Г. Григорьевын уче
никше-влак кас еда классышке погыне
ныт, илыш корнымат шерыныт, шылтыме 
книгам лудыныт, шке туныктышыштым 
порын шарненыт. 1 Май кечын нуно Шо
ра эҥер серышке каеныт, кодшо шошы
мат тышке нуным туныктышо Григорьев 
конден. Тыште адакат листовка ден ӱж
машым шареныт. «Пытартышлан мый 
йолташ-шамычлан (Паткиев, Абросимов, 
Андреев) почеламутем лудымат, «Тыйын 
поэт дарет уло» маньыч»,— возен Н. Му
хин.

Тыге 1905—1907 ийласе буржуазно-де
мократический революцийын ӱжараже 
Н. С. Мухинын чоныштыжо поэзий тулым 
ылыжтен. 1906 ийыште возымо тудын 
первый почеламутшо—«Турийын муры
жо»—тӱнямбал литературын шӧртньӧ 
фондышкыжо пурен, С. Г. Чавайнын «Ото» 
почеламутшо семынак 200 том дене са
выкталтше «Тӱнямбал литература биб
лиотекын» 102-шо томышкыжо пуртал
тын, элысе ятыр калык йылмышке да 
.вес эллаштат кусаралт печатлалтын.

Унчо школышто тунеммыж годым Н. С. 
Мухин шочмо марий йылмыжым уло чон 
дене йӧратен шында, марий поэзий кор
нышто первый йол тошкалтышым ышта. 
Тыште тудо илышым келгын пален на
леш, Российыште кугыжан политикыжым 
умыла, шке уш-акылже, кӧргӧ шоныма
шыж дене чын корным раш ужеш. Лач 
тиде школыштак тудо шке калыкшым йӧ
раташ тунемеш, тудын нерген шӱм гыч 
лекше чечен мурым мураш тӱҥалеш. Сад
ланак варажым тудым калыкыште тале 
мурызо, поэт-демократ, эрык мурызо ма
ныныт.

ТУРУНЫШТО
Унчо школым 1907 ийыште пытарыме

ке, Н. С. Мухин Ямбатырыште (Морко 
кундем) туныкта, а вес ийын Вончӱмбал 
школышко кусна. Йоча-влакым тудо шоч
мо йылмым йӧраташ, пӱртӱсым, вер-шӧ
рым аклаш да сӧрастараш кумылаҥда. 
Руш поэт-влак А. Пушкинын, А. Кольцо
вын, И. Никитинын почеламутыштым ма
рий йылмышке кусара, шке воза да ик
шыве-влакым лудаш-возаш туныкта.

Паша коклаштак тудо Озаҥ оласе се
минарийыш учитель правалан экзаменым 
кучаш каяш ямдылалтеш. Каникул пагы-



тыште, 1909 ийыште, Н. С. Мухин Оза
ҥыш кая да тушто, тунемде, шонымаш
кыже шуэш. Тудлан тыгай свидетельст
вым пуэн колтат:

«Предъявитель сего Мухин Николай Се
менович—крестьянин деревни Олыкъял 
Себе-Усадскоӓ волости Царевококшайско- 
го уезда Казанской губернии, родившего
ся ноября 12 дня 1890 года, подвергся 
полному испытанию в педагогическом со
вете Казанского учительского семинария 
и, выдержав удовлетворительно, удостоен 
звания учителя сельского инородческого 
начального училища для черемис. В 
удостоверении чего и дано ему, Мухину, 
настоящее свидетельство за надлежащи
ми подписями и с приложением печцти 
семинарии. Казань, 1910 года, февраля 
24 дня» (Арх. МГПИ, д. Н. С. Мухина, 
№ 1129, л. 15).

Озаҥ оласе учительский семинарий эше 
1872 ийыштак почмо лийын. Тушто тӱҥ 
шотышто ялысе кресаньык-влакын икшы
выштым туныктеныт, тӱҥалтыш школыш
то туныктышо-влакым ямдыленыт. Туне
маш ныл ий кӱлын. Тыште марий кунде
мыште кумдан палыме да лӱмлӧ еҥ-влак 
—В. А. Мухин, С. Г. Чавайн, П. Г. Гри
горьев, С. А. Черняков, Г. Кармазин, С. 
Гаврилов, изак-шоляк Ф. Ф. Буктовмыт 
—тунемыныт. Н. С. Мухинын ачаже Семен 
Алексеевичат тиде семинарийым пытарен 
да ялыште туныктышылан ыштен.

«1909 ийыште семинарийыште лиймем 
годым мый марий ученый В. М. Васильев 
дене палыме лийым. Тудын шке калык
шым йӧратымыже, кугу талантан ученый 
улмыжо мыйым иканаште ӧрыктарыш. Ме 
икте-весым пеш вашке умылышна, вара
жым серышым коштыкташ тӱҥална. Мый 
тудлан шке возымо почеламут-влакем, 
тӱрлӧ йомакым да калык ойым колтем 
ыле. «Кайык-влак»,- «Мелна осо», «Йола
гай ден Пулагай» ту жапыште возалтыч 
да эн ондак В. М. Васильевлан колтымо 
лийыныт. Марий ученый дене ӱмырем 
мучко кылым кученам»,— возен шарны
маштыже Н. С. Мухин.

Ынде Н. С. Мухиным пашам ышташ 
Турунысо церковно-приходской школыш 
колтат. Школжо Ведесоласе Савиновын 
куд угылан пӧртешыже (пел ужашышты
же) верланен улмаш.

Тыште ялысе туныктышо пеш вашке 
чылалан палыме да пагалыме еҥыш са
вырнен. Тудын деке кас еда изижат-ку
гужат погыненыт, туныктышо нунылан 
«Марла календарьым», газетым лудын, по
ро каҥашым пуэн шоген.

Н. С. Мухин. 1914 ий.

Школышто икшыве-влакым Н. С. Му
хин марла туныкташ тӱҥалын, йорло 
кресаньык еш гыч лекше йоча-влакым 
поснак тунемаш кумылаҥдаш тыршен. 
Урокым эртарымек, тудо икшывын ача- 
авашт дек вашкен, пошкудышко лектын 
коштын.

Ик кечын школышко священник Темин 
туныктымо пашам тергаш толын. Шочмо 
йылме дене почеламутым лудшо икшы
вым ужынат, инспектор, туныктышо ӱм
бак шӧрын ончалын, тудым марла ту
ныктымыжлан чот шижтарен.

Н. С. Мухин ойырен налме профессий
жым йӧратен, рвезе тукымым кумда 
илыш корнышко лукташ уло мастарлык
шым пуэн. Кажне икшывын кӧргӧ чон
жым, тыршымашыжым да койыш-шокты
шыжым посна шымлен да эскерен шоген, 
тунемаш кӱлеш йӧным ышташ тыршен. 
Марий педагогический институтын до
центше 0. Г. Сурикова «Суапле лӱм» 
статьяштыже тыге шарнен возен: «Рево
люций деч ончыч Н. С. Мухин Турун тӱ
ҥалтыш школышто туныктен. Изи рве
зын, Суриковын, сайын сӱретлен мошты
мыжым шекланен. Арифметика да рисо
ваний урокым тудлан посна ешарен пу
эн. Илен-толын, А. А. Суриков лӱмлӧ 
архитектор лийын. Тудо шке туныктышы
жым тыге шарна ыле: «Николай Семено
вич уста педагог, туныктымо пашам кел- 91



гын пален шогышо лийын, тудо мылам 
профессийым ойырен налаш полшен, 
илыш корнышко луктын...»

Турун кундемысе ял-влак Чарла деч 
тораште огыл верланеныт. Тидыже ту
ныктышылан тӱрлӧ погынымаште лияш, 
лӱмлӧ еҥ-влак дене кылым кучаш, илыш 
вашталтышым шымлен шогаш йӧным пу
эн. Эше 1914 ийыште Н. С. Мухин тыл
заш педагогический курсышто шинчыма
шыж ым пойдара, а 1913 ийыште тыгаяк 
курсышто сад-пакча саскам куштымаште 
мастарлыкым шуарен.

1915 ий октябрь тылзыште Н. С. Му
хиным салтаклан налыт. Кок ий утла ку
гыжан сарыште—румын фронтышто лиеш, 
салтакын кочо илыш корныжым эрта. Ку
гу Октябрьын лишеммыжым тудо лач ти
де пагытыште пален налеш да тидын шо
тышто салтак-влак коклаште умылтары
маш пашам виктараш полша, Турунышко 
йолташыже-влаклан увертарен шога.

1917 ийыште лийше Октябрь револю
цийым Н. С. Мухин куанен вашлиеш. Сал
так гыч пӧртылмекше, тудо угычын Ту
рун школышто туныкташ тӱҥалеш, ти
дын годымак кундемыште Совет властьым 
ыштыме пашашке уло кумылын пижеш. 
Калык коклаште у илышым чоҥымо нер
ген . умылтара, ты пашашке лишыл йол
ташыже-влакымат уша.

Тудо пагытыште возымо произведений
лаштыже поэт Совет властьым пеҥгыдем
даш:, у илышым ч о ҥ а т  калыкым ӱжеш:

Мӱндӱр ӱжарат толдалын,
Чевер кечет лектале:
Шучко кугыжам лукталын,
Марият эрыкым налдале.
Ты эрыкым, вучен-вучен,
Теве тольо, кучыза!
Марий родем-шамычем,
Ынде вуйдам нӧлтыза!
Айста вашке чыланат,
Ойнам пырля пидына!
Илен-толын, мыланнат 
Порылык лие манына.

(1918 ий, Марий родем-влаклаюх)

ЕШ ПЫЖАШ
Шолеҥер станций гыч Морко селашке 

шумеш кумда асфальт корно шукертак 
шуйналт возын. Нылле ий ожно тыгай
ым Морко вел марий-влак омешыштат 
ужын огытыл.

Николай Семенович тиде корно дене 
пеш шуко гана йолын эртен коштын. Ку
пан, пич чодыра дене тунам йолешке- 
влак 54 меҥге торам, эрдене лектын, кас 
марте эртеныт. Кызыт тиде тракт дене 
машина да автобус шӱшкалтен эртат.

Теве автобус Кугу Овдасола тураш ню* 
гале. Ял вес велне Карман курык каваш
ке нӧлталтеш. Ял шеҥгеч кадыргал шуй
налтше йолгорно тудын дек наҥгая, шиж
деак, эркын курык ӱмбаке кӱзыктенат 
шогалта. Тышечын йырваш моткоч то
рашке, каватӱрыш вошт, ковыра пӱртӱ
сын тӱсшым, шуко ялым, чурийончышыш
то шке шӱргывылышетым ончалме се
мын, раш ужат.

Тораштак огыл, курык йымалне, эр 
кече кок уреман Олыкъялым волгалтара, 
помыжалта. Тыште марий поэзийын ик 
уста мурызыжо, Н. С. Мухин, шочын 
кушкын да илен. Уремыш пурымеке 
коеш: ял покшелне кок кугу тополь шо
га, а йымалнышт—пӧрт негыз кӱ. Нуно 
поэтын сурт олмыжым эскерат, уремым 
сӧрастарат. Кугу пушеҥге-влакын вич
кыж шӱртеш кылдыштме гай яклака лоп
ка лышташышт лым лийде, йӱдет-кечет, 
лыве-лыве лийын чӱчкат, мардеж пуалме 
еда сӧралын йӱкланат. Нине топольым 
поэт шке кидше дене 1921 ийыште, у 
суртыш илаш пурымекыже, окна йыма
ланже шынден. Кызыт нуно урем дене 
эртыше калыклан тыште ожно калык му
рызын суртшо верланымым палдарат.

1918 ий шыжым Н. С. Мухин Турун 
гыч Алсолашке кусна. Кугыжан пагы
тыште чот шолдырген пытыше школым, 
туныктымо пашам виктараш уло вийын 
пижеш. Кӱчык жапыште тудым эн сӧ
рал да образцовыйыш савыра. Ынде Ал
солаште туныктышо деке кас еда икшы
ве-влак веле огыл, кугыеҥат погынат, ма
рий поэт нунылан газетым, книгам лу
деш, у илыш нерген кутыра, тудым не
гызлаш каҥашым пуа. Йӱдым йӱдвошт 
спитар тул дене пыкше волгалтше пӧле
мыште самырык мурызо почеламутым, 
пьесым чоҥа, мут орлаҥгым пидеш, вол
гыжаш тӱҥалмеке веле малаш возеш.

Пошкудо Чопай кугызан кум ӱдыржӧ 
сорта гай кушкын. Чевер чурийвылы
шышт каче-влакын шӱмыштым йӱлатен, 
кидпаша мастарлыкышт кеч-кӧмат ӧрык
тарен.

Салтак гыч шукерте огыл пӧртылшӧ 
туныктышо Чопайын кугурак ӱдыржӧ Та
чана деке шӱмешкен. Кеҥеж тымык кас 
нуным ятыр гана шке помышешыже 
шылтен, эскерен шоген. Кок рвезе шӱм, 
икте-весым умылен шумеке, ик ешыш уш
наш ойым пидеш. Туныктышо ӱдырын 
ачаж дек миен лектеш. Тачанам марлан 
налаш йодеш.

— Тыгай кужу йолашлан, ялпай-ша- 
мычлан мый ӱдырем пуымаш уке,— ва-



Н. С. Мухин шке ешыштыже. 1913 ий.

шешта Чопай кугыза. Тыгай вашмут, му
тат уке, качымарийын чонжылан кӱчы
мын чучеш. Но тудо вуйым ок саке. Ты
леч вара Тачанат тудын деч шылаш тӱ
ҥалеш, ачажын мутшым колыштын ила.

Чопай кугызан Варвара ден Майрала- 
нат пошкудо качымарийын койышыжо, 
кумылжо да мотор кап-кылже келшеныт, 
нуно яра жапым пырля эртареныт. Ик 
тыгай вашлиймаште туныктышо Тачанан 
изирак шӱжаржылан—Майруклан—кид
шым шуялта. Тыге Мария Степановна 
поэтын пелашыже, илыш йолташыже, 
чолга шӱдыржӧ лиеш.

Ончыкшым нуно шӧрын кайыше суртым 
уэмдаш пижыт. Ачажын тошто изи пӧрт
шӧ олмеш Николай Семенович куд угы
лан пӧртым чоҥа, тушко илаш пура.

Тошто пагытыште ял калыкын, еш шот 
дене, кажныжын посна лыстык-ластык 
пӱчкыш мланде лийын. Тушакын киндым 
ӱденыт, пареҥгым шынденыт, но сад-пак
чам ышташ да тӱрлӧ емыжым, пакча сас
кам кушташ жапышт лийын огыл, мас
тарлыкшат ситен огыл.

Кугу Октябрь революций деч вара 
ялыштат илыш-йӱлам у семын чоҥаш 
пижыныт. Тидланже полышат, каҥашат 
кӱлын. Тыге шонен, Н. С. Мухин шочмо 
ялыштыже калыклан илышым у негызеш 
чоҥаш полшаш тӱьгалеш. Эн ончычак са
дым, пакча саскам кушташ туныкта. Ик
мыняр ий гыч тудын пакчаштыже шуко

олмапу, вишне, шоптырвондо да эҥыж
вондо кушкын шогалыт, саскам пуаш тӱ
ҥалыт. Йыраҥыште кияр, помидор, ке
шыр, реве тӱвыргын шочыт. Сад коклаш
те мӱкш омарта-влак изи мӱкшышт дене 
лым лийде йӱкланат. Чыла тиде ял ка
лыклан уждымо-колдымо лийын, тудым 
ӧрыктарен да у пашалан пижаш чоным 
таратен.

Ынде туныктышо дек рвезыжат, чал 
ӱпан шоҥгыжат сад ончалаш веле огыл, 
кӱлеш каҥашым налаш, тунемаш вашке
ныт. Тиде у семым виктарымаште туд
лан эше кугыжан сар деч ончыч 1913 
ийыште Чарлаште эртыше агроном кур
сышто тунеммыжат кызыт чот полшен.

Николай Семенович кече мучко шко
лышто лийын, эр-кас сурт пашам викта
рен, йӱд рӱдыштӧ пьесым, почеламут-вла
кым тӱрлен. Адакшым еш сомылат еша
ралтын: нунын изи ӱдырышт шочын, 
тудлан Нинуш лӱмым пуэныт. Тылеч пос
на тӱрлӧ общественный пашам виктараш 
кӱлын, агитатор семын да калыкым лу
дын-возаш туныктымо сомыл дене эреак 
яллашке лекташ пернен, спектакльым я 
концертым шындаш кӱлын. Тыге ту
ныктышын паша кечыже шуко сомылан, 
чон вургыжмашан лийын. Чыла тидлан 
кумылат, паша вият, жапат кӱлын, а вот 
жапше тудлан эреак шагалын чучын.

Эше 1918 ийыште Озаҥ олаште тудын 
произведенийже-влак «Илышын ойырты- 93



шыжо» (поэма), «Аракан осаллыкше» 
(1919, пьеса), Москваште 1926 ийыште 
«Ӱҥышӧ деч ӱш лектеш» (пьеса), «Поче
ламут» сборникше (1928) посна книга де
не савыкталт лектыт. Газет ден журнал
лаште почеламутшо, пьесыже, ойлымашы
же да очеркше-влак печатлалтыт. Ынде 
тудо 1924 ий гыч Арын школышко кус
на. С. Г. Чавайн дене пырля кугу пашам 
виктарен шогат, у илышым чонжат.

Тиде пагытыштак Н. С. Мухин марий 
йылмышке А. Пушкинын, Н. Некрасовын, 
А. Радищевын, М. Горькийын, М. Салты- 
ков-Щедринын, Н. Никитинын, А. Кольцо
вын, Н. Тихомировым, В. Гаршинын, К. 
Тренёвын, А. Островскийын, К. Гуцковын 
произведенийыштым, В. Бианкин, С. За- 
речнаян, С. Дзюбинскаян, В. Черевковын 
да моло руш авторын книгаштым куса
рен. Эше колымшо ийлаштак тудо Мар
кер ушемын членже лийын, варажым— 
Пролетар писатель-влак марий ассоциа
ций член, а 1934 ий гыч—СССР Писатель 
ушемын членже. 1927 ийыште Н. С. Му
хин ВКП (б) радамыш пура.

20—30-шо ийлаште Н. С. Мухин уста 
корреспондент семынат кумдан палыме 
лийын. Марий университетын доцентше, 
исторический наука кандидат М. Т. Сер
геев, тудын корреспондент улмыжым кел
гын шымлен, тыге возен: «Н. С. Мухин 
«Ӱжара» газетын ик тӱй? корреспондент
ше лийын. 1918 ий 1 октябрьыште «Йош
кар кече» газет лекташ тӱҥалмек, поэт 
шке возымыжым тиде газетыш колтен 
шоген. Илышым сайын палымыжым, Со
вет власть верч пеҥгыдын шогымыжым 
шотыш налын, туныктышын вийжым ут
ларак пайдалынрак кучылташ шонен, 
«Йошкар кече» газет редакций ик гана 
веле огыл Николай Семеновпчлан Озаҥыш 
паша ышташ куснаш темлен. Но Н. С. 
Мухин туныктымо пашам утларак кӱлеш
лан шотлен, Озаҥыш куснаш вашкен 
огыл. Шкенжым тыматлын кучымыжым 
тудын тыгай ойжо гычат шижына: «Учи
тельж ы м  кудалтен мияшыже ӧрын шо
гем. ӧрмаш паша тыгане: ала Озаҥыште 
шужаш тӱкна, ала кочкаш оптышымат 
работаен луктын ом керт, ман шонкалем. 
Редакцийыште сотрудниклан гын, пеш 
томам пашазе улам: шке марий йылме
мат шуко тунемашем кӱлеш...»

Поэтын тыгай мутшылан ӱшанаш йӧсӧ. 
Тунам тудо ик эн грамотный еҥлан шот
лалтын. Газет редакций дене кыл кучы
мыжым луштарен огыл. Мӧҥгешла, Мор
ко волостьысо яллаште «Йошкар кече» 
газетым шарымашке уло вийжым пуэн,

газет редакцийыш ик серыш почеш ве'- 
сым колтен шоген. 1918—1920 ийлаште 
гына поэтын кидше йымач 160 наре поче
ламут лектын, тышечын шукыжо «Йош
кар кече» газетеш печатлалтын.

Н. С. Мухинын пашаже, марий манмы
ла, шӱд даҥыт улмаш гынат, газетыш во
зымыжым кудалтен огыл. 1920 ий ав
густышто, кеҥеж каникул кечылаште, 
уездысе труд комитет тудым переписьыш 
ушен. «Кече-йӱдымат яллаште эртарен 
коштам, тӱрлӧ манеш-манешым колыш
там»,— возен Н. С. Мухин, тиде жапым 
шарналтен. Яра коштын огыл ялысе ту
ныктышо: калык илышым, шонымыжым 
шымлен, у деч у произведенийым возаш 
ямдылалтын...

Поэтын газет ден журналлаш возен шо
гымыжым ончыктымек, тидымат палем
дыде ок лий: 20-шо ийлаште Н. С. Му
хин рабселькор-влакын погынымаштышт 
ик гана веле огыл участвоватлен. «Йош
кар кече» газет гоч лудшо-влак Николай 
Мухинын «Тулык Ивук», «Лу ий» поэмы- 
ше-влак, икмыняр ойлымаш да очеркше 
дене палыме лийыныт.

Газетын вийжылан ӱшанен, Н. С. Му
хин общественностьым пайдале пашашке 
ӱжын. Теве колымшо ий мучаште тудо 
могай йодышым нӧлталын: «Тӱрлӧ кон
ференций, погынымаш еда марий писа^ 
тель шагал, улшыжат огыт возо» манын 
кычкырат. Тиде шоя мут веле. Возгалы
ше уледат, возымо материалат мучашды
ме. Савыктен лукмо гына пеш шагал... 
Писатель-влакын чыла возымыштым обл
исполком пелен улшо йылме комиссий
ыш чумыраш гын, йӧнлан ок тол гын? 
Адак писатель-влакшымат Йошкар-Олаш 
чумырат гын, яжорак ок лий гын? МАПП 
вияҥеш гын, литература пашана вийнен
рак каяш ок тӱҥал гын? Марий писа
тель, поэт-влак, йӱкдам пуыза».

«Йошкар кече» газет таклан огыл 1927 
ийыштак «Илыш ончыко кайыме семын, 
марий калык кокла гыч у Чавайн, у Му
хин лекташ тӱҥалыт, марий литература 
кумда корныш лектеш» манын палемден. 
Да, Октябрь деч вара кокымшо лу ий жа
пыште ятыр у писатель, поэтын лӱмжӧ 
марий литературыш пурен. Николаи Се
менович Мухинынат творчествыже куш
кыт!..»

Н. С. Мухин марий йылмым шынды
маштат моткоч кӱлеш пашам ыштен, вик
тарен шоген. Тудо марий йылме учеб
ник-влакым возен да савыктен, руш йыл
ме гычат кусарен.

1931 ийыште Москваште, национальный



школ-влакын пашаштым вияҥдаш манын, 
шочмо йылме дене книгам возен шогы
шо автор-влакын конференций-семина- 
рышт эртаралтын. Тушко Марий кундем 
I ыч Н. С. Мухин ден А. В. Моторовын 
колтеныт. Семинар ик тылзе наре шуй
нен. Тыште нуно калык образований нар
ком А. В. Луначарский да Н. К. Круп
ская дене вашлийыныт. А. В. Моторов, 
тудо пагытым шарналтен, тыге возен: 
«Суксо шарнымаш мыйым рвезе пагы- 
тышкем кондыш. Мый 1931 ий июнь тыл
зым шинчам дене угычын раш ужам. 
Лач тунам ме Николай Семенович дене 
коктын Москваште лийынна. Тушто на
циональный учебник-влакым возышо ав
тор-влакын семинар-совещанийышт эртен. 
Тыште мыланна ученый да лектор-влак 
кумда элнан иза-шольо ешыште илыше 
калыкын уш-акылжым вияҥдарымаште, 
йылмым эшеат утларак, пойдарен, чече
ным ышташлан поро каҥашым, у шин
чымашым ешареныт, школышто туныкты
мо пашаште у программа ден планым 
лончылен ончыктеныт.

Мондаш лийдыме эн куан шарнымашы
же теве могай: ик кечын мемнан дек На
дежда Константиновна Крупская тольо 
да поро мутым ойлыш. Тудо калык кок
лаште, кушкын шогышо рвезе тукым 
коклаште коммунистический воспитаний
ым вияҥден колтымо нерген, ялысе школ- 
влакын суапле, сай пашаштым, иктеш
лен, илышыш шыҥдарен шогымын кӱле
шыжым чон кумылын шере да ты па
шашке ушнаш ӱжӧ. Меат шкенан опытна 
нерген кӱчыкын ойлен лекна.

Надежда Константиновнан калык обра
зований шотышто чон вургыжын ойлы
мыжым, шӱмеш вочшо каҥаш семжым 
ме уло кумылна дене колыштна. Тудо 
шке ныжылге йылмыже, кумылаҥдыше 
чечен ойжо да шкенжын эн тыглай, прос
та койышыж дене погынышо-влакым 
ӧрыктарен да сымыстарен...» («Марий 
коммуна», 1969 ий, 21 февраль).

Тидым мыланна кызыт аралалт кодшо 
фотосӱрет раш ушештара.

АРЫН ШКМ-ыште
1927 ийыште Арын школым «Кресань

ык молодёжь школ» (ШКМ) манын лӱм
дат. Н. С. Мухин ынде тыште марий ден 
руш' йылмым, литературым туныкташ тӱ
ҥалеш.

Тунемше-влакым тыште- тӱрлӧ сомыл
лан, ончыкылык профессийым ойырен 
налаш, сымыстареныт. Кид пашалан, ур

гаш, плотник да столяр, сад-пакча па
шалан кумылаҥденыт, полит ехническжй 
образованийым пуэныт.

Николай Семенович школышто литера
турный да художественный кружок-вла
кым почеш да вӱда, рвезе-влакым сад- 
пакча саскам ончен кушташ туныкта.
Эше Алсола школышто ыштымыж годы
мак поэт «Кӱдырчӧ» лӱман журналым 
луктын шоген. Драмкружок-влаклан пье
сым, инсценировкым шкеак возен, спек
такльыште модаш упшальымат, тунем
шыжат ушен. Концертлаште скрипкам 
шоктен. Мурымат возен да савыктен.
Адак пошкудо Шеҥыштӱр ял гыч уста 
кӱслезым—Терентей Павылым—ӱжын.
Тыге нуно С. Г. Чавайн ден коктын Арын 
кундемыште ий еда «Йошкар пеледыш, 
пайремым» организоватлаш полшеныт.
Тудо Кугуер серыште июнь тылзыште 
эртен. РСФСР-ын заслуженный да Марий 
АССР-ын калык артисткыже А. Т,. Тихо
нова Арын ШКМ-ыште тунемме пагыт
шым тыге шарналтен: «Мыйын шинча 
ончылнем Н. С. Мухинын тӱсшӧ, тудын,, 
шыргыжалын, койдарчык йӧре, ныжылге 
йылме дене кутырымыжо кызытат коеш. 
Николай Семеновичым мый первый гана 
1918 ийыште, Алсола школышко тунык
таш мийымекыже, ужынам да варажым 
тудын ученийыш е лийынам.

Мыйын ачий ден авием ялыште пеш 
нужнан иленыт. Чыптам куэн, илаш йӧ
ным кычалын, ешым ашнаш тӧченыт.
Неле жапыште Николай Семенович ачи
ем—Смирнов Тихон дек чӱчкыдын миен 
коштын, тудын ик шергакан унаже лий
ын. Тӱрлӧ поро ойым, каҥашым пуэн шо
ген. Николай Мухинын «Чыптазе» поче
ламутыштыжо ачиемын илышыжымат 
раш ужаш лиеш.

1921 ийыште (шужымо ий) ме, изи ик
шыве-влак, тулыкеш кодна. Тиде ийыш
те Н. С. Мухинын полшымыжым да ку
мылжым мый ӱмырем мучкат монден ом 
керт. Мыйын изам да шӱжарем дене 
пырля Морко селасе йоча ончымо пӧр
тыш илаш куснаш корным почын пуыш? 
а варажым чӱчкыдынак мемнан илыш
нам шымлаш да тергаш тушко мия ыле,

1927—1929 ийлаште мый адакат ту
дын ученицыже лийым, мемнам—лу ик
шывым—тунемаш Арын ШКМ-ыш наҥ
гайышт. Тыште Николай Семенович ли
тературный да художественный кружо
кым виян вуйлатен шогыш. Кружокыш
ко мыят кошташ тӱҥальым. Варажым 
сценыште мураш, кушташ да спектакль
ыште модаш шуко гана пернен. Икмыняр 95



жап гыч тудо мылам спектакль шынды
маште тӱҥ рольым ойыраш тӱҥале, тиды
же чонемлан пеш келша ыле.

Кружокышко коло утла ученик кош
тын. Тӱрлӧ пьеса-влакым ямдылен, Мор
ко районысо шуко яллашке спектакль 
ден коштынна. Арын селаште гын арня 
еда шындена ыле. Тӱрлӧ религиозный 
пайрем годым черке ончылан ыштыме 
уремысе сценеш модын ончыктенна. Пье
са-влакым Николай Семенович шке возен 
шоген, а ме тудын первый «артистше» 
лийынна. Тунам «Ӱҥышӧ деч ӱш лек
теш», «Илен моштыдымо поян», «Логар 
ашыкым чикта», «Кугече», «Нужнан юмы
жо», «Кок тул коклаште», «Ивук» да мо
лымат, С. Г. Чавайнын «Ямблат кӱвар», 
«Мӱкш отар», А. Ф. Конаковын «У млан
де», «Поран» да моло пьесымат модмы
нам раш шарнем,

Тылеч посна Николай Семенович кон
цертымат вуйлатен, пьесыште да кон
цертыште шкежат модеш ыле, скрипка 
дене музыкант семынак шоктен моштен. 
Тудын скрипка шоктымыжым первый га
на Алсола школышто туныктымыж го
дымак ужынам.

Арын ШКМ-ыште ятыр тунемше-вла
кым тудо почеламутым возаш таратыш. 
Мыйынат икмыняр почеламутем тунам 
школышто лукмо «Рвезе вий» сборникеш 
возалте. Икманаш, Николай Семенович 
Арын школышто мылам ончыкылык про
фессийым ойырен налаш да йӧраташ кор
ным почо, а 1929 ийыште Йошкар-Оласе 
музыкальный студийыш тунемаш кумы
лаҥден колтыш, С. Г. Чавайн лӱмеш 
мыйын нергенем изи серышым возалты
шат, пуаш кӱштыш.

Николай Семенович Мухин марий ка
лыклан ушым погаш, тунемаш, сай илыш 
корныш лекташ да тудын культуржым 
кӱшкӧ нӧлталаш шке шинчымашыже да 
талантше дене веле огыл, сай каҥаш, па
шаже да материальный шотыштат ача 
семын полышым пуэн шогыш...»

Н, С. Мухин шке икшывыжымат му
зыка дек шӱмаҥден. Варажым кугу ӱдыр
жӧ—Нина—гитарым шокташ тунемын, 
Маруся ковыран муралтен колташ да 
кушталташ йӧратен, Роза балалайкым 
устан шоктен.

Областной педкурсыш: тунамсе вуйлаты
шыже М, В. Свистунов тыгай характе
ристикым пуэн, тудо Марпединститутын 
архивыштыже аралалтеш: «Арын ШКМ 
пеленсе областной педкурсын туныкты
шыжо Н, С. Мухин пашаште шке уста
лыкшым, келге шинчымашыжым, кугу

педагог да сай организатор улмыжым 
раш ончыктен. Литературный да худо
жественный кружокын пашажым викта
рымаште тудо кугу мастарлыкшым, шу
ко вийжым пыштен да у сеҥымашке 
шуын. Педагогический курсын пашашты
же икшыве-влакым воспитатлымаште 
коммунистический шӱлышым эреак шыҥ
дарен шоген, лабораторно-исследователь
ский йӧным кумдан кучылтын...» (Арх. 
МГПИ, д. 1129, л. 5).

Колымшо ийла мучаште яллаште кол
лективизаций тӱҥалын. Николай Семено
вичат ты пашашке ушна. Тыге тудо 1929 
ийыште шочмо ялыштыже колхозым по
чеш, тудлан «Поэтнур» лӱмым пуат. Кол
хоз вуйлатышылан шкенжымак сайлат. 
Тиде ийыштак пошкудо Мӱналмаш ялеш 
«Кӱкшнур» колхозым организоватла. Ын
де тудын куд угылан пӧртыштыжӧ прав
лений лиеш (моло вер укелан), кудыве
чышкыже плугым, пуалтыме машинам, 
орвам да моло ӱзгарым поген шогалтат. 
Тыштак, леваш йымалне, южгунам ка
лыклан киномат ончыктеныт.

Областьыште культурный революций
ым эртарыме пагытыште Н. С. Мухинын 
пӧртыштыжӧ ликбез пункт почылтеш, а 
эше ик изи пӧлемжым медпунктлан ойы
ра, тыште трахом чер дене азапланыше- 
влакым эмлаш тӱҥалыт.

Арын школышто пашам ыштыме ий
лаште ешыже ешаралтеш: 1927 ийыште 
кокымшо ӱдыржӧ—Маруся, а 1931 пи

рыште кумшо—Роза шочыт. Икшыве-вла
кым ончен куштымаште утларакше Ма
рия Степановналан тыршаш логалын. Но 
Николай Семенович икшывым йӧратыше 
ача лийын, пелашыж дене пӱтынь пашам 
пеле гыч пайлен, полшен да еш верч 
тургыжланен. Поэтын кугу ӱдыржӧ Ни
на Николаевна тыгерак шарналта: «Ачам 
нерген шарнен ойлымо годым тудым авам 
деч ойырен каласаш моткочак йӧсӧ да 
огешат лий, шонем. Молан манаш гын, 
вет нуно кӱчык ӱмырыштым ик шӱлыш 
дене иленыт, илыш корным таҥ тошка
лын эртеныт. Керек-могай пашаштат— 
сурт пашаште але творческий корнышто 
тыршымаште, общественный але колхоз 
илышым ворандарен шогымаште—чыла 
шотыштат мутышт ушнен, ик ой дене 
иленыт, икте-весылан полшеныт. Южгу
нам ачамын иктаж-могай произведенийым 
возымыж але рушла гыч кусарымыж го
дым (тидым М. Горькийын «Мать» ро
манжым кусарыме пагытыште шеклане
нам) авам тудлан сылнымутан ойсавыр
тышым «тӱрлаш» полша ыле.



Шошым да кеҥеж пагытыште ачам 
сад-пакчаште тыршаш йӧратен, мемнамат 
—икшыве-влакым—ты пашашке ушен да 
кумылаҥден шоген. Сад-пакчам кузе он
чен куштымо нерген каҥашаш, тунемаш 
пошкудо-влак мемнан дек кас еда погы
неныт. Ачам агроном семынак нунылан 
тидым раш умылтарен.

Мемнам ачана уло чонжо дене йӧра
тен воспптатлен. Лудаш да возаш веле 
огыл, музык деке шӱмаҥден шоген. Мы
ланна кажнылан посна музыкальный ин
струментым налын пуыш: мылам гита
рым, шӱжарем-шамычлан мандолин ден 
балалайкым, изи шольыланна—гармонь
ым. Шкеже скрипкам пеш мастар шокта 
ыле. Южо кас чылан погынен мураш да 
кушташ тунемынна. Ачам скрипкам йы- 
нысыктен, кочана кылтиҥ-кылтиҥ кӱсле
жым пералтен, мый—гитарым, Роза шӱ
жарна—балалайкым. Тыгай годым Мани 
шӱжарем, пӧрт покшеке лектын шога
лын, изи артистла кушталтен колтен. Ту
нам адам шӱжаремлан «тыйым артистым 
ыштем» манеш ыле.

Шарнем, 1929 ийыште ачам ялыштына 
колхозым почо. Вуйлатышылан шкенжы
мак шогалтышт. Ынде пӧршан ужашыже 
колхоз правленийыш савырныш, изи пӧ
лемеш шинча эмлыме трахоматозный 
пунктым почыч. Тунам трахом—шинча 
чер—калык коклаште ажгынен шоген. 
Мемнан дек шуко калык йӱд-кече тӱрлӧ 
сомыл дене толын, каҥашым йодын, вет 
колхоз ыштымаш паша каньыле огыл, 
тӱрлӧ тӧрсыржат лийын. Тыште ачам
лан авамын полшымыжым, калык дене 
мелын кангашымыжым, колхоз рӱж па
шашке ӱжмыжым шуко ужалтын да ко
лалтын. Ачам ту жапыште йӱдшӧ-кечы
же тыршен, эре калык коклаште лий
ын...»

АРЕСТОВАТЛАШ...
Кум шочшан ача лиймекше, Н. С. Му

хин 1931 ийыште Йошкар-Оласе Марий 
агропединститутыш тунемаш кая да кок 
ий гыч пытарен лектеш.

.«Марий педагогический институтыш па
ша ышташ мый Москвасе физкультура 
институтым тунем лекмекем, 1932 ийыш
те, тӱҥальым,— шарналтен ойла педин
ститутын преподавательже, паша ветеран 
Н. П. Софронов.— Тунам институтышто 4 
отделений лийын: общественно-литера
турный, химико-биологический, физико- 
математический да политехнический. Туш
то чылаже ИО студент тунемын. Шар
нем, общественно-литературный отделе

нийыште улыжат 14 студент тунемыныт. 
Нуно чыланат пашам ыштыше, илышым 
палыше лийыныт, коклаштышт мый эн 
рвезе ийготан ыльым. Нунын дене пырля 
тунам кундем мучко кумдан палыме ма
рий поэт да драматург Н. С. Мухинат 
тунемын. Тудо шке кӱкшака капше да 
какширак шӱргывылышыже, шемалге 
чурийже дене йолташыже-влак деч ойыр
темалтын. Садланак тудым эше «кугу 
Мухин» маныт ыле. Тунам Н. С. Мухин 
кум икшыван ача лийын, ваче ӱмбалны
же 42 ий эртыше илыш.

Адакшым Николай Мухин шке кугу 
паша опытшо, эрудицийже, шинчымашыж 
дене да уста общественник улмыж денат 
ойыртемалтын. Тӱжвал койышыжо, руш
лат-марлат яндар йылме дене мутланен 
моштымыжо, лишыл йолташ семын чы
лалан полшаш ямде улмыж дене кеч-кӧ
мат ӧрыктарен да сымыстарен шоген. 
Керек-могай йодышлан вашмутым эре тӱ
рыс, чын да келге философий шӱлышеш 
эҥертен каласен пуа ыле.

Шарнем, Марий облисполком тудым 
южгунам Совет паша, вичияш планым да 
культура пашам вияҥдашлан тунеммыж 
годымак районлашке колтен. Тыге тудо 
калык коклаште кугу пашам виктарен.

Тыгай студентым—Н. С. Мухиным, ма
рий калыкын уста поэтшым—мый кызы
тат ужам да шарнем».

Поэт ден пырля пк курсышто тунемше 
студент, варажым институтын доцентше, 
педагогический наука кандидат 0. Г. Су
рикова тудо пагытым тыге шарналтен: 
«...1931—1932 тунемме ийыште Марий аг- 
ропединститутышто мый Николай Семено
вич дене пырля тунемынам. Поэт эн сай 
тунемше студент-влак кокла гыч икты
же лийын, а сылнымутан литературым 
тудо нигӧ деч келгын пален.

Мыйын шарнымаштем Николай Семено
вич Мухин кумылзо айдеме, шыма, шо
тан, мутым шуктышо еш, уста поэт, ис
кусствым умылышо, наукым палыше, йо
ча-влакым йӧратыше лийын кодын. Ту
дын тыгай улмыж нерген ученикше, ар
хитектор А. А. Суриков, мылам шуко га
на шарнен ойлен. Тудым Н. С. Мухин 
школышто туныктен...»

1933 ийыште институтым тунем лек
тешат, пашашке Морко селасе медицин
ский рабфакын завучшылан колтат, а 
1935 ийыште, рабфакым Ардатовыш наҥ
гайымек, тудым Морко педтехникумыш 
кусарат. Тыште адакат марий йылме да 
литературым туныкта. Ынде Н. Мухинын 
ешыже Морко селаште илаш тӱҥалеш.

7 Ончыко



Олыкъялысе суртыштыжо «Поэтнур» кол
хозын правленийже, трахоматозный пункт 
кодыт. Моркышто поэтын пачерже памаш 
ваштареш верланыше кумда верандан 
пӧртыштӧ (кызыт тиде олмышто мили
ций отделений) лийын. Пел ужашышты
же пошкудо-влак Н. Н. Сапаев—райком 
секретарь, музыкант Федоров иленыт.

Н. С. Мухиным ынде область мучко ку
гу опытан туныктышо-педагог семынат, 
марий калыкын йӧратыме поэтше семы
нат паленыт. Поэтым пагален, юбилей 
пайремым кумдан палемдаш пунчалме, 
ямдылалташ тӱҥалме. Москва оласе 
Центроиздат юбиляр лӱмеш тудын «Эрык 
саска» почеламут сборникшым (1936 ий) 
савыктен луктын. Школлаште, калык 
театрын сценылаштыже тудын пьесыже- 
влакым модын ончыктеныт, литература, 
поэзий кас-влак эртаралтыныт.

Но... Иканаште, вучыдымын тиде па
шам кӱрлыныт. Поэтын юбилейже нерген 
тетла мутым «лукташ огыл» кӱштеныт. 
Тиде ийын кугу талантан ятыр еҥын вуй 
ӱмбалныже шем пыл оварген. Шӱкым 
амал деч посна арестоватлаш тӱҥалы
ныт, шукыштын илышышт лугыч лийын.

1937 ий 18 мартыште Морко пачерешы
же Н. С. Мухинымат арестоватленыт.

«Тудо кечын паша гыч ачам кастене 
иже пӧртыльӧ,— шарналта поэтын ӱдыр
жӧ Нина Николаевна.— Вургемжым куда
шын, ӱстелтӧрыш шинчаш гына ямды
лалте, омса кенета почылто, пӧртыш кум 
милиционер пурен шогале. Вучыдымо 
«уна-влакым» ужын ӧрмалгышын. «Ну, те
ве мыламат черет шуын»,— пелештыш 
ачам. Тунамак чурийже вашталте.

«Шичса тышке!»—иктыже келесырын 
пӱкеным ончыктыш, а весышт тунамак 
шкафым пургедаш тӱҥальыч. Кажне кни
гам почкен-почкен шалатыл оптышт. Ӱс
тел ӱмбачын ачамын возымо рукописыне- 
влакат шаланен возыч, вара сондыкым 
вужгыктылаш пижыч. Ме, лӱдын, пӧлем 
пусакыште шып шогена, лач кок ийым 
вончышо изи шольына веле, нимом палы
де, тугак юарлен куржталеш.

«Оружийда кушто? Калык тушман-ша- 
мычын могай книгаштым араледа?»— са
де милиционерат^ йодыштеш. Кенета кӱ
вар ӱмбаке возымо ластык-влак чоҥеш
тен возыч, ачам чытен кертде пелештыш:

— Те мом ыштылыда? Тиде Горький
ын романже, «Мать»! Мыйын планем ида 
тӱкӧ, эрла пашашке вара мо дене каем?

— Тыланда тетла нимогай планат ок 
кӱл, тый арестоватлыме улат,— шыдын 
вашештыш милиционер.

Тидым колын, авам вӱрлымӧ гае лие, 
кӱвар ӱмбак шуҥгалте. Лӱдмына дене 
ме шорташ тӱҥална... Вара ачам вур
гемжым чийыш, мемнам, кидышкыже на
лын, чот ӧндале, шупшале да ешарыш:

— Ида коляне, мыйын нимогай тита
кемат уке. Терген налытат, колтат.

Тиде йӱд омо деч посна эртыш, чылан 
ачанан пӧртылмыжым вучышна. Авам, 
шортын-шортын, мемнам эмраташ тыр
шыш. Ачанат ыш пӧртыл.

Эрлашыжым эрдене, изиш кочкышым 
налын, авам дене коктын, ачам кыча
лын, милиций пӧрт деке тарванышна. 
Уремыште—шошо вӱдшор, лум шула» 
тер кыша дене вӱд чоргыкта. Кенета 
ваштарешна лу наре еҥ урем покшечын 
ошкылеш, нуным шеҥгечат, ончычат ми
лиционер-влак эскерен толыт. Коклаште 
кугу капше дене ойыртемалтше ачам 
тора гычак палышна. Мый, куржын ми
ен, тудлан ик кленча шӧр ден киндым 
кучыктышым, но милиционер тунамак 
шӱрдыл кычкырале. Ачам шогалаш ыш 
тошт. Нуным ынде Роҥго села гоч Йош
кар-Олашке йолын наҥгаеныт. Пасушко 
лекмеке, ик конвоирже авамлан ужатен 
ошкылаш разрешитлен, ачам дене куты
рен кертын...

Тиде кечынак мемнан пачерышке эше 
ик «унаеҥ» толын лекте. Тудыжо ик 
сутка жапыште пачер гыч лектын каяш 
кӱштыш. Эрлашыжым ме, ӱзгарнам ула
зе терыш оптен, Олыкъялыш кайышна.

Мемнан вучыдымын шочмо ялышкына 
толын лекмына пошкудо-влакым лӱдык
тыш. Ончычсо семын ынде иктат огыт 
саламлалт, огытат кутыро. Ужыт да ви
гак капка шеҥгек шылаш вашкат, чыла
нат уждымо-колдымо лияш тыршат. Мом 
ыштет, ме ынде «калык тушманын» 
ешышке савырненна.

Авана пелен ме ныл икшыве кодна: 
мылам 15 темын, шӱжарем-влак: икты
же 9 ияш, изиракше б ийыш тошкалын, 
а изи шольыланна але 3 ият темын 
огыл. Авана ынде колхоз пашашке кош
таш тӱҥале (колхозын лӱмжат ваштал
те, «ӧлыкнур» манын лӱмдышт). Вий 
ушнымо пашашке мемнамат пырля на
леш ыле. Шудым ыштымаште, шурным 
сорла дене тӱредмаште, пареҥге лук
маште кугыеҥ дене тӧрак меат тыршен
на. Бригадир мемнан окна йымак, мо
лын семын, пашаш ӱжаш толедаш тош
тын огыл, ме шке кумылын пасушко 
лектынна. Пашаштат пошкудо-влак мем
нан деч ойырлаш тӧченыт. Эре ӧрдыж
кӧ кораҥыт ыле, садлан пашам посна



касалык дене ышташ логалын. Паша 
лектышнат тыге ушнен. Тидым брига
дират ужын. Колхоз правленийыште 
ӱшаныдымаш шомак лектын, мемнам 
тергаш (кылтам шотлаш, пареҥгым ви
саш) ревизорын колташ тӱҥальыч. Чы
ла тиде игылтме паша чоным сусыртен, 
шӱмышкӧ йӱштӧ кӱ моклакам оптымо 
гае чучын, но ойлаш але вуйым шияш 
нигӧлан... Авам паша гыч улнен толе
шат, мемнам эмрата, корштышо кид
шым спитарым йыген эмла, эр ӱжара 
дене угычын пашашке лектын кая. Ты
ге кеҥеж да шыже эртен кайышт. Шы
жым мый тунемаш кошташ тӱҥальым...»

Пелашыжым кучен наьггайымекышт, 
ик кеҥеж кечын Мария Степановна 
Йошкар-Олаш каяш тарваныш. Сукарам, 
коштымо шылым да туарам котомка ме
шакыш оптен, олаш кайыше улазе-влак 
дене пырля кужу корныш лекте. Эрла
шыжым, Йошкар-Олашке толын шумек, 
тюрьмашке вашкыш, Н. С. Мухин дене 
вашлияш разрешенийым нале.

«Свидаиийышке ошемше чуриян, ны
мыште вара гай явыген пытыше пела
шемым кондышт,— варарак шарналтен 
Мария Степановна пытартыш вашлийма
шым.— Эн ончычак тудо мый дечем «Та
че могай числа да могай кече» манын 
йодо. Мый ялт ӧрмалгышым. «Мо тыш
ке конденыт, але малаш эрыкым пуэн 
огытыл, кажне йӱдым йодыштыт, игыл
тыт, титаклат, шояк кагаз-влакеш ки
дым пыштыктынешт. Ончыкшым мо ли
еш, ала... Тый тышечын вашкерак ко
раҥ, уке гын, шындат. Тышке ужаш 
толшо-влак ятырын шинчат...»— вашкен 
мутланен тудо. Мый лач сукарам пуэн 
кертым, тудым вӱден наҥгайышт. Ти
де мемнан пытартыш ваш ужын куты- 
рымашна лийын...»

Арестоватлымеке, Н. С. Мухиным Йош
кар-Оласе тюрьмаште шкет камерыште 
ятыр жап кученыт. Тудын вий-куатшым, 
ыҥ-акылжым следователь-влак Перов, 
Плотников, Скворцов кертмышт семын 
«мастарын» пунчалаш, почкен лукташ 
пижыныт, тыршеныт. Йӱдет-кечет эре ик
тымак тӱеныт: «Тый троцкист-зиновье- 
вец, контрреволюционер, буржуазный на
ционалист улат. Морко кундемыште под
польный группым вӱден шогенат...» Туд
лан малашат, пыртак каналташат эры
кым пуэн огытыл. Йодыштшо-влак сме
на дене икте-весым алмаштеныт, сут 
янлыкла тӧрштылыныт, шояк амалым 
муын, титаклен, пижыктен пуашак тыр

шеныт. Тыгай годым С. Г. Чавайнын,, 
В. А. Мухинын, Шабдар Осыпын, П. Яго- 
даровын, А. Д. Кедрован, Г. Г. Хлебни
ковын, Е. Мурзаевын, С. А. Эмановын 
лӱмышт дене возымо, шояклен чогымо 
кагаз-влакым луктын ончыктеныт. Адак 
Н. С. Мухиным лишке палыше-влак 
деч—пошкудо ялла гыч да школышто 
пырля пашам ыштыше В. Токмаков, С. 
Краснов, Н. Плотников, А. Федоров, В. 
Буханова деч—титак ойым погеныт. Ты
ге южышт, векат, лӱдмышт дене тыгай 
кагазеш шке кидыштым пыштеныт, еҥ 
ӱмбак лавырам кышкыше шояче рада
мыш шкеныштым шке луктыныт. Тыгай 
шучко пашашке эсогыл студент-влакы
мат—А. М. Митрофановым, И. Н. Ласточ
киным, А. Г, Малининым, В. Ефимовым, 
А. И. Васильевым—вӱдылаш тыршеныт.

Мо нерген вара возымо нине чогымо 
да чогыктымо кагазлаште? Мутлан, ик 
вере ойлалтеш, пуйто туныктышо Мухин 
урокышто Троцкийын уста оратор се
мын аклен ойлен.

Весыште тыгерак каласыме: педтех
никумышто туныктымыж годым шкевуя 
программым ыштен, туныктымаште шке 
произведенийже-влакым кучылтын, сту
дент-влакым буржуазно-националистичес
кий шӱлышеш шуарен.

Н. С. Мухиным 1937 ий Ю ноябрьыш
те НКВД-н тройкыжо тыге титаклен да 
пунчалын: «Обвиняется в том, что вел ра
боту в направлений выкования терро
ристических национальных кадров, воз
главлял ячейку подпольной организации 
и продвигал буржуазно-националистичес
кую идеологию в марийский народ... Пос
тановил: расстрелять. Секретарь тройки 
НКВД—Бирюков»,

Приговорым шуктымо нерген актыште 
палач-влак шке кидыштым пыштеныт, 
теве нунын лӱмышт: Цветков, Мокеев, 
Овчинников.

Тыге оласе тюрьман пычкемыш под
валыштыже моткоч шучко паша ыштал
тын. Пел ий наре орландарыме^ титак: 
деч посна троцкист, буржуазный нацио
налист да шпион, калык тушман манын 
титаклыме еҥ-влак кокла гыч ик тӱшка
жым НКВД тройкын пунчалже почеш 
1937 ий Н ноябрьыште, 7 шагат касте
не, лӱен пуштыныт. Нунын коклаште ма
рий калыкын уста эргыже, марий лите
ратурылан негызым пыштыше кокла гыч 
иктыже Николай Семенович Мухин лий
ын.



Калык-влак кокласе иза-шольо келшымашын кӱлешлыкше 
нерген шуко ойлымо да ончыкыжымат ойлаш тӱҥалына. Мо
ланже раш: тӱрлӧ национальностян элыште родо-тукым семын 
кылым кучыде пиалан илышым тӱзаш ок лий. А келшымаш 
кыл тӱрлӧ могыран. Тудо экономикымат, социальный илышыш 
мат, культурымат, литература ден искусствымат кумдан авалта.

Марий-влакат шке пошкудышт дене ӱмырышт мучко та
тун илаш тыршеныт да тыршат. Но тиде суапле кылым ум
бакыжым эшеат чотрак пеҥгыдемдыман. Тыгай шонымаш 
денак мемнан журнална лудшо-влакым пошкудо республикы- 
ласе писатель-влакын произведенийышт дене эреак палдарен 
шога.

Таче мутым татар йолташна Роберт Миннуллинлан пуэна. Ту
до 1948 ийыште Пошкырт кундемысе Илыш районышто шочын, 
кыдалаш школ деч вара Озаҥ оласе университетым тунем пы
тарен, «Казан утлары» журналыште, Татар телевиденийыште
пашам ыштен. Кызыт «Ишь ленинчы» пионер газетын тӱҥ ре
дакторжо.

Роберт Миннуллин СССР писатель ушемын членже, Татарий
ысе комсомолын Муса Джалиль лӱмеш премийжын лауреатше.

Роберт Миннуллин

ЙӰЛЫШӦ ШУМ

Ок йӱлр гын шӱм,
Тудо—пого,
А погыш когарш верлана.

Илаш!
Кече эртыже манын?—
Ом келше тидден нигунам! >
Ом пале:
Кунам мыйын каныш —
Шуктем—мом шонен пыштенам!

Омак керт
Тыгайым ыҥлен мый,
Кӧ його ден таҥым куча.
Кок илышым 
Таче илем мо?
А трук иктыжак... так пуча?

Йӱлаш гын йӱлаш —
Эҥаш огыл!
Йӱлаш гын, йӱлаш—пытымеш! 
Тек шӱч лийын кодшо 
Шӱм шолгым,
А тулжо кусна вес шӱмеш.

Илат тӱрлӧ семын 
Тӱняште:
Тулшукшла лиеш йылгыжаш, 
Волгенче тулла 
Тат гутлаште
Вер-шӧрым лиеш волгалташ!

Йӱлаш гын, йӱлаш —
Эҥаш огыл,
Пуалтын шӱмна тидланак!
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ВАШКЕНА!

Вашкена ме,
Кушко вашкена гын?
Корнына—торашке виш шуйна. 
Саманна ава гаяк шкенаныс — 
Кумыл чесшым пуэнак шуна.

Но шушаш эрласе жапыш огыл 
Кече, тылзе да талук эртат.
Чал Историйышке кодыт тодылт, 
Чийыме вургемлан тоштем пытат.

А Айдеме тукым
Корным ончык
Такырта, вий-алым ешарен.
Мом сакен туп-вачыш

тудо порын?
Налын мом гын тудо

шке пелен?

Бомба але Ал Пеледыш пидыш 
Мыланна лиеш /  •
Пӧлек олмеш?
Ӱмырна шуя мо шокшо кидым? 
Але тудо кумылым шупшеш?

Нине йодышлан вучем вашмутым— 
Вес у йодыш чоныштем шокта: 
Поктена саманым кушко тутыш? 
Кушко саманна мемнам покта?

Мланде сургалтеш—
кертеш тулаҥын* 

Сур пуракыш савырнен кертеш! 
«Калык дене :мо лиеш?»—

ойгаҥын*
Кодшо Сар пуламыр 
Кажне деч йодеш.

УКЕ, ОК МУРО...
Четлыкыште—кайык,

мурын чонжо... 
Йӱкшӧ муҥло. Шке чевер тӱсан. 
Мурыде йоршеш ишалтын оҥжо. 
Шыгыр верыште кузе тӱсаш?

Мондалтын ынде тудын йӱкшӧ. 
Шкеже утыр 
Ойгырен кошка.

Кече-йӱд мо шошо кече-йӱдшӧ? 
Чонышто эре ломбер лӱшка.

Шӱшпыкым кеч шуно,
кумыл вургыж, 

Мурыктен от сеҥе нигунам. 
Четлыкыш пуртен кертат мо

мурым?
Муро тудо эрык шулдыран.

САБАНТУЙЫШТО
Сабантуй шолеш.
Шолеш лӱҥгалтын!
Кӱрашат* пӱжвӱдышт йогымеш. 
Ош шӱргӱштыш 
Шупшылт пӱтырналтын 
Шурно патыр-влакын кыдалеш.

Ял урем мучаште 
Тыгутлаште
Койыч шулдыран имнешке-влак. 
Пуйто имньышт 
Чоҥештат каваште—
Шӱйыштым шуеныт йӱксылан.

А йол йӱкышт—
Тӱмырын пералтыш...
Эх, вет... ышнат шукто

шижын ме,
Ончык лекшын 
Ожыжо шуҥгалте,
Шӱртньыш, савыртыш

тураш шумек.

Малает 4
Пикшла чымалт камвозо,
Ио кынеле, сусыржым кучен. 
Шортын колтыш,
Намыс дечын вожыл,—
Моклака логарышке кӱзен.

Ӧндалалтыч,
Лектын корно тӱрыш.
Ошкыл йомыч.
Кушко? Кӧ пала?
Кас шумешке
Калык гӱжлыш, гӱрлыш,
Саламлен толшаш уржа-сорлам.

А шуҥгалтше имне 
Чылт мондалте.
Ик ой пурыш вуйыш... шӱмышкат:" 
Илыш йогын деч 
Киен кодат гын,
Пеш вашке мондатыс тыйымат.
Татарла гыч ДАВЛЕТ ИСЛАМОВ кусарет

* К ӱ р а ш а ш  — кучедалаш.



Дмитрий Отмахов
е е

Ушанеда, 
уке...
Ойлымаш

— Шабаш! Кечывал кочкышым ышташ жап!— рамщик Йыван 
рубильникым шупшыльо.

Пила, пытартыш гапа жиҥ-ҥ муралтен, пырня мучаш гыч йылгы
жал лекте да шыпланыш.

Кум пӧръеҥ, пӱчкедыме оҥам ойыркален, штабельыш оптышт да 
бытовкыш пурышт. Туштыжо лач нунын толын шумыштлан нэп кома
ка плита ӱмбалне шинчыше чайник нерже гыч парым тӱргыкташ тӱ
ҥалын ыле.

Шокшо пӧлемыште пӧръеҥ-влак, ӱмбал вургемыштым кудашын, 
омсадӱр ишкыш сакалтышт, пелен кондымо сумкаштым налын, ӱстел 
коклаш, тунемме верышкышт пурен шинчыч: рамщик Йыван — ӱстел 
вуйыш, шола велыш — полышкалышыже Кргорий, пурла вел пӱке
ныш — пашазе Кавырля.

Клеёнкым шарыме ӱстембаке шке ончыланышт сумкашт гыч ке
чываллан кондымо кочкышым луктын пыштышт: Йыван — шолтымо 
шылым, киндым, шоганым, Кргорий — жаритлыме колым, шинчалтыме 
сӧсна коям, Кавырля—шӱмге шолтымо пареҥгым, шинчалтыме кия
рым.

Каяшыже кружкаш чайым темыш.
— Эй, Кавырля!— шылым осылен пӱчкедышыжла, Йыван мутым 

лукто. — Йӧршынак нужнанынат ала-мо? Кажне кечын шолтымо па
реҥге ден киярым веле кондет. Шылет уке мо?

— Шылже уло да...— Кавырля ӱҥышын пелештыш.— Телыже ку
жу шол. Шошо марте ситыже манын шуйынем.

— Туге,— Йыван Кавырля ден келшышын коеш.— Теле тудо ку
жу-у! Тӱрлӧ кочкышым токак ямдылыман. Шапаш кӱсеным ок куш
кед, маныт. Но мемнан гай неле пашаште тыйын семын пагарым ор
ландараш ок йӧрӧ. Ужат вет, кече мучко мыняр пырням пӧрдыктылаш 
логалеш. Пареҥге дене вашке йолетым шуялтен возат.

— Тиде чынак,— Кргорий ушна.— Мый кочкаш нимомат ом ча
мане. Теве кум кило нелытан нужголым пелыжымак ватемлан жарит- 
л ыштышым.

— Колат, Кавырля,— Йыван Кргорий велыш вуйжым лупша
леш.— Мемнан дене тӧр пашам ыштынет гын, кочкашат ит чамане.

—- Пеш туге да-а...— Кавырля мутшым ыш кошарте, кугун шӱ
лалтыш.

— Мо «туге да»?— Шке ойленат ыльыс: куд пуд наре нелытан 
сӧснам шӱшкыл сакенам. Кеч иктаж падырашыжым шолтенда?— Ка-

. вырлан чаҥгалыкшым пален, Йыван ок чарне.— Очыни, клатышкет 
пурен, кечыше сӧснатым нулалат веле?

— Манамыс, шылым теле гочлан шуйынем,— Кавырля иралте, 
шӱвылвӱдым нелын, Йыванын шылжым да Кргорийын колжым шӧ
рын ончале.

102 А нунышт, Кавырлян шӱвылвӱдшым лукташак тӧчен, шыл ден



колым кугун гына, умша тичак пурлын налыт да эркын, тамлен-там
лен йоҥыжын шинчат, нелмышт годым «ых» шоктат да чайым шроп 
подылыт. Кавырля гын ондак кинде ден пареҥгыжым изин гына пур
леш, умша кӧргыштӧ ик жап пӧрдыктылмек, кияр катышым налеш.

Кочкын теммеке, Йыван ден Кргорий пырдыж воктеке тупышт 
дене эҥертат, йолыштым шуялтен шинчыт да оварыше мӱшкырыштым 
кок кидышт дене ниялткалат.

— Уф! Мӱшкыр-тӱмыр!— кугун шӱлалтен ышталыт.— Ынде тама
кымат пижыкташ лиеш.

Тиде жапыште нуно эн ласкан, чон пытенак канат. Эркын тамак 
шикшым луктын, сонарыш, кол кучаш миен коштмышт нерген вашкыде 
мутланат.

Кавырля нунын коклаш ок пуро, южгунам гына «да-а, туге-е» 
малдалеш да адакат пылышым шогалтен колыштеш. А колызо ден со
нарзын йомакышт нимучашдыме. Кажне кечын мом-гынат уым — ала 
шойыштыт, ала чын лийшымак — каласкалат. Мо-гынат, Кавырля чы
лалан ӱшана.

— Теве тений, лум вочмек, мылам кугу пиал лекте,— каласкала 
Йыван. Шкеже йыштак Кргорийлан шинчам пӱялеш. Тудыжат, умы
лышыла, шинчажым кумалтен вашешта.— Ик яра кечын пычалем са
калтышымат, чодыраш коштын савырнаш лектым. Игече леве, лум
кӱжгын возын огыл, ошкылаш каньыле. Чашкерлаште тымык, нимогай 
йӱк-йӱан уке. Лач шиште гына верын-верын тук-тук-тук пералта, юж
гунам кож йымалне пук да пук шоктен кодеш. Тиде изи ур пӱгыльмым 
сӱвызлен кышка улмаш. Но ур мыйын янлык огыл, манмыла, ни ко
ваштыже, ни шылже.

Тыгана мераҥымат шым верешт. Свежа лум вочмек, тудо пушеҥ
ге воктене йымен кия, пий деч посна верже гыч от тарвате. Тыге ке
чывал эртадтымеш, нимогай янлыкым вашлийде, Пашкан куп марте 
тошкышым.

Куп тӱр дек толын шогальымат, ончем, шинчамланат ом ӱшане: 
тыгыде вондер коклаште шордо ӱшкыж шога. Ну, чылтак, Озаҥ кугор
нын алне шогалтыме кӱ шордо гаяк коеш.

Но мылам тудын моторлыкшо ок кӱл, мый шинча ончыкем чока 
шылжым, шылже гыч кӱэштме подкогыльым, котлетым, жаритлыме 
мокшыжым кондем.

Пычалем эркын гына вачӱмбачем нальым, шып гына янльйшн 
шӱм турашкыже виктышым...

Кенета вуйышкем шонымаш толын пурыш: «Ну, чумалтарен пыш
тем лийже, а кузе тудым мӧҥгыш наҥгаяш? Пашкан куп деч ялна 
марте иктаж коло менге лиеш, а мыйын ни имнем, ни машинам уке. 
Шылжым тыштак иктаж улак вереш шылтен пыштет гын, садак пире 
ала вес янлык эрыктен кая...

Йыван шыпланыш, пӧръеҥ-влак ӱмбаке «Те мом ыштеда ыле?» 
маншыла ончале.

— Да-а,— Кргорий шоягоремжым удырале.— Тыгай годым ынет 
ӧр гынат, ӧрат.

— Ӧрын шогылтмем годым, кенеташте, пӱжалтше саҥгам ӱшты
лаш манын, кидем нӧлталшемла, парням уа воштырыш перныш да...— 
Йыван йомакшым умбакыже шуя.— А мо, шоналтышым: шордым ала 
ушкал семын воштыр дене поктен каяш? Тыге кеч икмыняр ментылан 
ял дек лишкырак кондаш лиешыс!

Саҥгам ӱштылдеак, воштырым руалтышым, тӱҥ гычак тодыл на
льым. Ынде эркын шордо деке лишемам. Ик ошкылым ыштем, шога
лам, Шордым ончем: ок тарване, тугак шып шога. Мый адак эркын 
тарванем... Лишем шуым вет. Теве ынде кид шуялташ веле кодо...

— Кенета тыйым имне семын шеҥгел йолжо дене чумал шуыш,— 
Кргорий Йываным кӱрльӧ.



— Уке шол. Шордо вуйжым мыйын велыш савырыш, нержым 
овартен южым пуж-ж шӱлалтыш. Пуйто «Ынде покто» мане. Мыят 
коварчыж гыч воштырем дене эркын перышым. «Но-но!»— шып пок- 
талтышым.

Кавырлян шинчаже подкинде гай оварыш, умшажат шижде по
чылто, оҥылашыже лопток кечалте.

Кавырлян ӱмбак ончалын, Кргорий йыштак шыргыжале, вара Йы
ванлан шинчажым пӱяле.

■— Мо шонеда?— Йыванат, Кргорийым умылышыла, вуйжым луп
шале.— Шордет тарваныш вет, ошкылеш. Мый гын пычалем ваче гоч 
сакалтышым да, воштырем дене эркын лупшем, шордо почеш тошкем...

Тыге мыняр меҥгым кайышна, ом пале, нойымым шижаш тӱҥаль
ым. Вет ондакшат, каныде, кужу корным эрташ логалын ыле. Шинчын 
каналташ гын, шордем йомдарем, шонем, а шогалташ тудым кузе шо
галтет? Ушкал огыл вет, айдеме йылмым ок умыло. «А кушкыж шин
чаш гын?— ушышкем толын пурыш.— Янлык виян, «мускул» манмет 
пеҥгыде, айдемымак чытышаш». Изиш чакналтышымат, куржын миен 
тӧршталтышым да лопток тупышкыжо кӱзенат шинчым. Шордо ышат 
чытырналт, тугак ласкан ошкылеш.

Мый тӱкыжым руалтен кучышымат, шӧрмыч кылым кучылтмо се
мын кок век веле шупшыштам, коклан воштырем дене мӱшкыржӧ гыч 
эркын лупшалам.

Тыге ял тӱрысӧ корем дек шумеш толна. Корем серыште шордо 
туп гыч волышым и ... тушто пыжалтарен пыштышым...

— Тугеже тунам лачак тыйын пычал йӱкет ял мучко шергылте?— 
Кргорий чоян йодо.

— Мыйын,— Йыванат кугешнен мане.
Йыванын каласкален пытарымекыже гына, шӱлышым налше Ка

вырля уло капге чытырналтен колтыш, пышкемалтше йӱкым лукто:
— Пиалан ӧгытан тудо кажне корныштат пиал лектеш.
— Пиал, манат?— Кргорий Кавырля велыш савырныш.— Но ты

гай пиалым кычал мумеш, палет, мыняр пӱжвӱдым йоктарыман? Теве 
мый ий вочмо деч ончыч Шемъерыш мийышым. Шонышым: ала икмы
няр колым кучем. А ержым теве Йыван сайын пала.

— Палыде, ик гана веле огыл тушко лудо лӱяш кошталтын,—Йы
ван угыч тамакым пижыкта.

— Чыла серже купан. Ер вӱд марте мыняр вондер оргажым, 
омыж шудым шеҥын лекман, пулвуй даҥыт шывыр-шовыр вӱдым кел
май. Яндар вӱд дек миен шумеш кашка гай нӧрен, пий гай ноен пы
тет. Тыгерак пыкше-пыкше вӱд деке шуым, омыж кокла гыч, кушкы
рак эҥырым шуаш манын, верым ончыштам. Омыжым ик век торал- 
тышым, вес век... Ончем, сер деч тораштат огыл, ну, иктаж кок-кум 
метр тораштырак, нӧлпӧ тӱҥыштӧ, шым ирлудо рат дене нерен шин
ча. Кочкын темынытат, каналтат, очыни. Омыж коклаште шовыртыл- 
мемат колын огытыл. Мый эҥыр варам воктекем пыштышым, тупыш
тем кечыше пычалым рошт шупшыл нальым. Эн тӱрыштӧ, шола вел
не, узо лудо шинча. Кугу, комбо гай. Тыгодым ушышкем толын пу
рыш: «Иктыжым лӱем, да моло лудыжо лӱдмышт дене чоҥештен кая
тыс. А ик гана лӱйымӧ денак шымынек солалташ ок лий мо?»

Пычалем виктышым... Лӱйымем годым пычалем кенеташте шола 
вел гыч пурлашке лупшал колтышым! Мо шонеда? Шым лудиге нӧл
пӧ тӱҥ гыч вӱдыш шуҥгалте.

— Шымынек?!— Кавырля пыкше шӱлалтыш.
— Ушане, ит ӱшане, а шым лудыге. Лоп-лоп-лоп вӱдыштӧ лӱҥ

галтен кият,— Кргорий кидкопаж дене лудо-влакын кузе кийымыштым 
ончыктыш.— Но ынде кузе нуным лукташ? Тевак, кидым шуялте ве
ле, кият. Чонем чон верыште огыл. Ийын пураш — вӱд юалген, эше
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V

от шу... Ончем, иктаж йолкопа петырныме келгытыште нӧлпӧ кашка 
кия. Эркын, йол пундашем дене шымлен, вӱдыш пурышым.

Лудылан кидем шуялтыме годым, киямат, йолем яклеште да оҥем 
дене нӧлпӧ ӱмбак йӧрльым, а кок кидемат нӧлпӧ вес велыш — вӱдыш. 
Очыни, вуй дене йултик шуҥгалтам ыле, но вӱд йымалне кок ньымы
ра укшым руалтен кучышым.

Кием тыге оҥем дене нӧлпӧ ӱмбалне, кок кидемат вӱдыштӧ. Кене
та, шижам, руалтен кучымо укш-влакет тарванылаш тӱҥальыч. Мо 
шатын? Укш-влак тарванылыт, кидем кок велыш лупшат. Теве-теве 
мучыштат. Кидем колтем гын, вӱдыш шуҥгалтам. Толашен-толашен 
кынельым, укш-влакетым вӱд гыч шупшын луктым. Ончем, кидыштем... 
кидыштем—кок нужгол!

— Айда!— Кавырля кычкыралтенак колтыш.
— Тевыс, иктыжым пеле гыч руалын жаритлен конденам. Тыге 

нӧрен пытышым гынат, кол да лудо дене мӧҥгышкем тольым. А тый 
манат: «Пиал»!—- Кргорий Кавырлялан, «Теве кузе» маншыла, вуй
жым лупшале.

— Пиал улде мо! Коктынат пеш кугу пиалан улыда. Мыйын веле 
нимолан тептерем уке,— Кавырля ӧпкелалтме гай лие.

— Пиалетым тый кычал ончен отыл,— Йыван Кавырлялан тунык
тен ойлаш тӱҥале.— Пиал нигунам шке ок тол. Кузе гала мурат? А-а, 
«Ме пиалнам шке кидна дене таптена». Тыят «тапташ» тырше. Теве, 
мутлан, мераҥым поктен ончо.

— Э-э, мераҥын почшо кӱчык, маныт. Пычал кӱлеш. А мыйын ни 
пычал, ни пий уке.

— Ай, шайык шинчам пычал деч поснат кучаш лиеш.
— Кузе?— Кавырля шинчам каралтыш.
— Шоган дене.
— А-а, книгалаште возымо семынет?— чоян Кргорий ушныш.
— Лачак туге. Шоганет уло вет?— Йыван Кавырля деч йодо.
— Тений сайын шочын, шолдыра. Ватем кандаш пунемым пунен 

сакен.
— Мераҥлан пел йӱкемат опта докан?
— Кай, ала-мом веле ойлыштыда. Мераҥым шоган дене кучымым 

але колын омыл.
— Эй, пычкемыш айдеме улат, Кавырля. Книгам лудмашет уке. 

Ик книгаште мераҥым лач шоган дене кучымо нерген возымо.
— Кузе?— ынде Кавырля ылыже.
— Тугеже колышт,— Йыван Кавырля дек чӱч лие.— Тольык мом 

ойлымем еҥлан ит каласкале. Уке гын, тыге куштылгын мераҥым ку
чышо весат лектеш. Кучымыда-мода, лӱдыктыл веле пытареда. Ко
лышт. Теве кызыт свежа лум возын. Мераҥ кыша раш палдырна. Ме
раҥ кышаже могайрак лиеш — кеч палет?

— П...палем чай, — Кавырля тӱкненрак вашештыш. — Теҥгече 
шкенан тошкем шеҥгелне ала-могай кышам ужынам ыле.

— Тугеже пеш сай, кычал коштмат ок кӱл,— Йыван Кавырля дек 
чакрак лие, пылышыш ойлымо семын тӱҥале:— Тый кастене кыша ӱм
баке, иктаж метр *— метрат пелым коден, шоганым кышкен кае. Толь
ык тыгодым ӧрдыж гыч ошкыл. Янлык кышам ит тошкал. Тудо эре 
шке кышаж дене коштеш, а тыйыным шижеш гын, вик кораҥ кая. Йӱ
дым мераҥ кечывалым кийыме верже гыч кочкышым кычал лектеш. 
Кая тошто кышаж денак. Тыге кышкен кодымо шоганетым верештеш: 
иктым, весым, кумшым. Икманаш, чыла кодыметым рожген пытара.

— Вара мо? Кочкын темеш да адак верышкыже йымен возеш,— Ка
вырля ӱшаныдымын кидшым лупшале.

— Возеш? Уке шол. Тый, шоганым кочмекет, мом шижат?
— Шинчавӱд йога.
— Вот, вот. Мераҥынат шинчавӱдшӧ йогаш тӱҥалеш. А тый шин- 105



чавӱдым ӱштылаш шичмыжым веле шеклане. Ужат — вигак шеҥгеч
ше миен, пылышыж гыч хоп — и мешакыш.

— Пылышыж гыч тудо солалтен ок шукто, ньюмырий.— Кргорий 
коклаш пура.— Шинчавӱдым ӱштын шинчыше мераҥым шарыме атма 
дене леведын пышташ йӧнан.

— Тыге, пожале, сайрак,— Йыванат кӧна да йодеш.— Ахмат уло?
— Уке шол.
— Мый пуэн кертам. Еҥлан порым ышташ мый эре ямде улам.— 

Кргорий кумылжым почеш.— Теве паша гыч кайышетла пуро, пуэм.
— Тольык мераҥым кучаш эр тӱл-дӱл денак кае. Волгыж шумеке, 

толк ок лек,— Йыван парняжым Кавырлялан рӱзалтыш.
❖  ӓ *

Паша деч вара Кавырля мӧҥгыштыжӧ кырте-карте пурлална ва
тыжын вольык деке лекмыжым вучен шуктымек, юшт коҥга шеҥгеке 
пурыш, кашташте кечыше ик шоган пунемым тупеш сакыме котомкаш 
шуралтыш да, ватыжлан нимом каласыде, тошкем тентек лекте.

Кас рӱмбык мландым авалтен гынат, вичкыжын вочшо ош лум 
ӱмбалне тӱрлӧ кышам але ужаш лиеш ыле. Кавырля янлык кыша-вла- 
кым шымлаш пиже. Нуно тӱрлӧ ыльыч: керемым пӱген кайыме гаят, 
тошкалтыш гай иктура тӧрштылмӧ гаят, рат ден тушкен кайыме гаят. 
Кудыжо мераҥын? — Кавырля пеш тогдайынеже.— Теве тидыже, очы
ни, меравгынак!— ик кыша тура шогале, чӱч лие, ончышто.— Мераҥын. 
•Уна чапаже, парняже палдырнат. Адакшым чодыра велыш кудалын.

Йыванын туныктен каласкалымыжлан, кыша деч иктаж кок ош
кыллан кораҥын, Кавырля шоганым котомкаж гыч луктеден кышкен 
кайыш. Шуко кышкыш. Шеҥгекше савырнен ончале, сурт-печыже ву
дакан веле коеш.

— Сита,— шканже шке мане.— Пел пунем утларакат кышкышым. 
Тынар шоганым кочмекше, мераггын шинчавӱдшӧ веле огыл, шекшы
жат пудешт йогаш тӱҥалеш.

Тудо толмо кышаж денак мӧҥгӧ; тарваныш...
Йӱдым Кавырля ласкан мален ыш керт. Пеле нералтен колта ве

ле — ончыкыжо мераҥ кудал толеш. Кужу пылышыжым лоп-лоп тар
ватен, шайык шинчажым пӱялеш да ончыл пӱйжым шырен шыргы
жалме гай ышта, але Кавырлян ваштареш шентелжым нӧлтен шога
лешат, мыскылыме гай кӱчык почшым модыкта. Кавырля мераҥым 
кучаш кидшым шуялта веле — ватыже, «Мом кидетым солкалет?» ма
нын, ӧрдыжшӧ гыч кынервуйжо дене шуралеш.

Кавырля шинчам почеш, кугун шӱлалта, пычкемыш окнаш онча
леш да шинчам кума. Ындыжым ик мераҥ веле огыл, луын-лучкын он
чыкыжо кудал тольыч. Кавырлян йыр чумырген шинчыч да чапашт де
не шинчаштым удырен шорташ тӱҥальыч. Кавырля атмажым лупшале.

— Ушет кайыш мо? Молан вуем мушкындылат?— ватыже чаргы
жалтыш.

Кавырля тетла мален ыш керт. Пеле волгалташ тӱҥалмеш шинчам 
кумыде кийыш. Пеҥше вуйыштыжо ик сӱрет гына пӧрдӧ: теве тудо, ва
ра мучашке тӱҥдымӧ атмам ончык шуен, кыша почеш ошкылеш. Онча: 
ончылныжо мераҥ тупынь шинчыкта, ончыл кок чапаж денат шинча
жым пеш ӱштеш. Кавырля, шып миен, тудым атма дене хоп леведеш. 
Иктым, коктын, кумытым...

Кавырлян оҥжо овара, шӱмжӧ чӱчкыдын кӱлткаш тӱҥалеш, шӱ
лышыжат нелемеш. Одеялым ӧрдыжкӧ лупшалын, йолжым ӱлыкӧ вол
тен, кроватьыш шинчеш. Изиш шинчалта да писын чияш тӱҥалеш...

Тудо чылажымат кастенак ямдылен ыле: мераҥым шӱшкылаш кӱ
зым шумен, нуным опташ мешакым омса воктенысе теҥгылыш пыштен, 
атмам, вараш чымен, вӱта воктене шогалтен.

Кавырля пакча шеҥгеке лекте. Игече лывырге, йӱштӧ огыл. Марде- 
106 жат эше мала, кава гыч тыгыде лум эркын йога, но теҥгечысе кыша-



жым але петырен огыл. А теве ала-могай янлыкын у кышаже. Мера
ҥын, молын огыл! Вет моло янлык шоганым ок коч. Пеш сай!

Кавырля пычалым ончык виктарыме семын атмажым кок кидышкы
же налын да кыша почеш ончыко шекланен ошкылеш. Кум-ныл ошкы
лым ышта—чӱч лийын, кышам ончалеш. Ага, теве лумым изиш пургед
ме. Значит, тыште шоган киен. Мераҥ тудым муынат, авызлен. Теве 
эше тыгаяк пале, эше...

Кавырлян шӱмжӧ утыр пырткаш тӱҥале. Чу! Мо тыгай? Ончылны
жо ош чумырка палдырна. Тарванылмыла коеш. Мераҥ вет? Чынак, 
мераҥ!

Кавырля лап лие, тӧршталтен, атмажым чумырка ӱмбаке шуыш, 
шкеже шӱргыж дене лумыш шуҥгалте. Вуйжым нӧлталын, умша тич 
темше лумым пӱргале да чумырка дек нушкын мийыш. Кӱсен гыч кӱ
зым лукто, пурла кидыш кучыш. Шола кидше дене мераггым руалтыш...

Но мо тыгай? Кидше мландыш шумеш юшт волен кайыш. Сайрак 
ончале—тиде лум дене леведалтше шудо тӱрка улмаш. Кавырля кынел 
шогале, лумым почкалтыш да, атмажым налын, кыша почеш умбакыже 
ошкыльо.

Но мыняре кайыш, шинчавӱдым йоктарен шинчыше мераггым ыш 
вашлий. Волышо кумыл дене янлык кышам тошкен, мӧҥгеш тарваныш. 
Изиш кайымеке, йолжо дене ала-могай кылме падырашым шиже, Чу
мал, колтыш—шоган лектын возо, умбалнырак весе, кумшо...

Шочмын пашаштыже, кечывал кочкышым ышташ шичмеке, Кавыр
ля ӱстембаке кугу коя шыл падырашым луктын пыштыш, вийнен шин
че да, кугешнен, йолташыже-влакым ончале. Нунышт коктынат, шин
чам карен, Кавырлян ӱмбак ӧрын ончат, вара шке семынышт шыргы
жал колтат.

— Н-нда,— Йыван шуялтыш.— Ужамат, пеш коя мераҥым куче
нат.

— Коя,— кӱчыкын Кавырля руале.— Йылморгаж тӱшка!
— Эх, Кавырля, ме вет осалым шонен огыл йомаклышна,— Йыван 

кумылын вашештыш.— Палет, сонар гыч але кол кучыма гыч ноен тол
меке  ̂ омет дене ала-момат ужат.

Йыван ден Кргорий ваш ончальычат, лот-лот-лот утен каен воштыл 
колтышт.

ПАРОДИЙ

К У Н АМ -ГЫ Н АТ ...
Кунам-гынат шоҥгем шинчам мыят. 
Моткочак чот ушан лиям, векат. 
Апрель олмеш конден тӱняш

февральым,
Мый тӱҥалам тунам лудаш моральым...

Светлана Эсаулова

Шоҥгемын, шокшын пидыч шальым, 
Тунамак лийыч чот ушан.
Кондет апрель олмеш февральым. 
Картуз олмеш лекман упшан.
Мӧҥгеш чоҥештышт шокшо велыш 
Чаҥа да шырчык-влак тӱшкан. 
Пулвуй марте лум угыч велын, 
Мардеж февральысак шӱшка.
Поран уремыште сутланыш.
Пужлен игече, икманаш.
Юлден моштет улмаш, Светлана.
Тылат сай огыл шоҥгемаш.

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ, Тюмень ола.



Культура увер
«У ВИЙ» У Ш Е М Ы Н  КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Й Ж Е

Ӱмаште 18—19 ноябрьыште Марий кун
демнан рӱдӧ олаштыже—Йошкар-Олаш
те—самырык-влакын «У вий» творческий 
ушемыштын учредительный конференций
же эртен. Тудын пашаштыже Башкир, 
Удмурт, Татар, Мордва, Коми республи- 
кыла гыч, Свердловский, Кировский, Горь
ковский, Пермский областьла гыч, тыгак 
Тюмень ола гыч делегат-влак лийыныт. 
Погынымашым Марий комсомол обкомын 
секретарьже Ю. М. Ефимов почын. Учре
дительный конференций ныл йодышым 
каҥашен. Тиде—«У вий» творческий уше
мым ыштыме нерген, ушемын Уставше 
нерген, резолюцийым пеҥгыдемдымаш да 
«У вий» ушемын у Советше.

Икымше йодыш дене «У вий» твор
ческий ушем председательын замести
тельже, Марий комсомол обкомын ин
структоржо Александр Абдулов высту
патлен. Доклад почеш прений почылтын. 
Тушто исторический наука кандидат В. Ф. 
Абрамов, экономический наука кандидат 
В. П. Васильев, адвокат В. Г. Павлов, 
Уфа оласе «Мари» ушемым вуйлатыше, 
исторический наука кандидат Г. И. Ш у
лаев, самырык автор-влак Ю. Исаков, 
В. Абукаев-Эмгак, Г. Гордеев да шуко 
молат ойленыт. Чыланат нуно марий ка
лык илышым, тудын йылмыжым, куль
турыжым, литературыжым ончыкыжым ви
яҥден колтымо, тӱрлӧ калык коклаште 
кылым чоткыдемден шогымо нерген шӱм 
вургыж ойленыт.

Погынымаш «У вий» ушемын Уставшым 
пеҥгыдемден, резолюцийым луктын да у 
Советым сайлен.

Конференцийын пашаштыже КПСС Ма
рий обкомын, Министр-влак Советын паша
еҥышт лийыныт.

«О Н ЧЫ КЫ М » КА Ҥ А Ш Е Н Ы Т

Кодшо ий мучашыште С. Г. Чавайн лӱ
меш научный библиотекын краеведений 
отделыштыже «Ончыко» журнал перестрой
ка жапыште» тема дене лудшо-влакын 
конференцийышт эртен. Конференцийым 
библиотекын методистше Р. В. Савельева 
почын да вӱден.

Журнал, тудын пашаже, проблемыже 
нерген «Ончыкын» тӱҥ редакторжо А. Т. 
Тимиркаев каласкален. Пытартыш ий
лаште савыкталтше произведений-влакым 
МарНИИ-н научный пашаеҥже В. Л. 
Егоров лончылен. Тудо палемден: «Пытара 
тыш жапыште «Ончыко» ятыр сай про
изведенийым савыктен... Но тачысе кечы
лан журналыште пӱсӧ публицистика, кри
тический материал-влак огыт сите...». 
Тидын нергенак ойлышт Марпединсти
тутын доцентше Н. А. Александров, фило
логий наука кандидат С. С. Сабитов, 
писатель Алексей Александров, «Марий 
коммунын» корреспондентше Валерий Абу
каев, Йошкар-Олаште тунемше марий 
студент-влак да молат. Лудшо-влак да

редакций пашаеҥ-влак тыге кутырен кел
шышт: ваш-ваш полшен, улшо ситыды
машым кораҥдаш. Пытартышлан лудшо- 
влакын йодышыштлан тӱҥ редактор А. Т. 
Тимиркаев вашештыш*.

Ч У В А Ш  К Л А С С И К Л А Н  П Ӧ Л Е К Л А Л Т Ы Н

Ӱмаште ноябрь тылзыште пошкудо 
Чуваш мландыште кугу сылнымут пайрем 
эртыш. Тудо совет чуваш поэзийын клас
сикше Мишши Сеспельын шочмыжлан 90 ий 
темме кечылан пӧлеклалтын ыле. Ты чап
ле юбилейым палемдаш Чебоксарышке 
Болгарий, Москва, Грузий, Татарий, Баш. 
кирий да моло кундем ден ола гыч уна- 
влак толыныт. Мемнан республика гыч 
пайремыш поэт, Марий комсомолын Олык 
Ипай лӱмеш премийжын лауреатше Вла
димир Панов миен коштын.

ТАТУЛЫК МУРО
1989 ий 20—25 ноябрьыште Йошкар- 

Ола гыч писатель ден издатель группа 
(Марий книга издательство директор 
А. Н. Иванов, республикысе Писатель 
ушем правленийын литературный консуль
тантше прозаик Юрий Артамонов да «Он
чыко» журнал редакций деч А. Селин— 
тиде информацийым возышо) Венгр Рес
публикыште лийын. Делегацийым иза- 
шольо элысе Писатель ушем правлений 
да мемнан республика дене таҥлалтше 
Ваш областьын рӱдӧ олаштыже—Сомбат. 
хейыште—лекше «Элетӱнк» сылнымутан 
журнал редакций ӱжыныт.

Эрдене Будапешт воктенысе аэропортещ 
волен шичше ТУ-154 юж лайнер гыч 
волымеке, мемнам журналын тӱҥ редак
торжо Дьерд Пэтэ шокшын вашлие да, 
легковой автомобилеш шынден, олашке 
наҥгайыш. Вайса уремысе кӱ полатет 
верланыше Писатель ушемыште ме прав
ленийын вес элласе Литература шотышто 
советшым вуйлатыше Иван Фӧлдеак дене 
палыме лийна. Кусарышын^ Лидия Алек
сандровналан (шочынжо Урал кундемеш, 
шукертсек Венгрийын гражданинже) па
ша огешат логал, манаш лиеш—И. Фӧлдеак 
рушла сайын ойла, Д. Пэтэжат наукыжым 
умыла. Мутланыме годым пале лие: ныл 
кече гыч венгр писатель-влакын съездышт 
почылтеш.

Венгр столицын исторический верлажым 
Иван Фӧлдеакын ончыктыл кондыштмекы- 
же, кастене мемнам Дьерд Пэтэ поезд 
дене Сомбатхейыш кондыде

21 ноябрьыште журнал редакцийыште 
йолташла мутланымаш лие. Дьерд Пэтэ 
ден тудын заместительже Лайош Амбруш 
«Элетӱнкын» ойырен налме тӱҥ корныж 
нерген каласкалышт. Литературышто, ис
кусствышто кызытсе илышлан келшен 
толшо чыла уым, ончыко каяш, нацио
нальный ойыртемым аралаш полшышым, 
палемдышт нуно, журнал страницылашке 
лукташ тыршена. Арам огыл тиде изда
нийым пӱтынь элыште да ӧрдыжтӧ илыше



Венгр Республикысе Ваш облисполкомышто вашлийме годым.

венгр-влакат пагалат, ешарыш мемнан 
кусарышына Андруш.

Вашлиймаште кутырен келшыме: редак
ций пашаеҥ-влак марий издательствыште 
савыкташ палемдыме «Венгр ойлымаш» 
книгалан да «Ончыко» журналлан у про
изведений-влакым лишыл жапыште колтат.

Эрлашыжым оласе типографийыште да 
пеледышым ончен куштышо колхозышто 
лийна. Кок вережат кызытсе техникым 
кумдан шыҥдарыме, производствын пай
далыкшым кугемден толмо, культура, ару
лык куандарышт.

ВСП Ваш обкомышто да облиспол
комын просвещений, молодёжь паша да 
спорт отделыштыже лийме годым таҥлалт
ше кок кундемын тачысе илышышт нер
ген. чон почын мутланыме.

Ушеш мондалтдымын кодын Сомбатхей 
деч мӱндырнӧ огыл верланыше Шарбар 
олаш миен коштмо. Тыште Дьерд Пэтэ, 
Лайош Амбруш дене пырля художник 
Иожеф Лакатосын кугу мастерскойышты
жо уна лийынна. Шке поро кумылжо де
не вигак чонеш' пижше оза шке шотан 
пашажым ончыктыльо, икмыняр сӱретшым 
мемнан журналлан колташ сӧрыш.

Очыни, ик эн оҥайже марий-влакым 
ончылно вучен, 23 ноябрьыште эрден 
эрак мемнан «Жигули» ныл шӱдӧ меҥге 
тораш верланыше Печ олаш (Боронь об
ласть) тарваныш. Корно мучко ола, ял- 
влакым, курыклам ончен эртена. Иктаже 
коло мйкут Балатон ер воктеч кудалына. 
Чыла нергенат кӱчыкын мемнан у куса
рышына, Эстер лӱман самырык ӱдырамаш! 
каласкала.

Печ олаште Эстер мемнам вигак уни
верситетын ик зданийышкыже пуртыш. 
Финно-угор тӱшкаш пурышо урал йылме- 
влак кафедра ончылно мемнам, марла да

рушла саламлен, профессор Янош Пустаи 
вашлиеш. Преподав атель-влакат, «Поро 
кече!» манын, кидыштым шуялтат. Эн 
ончычак нуно поян библиотекыштым он
чыктышт. Тыште марла книга пӧлекат 
уло. Южо изданийыштыже — мемнан йыл- 
мызе-ученыйна-влакын автографышт.

Кечывал кочкыш деч вара кафедрыш 
мутланаш погынышна. Преподаватель- 
влак дене пырля студент-влакат улыт. 
Доктор Я. Пустаи кафедрын научный 
пашаже, тыште рвезе тукымын надырже 
нерген каласкалыш. Мутлан, студент-влак 
«Пермь йылмылаште кушкыл лӱм», «Ма
рий йылмын диалектше-влак» да моло 
йодышым шымлат.

Йыгыре шинчын мутланыме годым фин
но-угор кылым вияҥдыме, венгр ден 
марий писатель-влакын возымыштым ваш- 
ваш утларак кусарен лукташ кӱлмӧ, мем
нан республикысе культура илышын кӱк
шытшӧ нерген шонымашым рашемдыме.

Вара мемнан марла лудмо почеламут- 
влакым (нунын коклаште Ш. Пӧтӧфин 
«Мый венгр улам» произведенийжым) маг
нит лентыш возен нальыч. А шкешт 
«Салымсола покшелнет», «Изи нурет» 
муро-влакым путырак йоҥгыдын шергыл
тарышт.

Печ ола гыч корнына Сомбатхей гоч 
Будапештын! шуйныш. Столицыш пӧртыл
меке, венгр писатель-влакын съездышт 
тӱҥалшаш веле ыле, но правленийын гене
ральный секретарьже Шандор Копкаш ма
рий-влак дене поян чесан ӱстел воктене 
мутланен шинчаш жапым муо. Тудо марий 
калыклан, писатель-влаклан чыла пашаште 
кугу сеҥымашым тыланыш. «Таҥ-влакын 
семышт ваш-ваш эре яндарын йоҥгалт
ше!»—мане вашлийме лӱмеш тостым тем
лымыж годым. 109



У книга-влак

Тыге маналтеш Марий издательствын 
лукмо у книгаже. Тиде пособий шочмо 
литературым туныктышо-влаклан пӧ
леклалтын. Авторжо — Н. К. Крупская 
лӱмеш марий государственный педин
ститутын преподавательже, филологий 
наука кандидат И. С. Иванов. У методи
ческий пашаште ученый Сергей Чавай
нын, Шабдар Осыпын, Дим. Орайын, Ни
кандр Лекайнын да Сергей Николае
вын школ программыш пуртымо произ
веденийлаштым шымла.

Акше Ю ыр.

Прозаик Алексей Мурзашевын лӱм
жӧ марий лудшылан сайын палыме., 
Тудо — «Мланде пуш», «Кугезе сугынь» 
да «Пӧтыр веҥе» книганвлакын автор
жо. Ӱмаште йоча-влаклан возымо «Кӧ-] 
йӧрнен» лӱман у повестьшым савыктыш. 
Тушто автор кызытсе марий ял илыш, 
тунемше-влакын школысо производст
венный бригадыште тыршымышт, ка
нымышт, тӱрлӧ оҥай илыш пӧрдемыш 
логалмышт нерген каласкала.

Акше 20 ыр.

Тиде ойлымаш сборникым самырык 
марий поэт Василий Крылов ямдылен. 
Лӱмжӧ — «Вӱдшӱдыр». Тудым автор 
изи ийготан йоча-влаклан пӧлеклен.

Лудшо у книга гыч шыргыжше пеле
дыш, кампеткан шӱр, весела йӱр, вӱд
шӱдыр да йоча илышыште лийын шогы
шо оҥай нергенат пален налеш.

«Вӱдшӱдыр» сборникым сылне чия 
дене художник В. Н. Андреев сӧраста
рен.

Акше 15 ыр.

Пагалыме лудшо йолташ-влак! Нине да моло марий кни
гам налын лудмыда шуэш гын, тыгай адрес дене йодын во
зен колтыза: 424000, Марий АССР, Йошкар-Ола, Совет урем, 
161, «Книга-почтой» магазин.



Авторна-в лож нерген
Дмитрий Васильевич Отмахов 1930 

ийыште Марий АССР, Марий Турек райо
нысо Марий Пыламарий ялеш шочын. 
А. Н. Островский лӱмеш Ленинградский 
театральный институтым да Ленинград
ский высший партийный школым тунем 
пытарен. Возымыжо первый гана 1955 
ийыште «Марий коммуна» газетеш са
выкталтын. Тылеч вара верысе тӱрлӧ из
данийыште печатлалтын. Дмитрий Отма
х о в — Марий АССР-ын заслуженный 
артистше. Кызыт Марий радиошто ре
жиссёрлан ышта. Йошкар-Олаште ила.

Надежда Сергеевна Ялкайн 1916 ий
ыште Башкир АССР, Бирский районысо 
Реве ялеш шочын. Москвасе Кокымшо 
медицинский институтын рабфакыштыже 
тунемын. 1942 ийыште Н. К. Крупская 
лӱмеш марий пединститутым пытарен. 
Туныктышо, йоча садыште воспитатель
ница лийын.

Икымше ойлымашыже 1934 ийыште 
савыкталтын. Лудшылан поэтесса «Йоча 
сад», «У пеледыш» да моло книгаж де
нат сайым палыме.

Надежда Сергеевна 1988 ийыште ко 
лен.

Аркадий Иванович Букетов 1933 ийыш
те Марий АССР,, М орко районысо Эҥе
рымбал Шале ялеш шочын. Н. К. 
Крупская лӱмеш марий государственный 
педагогический институтым тунем пыта
рен. Возаш витлымше ийлаште тӱҥалын. 
«Висвис шыргыжеш» (1974 ийыште) по
челамут книган авторжо. Кызыт «Морко 
мланде» районный газетыште пашам ыш
та. СССР Журналист ушем член. М орко 
посёлкышто ила.

Николай Кузьмич Алексеев 1955 ийыш
те Марий АССР, Волжский районысо 
Кӱсола ялеш шочын. Марий государст
венный университетым тунем пытарен. 
Совет Армий радамыште лийын.

Николай Кузьмич сылнымут пашам 
университетыште тунеммыж годым йӧ
ратен шынден. Тудо «Толкын теҥызым

лоҥеш» сборникын (1985) авторжо. Ты
леч посна возымыжо «Слово о Йошкар- 
Оле» (1984) книгаште, «Ончыко» журна
лыште да моло вереат печатлалтын. Ни
колай Алексеев кызыт Марий радиошто 
пропаганда отделым вуйлата. СССР Ж ур
налист ушем член. Йошкар-Олаште ила.

Силантнй Сатеевич Сабитов 1950 ий
ыште Башкир АССР, Нуриман районысо 
Тошто Педий ялеш шочын. Марий госу
дарственный университетым тунем лек
тын. Совет Армий радамыште служит
лен. «Марий юзо (волшебный) йомак» те
ма дене кандидатский диссертацийым Тар
ту олаште арален да филологий наука кан
дидат ученый лӱмым налын. Возымыжо 
верысе изданийлаште савыкталтын. Кы
зыт С и лента й Сабитов— МарНИИ-н стар
ший научный пашаеҥже. Йошкар-Олаш
те ила.

Михаил Иванович Якимов 1929 ийыш
те Марий АССР, Параньга районысо Яҥ
гетсола ялеш шочын. Н. К. Крупская 
лӱмеш марий педагогический институ
тым пытарен. Печатлалташ 1941 ийыште 
тӱҥалын. Икымше почеламутшо «Ямде 
лий!» пионер газетыште лектын. Тудо 
«Волгыдо рвезылык» (1953), «Марий пе
ледыш» (1963), «Чылалан эн лишыл» 
(1985), «Куд лышташ» (1989) да моло 
книганат авторжо.

М. Якимов 1956 ий годсек СССР Пи
сатель ушем член. Кызыт пенсионер, 
Йошкар-Олаште ила.

Назарий Александрович Александров
1932 ийыште Марий АССР, М орко райо
нысо Эҥерӱмбал ялеш шочын. С. А. Ку
рашов лӱмеш Казанский медицинский 
институтым тунем пытарен. «Калык му
рызо» повестьше 1970 ийыште Марий 
издательствыште савыкталтын. Тудо ты
гак «Тазалык орлаҥге», «Развитие здра
воохранения Марийской АССР» книга-вла
кын авторжо. Медицинский наука кан
дидат. Марий пединститутын доцентше. 
Йошкар-Олаште ила.
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| У ВЕРТ АРЫМАШ |

! Пагалыме йолташ-влак! Мемнан редакцийыш шуко еҥ «Ончыкым» \
| жапыштыже налын огына керт манын воза. Ушештарена: журналым (
) подписчик-влаклан редакций ок колто, тиде сомылым связь пашаеҥ- /
! влак шуктат. Сандене ты йодышым эн ончыч верысе связь отделений- \
| ыште рашемдыман, шот ок лек гын, тыгай адрес дене возен колты- г 
{ ман: 424000, Марий АССР, Йошкар-Ола, Совет урем, 138, республик!*!- {
| се связьын производственно-технический управленийже. \

■ Автор-влаклан палашышт: журнал редакций машинка дене кок *
. интервал гоч печатлыме произведенийым гына налеш. Икымше ден [
: кокымшо экземплярым колтыман. Ончыч газетыште лекше произве- { 

денийым редакций ончаш ок тӱҥал. }
! $



Перкан
Пагалыме лудшо йолташ-влак! Подписка сомыл дене районлаште 

коштмо годым ӱдырамаш-влак ятыр гана тыгай ойым пуэныт: «Почса 
журналешда кочкышым кузе ямдылаш кӱлмӧ нерген каҥаш лукым. 
Вет тиде йодышат ялысе ӱдырамашлан пеш кӱлешан...» Чынак, шо- 
нышна-шонышнатг тидын дене келшышна да журналеш «Перкан лий
же!» у пӧлкам почна. Ончыкыжым тушто могай кочкыш нерген ой-ка
ҥашым лудмыда шуэш — редакцийыш возен колтыза.

ШЫЛ ГЫЧ ЯМДЫЛЫМЕ КОЧКЫШ
Упшал, сӧсна, шорык шылым мясорубка гоч колтат, фаритым ямдылат. 

Тушко киндым огыт ешаре. Тиде фарш: гыч котлетым, шницельым, бифштек
сым да моло кочкышымат ыштат. Йӧрвар пушкыдо, тутло лийже манын, мясо
рубка гоч шыл йӧре коям пӱтырыман.

ФАРШ ГЫЧ ЯМДЫЛЫМЕ КОТЛЕТ
1 порцийлан Ю порцийлан

Ушкал шыл 57 грамм 570 грамм
але сӧсна шыл 66 660 т»
Сӧсна коя 9 90 тт я
Вӱд 7 70 11

'1Салмашке пыштышаш коя 5 50 11

Л е к т ы ш : 50 грамм 500 грамм
Мясорубка гоч сӧсна коя йӧре колтымо шыл фаршышке вӱдым (але шӧ-

рым), шинчалым, пурысым пыштатат, сайын варат. Чуяка кугытан котлетым
ыштымеке, салмашке пыштен жаритлат. Шыл пелен мясорубка гоч шоганы-
мат колташ: лиеш. Ямде котлетым, гарнирыш пыштен, шыл лем дене йӱштыл-
тен (чывылтен), ӱстембаке пуат.

Г а р н и р :  пучымыш, пареҥге пюре але жаритлыме пареҥге. 1
СУКАРАМ ЕШАРЫМАН КОТЛЕТ 1

1 порцийлан Ю порцийлан
Ушкал шыл 37 грамм 370 грамм
але сӧсна шыл 37 370 ’ и
Ош кинде 9 90 11

Шӧр але вӱд 12 120 11

Сукара 5 ” 50 11

Жаритлышапшык коя 3 30 11

Котлетын нелытше 50 500 11

Киндым ешарыман! котлетым тыге ямдылат: мясорубка гоч колтымо шыл
фаршышке шӧреш але вӱдеш нӧремдыме ош кинде-сукарам пышталтат. Тушко
шинчалым, пурысым, шоганым ешарат, сайын варат. Чыла тидым уэш мясо
рубка гоч колтат, эше ик гана сайын варат. Тудын дене чуякарак кутышан кот
летым ыштат, салмаште жаритлат. •

ГУЛЯШ
1 порцийлан Ю порцийлан

Ушкал шыл 79 грамм 790 грамм
але сӧсна шыл 74 740
Левыктыме коя Б ” 50 ”
Шоган 15 150 ”
Томат пюре 12 120
Шыдаҥ ложаш 4 40
Тушитлыме шыл 50 500
Соус 75 750

Шылым, 20 -—30 грамм нелытаным, пӱчкедат, салмаште жаритлат. Икмы
няр жап гыч тушко кешырым, шоганым ешарымеке, 5 — Ю минутым жаритлат.

Вара шыдаҥ ложашым ешарат, пудыратен-пудыратен жаритлат. Эн мучапь- 
лан тышке томат паетым колтат, тылеч вара 2 — 3 минутым жаритлат. Тыш
ке бульоным але вӱдым темалтат, шолаш: пуртат, леведыш дене петырат, шагат 
чоло тушит лат. Шинчалым пыштат. Эн мучашлан шем пурысым, лавровый 
лышташым пыштат.

И ТИХОМИРОВА, технолог



АГЫТАН

Семже ден мутшо В. Регеж-Гороховын
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Ик куван агытан 
Моткочак чот йорга улмаш. 
Кечын у тудын таҥ, 
Вашталтылеш чылам алмаш. 
Ик куван агытан 
Тыгак ила докан улмаш,
Но саман вашталтеш, 
Йоргаланат чоя лектеш.

Икана агытан 
Пошкудо чыве дек мия.
Мо тыгай? Ох, шайтан!
Оза нумал лектеш тоям:
«Тый молан, агытан,
Кӱрка ден чывым путает?» 
Вашешта агытан:
«Мылам садак кӱркам чывет!»

Шадыртан агытан 
Коя кӱрка декак чыма.
Но оза кенета
Тоям шуа — йорга йыма.
Сурт оза пелешта;
«Кува, айда тый пунжым кӱр. 
Кочкашна, товатат,
Лиеш моткочак тутло шӱр??,



В Н О М Е Р Е :

ПРОЗА АЛ, ЭРЫКАН* Очищение,. Роман* 
Поздравляем! Гелесин» Зайниеву —»50 иет. ' 
Г. ЗАЙНИЕВ. Лебединая песня писателя.

ПОЭЗИЯ Н. ЯЛКАЙН. Стихи.
А. БУКЕТОВ. Стихи.
Т. ПЧЁЛКИНА. Стихи.

ПУБЛИЦИСТИКА А, СМИРНОВ. Время больших перемен»
Н» АЛЕКСЕЕВ, На земле Ш оруньжинской. Очерк. 
««Мемориал» ищет,,. «Круглый стол» журнала.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ Письма читателей,

НАШ
КАЛЕНДАРЬ

С* САБИТОВ, Он сам был как Чоткар.
80 лет со дни рождении марийского ученого К. А. 
Четкарева.
М* ЯКИМОВ, Товарищеское слово о друге, 60 лет 
со дня рождении писатели В. Косоротоват

К 100-петик* 
со дня рождения 
Н. С. Мухина

Н» АЛЕКСАНДРОВ, Сын деревни Олыкъял, 
таныпын очерк,

Докумен-

ПЛОДЫ
ДРУЖБЫ

Р. МИННУЛЛИН, Новые стихи. Переводы с
го языка.

татарско-

САТИРА И ЮМОР 
ЛАТАН СОПРОМ*

Д. ОТМАХОВ. Верите, нет-*. Рассказ.
В; ДМИТРИЕВ, Когда-нибудь,*, Пародия.

Новости культуры*

Новые книги.

О наших авторах.

Приятного аппетита!

На обложке песня В, Регеж-Горожова,
На вкладышах фотографии А. Щербакова.


