
«Сценыш вучыдымын логалынам» 
 

 РСФСР-ын заслуженный да Марий Эл сулло артист Геннадий Романович 

Копцевын лумжо кумдан палыме. Тиде кечылаште тудлан 50 ий теме. 

Геннадий Романовичын пайремжым шочмо Памар селаште палемденыт, эрла 

М. Шкетан лумеш Марий кугыжаныш театрыште пайремлаш туналыт. 

Мемнан корреспондентна Светлана Григорьева лумло артист дене мутланен. 

— Мый артист лияш шочын омыл. Сценыштак, вучыдымын логалынам, але 

рушла случайно, маныт. Но кумло ий наре сценыште модмо жапыште ятыр 

рольышто лиялтын. Шукыж годым эртак тупынь роль верештеден. Мыняр 

спектакльыште отрицательный образым почынам! Адакшым тыгай енжым 

модын моштыман. Тидлан мастарлык кулеш. Чылан палач, жуликым, ворым 

огыт йорате, кажне гана пуштын кудалтат. Теве «Анан Пагулышто», «Ануш», 

«Порсын лунгалтыште» эре колем. 

— Йолташда шукын улыт ? 

— Почти уке. 

— Молан? 

— Кызыт илыш тугае. Йолташ йолташым ужален кертеш. 

— А тушманда? 

— Йоршеш уке. Тушман лияшлан пеш кугу талант кулеш. 

— Те ойлышда, пуйто тендан изи талант веле? 

— Мый вигежат кок талантан еным веле палем. Иктыже руш поэт А.С. 

Пушкин, весыже — композитор Бах. Мастар але уста eн-влак, чынжымак, улыт. 

Но Юмо талантым шагаллан пуа. 

— Йоратыме пушенгыда могай? 

— Куэ. Тудо мылам вийым пуа. Шошым, кенежым ончалам, куанем, телым 

чаманем. Куэ чонемлан лишыл. Йоратыдыме пушенге нерген она ойло. Юмо 

пурен гын, кажныже эн сай лийшаш. 

— Кунам те школышто вашлиймашым эртареда, икшыве-влак утларакшым 

могай йодышым пуат? 

— Нуно ожнысо илыш нерген йодыштыт. Me вет вес семын иленна. 

Школым, тунемме верым, партым, пукеным йоратен моштенна. Чыла верчынат 

йулен илыме. Эрдене шкеак конгаш олтенна, кенежым пуым ямдыленна. 

 Мый йоча-влакым пеш йоратем. Ончыч «Пионер йук» радиопередачымат 

вуденам. Ала-молан театрыште йоча спектакльым огыт шынде. Шындаш лиеш 

ыле. Миклай Рыбаковын «Онарын кердыжым» куан дене лудам. 

— Порылык нерген мом шонеда? 

— Икте-весе дене келшымаш мемнан эше шагал. Me пагален она мошто, 

культурына начар. Тиде - ойго. Шкенам чотрак йоратена, пошкудын пашажым 

она акле. Порым ышташ она вашке. 

— Кузе артист лияш? 



 
Геннадий Копцевын путынь ешыже театр илыш дене кылдалтше лийын. Эсогыл сценышке 

нунын эн изи эргышт Дима лектын. 

 

— Ай, мый врач омыл. Артист лияш эн ончыч чон йулыман. Но канаш: 

марла Шкетаным, Чавайным лудаш. Марий йылмылан нигомат окым туныкташ 

ок лий. Кунам мый гастроль дене Башкир, Урал кундемыште лийынам, эре 

марий йылме да литератур нерген йодышым тарватенам. Тидыже шке шочмо 

йылмым йоратыме нерген ойла. Мыят удыр-рвезе-влаклан тыланынем: лудса 

шуко книгам, илышым умылаш тыршыза.  
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