
ВУ ДШ 0 ЙОГА — СЕРЖЕ КОДЕШ

П исат ель Василий Ю ксерн дене ваш мутланымаш

Василий Степанович дене ваш- 
лийып мутланаш шопымаш уш ыш
таш, чоныштем шукертак илапен 
ыле. Тудо марий сылнымут мастар- 
влак коклаште паша лӱмчапше де- 
паШу ийготшо денат ик эн кугу. 
Тачысе мутйогыннан савыртышы- 
жым да амалжым тӱкалтыш ойна 
—- рубрикынан лӱмжӧ гычак умы- 
лышда докан.

Жап йогын шкепжыпымак шӱк
аш — идалык почеш идалыкым пӧ
каш. Тений мекш юбилей ийышке 
тошкална: сылнымут журналпап 
шочмыжлан шымлу ий теммеш па
лемдаш ямдылалтына. Садлан те
ний тиде шӱлыш, тыгай кумыл 
дене илаш да пашам ышташ 
тӱкалына. Номер гыч номерышке 
марий сылнымутнан, а тудын дене 
пырля журналпап шочын-кушкын, 
у мен-одар лап ен толмо корныжым 
шергалына. Адакше октябрь тыл- 
зыиипе журналпап куд шӱдымшӧ 
номерже лекшаш. Ты суапле па- 
шашке тендамат, пагалыме лудшо 

такна-влаКу ушнаш ӱжыпа. Колтыза мыланна шке шарнымашдаму шоны- 
машдаму ой-какашдамч Ме пульт алал кумылын вучаш да йӧн лийме семын 
савыкташак тыртыш. Куд шӱдымшӧ номерлаш пӱтынек журналын эртен 
толмо корныжлан пӧлеклаш шонена.

Таче — икымше вашлиймаш — “Ончыко“ журналын икымше редактор- 
жо писатель Василий Юксерн дене.

Кеч-могай шокшылаш ача-аваже лийшаш. Вольт пуышо тыгай ек уло 
кеч-кудо газет ден журналын, шагал. "У вийыт“ Сергей Чавайнын тукым- 
жо дене кылдена гын, “Ончыкын“ кресачажлан Василий Юксерным шотлаш 
лиеШу очыни. Иктыже сылнымут журналлан тӱкалтышьт пыштен, 
весыже пашажым шуеНу тудлан у' шӱлышым, у сылым пуэн. Тндыжат, 
тудыжат нунын тыршьшыштлан, азапланымыштлан кӧра шоч ыльна, 
йол ӱмбаке шогалымаш, сылнымут илыш тургымышко лектышвий.

Василий Степанович дене ме мӧкгыштыжӧ вашлияш. Писательын 
ийготшо ынде изи огыл — вачӱмбалныже шымлу кандаш талук. Лач 
тынарым тудо тений январь тылзын пыштыш. Чурий сынже денат
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вашталтып, нелын черланыме деч вара ишнчажат начар ужеш. Мӱндыркӧ 
лектын кошташ ок тонан. Иктаж-кушко каяш тарванымыж годым 
кидышкыже торчакым налеш.

Туге гынат ны черлан, ны ийготлан вуйым пуаш ок шопо. Тугак лым 
лийде кертмыж семын пашам ышта: газетлаште статья ден игарныма- 
шыже-влак лектедаш, ирдательствыште у книгаже ош тӱням ужаш 
черетым вуча. Возаш шонымыжо, ыштышаш сомылжо кунаре?! Тиде 
вашлийыи мутланымына годымат рашеме. Тудыжо жап шот дене ятырак 
шуйныш. Шуко ужшо, кужу ӱмырым плен лекше сылнымут мастар деч шуко 
йодмо, шуко палыме шуын. Но тӱкалтыш ойна “Ончыко“ журнал, тудын 
шочмо пагытысе шумлык тарваныш.

— Василий Степанович, айста нылле ий ожнысышко пӧртылына, ту 
жапым шарналтена. Вет лач тунамсек “Ончыко" журнал лектын шога. Кузе 
тудо шочын, сылнымут тӱняшке ошкылым ыштен?

— Туге, пагыт моткоч писын эрта. А нылле ий ожнысо тачат ушыштем, 
шӱмыштем. Мый тунам Марий книга издательствым вуйлатенам. Книга, 
учебник-влак дене пырля талуклан ныл гана "Марий альманахым“ луктын 
шогенна. Редактор сӧмылым шукташ Миклай Казаков толмеке, писатель 
ден поэтна-влак утыр чолгаҥыч. Возымышт альманахышкат, издательст- 
вышкат ятырак пӱрен Шоген, а савыкташна йӧн кугунжак лийын огыл, 
черетым вучен киеныт. Садлан сылнымут мастарна-влакын куралме 
аҥаштым кумдаҥдаш, шараш кӱлмӧ нерген шуко шопалгын. Тунам тӱрлӧ 
сомыл дене Москошко чӱчкыдынак кудалышташ пернен. Ятыр писатель, 
моло верла гыч толшо журнал ден альманах редактор-влак дене шуко 
вашлийын кутыралаш. Шонымаш шопо: молан мыланнат сылнымут жур
налым лукташ тӱҥалаш огыл. Ты ой дене СССР Писатель ушемышке миен 
лектым. Николай Семенович Тихонов дене вашлийна, тунам тудо нацио
нальный литератур-влак комиссийым вуйлатен. Ятыр кутырымеке, оем 
дене келшыш, шкеж деке комиссийын ответственный секретарьже Борис 
Бассаргиным ӱжӧ да мыланна пырля кӱлеш документым ямдылаш шӱдыш. 
Вара тушечын КПСС ЦК-шке кайышна. Тунам вет чыла йодышымат, кажне 
ошкылым тушеч тӱҥалаш кӱлын. Культур отделым Дмитрий Алексеевич 
Поликарпов вуйлатен. Тудыж дене икмыняр ий оныч Гагрысе творчество 
пӧртыштӧ вашлийынна ыле. Ойнам Дмитрий Алексеевичат сайлан шот- 
лыш. Вара тиде пашам марий писатель организацийын тунамсе ответст
венный секретарьже Семен Алексеевич Вишневский шке ӱмбакше нале да 
кӱлеш кагазым виктараш кошто. Тыге 1954 ий тӱҥалтыште КПСС Марий 
обком кок тылзылан ик гана марла сылнымут журналым лукташ пунчалым 
лукто. Ты кугу сомыллан ондак кумытын пижна: мый — тӱҥ редактор, 
ответственный секретарьлан Геннадий Матюковский тольо, издательствын 
ончычсо тӱҥ редакторжо Николай Орешкин литературный пашаеҥ лие.

Тунам марий писатель организацийыште коло утла СССР Писатель 
ушем член лийын, кандашлу наре тӱҥалше автор почеламутым, ойлыма- 
шым кӱрылтде возен Шоген. У журнал нунылан, мутат уке, кугу пӧлек 
лийын. Серымыштым савыкташ, икте-весын возымым эскераш да ваш 
тунемаш сай йӧн лектын. “Литературым, искусствым да культурым умба-

15



кыже нӧлтен, вияҥден колтымо пашаште — ончыко, у сеҥымашкс!" 
возалтын икымше номерын ончыл статьяштыже.

— Ӱжмаш пеш серыплын йонталтеш, а кузерак тудым шукташыжс 
тӱҥалында, Василий Степанович? Тунамсе редколлегийын да журналын 
пашаштыже ала икмыняр тӱҥ лончым ушештареда?

— Журнал лекташ тӱҥале веле, СССР Писатель ушемын национальный 
литератур-влак шотышто секретарьже Георгий Марков редактор-влакым 
п о тыш. Пашанам кузерак виктарен колташ кӱлмӧ нерген ку!у мутланымаш 
лие. “Тӱҥжӧ — илыш дене тӧр ошкылаш, калык дене пырля илаш, 
литератор-влак дене иквереш лудшымат туныкташ, кушташ**,— ойым 
пидна тунам. Тыштак икте-весе дене кылым пеҥгыдемдыме нерген кутырен 
келшышна. Тӱҥалтыштак башкир, удмурт, якут, чуваш, мордва, коми, татар 
журнал-влак дене кыл сай лие. Нуно мемнан писатель ден поэтна-влакын 
возымыштым, ме нуныным, кусарен, чӱчкыдынак печатленна. Лудшо-влак- 
лан тиде келшен, серыш-влак ятырак толаш тӱҥальый, журналлан возалт
ме, тудым шарыме шотыштат полшыш. Вет марий-влак ты кундемлаштат 
шукын иленыт. Журналыште у тема-влак почылтыныт, моло калык-влакын 
илышышт, мутмастарышт-влакын возымышт дене палыме лияш йӧн кум- 
даҥын. А ме, писатель-влак, икте-весына деч мастарлык^!» тунемынпа. 
Национальный традицийымат вияҥден колташ кугун полшен. Тыгай кылым 
кызытат пеҥгыдемдаш гын, сай ыле. Адакше республикыласе сылнымут 
журнал-влак шукышт ик жапыштак шочыныт. Тиде шот гынат ты сомыл мм 
вияҥден колташ амал уло.

Нылле ий ожнысо журнал ургыш-влакым шергалмеке, вигак коеш: 
“Ончыко" тӱрлӧ-тӱрлӧ материаллан пешак поян лийын. Сылнымутын тӱҥ 
жанрже-влак: проза, поэзий, драматургий, критика ден литературоведе
ний — деч посна кажне гаяк номерыште публицистикылан нер кугун 
ойыралтын. “Писательын трибуныжо“ пӧлкаште литератор-влак чолган 
выступатленыт, йылме да литератур проблемым Николай Пенгитов, Ким 
Васин, Николай Кадыков эреак тарваген Шогеныт. Опай да лудшылан 
пайдале лийыныт научно-популярный шотан лук-влак: “Шкспап кундем 
гыч“, “Тидым те паледа мо?", “Наука гыч" да молат, кажне номерын 
комешыже у муро савыкталтын. “Мыскара лука пешак оҥай да поян лийын. 
Мо гына тушто уке: эпиграмме, пародий, юмореске, тӱрлӧ кӱчык сценке. 
Тидыже лудшылан, мутат уке, келшен. Ялласе художественный самодея- 
тельностьлан, школ ден клуб пашаеҥ-влаклан пешак кӱлешан материал- 
влакым пуэн Шоген.

— Тӱҥалме тиде пайдале сомылдам тачысе “Ончыкат“, ксртмыж семын 
шуен, умбакыже пойдарен толеш. А илыш дене тӧр ошкылмо, калык дене 
пырля лийме шотыштыжо кузерак? Могай пашам эртаренда?

— Тидымат ме эреак ушышто Кученин. Тыге журналыштына “Арланын 
ужык коштмыжоа лук шоло. Тудо илышыште вашлиялтше тӧрсыр-торым 
почын ончыктен, колхоз вуйлатышыланат, тӱрлӧ учреж денийласс  
тӧраланат, культур, науко пашаеҥ-влакланат сайынак логалын. Арлан пӱсӧ 
щинчаж дене чыла ужын, чыла вере шуаш тыршен. Тидыжым материал 
влакын вуймутыштак ойлат: “Арлан Ворошилов лӱмеш колхозышто", “Ар 
лай наука пашаеҥ-влак коклаште44, “Арлан — театрышге“ да молат. Лудшо 
еҥлан тиде лук путырак келшен. Вара туге тунемын шинчын, иктаж
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номерыштё "Арлан" лийын огыл гын, ӧпке шомакан серышым колтен, 
шылталенат ойлен, шкежат шагал огыл темым пуэн, мо нерген возаш 
кӱлмым шижтарен. “Арлан" дене пырля ужын коштмо сомылым Никандр 
Лекайн, Петр Эсеней, Арсий Волков кумылын, чолган шуктеныт.

Тылеч посна калык дене, лудшына-влак дене эреак вашлияш тыршенна. 
Идалыклан кок ганаже районлашке лектын коштынна. Вара мемнан деке 
композитор, мурызо-влакат ушненыт, художникна-влакат вуйым шупшык 
огытыл. Нунынат сӱретыштым тӱрлӧ чия дене вкладыш семын кажне 
номерыштак печатленна. Чӱчкыдынак кум творческий ушемын мастарышт, 
ик тӱшкашке погынен, яллашке лектынна. Поэт тыгай вашлиймаште 
почеламутшым лудеш, композитор у мурыж дене палдара, тудым мурызо 
йолташыже шергылтара, художник шке сӱретше нерген каласкала, калык- 
лан оичыкта, каҥашым нелеш; Тыге ваш ужын мутланымаш пеш пайдалын, 
веселан, рӱж эртен. У тема-влак шочыныт, лудшына-влакат ешаралтыныт. 
Композитор-влак Кузьма Смирнов, Эрик Сапаев, Николай Арбан, Евгений 
Волков калыклан кунар сай мурым пӧлеклыше Шукышт тачат калык 
коклаште илат, радио дене, концертлаште йоҥгалтыш Художник гыч 
Леонид Аказеев ден Александр Бакулевскийым порын шарнем. Журналы
мат нунак сӧрастараш полшеныт.

А эше тунам редакцийышке чӱчкыдынак кугу лӱман, калыкыште пага
лыме да палыме еҥ- влакым унала ӱжынна. Тачат шарнем тале краевед, 
кум сарын участпикше Тимофей Дмитриев, марий батальонын комиссар- 
же, икымше марий поэтесса Сакева Сайпетдинова дене вашлиймашым. 
Тыгак пошкудо республикыла гыч сылнымут мастар-влак, Моско гыч 
кусарыше-влак толын коштыныт. Тидат писатель ден поэт-влаклан кылым 
пеҥгыдемдаш, икте-весын возымышт дене палыме лияш, моло вереат 
савыкталташ полшен.

Мутат уке, чыла тиде “Ончыкын" лӱмнержым, чапшым нӧлталаш, 
калык коклашке утларак шыҥдараш, шараш полшен. Но тыгодымак тудо 
шкенжын тӱҥ сомылжым лым лийде шуктен Шоген: марий сылнымут 
аҥаште шочын пеледалтше эн сай роман ден повестьлам, ойлымаш ден 
пьссылам поэме ден почеламутлам савыктен, калык деке шукташ тыршен. 
Поснак чолган да кугу лектыш дене ыштеныт тунам Мичурин-Азмекей, 
Никандр Ильяков, Арсий Волков, Никандр Лекайн, Илья Васильев да моло 
мутмастарат. Самырык-влакынат перошт пӱсештын, йӱкышт пеҥгыдемын: 
Альберт Степановы!!, Александр Селинын, Валентин Исенековын, Вален
тин Колумбын, Петр Эсенейын, Мария Евсееван, Михаил Якимовын, 
Тимофей Батырбаевын да молынат.

— Василий Степанович, моло газет ден журнал семынак теат алмаш
тыш нерген тургыжланен^, нуным куштымо нергенат шоненда докан, Вет 
кеч-могай изданият тыгай сомылым шуктен шогышаш. Сылнымут журнал 
пелен гын ончыклык писатель ден поэт-влак кушкыт, вийым налыт.

— Мутат уке, тиде йоды тат  мемнам эрек тургыжландарен. Тунам 
кажне гаяк райгазет пелен сылнымут кружок пашам ыштен. Поснак Морко, 
Шернур, Советский, Курыкмарий, Волжский велне тыгай паша воранен 
толын. Тушко меат кертмына семын ушнаш, пашаштышт полшаш тыршен
на. Погыиымашлам эртаренна, южгунамже икмыняр район гыч самырык 
возышо-влакым ик вере чумыренна. Возымыштым лончыленна, каҥашым
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пуэнна, сайжым тӱрлӧ изданийлаште печатлаш полшенна, ятыр у лӱм тунам 
волгалте, йӱкышт йоҥгалте. Кызыт возен шогышо кокла ийготан-влак гыч 
чылан гаяк райгазет пеленсе кружоклаште кушкыныт, возымо мастарлыклан 
тунемыныт, тиде подышто шолыпын Тачысе кечын ты паша ала-молан 
лушкыдемын. Кызытат тудым тарватен колташ “Ончыко" полшен кертеш да 
полшышашак, очыни. Алмаштыш деч посна ок лий. Уке гын илыш кӱрылташ, 
паша шолдырга, сылнымут памашнат кавыска, кошкенат кертеш.

— Иманай!, “Ончыко" журнал тӱҥалтыш гычак культур рӱдерышке 
савырнен, калык коклаште путырак суапан, пайдале пашам шуктен Шоген. 
Возышо мастаржым у произведенийым сераш кумылаҥдаш таратен; самы- 
рыклан кушкаш, йол ӱмбаке шогалаш, савыкталташ полшен: лудшыжын 
шӱм-чонжым пойдарен, туныктен. Тидын дене пырля шкежат кушкыш сай 
Чалым, серыпле лӱмжым сулен.

Но писательын тӱҥ сомылжо — калыклан лудаш чапле произведенийым 
возаш. Те тунамак лӱмлӧ писатель лийында. “Атаманыч" повестьдам 
марий-влак гына огыл, рушат, татарат, чувашат, моло-влакат йӧратен 
лудыныт. Тыгодымак у произведений-влак возалтыныт. Сылнымут ӱмыр 
корныда кудло ийышкат шуаш. Тидыже —• айдемын чумыр илыме курымжо 
манашат лиеш. Кузе возымо пашалан кумылаҥын^? Писатель лиям 
манын, шоненда мо, Василий Степанович?

— Мутат уке, изи годым писатель але поэт лиям манын отат шоналте. 
Но мый эртак, шкемым мо шарнем, лудаш йӧратенам. Поснак почеламут- 
влак кумылем савыреныт. Келша ыле школышто кумшо-нылымше класс- 
лаште тунеммем годымак сочинецийым возаш. Туныктышына Тимофей 
Федорович Фёдоров дене пырля олыкышко, Нолямбаке але Какшан велыш
ке чӱчкыдын лектына ыле. Пӱртӱс илышым, кунДемнам шымленна, герба- 
рийым погенна. “Ну, рвезе-влак, ынде теҥгече мом ужмыдам возыза‘\ — 
манеш ыле туныктышына эрлашыжым. Тунам мутык ямжым мыняр-гынат 
умылаш, шижаш тӱҥалынам, очыни. Школым пытарымеке, педрабфакыш- 
те тунемынам. Вара, геолог лияш шонен, Озаҥ университетышке тунемаш 
пурашат миенам ыле. Но ала-могай амал ден геологический факультетым 
петырышт, географический ден геоагрономическийым ыштышт. А мыйын 
ни географ, ны агроном лиймем шуын огыл. Садлан Йошкар-Олашке 
тольым, пединститутышто тунемаш тӱҥальым. Тудым пытарыме жаплан 
литературовед-критик пашалан кӱлынак пижынам ыле. Кандидатский эк- 
замен-влакымат кучышым. Александр Конаков ден Сергей Николаевым 
илышышт да творчествышт нерген кугу пашамат возышым. “Литература — 
илышын вӱршерже" монографией посна книга дене лекте. Ты сомылым 
вараракат йӧршын кудалтен омыл гынат, илен-толын сылнымут паша 
улынек шкеж деке шупшыльо.

— Шкем кычалме тыгай жапым кеч-кӧат илен лекшаш, очыни. Василий 
Степанович, а возымо икымше произведенийдажым шарнеда мо? Мо тудо 
лийын: почеламут, ойлымаш?

— Конешне, шарнем. Педрабфакыште тунеммем годым почеламутым 
возаш тӱҥальым. Икана “Рвезе коммунист" газетышке Сталиным моктымо 
ик почеламутем намиенам ыле. Жапше тунам тугай лийыныс — чыланат 
кугу оннам моктеныт, чапмурым муреныт. Литконсультантлан Георгий 
Ефруш ыштен. Тудо мыйым пеш йӱштӧ кумылын вашлие. Тиддеч вара
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.шулдырем пӱчкылтмӧ гаяк лие. Садланак ала-мо почеламутым возымо 
пашам пешыжак ыш воране. Вет южгунам ик еҥ дене вашлиймак илыш 
корным вашталташ тарата. А вот вес е ҥ — Шабдар Осып дене вашлиймем 
сай шарнымашым коден. Тӱнамже пединститутышто тунемынам, марий 
литературым Шабрад Осып туныктен. Изин-изин ойлымаш-влакым возга- 
ленам. Ямдыже кокыт ыле: “Ӱчӧ" ден “Латыш стрелок-влак“. Иктыже 
ялыште шолыштшылан самосудым ыштыме нерген, весыже латыш стре- 
лок-влак нерген. Тидыжымат, гудыжымат еҥ каласкалымыла гыч, шкенан 
кундемыште лиймым возенам. Шабдар Осыпшым родем дене вучыдымын 
вашлийынам. Тидын нерген шарнымаштемат возенам. Тудо нине кок 
ойлымашем лудаш нале. Икмыняр кече гыч вашлийнат, мыланем ойла: 
“Ойлымашлатым лудым. Кокыт гыч иктыже, “Ӱчӧ" ойлымашет, келшыш. 
Тудым уэш ончалын лек, вара печатлашат пуаш лиеш, шонем. Мый тыланет 
йол шем. А латыш стрелок нерген возымег але кӱын шуын огыл. Тиде тема 
тыланет але нелырак, шуко лудаш, шуко палаш кӱлеш. Манеш-манеш 
иегызеш ойлымашым тетла ит возгале". Тидыже мыйым пешак куандарыш, 
шкап мыняр-гынат ӱшаным шочыктыш. Но изиш лиймеке, Шабдар Осы- 
пым кучен наҥгайыше Ойлымашемат печатлаш кужу жап йӧн ыш лий. 
“Ямде лий“ газет уэш лекташ тӱҥалмеке веле ош тӱням ужо. Садлан 
возымем гыч “Ӱчӧ" ойлымашым тӱҥалтышлан шотлем. Тудо мыланем 
путырак шерге. Эреак тауштен шарнем Шабдар Осыпымат.

— Тендам шуко самырык еҥ шке туныктышыжлан шотлен кертеш. 
Василий Степанович, шкеже кон нерген тыге каласен кертыда?

— Писатель-поэт лияш ала-кӧ посна еҥ туныктен ок керт докан. Ты 
пашалан, мыйын шонымаште, утларакше шке гыч тунеммаш шуко лудмаш 
илышым эскерымаш Икманаш, илыш шкеак туныкта. Ильиным илем лекле, 
писатель лияш шоныманат огыл. Мый марий, руш да тӱнямбал литерату
рым шуко лудынам. Шабдар Осып, Тыныш Осып дене вашлиймем пиаллан 
шотлем. Иктыже педрабфакыште, весыже пединститутышто марий лите
ратурым туныктеныт. Нуно студент-влакым возаш эртак кумылаҥден, 
таратсн шогеныт.

Вара кумлымшо ийла мучаште кусарыме пашашке ушнымем сай школ 
лие. Тущкыжо мыйым писатель-журналист Елизар Янгильдин туларташ. 
Елизар Осипович тунам просвещений наркоматыште пашам ыштен, марла 
учебник-влакым ямдылымылан вуйын Шоген. Тудо мылам “СССР историй*4 
учсбникым кусараш темлыш. Икымше пашам удан огыл лектын, очыни, 
садлан моло книга-влокымат кусараш пуэныт, вара театрлан ятыр пьесым 
марлаҥденам. Кеҥеж каникул годым “Марий коммуна" газетыште пашам 
ыштенам. Мемнан кундемышке СССР Верховный Советыш депутатлан 
кандидат семын тале полярник Отто Юльевич Шмидт толын коштмыж 
годым пырля ужатен кошташат пиал логалын. Тыге, очыни, эркын-эркын 
возымо пашалан гунемалтын, шкемым писатель лияш ямдыленам.

— Василий Степанович, мый палем: те редакор еемынат шуко ыштенда, 
“Кугу сарын тулыштыжо“ романын икымше редакторжо лийында.

— Чын, тидымат ышталын. Редактор сомылым шуктымат возаш 
тӱҥалше еҥлан моткоч пайдале. Салтак гыч толмеке, мый вигак Марий 
книга издательствыште директорлан ышташ тӱҥальым, маньым вет. Редак- 
тор-влак огыт Сите ыле, садлан тиде пашамат шканем шукташ верештын.
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Дим.Орай “Савак вел" повестьшым (кызытше тудым “Чолга шӱдыр4* семын 
палена) Кондон ыле. “Сарын палыше, тиде корным эртыше редакторжо 
укеат, ала-кӧлан пуаш... Лучо тый шкеак редактирование,— манын йодо. 
Повесть дене куанен, уло кумылын пашам ыштышым. Вара, чынак, 
Никандр Лекай ны н “Кугу сарын тӱлыштыжо? романжылан шинчым. Тудо 
тунам кум книга дене лекшаш ыле. Сюжетым чоҥымо, йылме ноянлыкым 
кумылчык моштымо шотышто нине кок кугу сылнымут мастар деч шуко 
тунемынам. Кунам еҥыным тӧр Л е:н редактироватлен кает, кузе возаш 
кӱлеш, а кузеже ок кул — пешак раш коеш. Тыге эркын-эркын мыят возаш 
таранышым, “Атаманычлан" шинчым. Тудо ондак марла “Рвезе йӱк“ 
альманахеш ойлымаш семын лекте. Вара повестьышке са.вырышым, вигак 
рушла возышым, посна книга денат ондак рушла лекте.

— “Тыге писатель лӱмем лекте" манынат кертыда, очыни. Икана, витле 
ий темме юбилей пайрем ыштыда ала-мо, Сергей Эман тыгерак ой леп, 
маныт; “Юксерн '“Атаманыч" деч молым тетла ок возо гынат, марий 
сылнымут моторист кодеиП.

— Лийын тыгай шомак... “Ӓтаманычын" ынде чылаже латкум издамий- 
же уло, тиражше миллион утла экземплярымат вончен. Тугеже тудо 
лудшо-влаклан келшен. Тӱрлӧ верла гыч пеш шуко серышым налынам, кум 
тӱжемышкат Шуэт, очыни. Пӱйым ойыркален, чумырен лукташ ыле.

Мутат уке, “Ынде мыят писатель улам“, манын, ой ым кырем, кугешнен 
: кошташ омыл. Тиде м^шьш эплеат талыирак возаш кумылаҥдсп, ынде шке 
виемлан ӱшаненам. “Волгалтшаш лишан", “Кӱрылтшӧ повесть" повесть 
ден ойлымаш книгӓ-хцамыч возалтыч, ош тӱням ужык. Вара марий калыкын 
ик эн тале да ушан эргыже — академик Мосоловьш йоча да рвезе годсо 
илыш ыж нерген книгам возаш шонымаш шочо.

— Тыге творчествыштыда у йыжыҥ почылтеш, эн тӱвыргӧ пагыт 
тӱҥалеш, очыни. Историй сынан кугу произведений]^!! мо тендам таратсн 
але тар в ате и?

— Ме шке историйпам, калыкын эртен толмо корныжым палышаш 
улына. Марий калыкын лӱмлӧ эргыже-влакымаг мопдышаш огынал. Вет 
тидат — мотор ий ый, культуры пан ужашыже. Эртышым палыде, тачысым 
от умыло, маныт вет. А литератур, кеч руш, тӱнямбал, але марий сылны
мутан нал, эртак ала-могай кугу событийым ончыктен, калыкын, посна 
еҥ-влакын илышышт нерген каласкален да каласкала. Калыкын, алын 
эртен толмо корныжо — тидат илыш. А писатель илышым, саман чыным 
сӱретлышаш. Исторический произведений-влак деч посна нимогай лите
ратурах ок лий. Адакше тыгайым возаш шичме деч ончыч шканетат 
илышым сайын палымаш Историй дене кылдалтше повестьым але рома
ны м возаш, ой, каньыле огыл. Ондак архивлаште документ-влакым кыча- 
лат, ой ыр кадет, иктешлет, вара веле кокпалан шинча!. Кок гана возен 
кайыме дене иктак. Мый Киров ден Озаҥ архивлаште ик кечым веле огыл 
шинчеман. Моткоч шуко материал погалтын. Л тудыжо тушто кунаре кия?! 
Шукыштым тачат иктат тӱкен огыл. ‘Шӱдшӧ йога — серже кодепИ книга 
возалте, а материал ятырак кодын. Садлан вес романлан, “Кӱслелан“, 
шинчым. Тыге Марий ПыЛамарийысе йоча коммун нерген роман шочо. 
Вара эшеат кугу пашалан пижым, "Чарла" романлан. Кок ужашыже посна 
книга дене лекте. тудо трилогий лийшаш ыле. Но илыш туткар, вучыдымо 
чер тиде пашам лугыч ыштыш. Роман Марий автономный областным
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ыштыме дене пытышан! ыле. Материалат пеш шуко погалтын, возышашат 
раш, но шинча ок уж. Чондай пешак кӱчымӧ да...

— Туге гынат те, Василий Степанович, ойгырен, вуйым Сакев огыда 
шинче. Возымыдам чӱчкыдынак “Марий Эл“ газетыште, '“Ончыко" журна
лыште ужына, издатсльствыште' у книгада савыкталташ ямдылалтеш, 
манеш.

— Туге тудо: ойгырен, вуйым сакен шинчем, ончыко от кай. Тазанык- 
ланат ок полто. А писатель паша — тиде курымашлык. Ӱмыржӧ тудлан 
мочол пӱралтын, шӱмжӧ кунаре кыра, ушыжо ынгга — эртак паша 
тургымышто. Ок возо гын, шонкала, илышым эскера. Мыят тыгак. Пеле 
сокыр гай улам гынат, яра низаштат шинчен ом керт. Мо кертмем ышташак 
толашсм. “Чарла** романлан материалым погымо годым ик оҥай, тургыж
ландарыше тема почылто. Тудо колымшо ийла тӱҥалтыш дене кылдалтын. 
Мемнан кундсмыште тунам путырак неле жап лийын: кинде шочын огыл, 
чодыра пожар озаланен. Тиде неле пагытыште сут еҥ-шамыч калыкын 
ойгыж дене пояш точен, шуко осал пашам ыштеиыт. Тидын нерген 
,“Утышо-влак“ повесть шочо. Йолташем-влакын полшымышт дене изда- 
тельствылан посна книгам ямдылышым. Но тетла кугу исторический 
произведенийым возен ом керт, очыни. Кызыт вес пашалан пижынам: 
илышьмите вашлийме лӱмлӧ еҥ, йолашем-влак нерген мо шарнымем возен 
кодаш, марий лудшо-влаклан, рвезе калӹклан палдараш тыршен.

Пытартыш жапыште тыгай книгам Осмин Йыван ден Арсий Волков 
пӧлеклышт. Мутат уке, тидат пешак кӱлешан, оҥай паша.

— Мыйынжын вестӱрлырак шол. Нуно, шке илыш корныштым шарнем, 
мемуар шотан книгам возеныт, Осминже тачат эше сера. Йӧршын у корным 
ойырен нальым. Нуно утларак шкешт нерген каласкалат гын, мый геросм- 
влакым рашрак сӱретлен ончыктынем: могай нуно айдеме лийыныт, мо 
нерген шонкаленыт, мо нуным куандарен, тургыжландарен... Тыгодымжо, 
мутат уке, воктенышт шкемынат ӱжватам палдырна. Кужу илыш кормыж- 
тсм шуко еҥ дене вашлийынам, мутланенам. Молан рвезе тукымлан 
палдараш огыл? Кызыт Александр Конаков, Геннадий Матюковский, Мик
лай Казаков, Никандр Лекайн, Тыныш Осып нерген кӧ эше шарнен 
каласкален кертеш? Мемнан дене, илыш дене чыланат чеверласен улыт 
гынат, чапле романышт, поэмышт, пьесышт калык [лӱмыштӧ клат.

— Туге, те кужу илыш корным эртенда, ятыр еҥ дене вашлийьшда, 
пашам ыштснда. Марий сылнымутышто волгыдо, поро кышам, кашым 
коденда. Сылнымут илышна нерген кызыт мом шонеда? Тидат тендам 
тургыжландарыде ок керт вет, Василий Степанович?

— Мутат уке, илыш таче путырак неле. Тыгай жап кажне еҥ деч 
пеҥгыдылыкым йодеш. Но мый ӱшанем: калыкна, Элна тиде пуламыр 
пагытымат чытен Сепей лектеш. Тыгайже историйыште ала-кунаре лийы- 
ныс. Нелым-йӧсым сеҥен, айдеме шуаралтеш веле. Но кызыт культур 
пашаеҥ-влаклан поснак неле. А писатель ден поэт-влак такшым нигунам*!? 
куштылгын Илей огытыл. Ондакше кеч кумылан Литфонд велым могай-гы
нат полыш лийын, а кызыт тудыжат уке. Но писатель оксалан, пояш шонен 
ок возо. Тудо шке чон йодмыжым, тургыжланымыжым кагазышке луктын 
пышташ тырша. Писатель кеч-кунамат эреак ончыко ужын да ӱжьш 
шогышо лийын. Но тӱрлӧ лозунгым кычкыркален мойн огыл, а илышым 
шымлен, аклен, еҥ-шамычлан порылыкышко чын корным ончыктен Шоген.
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Литератур илаш туныктышаш. Кызыт возышына-влакше ӧрыи-ӧрмалгси 
колтымо гай лийыныт ала-мо, кугурак сай произведенийышт огеш кой. Но 
тиде эрта. Ты пуламыр жап нерген але книгат возалтеш, сценыштат 
ончыкталтеш. Ала-мом шонкален, парня гыч чызаш гай шупшын возымым 
лудшо еҥ вигак умыла да шижеш, лудашыжат ок тӱҥал. Садланак ала 
лудшо-влак шагалемыныт, рвезе калык лудаш ок йӧрате, манына? Но чын 
литератур садак илаш тӱҥалеш.

— Тугеже тидлан те ӱшанеда. А самырык-влак шотышто мом каласеда, 
Василий Степанович?

— Ӱшаныде илаш ок лий. Историй гыч паледа: марий сылнымутшто 
кумлымшо ийласе шем пагытат лийын. Чыла гаяк писатель ден поэт, 
ученый-влакым погон нантасныт. А тудо садак плен, пеледалтше Тыгай 
неле жапыште ваш келшен, икте-весылан полшен илаш тыршыман. 
Кӧраныме, сырыме койыш айдемын шӱм-чонжым нужнаҥда гына. Тидыже 
сылнымутчылан ма, композиторлан ма, кудожниклан ма путырак лӱдыкшӧ. 
Осал чонан еҥ ны сай книгам возен, ны ямле мурым луктын, ны сӧрал 
сӱретым ыштен ок керт. А возышо-влак коклаштына тыгайже, неле чонан- 
же, уке-уке да, кызытат вашлиялтеш. Тидлан южгунам чон коржеш. А вот 
весылан куанем: самырык-влак лыҥак серат. Мутат уке, чылаштын мас
тарлык икгай огыл. Тидыже тыгак лийман, очыни. Возышт шукын, тӱрлын. 
Шке йӱкыштым, корныштым кычалышт. Тыге сылнымутна пойдаралтеш 
веле. Но тыгодымак ик век да вес веке лупшалтме, ик жанр гыч весышке 
тӧрштылмӧ ок кул. Ик корным, ик кышам ойырен палын, ӧрканыде 
куралман. Вий-куатым, моштымашым шалатыл пытарыме дене литерату- 
рышто пале кышам от коло. Самырык-влак коклаште тиде койышат 
палдырна. Но рвезе-влак йоҥылышыштым умылат, июнем. Илыш туныкта. 
Кажне тукым, кажне писатель шке тӱня умылымашыж дене; мом-гынат 
шкенжыным каласаш толеш. Писательлан шкем огыл, а лишыл еҥым, 
айдемым йӧратымаш! да пагалыман. Тунам гына шот лектеш.

— Ала-могай татыщте, жап шумеке, ксч-кӧаг эртыме корным ушешта- 
рен акла, очыни. Те шке илышланда огыда ӧпкеле? Писатель пӱрымашда 
пиалан лийын мо, Василий Степанович?

— Илышлан н им ы ия рат ӧпкелымаш уке. Ты тӱня шке толынам —- 
тидыже пиал огыл мо? Ӱмыр корныштем ятыр поро, ушан еҥ дене 
вашлийынам, кеч-могай пашамат лийжак манын ышташ тыршенам. Не- 
лыжат, йӧсыжат логалын, но илыш тидын дене оҥай огыл мо? Нуным сеҥен 
лектат — куанет, вий-куагет веле ешаралтмыла чучеш. Писатель пӱрыма- 
шемланат ӧпкелымаш уке. Мо кертмем, ыштенам. Творческий паша дене 
илышем пойдаренам, ӱмырем шуенам. Тиде огыл гын, ала тынар мартенже 
иленат ом тукто ыле. Вет творческий еҥ эре ала-могай азап, шонымаш 
дене ида. Ушышто, шӱм-чонышто оккӱлан вер ок код. Илыме курымышто 
шукырак ыштен кодымо шуэш. Тидымак рвезе тукымланат тыланем да 
сугыньлем. Манмыла, вӱдшӧ йога — серже кодеш, меже каена — мурына 
коде ш.

— Тау, Василий Степанович, мутланаш жапым мумыланда, поро 
шомакланда. Таза лийза.

— Тыланда тау, пашада ушныжо.
Вашмуланымашым Г.Алексеев виктареп.


