
ПОРО ШАРНЫМАШ
Пытартыш ийлаште шарныме 

семын возымо сын марий сылныму
тыштына палынак вияҥаш тӱҥалын.
A. Волков ден И.Осмин, В.Ошел ден
B. Любимов да молат шке илыш 
йыжыҥышт, писатель йолташышт 
нерген шӱм шомакым иктешлен ка
ласеныт.

Марий Элын калык писательже 
В.Юксернат шарныме жанр шотан 
ятыр очеркым возен. Нунын кокла 
гыч икмынярже "Нигӧ ок мондалт, 
нимо ок мондалт” книгашке чумы
ралтын, а южыжо "Марий Эл" газе
теш савыкталтын.

В. Юксернын шарнымашлажым 
лудын лекмеке, ик тӱҥ ойыртемым 
палемдаш кӱлеш: нуно тӱжвачын, 
йыжве-яжве возалтын огытыл, серы
мыж негызше ӱшандарыше, пеҥ
гыде. Мутлан, "Ушыштем — тошто 
Чарла" очеркыште автор тӱҥалтыш 
сы лны мут ошкылым ыштымыж 
годым Шабдар Осып дене вашлий
мыж нерген пеш порын, тауштен 
шарналта. Тӱрлӧ шӧрынан сылны
мутшо дене лудшо-влак коклаште 
пагалымашым налше Шабдар Осып 

ч шке гыч возаш кумылаҥше рвезыеҥ 
дене чон почын кутыраш жапым 
муын. Кугу писательын шергакан су
гынь шомакше В. Юксернын чоныш
тыжо тачат ила. Шабдар Осып кажне 
персонажын лач тудлан гына кел
шыше йылме ойыртемжым почын 
пуаш темлен. Сылнымутышто кажне 
шомакын кӧргӧ вийжым, тутылык- 
шым палыше писатель возымаште 
герой-влакын кутырымыштым раш 
да кӱчыкын чоҥаш кӱлмым поснак

палемден. В.Юксерн Шабдар Осы
пын таҥастарен каласыме оҥай шо
макшымат шарналта: "Кажне ой луп
шалме сола йӱкла йоҥгалтше”.

Писательын Шабдар Осып не
рген шарнен возымыжо суапле, са
мырык, ӱшаным пуышо, шочмо сыл
нымут паша верч эреак йӱлен шогы
шо автор-влакым кушташ кумы
лаҥда.

"Никандр Лекайн" шарнымашат 
шуко уым пален налаш полша. Теве 
писательын сылнымут лӱмжӧ кузе 
лийме нерген йодышым тарватыме. 
Тидын шотышто самырык тукым кок
лаште тӱрлӧ ойым колаш лиеш. Мут
лан, икмыняр ий ончыч кугу школыш 
тунемаш пураш толшо рвезе тыге 
мане: "Ончыклык писатель Морко 
велысе шочмо Кораксола ялже гыч 
олаш лектын каен да тыге варажым 
Лекайн сылнымут лӱм дене возаш 
тӱҥалын".

В. Юксернын тидын нерген возы
мыжо утларак ӱшандарыше. Ты 
йодышым лончылымыж годым писа
тель дене мутланымыжымат шотыш 
налын. А тудыжо тыге ойлен: "Морко 
велне Никандрым Лекандр маныт. 
Лекандр лӱмым пыртак "локшинча- 
льымат”, йн мучашым С.Чавайн деч 
кӱсынлышым". Тыге писатель шке 
лӱмжымак, изиш вашталтен, псев
доним семын кучылтын.

Н.С.Лекайнын тӱрлӧ шӧрынан 
сылнымут пашаже илышым тӱткын 
шымлыме, уым кычалме негызеш 
вияҥ толын. Тудын эн тӱҥалтыш во
зымыж гыч иктыже "Насти” ойлы
маш лийын. Произведенийын кузе
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шочмыж нерген К.Т.Коряков шке жа
пыштыже икмыняр мутым луктын 
ыле, но В. Юксернын возымаштыже 
ӱшандарыше вийже утларак. Вет Ва
силий Степанович Н.С.Лекайнын 
шкенжын ойлымыжым шарналтен. 
Коло индешымше ийыште шочмо 
кундемышкыже чодыра корно дене 
кайымыж годым пӱнчер лоҥгаште 
чумы рген шогалше еҥ-влакы м 
ужын. Нуно ӱдырын пӱнчӧ йымак ло
галын колымыжлан чот ойганеныт. 
Кумылым волтышо сӱретым ужмеке, 
писательын чонжым тургыжланда
рыше пуламыр авалта. Прозаик, 
ӱдырын шке пиалже верч кучедал
мым иктешлен, "Насти" ойлымашым 
возен, "У вий" журналеш савыктен.

Ты м арте С .Г .Ч авайн ден 
Н.С.Лекайн кокласе сылнымут кыл 
нерген але пеш шагал ойлалтын 
ыле. В. Юксерн тиде кӱлешан йоды
шымат икмыняр рашемден. Тыгай 
ойым лукташ Никандр Сергеевичын 
шке каласыме мутшат амалым пуэн. 
1958 ийыште Н.С.Лекайн Марий 
АССР писатель ушемлан илыш да 
сылнымут корныж нерген возен. 
Тӱҥалтыш сылнымут ошкылжым ыш
тымыж годым С.Г.Чавайнын поро ку
мылжым, полшымыжым палемден. 
Тудак "Насти" ойлымашыжым са
выкташ йӧным ыштен. Самырык ав
торын сылнын шонен моштымыжо, 
йытыра, лывырге йылме дене возы
мыж нерген Сергей Григорьевичын 
ойлымыжо моткоч кӱлешан, кумы
лаҥдыше, вийым пуышо лийын.

В.Юксернын шарнымаштыже 
Н.С.Лекайнын уло вий-куатын па
шам ыштен моштымыжым рашем
дыме. Теве "Кугу сарын тулыштыжо"

шучко тушман дене талын кучедал
ме жапыште возалтын. Сылнымут 
тул лоҥгаштак шочын, манаш лиеш. 
Тудын эн тӱҥалтыш вуймутшо "Аня" 
лийын. Сар деч вара Н.С.Лекайн ро- 
манжым тӧрлаташ , келгемдаш 
пижын. Уло вийым пуэн, йӱд-кече 
манме гаяк тыршен пашам ыштен, 
ятыр уэмден, вестӱрлемден. "Аня" 
роман дене таҥастарымаште тӧрла
тыме произведений ятырлан куге
мын, саемын. У герой-влакымат 
сӱретлыме. Тунамак В. Юксерн ре
дактор семын романыште улшо 
кӱчык-кужумат ужын. Писатель дене 
кутырымо годым В.Юксерн чыла 
тиде нерген ӱшандарен ойлен. 
Н.С.Лекайн редакторын ой-каҥашы- 
жым тӱткын, ушыш пыштен колыш
тын да, жапым шуйкалыде, пашашке 
пижын.

Писательын моло у сылнымутан 
произведенийже-влак дене пашам 
кузе ыштымыж нергенат ойым пид
ме. Мутлан, самырыктукымын йӧра
тыме "Шӧртньӧ падыраш" повесть 
кӱчык жапыште, талукат пелыште 
гына, возалтын. Шонен пыштымы
жым шукташ манын, Н.С.Лекайн пеш 
тыршен, жапым моштен кучылтын, 
пашам ыштен.

Н.С.Лекайн, сылнымут пашаж 
дене чапым налше писатель, туна
мак поро кумылан, лыжга койышан, 
тыматле айдеме лийын кодын. Илы
шын чын вӱршержым палаш манын, 
чӱчкыдын калык коклашке лектын 
коштын. Ялыштат, олаштат лудшо- 
влак дене вашлийме годым кеч- 
могай пӱсӧ, тура йодыш дечат ко
раҥын огыл, раш, чын умылтараш 
тыршен. В.Юксерн Н.С.Лекайнын
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чӱчкыдын кучылтмо ойжымат ушеш
тара: "Илыш — калык коклаште". Пи
сатель калыкын уш, шӱм-чон куат
шым кӱкшын аклен. Сылнымут паша 
нерген кутырымашыже тыгай ойым 
келшышын пурташ йӧратен:"Возаш 
кунет уло — калык дене кутыро, 
калык деч тунем".
Кузе шолын
лекш е яндар 
памаш келге 
мланде лончо гыч 
вийым налеш, 
тыгак Н.С.Лекай
нат, илыш
"эҥерым" чарны
де шымлен, кел
шыше сылнымут 
чиям кы чалы н, 
возымо пашажым 
вияҥден, уста 
лыкшым келгем
ден толын.

Писатель шоч
мо калыкын шке
шотан ойпогыж
лан шӱман лий
ын. Ятыр калык В.Юксерн.
мурым пален.
Яндар йӱкшӧ дене колыштшо еҥын 
кумылжым порсынлен.

Никандр Лекайн самырык автор- 
влак дене пеҥгыде кылым кучен.
Возен шогышо ятыр рвезе литера
торлан поро ача, иза гай лийын, куш
кашышт полшен. Теве 3 .Каткова,
В.Исенеков да молат, писательын 
поро, келшыше ойжым шотыш на
лын, шке сылнымут пашаштым 
вияҥденыт. Ял илышым, кресаньык 
пашам сайын папыше И Емельянов 
дене пырля Н.С Лекайн "Канде шин

чан ӱдыр" повестьым возен. Произ
веденийын шуко геройжым илыш 
лоҥга гычак налын сӱретлыме.

Кажне писательын тӱҥ сылны
мут паша деч посна яра жапым эрта
рыме, каныме шотан куан, чонлан 
келш ы ш е сомы лжо уло. Теве 

Н.С.Лекайн нойы
шо ушыжым
пӱртӱс лоҥгаште, 
кол кучымо 
годым, кандарен. 
Кеҥеж ӱжаран 
шӧртньӧ солык
шым рӱзен лек
мым писатель 
Ноля эҥер се
рыште ятыр гана 
куанен эскерен. 
Колызо еҥ ӧрын, 
апты ранен ок 
шого, маныт. Ты
гак Н.С.Лекайнат 
икымш е гана 
ваш лийме еҥ 
денат вашке гына 
палыме лийын, 
шыман кутырал

тен колтен. Тыге 
ваш-ваш умылымо кумыл шочын.

В. Юксернын шарнымаштыже ут
ларакшым Никандр Сергеевич Ле
кайнын сылнымут пашаже вияҥ 
толмо нерген ойлалтеш. Моло се
мынже лийынжат огеш керт. Вет пи
сатель возаш, калык илышым кум
дан сӱретлаш шочеш.

Писательын шке лишыл йолт
ашыж нерген возымыжо кумылын 
лудалтеш. Н.С.Лекайнын илышыш
те шуаралтмыжым да сылнымут па
шаште тыршымыжым утларак пален 
налына.
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Жап шиждымын, писын эрта. 
Н.С.Лекайнын шочмыжланат ин
дешле ий теме. В.М.Васильев лӱ
меш научно шымлыше марий инсти
тут да Марий Эл писатель ушем тид
лан кӧра конференцийым эртарышт. 
Писательын ӱдыржӧ, Нина Никанд- 
ровна, ачажым пеш порын шарнал
тыш, тӱрлӧ волгыдо кумылжым ра
шемдыш. Моло-влакат лӱмлӧ проза
икым шарналтен ойлышт. Чыла 
шарнымашым иктыш чумырен, 
посна книгам лукташ жап шукертак 
шуын.

В. Юксернын "Миклай Казаков" 
шарнымаш тӱсан очеркшат лудшын 
кумылжым савыра. Тидым нергелен 
лекмеке, поэтын пӱтынь илыш да 
сылнымут корныжо рашемеш.

Ялысе школышто тунемше рве
зын чоныштыжо шке гыч возаш шо
нымо кумыл лектеш. Икмыняр поче
ламутымат сера. Лач тиде пагытыш
те самырык тукым верч тыршыше 
Зинаида Емельяновна Яковлева 
дене вашлиеш. Тиде илыш тат он
чыклык мурызылан пеш шергакан 
лийын. В.Юксерн М.Казаковын та
уштен каласыме ойжым ушешта- 
ра:"3инаида Емельяновнан ласка 
кумылжо, ушан каҥаш ойжо, мыйын 
(ньоган) чон шӱлышем умылен мош
тымыжо поэт лияш шӱмаҥденыт..."

Н.К.Крупская лӱмеш Марий пе
дагогический институтышто тунем
мыж годым М.Казаков сылнымут па
шажым палынак вияҥден колта. 
1938 ийыште "Почеламут сборник" 
лӱм дене икымше поэзий книга
же лектын. Тудым Марий кугыжа
ныш пединститутысо студент-влак 
каҥаш еныт. Шке шомакыштым

Ш.Булат ден В.Рожкин, И.Антонов 
ден М.Майн да молат каласеныт, 
М. Казаковын сылнымут чолгалыкым 
поген толмыжым палемденыт. Он
чычсо сай паша койышым шотыш 
налын, кызытат кажне савыкталтше 
у книгам, тӱшкан погынен, чыла мо
гырымат келгын каҥашен налаш 
келша. Вет тидыже кажне возышо 
еҥлан кушкашыже полша.

М.Казаков чытамсыр чонан поэт 
лийын. Тудо шочмо калыкше деч 
эреак тунем шоген. Тудо курым- 
курым дене вияҥ толшо келге шоны
машан, шкешотан сылнылык дене 
ойыртемалтше калык мурым кӱкшын 
аклен, возымыж годым келшышын 
кучылт моштен. В.Юксернын шар
нен серымыж гыч пален налына: 
поэт, Йошкар-Ола воктенсе Купсо
лашке йолташыж дене толмеке, 
тысе ӱдыр-влакын яндар йӱкышт 
дене йоҥгыдын муралтен колты
мыштым шӱм шулен колыштын. 
Ямле кеҥеж пагытыште олыкышто 
шергылтше муро-влак кокла гыч ик
тыже поснак чонешыже логалын:

Кече лектеш ший гае,
Волен кая той гае.
Мемнан илыш порсын гае,
Эртен кая эр лупс гай.

Ожнысо мурым тӱткын колышт 
лекмеке, поэт шке куанжым чоныш
тыжо кучен, шылтен кертын огыл, 
шонымашыжым тыге тӱзатен кала
сен: "Калык — мудреч. Ик поэтат 
мемнан литературышто тыгай шо
нымашан куплетым але чумыртен 
моштен огыл, а калык моштен". Тудо 
шкешотан калык мурынам "вӱдшин
ча памаш" семын аклен.
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М.Казаков ӱмыржӧ мучко мурпа
ша дене илен. Сылнымут шотышто 
утларак пален налаш, возымо уста
лыкшым утларак вияҥден колташ 
манын, кумло ийым вончышо поэт 
М. Горький лӱмеш Литературный ин
ститутыш тунемаш пура. Тӱрлӧ ка
лыкын лӱмлӧ поэтышт дене палыме 
лиеш. 1950 ийыште тудын рушла са
выкталтше "Поэзия — любимая по
друга" почеламут сборникше пеш 
кӱкшын аклалтын, элын Государст- 
венный премийже дене палемдал
тын. Тыге М. Казаков сылнымут па
шаж дене лауреат лӱмым сулен 
налын. Марий поэтын мурсаскаж 
нерген уло эл кӧргыштӧ ойлаш тӱҥа
лыныт. Тудын шкешотан возымыжо 
тӱрлӧ вере кумдан савыкталтын. 
М.Казаковын лӱмнерже, чапше шар
лен, но поэт тоштыж гаяк лыжга ку
мылан, тыматле койышан, шкенжым 
простан кучен моштышо лийын 
кодын. Кугешныме, копшо койыш 
тудлан пырчат келшен огыл.

М.Казаковын яндар шӱм-кылан, 
тыматле улмыж нерген В.Юксерн 
раш возен. Шарнымаш гыч поэтын 
тыглай койышан улмыжым рашем
даш полшышо ужашым ончыктен ко
дашат уто огыл, шонена:

"Миклайын лӱмнерже, мурсаска- 
же уло элыштына чапым налыныт 
гынат, лауреат лийше поэт "тӱ
няжым монден" огыл. Ме, тудын 
йолташыже-влак, Писатель ушем, 
марий калык поэтын чапше дене ку
гешненна, а поэт шке куанжым кеч- 
куштат сорлыклен моштен. Пырля

лийме годым икана Госпремий да 
лауреат улмыж нерген мутым лук
тын ончышым. Маньым: "Миклай, 
тый шкеже тидын дене от кугешне 
мо? Вет кеч-мо гынат, Государствен
ный премий лауреат лӱм моткоч 
шерге". Тудо тунамак вашештыш: 
"Марий еҥын оҥай мутшо уло: "Мок
танышын мокшыжо шелеш..." Изиш 
шинчышат, ешарыш: "Такше, конеш
не, куанем. Но куанлан чонем гыч 
"тӧрген лекташ" эрыкым пуэм гын, 
шкемын мурпашамлан вынемым 
кӱнчымӧ дене иктак. Лауреат лӱм он
чыкыжо сылнымут пашалан утларак 
тӱзланаш, саскаҥаш вий-куатым 
пуышаш".

М. Казаков айдеме чон моторлы
кым веле огыл, пӱртӱс сӧралымат 
шижын, умылен моштен. Сай, поро 
койыш, тудым куандарен, а торжа
лык ойгандарен. "Пӱртӱслан ӱчым 
ышташ язык",— манын поэт.

"Порылык чон гыч чоныш кус
на",— ойла калык. Тиде тыгак, М.Ка
заковат шке поро шӱм-кылже дене 
шуко самырык авторлан кушкашыже 
полшен. Мутлан, М.Якимов мурпа
шаштыже М.Казаковым "кумылчо 
кресачалан шотлен". Вет лӱмлӧ поэт 
самырык авторлан лач жапыштыже 
кӱлешан ойым пуэн, яндар сылны
мут пырчым арва деч ойыраш тунык
тен. Варажым, илен-толын, М.Яки
мов, усталыкым поген, сылнын 
возаш тӱҥалын, шочмо поэзийнам 
ятыр виян произведений дене пой
дарен.
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Шола гыч пурлашке: Сергей Николаев, 
Геннадий Матюковский да Василий Юксерн.

Сылнымут пашалан кумылаҥше 
кажне авторлан М.Казаков ончыкы
лан ӱшаным пуышо, вийым ешары
ше мутым муын моштен. Тудо яндар 
чонжо дене нигунамат кокытеланен, 
рывыжланем огыл, лач чыным ты
матлын луктын каласен. Теве В. Юк
серн шарнен возымаштыже самы
рык автор-влакын 1947 ийысе погы
нымашышт нерген мутым луктеш. 
Тунам М.Казаков рвезе поэт-влакын 
мурпашаштым лончылен. Тудын ку
мылжым Г. Матюковскийын поэзий
же утларак савырен. Шуко жап эрты
меке, М.Казаков тыге ойлен:

— Республиканский каҥашлан 
Писатель ушемыш поэзий кышыл 
чоло погынен. Чыла лудын лектым’ 
но Г. Матюковскийым ик автор денат

таҥастараш ок лий. Чот ойыртемал
теш. Келгын шона. Поэтикым сай 
пала. Тӱҥалше от ман. Шижалтеш, 
мурпашаште шке корныжым пӱчкеш. 
Туге гынат книгаштыже тӧрсыр вер 
але шагал огыл, шонем.

М.Казаков сылнымутым чын ак
лымым йӧратен. Г Матюковскийын 
поэзийжым лончылымо годым ку
рыкмарла возымын ойыртемжым 
шотыш налаш кӱлмым палемден.

Шуко самырык авторын возымы
жо М.Казаковын кидше гоч эртен. 
Кажныже кӱлеш каҥашым налын, 
кугу поэтын ойжым колын, ушыш 
пыштен. Лӱмлӧ мурызо литератор- 
влакым кажне кечын, уло чон тулым 
пуэн, пашам ышташ ӱжын. "Ынышт
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вашке возымыштым ош тӱняш лук
таш",— сугыньлен ойлен М. Казаков.

В.Юксерн поэтын илышыштыже 
вашлиялтше нелылыкымат огеш 
шылте. Жапын-жапын М. Казаковын 
еш илышыже куандарыше лийын 
огыл. Литератор-влак кокла гыч 
южыжо уста мурызылан кӧранен 
коштын, торжа ойымат луктын кала
сен. Сылнымут мастар вашлиялтше 
йӧсым сеҥаш жапыштыже кӧргӧ 
вийым муын.

Поэзий М .Казаковын пӱртӱс 
пуымо чон пӱрымашыже, шочмо 
элже ончылно ыштыме кугу суапше 
лийын. Тудо, ончыл шонымашан му
рызо, шемер калыкын куанже да 
ойгыж дене илен, уло чон куат дене 
ыштыме сылнымут пашаж дене пол
шаш тыршен, ончыко ӱжын. Лач тыгай 
шонымашым луктеш В.Юксернын 
"Миклай Казаков" шарнымашыже.

В.Юксернын Тыныш Осыпым 
ушештарен возымыжат шергакан, 
писатель нерген шуко уым, чыным 
пален налаш полша. Незер креса
ньык ешеш шочын-кушшо ончыклык 
писатель, чыла нелым сеҥен, кырт
менак тунемаш тыршен. Йӧсӧ жа
пыште С.Г.Чавайнын полшымыжо 
куандарен.

Туныктышо лӱмым налмеке, Ты
ныш Осып рвезе калык коклаште 
шинчымашым шарен шоген. Шкен
жын первый пьесыже-влакым воза. 
Нуно марий театр шочмаште моткоч 
кӱлешан лийыныт

Самырык учитель-литератор 
шочмо йылмым шымлыше ученый

лияш шонымо дене ила. Но кумлым
шо ийласе пуламыр илыш торжа [пӱ
тыньжӧ дене Тыныш Осыпымат ке
нета перен, яндар лӱмжым ик жап
лан чылт арамак амыртен, шӱкта
рен. Тудлан ӧрдыж верлаште шуко 
йӱштӧ-шокшым чыташ логалын. Он
чыкылан ӱшаным йомдарыдыме 
Тыныш Осыпын чонжо торжаҥын, 
кӱэмалтын огыл. Яндар лӱмжӧ пӧр
тылмеке, писатель угыч уло вийже 
дене сылнымут пашашке пижын, 
ятыр произведенийым возен. Нунын 
кокла гыч эн кугужо — "Анук акай" 
роман. Тыныш Осып писатель-влак 
дене вашлиймыж нергенат оҥайын 
серен. В.Юксерн чыла тидым негыз
лен радамла, ятыр иктешлыме, 
тылеч ончыч палыдыме ойым чоҥа.

Шке жапыштыже В. Юксерн дра
матург, мер пашаеҥ, туныктышо 
Александр Федорович Конаковын 
илышыжым, сылнымут пашажым 
келгын шымлен. Тиде гана автор пи
сатель нерген статьям возымыж 
годым палыше-влакын ойлымыш
тым, шарнен каласкалымыштым 
шотыш налын, серымыжым ӱшанда- 
рышым ыштен.

РСФСР культурын заслуженный 
пашаеҥже, Марий АССР-ын калык 
поэтше Геннадий Матюковский нер
ген шарнымаш "Акпарсын уныкаже" 
манын лӱмдалтын. Шке семын, 
келге шонымаш дене шыҥдарен ка
ласыме. Вет тудын шкешотан поэ
зийже курым-курым дене вияҥ тол
шо калык ойпого гыч пеҥгыде вожым 
налын, атыланен.
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В.Юксернын Николай Арбан не
рген очеркшат писательын кажне 
произведенийым чот шуарымыж 
дене палдара.

Марий пӱртӱс мурызо А. Мичу
рин-Азмекейын сылнымутшым куат
ше вияҥын толмо негызшымат 
ӱшандарен ончыктымо. Калыкын 
йӧратыме писательже лудшо-влак 
дене пеҥгыде кылым кучен шоген, 
ончыклык геройжын койыш-шокты
шыжым шымлен. Тыге гына проза
икын возымыжо келшыше, чонеш 
вочшо лийын.

Василий Степанович Юксерн 
(Столяров) шочмо сылнымутан ли- 
тературжым пойдарымаште пел ку

рым утла тыршен. Марий калыкын 
илышыжын тӱрлӧ йыжыҥжым сӱрет
лен ончыктен. "Атаманыч" повесть
ше самырык тукымын йӧратыме 
произведенийже лийын.

Пытартыш жапы ш те Марий 
Элын калык писательже В. Юксерн 
шке лудшыжо-влак ончылно эше ик 
суапым ыштен, ятыр писатель не
рген шарнымашым возен. Тудын се
рыме чыла шарнымашыжым, иктыш 
чумырен, посна книга дене савыктен 
лукташ кӱлеш. Вет рвезе калык 
кажне писатель нерген утларак 
пален налнеже. В. Юксернын шар- 
нымашлаже самырык писатель ра
дамым куштымаштет суапым ыштен 
кертыт.

Иван ИВАНОВ, 
Н.К.Крупская лӱмеш Марий кугыжаныш 

педагогический институтын профессоржо.
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