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Ҫак брошюрӑра автор вы рӑс халӑхё ХУП-мӗш 
ӗм ёрте, К узьм а Минин тата  Д имитрий Пожарский 
ертсе пынипе, ютҫёрш ыв захватчикёсене хирёҫ 
п аттӑр ӑн  ҫапӑҫни ҫинчен каласа  парать.

Х альхи  А слӑ отечеҫтвеннӑй вйрҫӑри пекех ун 
чухне те вы рӑс халӑхӗ хӑйён тӑван  ҫӗрш ывӗн 
чы сӗш ён, хисепӗш ён, никама пӑ,хӑнманлйхӗшён 
ҫапӑҫнӑ.

Брош ю ра К. М ининпа Д. П ожарскин пурнӑҫё- 
семпе те кёскен паллаш тарать. Ҫул м айӑн азто р  
Атйл тӑрӑхёнчи  вак халӑхсем , вӑл  ш утра чӑваш - 
сем те, халйх ополченине хутш ӑнса кёрешни 
ҫинчен историллё м атериалсем пе кёскен п аллаш 
тарать .

Брош ю рӑна массӑллё, вулакансем  валли ҫырнӑ.
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А слӑ вы рӑс халӑхӗн  паттӑр  кёреш ёвёсенче ХУП 
ёмӗр пуҫламӑш ӗнче ю тҫёрш ывсен интервенцинв 
хпрёҫ кёреш ни уйрӑм  вырӑн йы ш ӑнса тӑрать . 
1604 — 1612 ҫулсенче пирӗн тӑван  ҫёршыв, вы рӑс 
халӑхё хӑйӗн  историйӗнчи питех те йы вёр кун- 
ҫулӗсене п урӑнса ирттернӗ.

1604 — 1612 ҫулсенче вы рӑс государстви  ҫине 
Х ёвелапӑҫ енчен поляксемпе ш ведсен интервен- 
чӗсем тапӑннӑ, — вӗсене поляксен королё патён- 
че служ бӑра таракан  ландскнехтсем пе рейтарсем  
тата  нимёҫсен ҫар ҫы ннисем  ёш кёртсе тӑиӑ. Пат- 
ш ана ларасш ӑн  пулса пёр-пёринпе харкаш акан  
вырӑс боярёсен хирӗҫӗвёсем пе у сӑ  курса, тӗрлӗ 
провокацисемпе, чеелёхсемпе вы рӑс государстви- 
не вӑй сӑрлатса пы рса, 1604 ҫулта ютҫёрш ыв зах- 
Батчнкӗсем П ольш ӑра пы сӑк ҫар пухса вы рӑс 
ҫёрш ывне килсе кёреҫҫӗ. Вёсем вы рӑс ҫёрш ывие 
х&йсен аллине туртса  илсе вы рӑс халӑхне пӑхӑ,н- 
тарас тёп ш ухӑш а халӑх  куҫӗ умӗнче пы тарса 
ТсПрас ш утпа, вырӑс патш и вы рӑнне 1-мёш Суя



Д им итрине сённӗ. Анчах вёсем  ҫакӑн  пек хӑтлан- 
нинчен нимён ёҫ те тухм ан. Вы рӑс халёхё ютҫӗр- 
шыв захватчикёсене кирлё пек отпор панй. Ҫапла 
вара ю тҫӗрш ыв захватчикёсем  1-мёш Суя Д им ит
рий у рлӑ  пирён ҫёрш ы ва ту р тса  илес авантю ра, 
1605 ҫулта  М ускавра захватчиксене ҫӗм ёрсе тйкнӑ 
хыҫҫйн, вӑхӑтлӑха  п утланса ларнӑ. А нчах ҫакӑн 
хы ҫҫӑн  та  ю тҫёрш ыв интервенчёсем  вы рӑс госу
дарстви  ҫине ҫӗнёрен хӗҫпӑш аллӑ вӑйсем  ярса 
выр&с ҫёрёсене туртса илес ш ухйш а пӑрахман.

ХУП-мёш ӗмёр пуҫлам ӑш ӗнче вы рӑс госуд ар
стви  экономик&ллё, йы вӑр кризис тӳссе нрттернё. 
Экономикӑллӑ кризиса ҫёрш ы вра вӑйланса пыра- 
кан  социальнӑй  тата  политикӑдлӑ кризис тата 
ы тларах  йывӑрлатнӑ,. 1600—1603 ҫулсенче ты рӑ 
пулм ан пирки ҫёрш ы вра пы сӑк вы ҫлӑх килсе 
тухнӑ. Х ресченсем  час-часах хы рҫӑсем  тӳлеме 
пултарайм ан , «тумтирсем ҫётёлсе пӗтрёҫ, арӑм- 
семпе ачасене заклад а  хурса пётертём ёр, халӗ 
ентӗ, вы ҫӑ вилетпёр», тесе тарӑхий.

Х ресченсене помещ ик-феодалсем, боярсем т. ыт. 
те хы тӑ эксплоатациленё. Ҫакна пула, хресченсем  
улпутсем  патӗнчен тарма пуҫланӑ. Нумай сала- 
семпе ялсем  йӑлтах  пуш анса юлнӑ. Борис Г о д у 
нов правительстви , ун хыҫҫӑн тата  Ш уйский пра- 
вительстви  «таркӑн» хресченсем  пирки законсем  
кӑларса, хресченсене помещ иксем ҫумне ҫирӗп- 
летнӗ. Ҫак&н хы ҫҫӑн  хресченсем  помещ иксене, 
боярсене пуш ш ех кураймп п улса ҫитнӗ.

Х уласенчи  посадски ҫынсене, рем есленниксемпе



кустарьсене те ф еодалла эксплоатацн хы тӑ пус- 
м ӑрлам а пуҫланӑ. ^

Ҫӗрш ывра хресченсен восстанийёсем  ӳссе пынӑ. 
1604 — 1606 ҫулсенче ҫак восстанисем  уйрӑмйнах 
вӑйланса ҫитнё. Х ресченсен ҫак тапхӑрти  вос- 
станийёсенчен чн пысйкраххи — Иван Болотников 
ертсе пы ракан восстани пулнӑ. Болотников вос- 
станнне К алуга, Т ула, Р язан ь , Смоленск ҫавӑн  
пекех тата  Атйл тӑрӑхёнчн  хресченсем  хутш ӑннӑ. 
Анчах та ф еодальнӑй сам анари  восстанисем  сти- 
хийлӑ та сапаланчйк пулнй пирки хресченсен  
пурнӑ.ҫне улӑш тарм а пултарайм ан. Х ресченсен 
восстаннсене правительство хыттйн п утарса 
лартнй.

Х ресченсен восстанийёсем пе пёр вӑхӑтрах  ҫак 
тапхӑрта пуян  боярсем хуш ш пнче Борис Годунов 
патш ана хнрёҫ заговорсем  п уҫланса кайнӑ. Борис 
Годунов хӑй курайм ан боярсене хы тӑ хёсёрлем е 
ты тӑннӑ.

Ю тҫершыв захватчикёсем  вы рӑс государствинче 
пулса иртекен  событисене тим лён асӑр х аса  тӑнӑ. 
Боярсем  патш ана хирёҫ кёреш нипе у сӑ  курса, 
вёсем вы рӑс государствин  ҫёрӗсене хӑвӑртрах  
туртса илме, вы рӑс халӑхне чуралантарм а ёмёт- 
леннё.

Ю тҫёршыв интервенчёсене вы рӑс государствин  
пуянлӑхёсем  илёртсе тӑнӑ. А нгли королевин— 
Е лизаветӑн  посолё Ф летчер, XVI ёмёр вӗҫёнче 
Р оссийӑра пулса, Р оссия ҫннчен ҫапла ҫы рнӑ: 
«Этемсене Росснйӑри пек ҫав тери п архатар  пур- 
нӑҫ паракан  ҫёр сахал. Вӗҫё-хёррисӗр тӳремсенче



ты р каш ласа ӳсет... Ты рпул вӑйлӑ пулнӑ пирки 
ун ӑн  хакӗ йӳнё... Ты рӑпа ытти ҫнмӗҫсем ш алти 
суту-илӳре п аллӑ  вырйн йыш йнса тӑраҫҫё, ту- 
лаш ри суту-н лӳ  валли россиясен: 1) тирсем,
2) ӑвӑс , 3) пыл, 4) сало, 5) сёрӑн, 6) ворвань е 
п у л а  ҫӑвӗ, 7) вёлча, 8) йётён-сӳс, 9) тӑвар , 10) ти- 
кёт, 11) п улӑ ш ӑлёсем, 12) смала, 13) селитрапа 
кӳкёрт, 14) тимёр... т. ыт, те пур».

Ю тҫёрш ыв захватчикёсем  пуринчен ы тла вырӑс 
государствинче ш алти хирӗҫӳсене ҫивёчлетсе ям а 
тйрёшнӑ,. К ремльре вӗлернӗ 1-мёш Суя Димитрий 
хы ҫҫӑн  тепёр Суя Д им итрий сиксе тухать , вырӑс 
халӑхё  ӑна «Туш ински вӑрӑ» тесе я т  панӑ. Ун 
хы ҫёнче те ю тҫёрш ыв захватчикёсем ех тӑнӑ. ^

1610 ҫулта В асилий Ш уйский я т л ӑ  патш ана 
вы рӑнтан  кӑ,ларн& хыҫҫйн, ҫёрш ы вра власть 
«Б оярская Дума» аллине кӗрсе ӳкпё; Д ум ӑна ҫи- 
чӗ боярин; ,Ф. М стиславский, Ф. Ш ерем етьев т. 
ыт. те кёнӗ. Ҫак сутӑнчӑк боярсем ку вӑх ӑт  тӗл- 
не «Туш ински вӑрӑ» тавра пӗрлеш се тӑ.нӑ,. Вёсем 
ю тҫёрш ыв интервенчёсемпе пёрле вы рӑс халӑхне 
чуралантарм алли  план хатӗрленӗ. Б оярсен  сутйн- 
чӑклӑхне пула, интервентсем  1610 ҫулта  М ускав 
хулине ты тса илнё.

В ы рӑс халӑхё ҫак тап хӑрта  нихҫанхинчен те 
йы вӑр тапхӑр  пурӑн са ирттернӗ. В ы рӑс ҫарне 
тӑш мансем  ҫап са ҫёмӗрнӗ; Ш уйский хы ҫҫӑнхи 
правительство, «ҫичё боярлӑ дума», й ӑл тах  ютҫӗр- 
шыв интервенчёсене майлӑ, ёҫленё. И нтервентсен 
уйрӑм отрячёсем  пётӗм ҫӗрш ыв тйрйх асса  ҫӳ-



ренӗ, хуласене, ялсене ҫунтарнӑ,, халӑха пуемй-р- 
ланӑ, ҫаратнӑ.

Ю тҫёршыв захватчикёсем  вы рӑс халӑхне пус- 
м ӑрласси, мӑш кӑл тӑвасси  1610 — 1612 ҫулсенче, 
М ускав хулине тата  ы тти чы лай хуласене ту р т 
са  илнё хыҫҫйн уйрӑм ӑнах  вӑйланнӑ. Вӗсем, мал- 
танах  каларӑм ӑр-ха, ялсене ҫеҫ мар, хуласене те 
ҫунтара-ҫунтара янӑ. Ҫак тапхӑрта ёнтё вёсем  
Орел, Волхов, А лексин хулисене ҫунтарса янӑ. 
Ю тҫёршыв захватчикёсем  вы рӑс халӑхӗн  йӑлисене 
м ёш кӑл тунӑ, культурӑпа тён  пуянлӑхӗсене ҫӗ- 
мёрсе пётернё.

Вы рӑс ҫёрш ывёнче пур ҫёрте те макӑру, кӑш- 
кӑраш у сасси  уласа  тӑнӑ. В ӑл—асап  куракансен , 
ҫарату  тӳсекенсен , мӑш кӑл куракансен, выҫй ла- 
ракан  ҫёрш ер пин вы рӑс хресченёсен  сасси  пулнӑ.

М ускав *ҫулё ҫинче ларакан  хуласем  нум айӑ- 
шё — Смоленск, Дорогобуж, В язьм а т. ыт. те и н 
тервентсен  ҫарёсене хирёҫ хы тӑ ҫапӑҫнй. Смо
ленск ҫыннисем  ютҫӗрш ыв интервенчёсен нум ай 
йы ш лӑ ҫарён  атакисене геройла арката-арката 
тйкнй. А нчах та 1611 ҫулта, икӗ ҫу лталӑка яхӑн  
тӑш м анран хӳтёленсе тӑн ӑ хы ҫҫӑн, Смоленск 
тӑш м ан аллине кёрсе ӳкнё.

Смоленск, Дорогобуж ҫы ннисем каярахп а М ус
кав хулине тата  пётём  вы рӑс государствине ирё- 
ке кӑларассиш ён  Ч у л х у л а  ополченийё ҫум не хут- 
ш ӑнса паттӑрё,н кёрешнё.

Пётём ҫӗрш ы вёпе партизансен  — хресченсен 
движ енийӗ сар&лса кайнӑ. 1611 пуҫламӑш ӗнче 
пирвайхи земски ополчени п уҫӑнса кайнӑ. Вы рӑс



халӑхӗ хӑйӗн тӑван ҫӗршыв чысӗш ён, хӑйён го- 
сударствин  ӗҫёш ён хытӑ, тӑнй. Захватчиксене 
хирёҫ кёреш есси тем пек йы вӑр пулнӑ пулсан  та , 
вы рӑс халӑхё хёҫпӑш ала алӑран  ям ан, хӑйён 
тӑван  ҫёрш ывӗн никама пӑх&нманл&хёшӗн пат- 
тӑр&н, хӑ.юллӑн ҫапйҫнй.

1611 ҫулта вы рӑс государствин полоаҫенийӗ 
пуш ш ех йы вӑрланса ҫитнӗ; шведсем, ку таранч- 
чен В асилий Ш уйский патш а сою зникёсем пул- 
нӑскерсем, халӗ ёнтӗ уҫҫӑпах  интервенци ҫулӗ 
ҫине тӑнӑ. 1611 -ҫулти июлӗн 16-мёшёнче шведсем 
Новгород хулине ты тса илнё. Вёсем выр&с ҫ5р- 
ш ывёсем ҫине тата  ы тларах  ш алалла кёме хатёр- 
леннё. Ёҫсем тата  ак  мён пирки пуш ш ех йы вӑр- 
л ан са ҫитнё: пирвайхи земски ополчени 1611 
ҫулти  июнён пуҫлам&шёнче салан са кайма ты тӑн- 
нӑ, мёнш ён тесен  вӑл ополченире, тёпрен илсен, 
дворянсем  тата  казаксен  пуян  сийёсем  тӑнӑ. 
Зе.мски ополчени пуҫёнче Трубецкой, Заруцкий 
т. ыт. князьсем  тӑн ӑ  пулнӑ.

Ь’ы рас государстви пы сӑк хӑруш лӑх умне тухса 
тӑнӑ: ҫёрш ыва йёри тавра ютҫёрш ыв интервен
чёсем хупйрласа илнё, ҫав вӑхӑтрах  М ускавра, 
ҫӗрш ыв столицинче, интервентсемпе сутӑнчӑк 
боярсем ларнӑ. Ҫ апла 'ёнтё, тӑш мансен енче вӑй 
сахалах  пулман: вёсен лай&х хёҫпӑш алланнӑ ҫар  
пуЛнӑ, опы тлӑ полководецсем пулн&, артиллери , 
туртса илнӗ вы рӑс крепоҫӗсем, хулисем  пулнӑ, 
вӗсем енчех сутӑнч&к боярсем пулнӑ. Государство 
ты тӑм ё ш ӑпах та ҫав боярсен аллинче тӑнӑ, ӗнтӗ.

Р оссия территорийё ҫине ютҫёрш ыв захватчикё-
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сем кплсс кьяи, вёсем  вырӑс халӑхне пусм&рла- 
ни, ҫаратни  — халӑха  пптех то тарӑхтарса ҫн- 
тернё, унӑн  бмӗрхн нациллё туй&мл&хне в&ратнй, 
захватчиксемпе сут&нчӑк боярсене кураймп туса 
снтернё, Ҫавӑн пек хӑрушӑ, сам антра, ҫёрш ыва 
ннтервентсем  ҫаратса ю хӑнтарнй, м ӑш кӑл тунӑ, 
унӑн чысне таптанӑ самантра, ҫёрш ыв ӑш чиккин- 
че нысӑк хпрёсӳсем  пулн& самантра, тёп прави
тельство та, хысна та, сар  та  пулм ан сам ан тра— 
таван  ҫёрш ы ва хӳтӗлем сш кён халӑхӑн  сарлака 
масспсем снксе тӑнӑ. Х алах хуш ш инчен &на ерт
се ны ракансем  те, хёрӳллӗ патрнотсем, тӳрӗ 
ш ухӑш -кймӑллӑ, хӑю ллӑ ҫынсем — М ннинпа По- 
а;арскпй тухнӑ.



И нтервентсем  вы рӑс государствинчи пусм ӑр ту- 
секен халӑха  вӗҫӗмсӗр эксплоатациленё, тискер 
майсемпе асаплантарна , унӑн  тёнёнчен мӑш кӑла- 
нӑ, унӑн  нацнллёхне пусм ӑрланӑ. Ҫ авӑнпа та, 
посадски тата  служ илӑй  ҫынсем ҫеҫ мар, хулари 
чухӑнсем  те, хресченсем  те интервентсене ҫёмӗр- 
се тӑкас, тӑван  ҫёрш ыва ирӗке кӑларас ёҫе малти 
вы рӑна хуна. А кӑ мӗншӗн ӗнтӗ вы рӑссен  иккӗ- 
мёш ополченнне, вы рӑс халӑхён  исторнйёне «Ч ул
х ула  ополченийё» ятп а кӗрсе юлнӑ ополченнне 
нӗтём  халӑх  кӑм ӑлтан  хапӑл  туса йыш ӑннӑ, ӑна 
пулӑш у панӑ, партнзансеп^ — хресченсен отрячё
сем хӗҫпӑш аллӑ вӑйпа пулӑш са тӑпӑ. Иккёмеш 
ополчени чӑн-чӑн  халӑх  ополченнйӗ пулса тӑнӑ, 
унта тӗрлё специальноҫлӑ воинсем — пуш карь- 
сем, стрелецсем  т. ыт. те пулнӑ, унта тёрлё н а 
циллё халӑхсен —тутарсен , ч&вашсен, мордвасен 
т. ыт. халӑхсен  служ илай ҫыннисем нумай пулнӑ. 
Пуринчен ы тла ополченире вы рӑс хал&хӗи посад
ски ҫыннисем тата  хресчен ҫы ш ш сем  пулнӑ.

Х алӑх  хӑйён  улӑп ла вӑйӗ ҫине ш аннӑ. Ҫак&н 
ҫинчен 1610—1611 ҫулсенчи пёр документ питӗ 
уҫҫӑн  к ӑтартса парать, вӑл докум ептӑн ячё «Чаплӑ 
вы рӑс патш алӑхӗ ҫинчен ҫӗпӗ повесть». Ҫав доку- 
м ентра Смоленск хулине хӳтёлекенсен  паттӑрлӑх- 
не мухтанӑ, вёсенчеи пример илме чёнсе каланй,, 
сутӑнч&ксене питленӗ, юлаш киичеи ҫанла каланӑ: 
«Киревсёр та та  хӗнхур тӳссе пурӑпиччен, паттӑр 
вилӗыпо вилни аванрах».

И нтервентсене вы рӑс государствипчен хӑваласа 
кӑларассиш ӗн  тата  М ускава ирёке к&ларассйшӗн
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халӑхӑн  вӑйлӑ движ евийё Тури А тӑлпа Ватам
Атӑлрн хуласеичо п уҫлаиса кайпӑ. Ҫав ы йтупа 
1611 ҫул пуҫлам ӑш ёнчех Российӑн чы лай хулисем  
пёр-пӗрш гае сӑмах татм а ты тӑпнӑ: «пёр-пёрпе
цулӑшӑпар," пёр-пёрипш ён вплёпӗр»,--тесе ҫирёп
сӑмах панӑ вёсем. Ю тҫёршыв захватчикёсене хи 
рёҫ «пётём халӑхпа» рёкленсе* тухм а чӗнекет 
сӑмахсем  вырӑс государствин пур кётесспсенче! 
те килсе тӑнӑ: Углнчраи, Вологдаран, Я рославль 
ран, М ускавӑн леш енчн чикӗсенчп хулисенчен 
Ҫав вӑхӑтрах, А тӑл тӑрӑхӗнчи хуласене те: Чул 
хулара, В ладпм ирта, Х усанта, Ш упаш карта 
Пермьра т. ыт. хуласене те ютҫёршыв захватчн 
кёсене, сутӑпчӑк боярсене хирӗҫ п ёр-харӑссӑ1 
тухм а чёнсе грам отӑсем  салатнӑ. Хал&х двиягени 
йё ннтё хӑвӑрттӑн  сарӑлса , вӑйлӑланса пынӑ 
Вырӑс ҫёрёш ён пурте нӗр ҫын нек тӑм алла 
тосе чёнекен грам отӑсене М ускавран, Троицко-Сер 
гиевскн лаврӑран  нумай ҫы рса салатнӑ.

1611 ҫ.ул иуҫлам ӑш ӗнче тӑш ман хупӑрласа плнӗ 
Смоленск хулинчеп А тӑл тӑрӑхӗнчп нумай хула- 
сепе грам ота янӑ. Грам отӑра ҫапла рырнӑ: «пурте 
ҫакпа пёлсе тӑччёр; халӗ ирӗклё чухне, чуралӑха 
кӗрсе ӳкмен чухне, ты ткӑна илсе каймаи чухне 
чӑи тӗнш ӗн пӗтём ҫӗрш ыв спксе тӑмалла».

Ҫавӑи пек грам отӑсенех,'Ж алтанах каларӑм ӑр-ха, 
М ускавран тата Тронцко-Сергиёвскп лаврӑран  ну
май ярса тӑиӑ. Ҫавӑн пек грам отӑсенчеп пёрпно 
Ч улхулара та нлнӗ.

Россия варринче ю хса^вы ртакан икё иысӑк ш ы в— 
А тӑлпа О ка—иӗрлеш нӗ ҫёрте ларакаи  Ч улхула
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вӑйлӑ суту-нлӳ центрё пулнӑ. Х \'’11-мёш ёмӗр пуҫ- 
лам ӑш ё тӗлне Ч улхулара посадски ҫынсем йыш- 
лӑн  пулнӑ. Ока шывӗ Ч улхулана ■тырӑллӑ Р я 
зань  ҫёршывӗпо ҫыхӑнтарнӑ,, Коломнаран турарах- 
ра ю хса нртекен М ускав шывё Ч улхулан а М ус
кав хулине ҫы хӑптарпӑ. Ҫав в&хйтрах тата Ч ул- 
хуларан  М ускава тнп ҫулпа та, Муром, Владимир, 
С уздаль хулисем  внтёр, ҫӳреиӗ. Ч улхуларан  т&- 
валла, Я рославль тата  ытти хуласене каяс пул- 
сап, А тал ҫулё ни лайах ҫул пулнӑ. Я рославль 
хулине Ч улхуларан  тнпё ҫулпа та кайм а пулнӑ, 
уйрӑм ах хёл кунёсенче лайах ҫул пулнӑ. Ку ҫул 
А тӑлӑн  сы лтӑм  спёпе пыпӑ, вӑл  К остромаран ирт- 
сен тнн А тӑлӑн сулахай  енӗпе кайнӑ. Ч улхуларан  
Х усана кайм аллп хӗллехи ҫул  та пулнй, вӑл ҫул 
А тӑл ҫы ранӗнчен кӑш т пӑ.рӑнса, Лысково, Василь- 
сурск, Ш упаш кар, Сӗве хулисем  витӗр выртнй. 
Х\'*11 ёмӗр пуҫламӑш й тӗлне ^1улхула Я ранскпа Ко- 
тельннч хулисем  урлй В ятка ҫёрш ывӗсемпе, аслӑ. 
Пермьпа тата И пҫет-Ҫёпёрпе те ҫых&нса тӑнӑ.

Ч улхулана ХУП-мӗш ёмёрте нур епчен те ки- 
мӗсемпе, лавсемпе тёрлӗреп таварсем  пы рса тӑнӑ,: 
Р язан ь  ҫӗрш ывӗнчен тата  Ока шывӗ тӑрӑхёичн 
ытти вы рӑисенчеп—ты рӑ илсе нынӑ, М ускавпа 
Я рославль хулнсенчен—хёвелан& ҫӗнчен турттарса 
килнӗ таварсем  пып&, ҫак хуласепченех  тата  ытти- 
сенчсн те —хӗвелап&ҫ енчерехрисенчен—выр&с та- 
нарёсем: йы вӑҫран, сӑранран тун ӑ таварсем  нлсе 
ны нӑ; Х усантап , уйрӑм ах А страхапьрен—Б ухара, 
Перси, Ипди таварӗсем  (Персия урлӑ) пынӑ. Аст- 
раханьреп—тӑвар, пулӑ, вӑлчӑ иынӑ, Вяткӑран,
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Пермьран, Ҫ ӗпёртеа — хаклӑ пышшп тярсем , 
П ермьранах тата тӑвар  иынӑ. Ҫавӑн пнрки те 
Х ГИ-мӗш ёмӗр пуҫламӑш ӗнче Ч улхула ун чухне- 
хи суту-нлӗвӗн  чи пыс&к передаточнӑй пункчё 
пулса тӑнӑ; кунта кнмёҫене пушатнӑ,—тненӗ, час- 
часах та та  пысӑк кпмӗсенчен пӗчӗкреххисем, 
ӑш ӑхраххнсем  ҫине куҫарса тибпё. Ҫ авӑнпа та 
кунта посадски ҫы нсем —работнӑГ! ҫынсем, бур- 
лаксем, суту-илӳ тӑвакансем  нумай пурӑпнӑ.

Тепӗр енчен тата  Ч улхула 1605-1611 ҫулсенче 
пулса иртнё событисене хутш ӑнм асӑр юлнӑ. Чӑ- 
ках та, «Тушински вӑрӑ,» хы ҫҫӑн  кайма хатёр 
ҫынсем кунта та  пӑч-пач пулкалаиӑ,. Анчах, апла 
пулсан  та, Ч улхула хӑв&ртт&н аталан са пына, 
Российӑ.н нумай хулисемпе них&ш хуларан  та 
аванрах ҫы хӑнса тӑнӑ. Ҫак сӑлтавсем  пурӗш  те 
нёрле, паллах, ХУИ-мёш ӗмёр пуҫламӑш ёнче Ч ул
хулана уйрӑм ах п аллӑ  вы рӑна кӑларса тӑратнӑ.

Выр&с государствине ютҫёр захватчикӗсеп  пус- 
мӑрӗнчен хӑтарн ӑ хал&х ополчении пуҫёнче Турп 
Ат&л ҫинчи хуласем не пёрле Ч улхула т&нӑ. Опол- 
ченипе п уҫарса яракан  организатор Ч улхула ҫын- 
ни К узьм а Минин пулиӑ.

Посадски ҫынсем Минина лайӑх иалланӑ, ӑна 
хнсепленӗ. «Вйл чапл& ӑруранах  тухман, анчах 
ун&н ӑ,сё-пуҫӗ иыс&к», тенё халӑх. Мннпн&н уҫӑ, 
ӑстйнне, Унан тӳрӗллӗхно кура, посадскп ҫынсем 
ӑиа хы тӑ ш аннӑ, &на темиҫе хутчен те земскн 
старостана суйланй. Вӑл сам анара пурӑннё, ҫьш- 
сем каланӑ тӑрӑх, «Мннпн ытла пуянах пулман,
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суту-плӳ  ю лташ лӑхӗнче те унӑп укҫа 300 тенкё- 
1)0}1 нртмен».

1611 ҫулти сентябрь уйӑхён  нуҫламӑш ёнче Ми
нин Ч у л х у л ар и ' посадски ҫыпсен пӗрлехи пухӑ- 
вӗнче, собор умёнче, сӑмах ,ту х са  каланӑ. Вӑл 
т&вап ҫёрш ыва захватчнксенчеи тасатм а чёинё. 
Вӑл ҫак ёҫш ён нимёне те ш еллемелле мар: ха- 
м ӑра та, пурлӑхсене те, арӑмсем не ачасено те 
ш еллем елле мар, тСсе чӗннё. Х алӑх умне тухса 
Мппнп: «Чӑн тӗне ты такан  ҫынсем, М ускав госу- 
дарствнне п улӑш ас тетпёр пулсап , хам ӑр пурнӑ- 
ҫа та ш еллемёпёр, пурнӑҫа кӑна мар, хамӑр кнл- 
ҫуртсоне, арӑмсене, ачасепе заклад а хурӑпӑр, 
пнре ертсе пымаш кӑн кама та пулин пуҫҫапсах 
йӑлӑнӑпӑр. Ку — пысӑк ӗҫ. Иире халӑх п у л ӑл - 
сан, эпир вӑл ёҫе тӑватпӑрах . Пирӗн хула пек 
нёчёк хуларанах  ҫакӑн пек пы сӑк , ёҫ пуҫланса 
каяс пулсан , вара вырӑ.с ҫёрш ывё пнре пурие те 
мён пек м ухтава кӑларӗ; эпё лайӑх  пёлетӗп: 
онпр та 11р а п с а н а х ,'11нрӗн; хыҫсйн ыттп нумай х у 
ласем  те сиксе тӑрйҫ, вара энир ют,ҫӗрп1ыв зах- 
патчикӗсенчен хӑтӑлӑнӑр». Ҫапла каланӑ Минин 
халӑу  умёнчо. Х алӑхӑн  ш ухӑш ӗсемпо кӑм ӑлёсене 
вптӗр пӗлекен патриот кӑна ҫавӑп пек калам а 
пултарнӑ. Ҫавӑита пулнӑ пёр ҫын калан ӑ тӑрӑх, 
земскн старостӑн  ҫулӑм лӑ сӑмахӗсене птлекен 
халӑх  м акӑрса тӑнӑ.

Ю тҫӗршыв захватчикёсене чёререн курайман, 
вёсене выр&с ҫёрш ывёнчен хӑваласа кӑларасси- 
шён ҫунса тёракан  граж дансен  ҫилли-пӑш ш ино 
Минин хӑйӗн ҫулӑм лӑ сӑмахӗсем пе тата  ытларах
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Кузьма Минин халӑха ютҫӗршыв захватчикёсене 
хнрёҫ тухма чӗнет. Маковский картине.
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ҫул& млаптарса янӑ. П осадски ҫынсен земски схо- 
дӗнче в&л пы сӑк ҫар  пухм аш кӑн укҫа-тенкӗ пуҫ- 
тарм а сённё. Ку ӗҫре те вӑл  пурничен м алтан 
х ал ӑх а  тёслӗх кӑтартнӑ., ХУП-мӗш ёмӗрӗн малтан- 
XII ҫурм а ём ёрёнче пурӑннӑ пёр писатель каланӑ 
тӑрӑх, вӑл  «х&й килёнче яп ала  тавраш  сахал  хӑ- 
варнӑ, хӑйӗн пӗтӗм  пурлӑхие халӑх умёпче ҫар 
пухас ёҫ валли панӑ».

Ҫак ӗҫён м алаш лӑхӗ пы сӑк пуласснне ӑнланса. 
Минин Ч улхула ҫы ннпсепе пёрлехи земскп сход- 
ра «ополченине тёреклӗ ннкёс ҫинче пуҫласа 
ярас» тесе «приговҫр» йы ш ӑнма сённё. Ҫав&н пек 
приговора посадски горожансем пёр саслӑн  йы- 
ш ӑиса, ҫапла каланӑ: «чӑнлӑхш ӑн нурте тӳрӗ шу- 
хӑшлӑ, пулӑпӑр, началы ш ксене нур ҫёрте те пӑ- 
ханса, итлесе тӑрйпӑр, вёсене нихӑш  епчен те хн- 
рёҫмёпӗр; ҫар ҫы нннсене ш алу тӳлем е укҫа па- 
м алла, укҫа тупайм асан , пурл&хсене ҫеҫ пухмӑ- 
пӑр, кил-ҫуртсене, ар&мсемпе ачасепе закл ад а  ху- 
рӑпӑр, сутӑп&р, анчах ҫар ҫы ннисене пурё пёрех 
укҫа тӳлесе тӑм алла  тӑвӑпӑ.р, вёсен нимёнле 
ҫптмеплӗх те ан  пулт&р».

Ҫакӑ, ёнтё ютҫёрш ыв захватчикёсене хирёҫ кё- 
реш мс хёҫп&шаллӑ, вӑйсем оргаппзацилес ёҫе 
М нннн мӗн пек пы сӑк вы рӑна хунине лайӑх  кӑ- 
тартса - парать.

Ҫ ап л а ' ёнтё, пирён ҫӗрш ы в ҫнне кнлсе кёнё 
ютҫёргаыв захватчикёсене хнрбҫ кӗреш ёве ҫбклеп- 
нӗ ас л ӑ  движени пуҫёнче Ч улхула  ҫынпнсем пул- 
на, вёсене хавхалан таракаш ш , организацикелен- 
ни — К узьм а Минин пулнй.
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Х аль те, пётём Совет Зсал&хё пнмеҫ фаШйсЧё* 
сене хирёҫ асл ӑ  отечествепнӑй вӑрҫӑ. вӑрҫакан  
кунсенче, К узьм а Минин Ч улхула хал&хне ют- 
ҫӗрш ыв захватчикёсене хирёҫ кӗрешме чёнсе к а 
лана сӑмахсем  нире хавхалан тарса тӑраҫҫё.

М инин сӑмахӗсем  халӑх  чёрпнче тӑракап  с&мах- 
сем пулнӑ, вӑл тухса  каланн пӗтӗм  халӑха  ҫёк- 
лентерсе янӑ. Х алӑх  Миннн чёнсе калаш ш е хи- 
рёҫ; «Эсӗ пирён аслн  пулӑн, эппр хам ӑра нётём- 
пех санӑн  ирӗкпа нарӑпӑр» тенё. Минин хӑйӗн 
сӑмахёсем пе каш нп выр&с ҫыннин чёрере тӑракан  
шух&шёсене пӗтӗм Р уҫ ум ӗнче каланӑ. Т ӑван  
сёрш ы ва халйх х&й кӑна ҫӑлм а пултарасснне Ми
нин лай ӑх  пӗлсе тӑнӑ.

Минин кусӗ ум ёнчех халӑх  хӑйён ҫар  вӑйне — 
халӑх  ополчепипе пухм а ты тӑннӑ, ополчени вал- 
лп укҫа-тенкё, хаклӑ йышши япаласем  пухнӑ, ту- 
п&сем ш ӑратса тум а, хёҫсем, сӑн&сем хатёрлем е 
ты тӑннӑ. Минин патрнотсем  валлн  пурин валли 
ӗҫ тупса панӑ. (

Анчах ку ҫеҫ сахал-ха. Т ата ҫар  пуҫл&хё — 
полководец кирлё пулнӑ, «вӑл тӳрё ҫын пултӑр, 
ун талла-кун талла пӑркаланакан  ҫын ан  пултӑр» 
Ҫакӑн ҫинчен нӑртаках  ш утласа пӑхнӑ хыҫҫ&п 
халӑх , Мипнн сӗннипе, Д пм нтрий М ихайлович 
Пожарский к н язь  кандндатури  ҫннче чарйнса тӑ- 
нӑ. М инин пекех Пожарский те тӑван  ҫӗрш ы вш ӑн 
чёререн тӑракан  ҫып пулнӑ.

Самана ҫав терн улш ӑнса тӑн& ҫӳлсенче хӑш - 
пёр князьсем пе боярсем, хӑйсен  пуянлӑхёсене 
сы хласа хӑварас ш утпа, госуд арствӑра пуҫпулса
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тӑрассине хӑйсен аллинчех сы хласа хӑварас 
ӗмётпе кирек-камш ӑн та тупа тума, кирек-кам 
патӗнче те служ бӑра тӑма хатӗр пулпӑ, вӗсем- 
шӗн пулсан  хӑйсен пуяплӑхёсене, халӑха эксплоа- 
тацилем елли правӑсене сы хласа хӑварасси  пу- 
■ринчен те м аларах пулнӑ. К пязь Д имнтрнй По
ж арский йӑлтах  ур ӑх л а  ҫын пулнӑ. В ӑл вы рӑс 
халӑхён  ҫӳлти  сийёнчи ҫын пулнӑ пулин те, хӑ- 
йӗн халӑхне ю ратнӑ, унш ӑн хыпса ҫунакан  ҫын- 
сенчен сахалӑш ӗсенчен пёрн пулнӑ, Вӑл хӑ,йшӗн 
мар, общ ествӑш ӑн, халӑхш&н, государств&ш&н т&- 
рӑшнӑ, К узьм а Минин хӑю ллӑ, ҫирӗп ш ухӑш лӑ, 
вы рӑс хал&х ёҫӗш ён чёререн тӑракан  ҫы н пулнӑ 
пулсан , вал  т&ван ҫёрш ывш ӑн х&йӗн пурнӑҫне 
те пам а хатёр таракан  ҫыы нулнӑ пулсан , Д им ит
рий Пожарский хӑю ллӑ, ним пӑркаланм н ҫирӗп 
борец пулнӑ,, вӑл  хӑй  юнне т&кса хӑй халӑхӗш ӗн 
чёререн танине, х&й аллине ш анса панӑ хёҫпӑ- 
ш аллй вӑйпа тӑш м ана ҫёнтерме пултарнине кӑ- 
тартнӑ.

Пожарский 1578 ҫулта ҫуралнӑ. Вӑл С уздаль 
ҫӗрш ывёнчи Стародубски князьсеп  авалхп, анчах 
та  «чухӑнланнӑ» ӑрӑвёнчен тухпӑ, Всеволод 
Ю рьевнч й&хӗнчен ҫуралпӑ. Пожарскнй служ ба 
ӗҫне Ф едор Иванович патш а чухно стольник чп- 
Нёнчеп пуҫланӑ. Борис Годунов вйхӑтӗнче По
жарский «стряпчий» пулнӑ. В асилий Ш уйский 
вӑхӑтӗнче вара вал тёрлё полксенче воевода п у л 
са ёҫленӗ.

Пон;арский талап тла  та п аттар  военачальник 
пулнӑ, Ш уйский цатш а ӑна 1608 ҫулта Коломна-
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на «Тушинский в&рӑ» ҫыннисене Хнрӗҫ ҫапӑҫмӑ 
пӗрремёш  воевода туса ярсан , в&л т&шмана ҫ§- 
мёрсе тӑкпӑ. К аярахпа Пожарский М ускав х у л и 
не ютҫёрш ыв захватчикёсем  тапӑннинчен паттӑ- 
ран хӳтӗленё. Ҫапла тӳрӗ ӗҫленёш ён Ш уйский 
патш а Пожарскпне вотчппа п арса наградӑланё. 
Н аградӑпа пёрле панӑ уйрӑм грам отӑра ҫапла 
ҫы рнӑ: «Ӑна тӗрӗс служ бӑш ӑн наградӑланӑ: М ус
кава тӑш мансем  хупӑрласа илнӗ чухне, хурл&х- 
лӑ, чн кирлӗ танхӑрта, вӑл тӑш мансене хирӗҫ ҫи- 
рёп, хӑюллӑ, кёреш нё, нумай т&рӑшнӑ, ҫнтӗнӳсем  
тунӑ, вы ҫӑ тӳснё, тӗрлё ҫитменлёхсене, осадӑри 
нуш алӑха нумай вӑхӑт хуш ш и ҫирёп тӳссе ирт- 
тернё, вӑрӑ ӗҫне, см утӑна хутш&пман, хӑйён тӑн- 
пуҫӗпе ҫирӗп ӗҫленё, н иҫталла та пӑр&пмаи». 
К урӑнать ёнтё, ҫ.авӑн нек военачальнике суйла- 
с.а, халӑх  тёрӗс тунӑ.

1610 ҫулти  ф евраль уйӑхёнчен п уҫласа  Д им ит
рий П ожарский Зарайск  хулпнче воеводӑра лар- 
нӑ. К унта унӑн  Туш ино сам озванецне хирёҫ ҫа- 
пӑҫм а тӳрӗ кнлнӗ. 1011 ҫулти м арт уйӑхӗнче вӑл 
дворянсемпе казаксен  пӗрремёш  ■ ополченийӗнче 
тӑрса (ополчеш ш е Л япунов ертсе ныиӑ), ютҫёр- 
шыв захватчикёсене хирёҫ малти ретре наттӑрӑн  
ҫапӑҫнӑ. Ҫак ҫап ӑҫура  ӑна ураран  хы тӑ ам антнӑ. 
А маннӑ Пожарскнне Тронцко-Сергиевскп лаврӑ- 
на илсе кайнӑ, уитан  вара вӑл хӑйён именине 
(Ч улхуларан  126 ҫухр&мра) кайса, хӑйёп суранне 
снплесе пурӑннӑ.

1611 ҫултн  сентябрь унӑхӗн варрннче П ож ар
ский патне Ч улхуларан  ятар л аса  яиӑ посольство
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Вырӑс воиписен ХУИ-мёш ёмёрти хӗҫпЯшалё.

пыпӑ, ӑна ютҫёршЕлв захватчикёсене хпрӗҫ т&ра- 
кан халӑх ополченнне ертсе пыма ыйтнӑ.

Пожарский хӑйно пы сӑка хурса турткаланса 
зӑман, халӑх  онолченн пуҫне тӑма килӗш нӗ. «Сн- 
рӗп сёнёве зпӗ хавассӑп  йы ш ӑнатӑп, — тесо от-
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ветлепӗ вал Ч улхуларан  пы нӑ представительсе- 
не, — эпё халех тухса пыма хатёр, анчах  м алтан 
эснр посадски ҫынсем хуш ш инчен ҫак аслӑ  ӗҫре 
м анна пӗрле пулм а тата хы сна укҫн пуҫтарм а 
пёр ҪЫН суй ласа ларт&р. Соловьев историк к ал а
на тӑрӑх , Д. Пожарский ҫак ӗҫе кама суйласа 
лартассине те тёллесе кӑтартнӑ. «Снрёп К узьма 
Минин пур, — тенё вӑл, — вӑл пурнӑҫа пёлекен 
ҫын, ку ёҫе вал ҫ&м&ллӑнах тум а пултарать».

Пожарскнй воевода пулса ютҫёрш ыв захватчи 
кёсене хнрёҫ темиҫе хутчен те ҫап&ҫса курн&с- 
кер, ҫар валлн укҫа пухм а тата  ҫара хӑйне ор- 
ганпзацнлем е ӗҫе лайах  пёлекен ҫын кирлине 
аван  лёлсе тӑнӑ. Ҫ авӑнпа та в&л «ҫак аслё, ёҫён 
хуҫи» пулмашк&н Минина суйлам а сённё. Ч улхула 
ҫы ннисем  хавассӑнах  К узьм а М инина суйланӑ.

Минин, чӑн та, «пуранса курнӑ» ҫын пуляӑ. 
Л япунов ертсе пы ракан пёрремёш  ополченинче 
пулна чухне Минин Д. М. П ожарскнй отряд ён чеак- 
тивл&н ҫанӑҫнӑ. 1611 султа вёсом М ускавра ик- 
тервентсепе хирёҫ кёрешнё. П ирвайхи ополчени 
салан са кайсан Минин Ч улхулан а тавӑ.рӑннӑ. 
К упта вӑл общ ествӑллӑ-политикӑллӑ ёҫе тата  
вӑйлӑрах  сарса яиӑ,. В ӑл хӑйӗн тӑван  ҫёрш ывён 
тӳрӗ патриочё пулнӑ, унгаӑн хы пса-ҫунна. Вӑл 
тӑвап  ҫёрш ывш ён нимён те ш еллемен, таван  ҫёр- 
шыва ютҫёрш ыв интервенчёсенчен х&тарма тӑраш на.

Ҫав нкё п аттӑр  ёнтё — М ннинпа Пожарский — 
Ч улхулари  нум ай нациллё халӑх  ополчении пуҫпе 
тана.

К узьм а Минин халӑх  ополченнне хёҫпӑш аллан-
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тарас, тум лантарас, тӑрантса усрас пётём ёҫе 
хай ҫине илнё. Ч улхулари  посадски ҫы нсеи прк- 
говорё тарах  «Минин посадски, ҫынсем ҫине, су- 
тӑҫсемпе ытти тёрлё ҫынсем ҫине, вёсен пурлй- 
хёсене кура (урахла каласан  — пурлӑхӑн  виҫҫӗ- 
мӗш е пиллӗкмёш  пайне), мён чухлё укҫа  хыв- 
маллпно палӑртса тухиӑ». Пожарский сӑмахёсем  
тӑрӑх, Ч улхула ҫы ннисем укҫа-тенкӗ хавассӑнах  
панӑ, «хӑйсен пурлӑхӗсене шеллемеи».

Ун чухнехи ҫыпсем Мининӑн ёҫне пысйк вырӑ,- 
па хураҫ.ҫӗ. Ч улхула ополченинче тйракан ҫар 
ҫынннсем поход вӑхӑтӗнче яланах  ӑш ӑ тумтир- 
семпе пулпӑ, вёсенё апат-ҫим ӗҫпе ытти хатёрсем  
ҫителӗклӗ парса тӑнӑ. М ипннӑи ӗҫё ҫинчон ле- 
топпсец ҫапла ҫы рать: «Хуласенче ҫар ҫыннисем 
тупать... вёсен чӗрисене лй-п-чантарать, вёсене 
тум лантарать, ҫапла м айпа пысӑк ҫар пухать». 
Ун чухнехн ҫынсем те, летописец та уйрӑм ах — 
халӑх  ополчеппйё пёр шухӑшлӑ, пулыпне, ополченп- 
ре «цнмёнле тавлаш у та пулманнине» палйртаҫҫӗ.

Вулакансем  умне ҫакӑн  пек ыйту тухса тӑ,ма 
пултарать. М ӗпшӗн-ха пнх& ш -хула та мар, Ч у л 
хула халӑх  ополченийён центрӗ пулса тӑнӑ? Ҫак 
ы йтӑва хнрӗҫ ответ парас тесеп, акӑ мӗпе ӑн- 
ланса илмелле.

Ҫак ҫулсем  хуш ш инче Ч улхула, ытти хуласем- 
пе таплаш тарсап ,. питех ипкек курман, ӑп а тӑ,ш- 
мансем юхйнтараймап, Туш ннски вӑрӑ, кётёвӗсем 
те ӑн а ннмёиле йы вӑрлӑх та кӳреймен. Анчах 
малаш ие то лӑпкӑ пурпйҫпа пурнао тесеп, суту- 
нлӗве, промыш ленпоҫа аплӑрах аталан тарса  ярас
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тесеп, хуларп  посадски ҫы нсене, ҫавӑн пекех т а 
та хресченсене те пётём  ҫӗрш ывӗпе лӑпкӑ пур- 
нӑҫ тӑии кирлё пулнӑ, чн м алтан  — ҫӗрш ывра 
кпрлё пек йёрке тани, авторитетла правитель
ство пулни кирлё пулна. Ю тҫӗршыв захватчнкё- 
сем вӑхӑтлӑха ты тса илнё территорисенче п осад
ски ҫы нсемпе хресченсем  епле асапланса пурӑн- 
нине вёсем  аван  курса тӑнӑ, Ю тҫёршыв захват- 
чнкёсем  вырӑс халӑхён  чысно, тёпие мӑш кӑл ту- 
нн т, ыт. те -  Ч улхула ҫыннисем хугашипче ҫав 
захватчиксене хӑвӑртрах  хӑваласа ярас шухӑш- 
кӑм ӑла ӳстернӗ. Ҫаксем пурте вёсем Ч улхулана 
^1улхулари посадски ҫы нсене иккёмёш халах 
ополченийён пуҫне кӑларса тӑратнӑ,.

Ч улхулара халйх ополченийё организацилоппи 
ҫпичен илтсеыех. ҫёрш ывӑн пур кётессисенчен те 
^Тулхулаиа ҫар ҫы ннисем пухӑна иуҫлапӑ. П урин- 
чеп м алтан  Ч улхулан а инҫетри Смолепскран, До- 
рогобуж ран тата  В язьм ӑран служ илӑй ҫынсом 
пырса ҫитнӗ. Вёсен отрядёнче икё пин ҫып ы тла 
пулиӑ. Вёсем ёнтё опы тла та вёреинё боецсем 
иулпӑ, мёнш ён тесен вёсом хайсен  хулпсопе пк- 
шер ҫул хуш ш н хӳтёлесо ҫап ӑҫура пиҫӗхсе ҫит- 
пӗ. Ч улхула  ҫыинисом вёсене хавассӑпах  слу:к- 
бӑна нлпё. М ускав хы ҫнелли ҫӗрш ывсенчп ытти 
хуласспчен  те ҫар ҫы ш тсо м  пухӑииӑ, пурте вё
сем тӑвап  ҫёрш ы ва ю ратса кӗреш ёве хатӗрлеинё. 
Ҫапла вара, м айненех хӑватлӑ халйх ополченийё 
чӑм ӑртанм а тытӑннй. Ҫак ополчени вы рӑс госу- 
дарствш ю  ютҫёрш ыв захватчикӗсенчен тасатас 
ёҫро пит те пы сӑк вы рӑн йыш ӑпса тӑпӑ,
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Ч улхулара оргапизациленвкен ополченире по
садски ҫыпсем кӑиа мар, Л тӑл  тӑрӑхӗнчи  ял  ҫьш- 
ннсем те: чӑваш сем, тутарсем , мордвасем, мари- 
сем — вы рӑссем пе пӗрле пулпӑ. 1611 ҫулти  март 
уйӑхӗнчех анатри  хуласене: У латӑра, Ш упаш ка-
ра, Сёвене, Х усана т. ыт. хуласене те «тёнпе оте
чество тӑш манӗсене хирӗҫ» пёрлеш се кӗрешме 
чёпекеи грам ота пы рса ҫитнӗ. 1611 ҫулти  апрель 
уйӑхён вӗҫёнче А тӑл тӑрӑхне Устюгиа Пермь' 
сьш нпсенчеи Смоленск, Ч улхула, Р язан ь  т. ыт. 
хула ҫыннисем  тӑш мана хирёҫ пётём халӑха  хӗҫ- 
пӑш аллаиса тухм а .чӗнекен хут пырса ҫнтчё. 
Ҫак грам отӑна Ш упаш карта та, У латйрта та, 
Х усанта та, Сӗвере те плиё. Грамота пётём  пра- 
вославнай хрнстиаисеие пёр _шухӑшлӑ,н пулса 
христиан тё 11ёпе М ускав государствине пулаш ма 
чённё. А натри ’ хуласем : Ш упаш кар, Сёве, Х усан 
т. ыт. пётём А тал тӑрӑхӗнчи халӑхп а пёрле Ч у л 
хула О'Полченнйёнче палла вы рап йы ш анса тани 
ҫинчен Д. П ожарский хӑй ҫы рнӑ грам отара та 
лайӑх налӑртнӑ. Поясарский 1612 ҫулӑп пуҫламӑ- 
ш ёнче Ч улхуларан  В ы чегда хулине я н ӑ  грамота- 
сенчеп нёрппче ҫапла калана: «а эппр, Х усанпа 
тата  анатри  1.1тти хуласем пе ҫы хӑннӑ хы ҫҫӑн  ҫар 
ҫы ш ш сем  пумай пухса... С уздаль ҫы вӑхӗнче тӑ- 
ракап тӑш ман ҫьш нпсем ҫипе каятпӑр. Х усантан, 
Сӗверен, Ш упаш картап, мӗнпур анатри  хуласеп- 
чен пнре ак мӗн ҫы рса нёлтереҫҫё: вӗсем пурте 
хӑйсен  пуҫлӑхӗсем по пёрле земски служб&на кн- 
леҫҫӗ (халйх ополченнне тесе ӑнланм алла. П. Г.),



Х усантан вара пирвайхи ҫы нсене — стрелецсеяе 
хайсен пуҫлӑхӗсем пе пёрле пирён п ата каларса 
яиа та ёнтё, вёсем часах пнрён п ата ҫитеҫҫё».

Х усан, Ш упаш кар, анатри тата  ытти хуласем  
'Тулхула енче пулни халах  ополченине ертсе пы- 
ракансемш ёи иы сӑк вы рӑнта тӑнӑ. 1612 ҫулти  я н 
варь уй&хён пуҫламӑш ёнче М ининпа Пожарский 
Х усана ятарласах  уйрӑм посольство япи те ҫа- 
вӑптанах килнё (вӑл посольство пуҫёнче Иван 
Биркин тӑпӑ,).

Тепӗр енчен тата  Атӑл тӑрйхӗнчи ҫак хуласем 
пе килёш ни ополченнне ер тсӗ  пы ракансемщ ӗн ҫа- 
кйн пирки те паха пулнӑ: ҫакӑн тёрӑх  вёсем ют- 
ҫӗрш ыв захватчикёсене хнрёҫ; кёреш ёве вырйс 
государствин ытти хулисене: Вологдёна, Вяткйна, 
Перме т. ыт. те, уитан Ҫӗиёре хутш ӑнтарм а пул- 
тариӑ. В ӑл чӑиах та ҫапла пулнине ҫакӑн та илсе 
катартакап  докумонтран та аван  курм а пулать.

1611 ҫ.ултп декабрей 20-мӗшёнче Ч улхула опол
ченине ертсе пы ракаисем  Пермьиа В ятка хули се
не ҫакӑн  пек хут янӑ: «Пур хуласем  те Ч улхула- 
па кнлёш рёҫ: анатрпсем  то, тинёс ҫывӑ,хёнчпсем 
те, А тал тӑрӑхӗичисом  те, Р язан ь  те килёш рёҫ, 
вёсем Ч улхулан а хайсен тупаш ёсене яраҫҫё, в ё 
сем чан тёние хайсен  чунёсемш ён ҫапйҫса вил- 
ме те хатёр».

Ч улхула ҫы пносем йышйннӑ приговор тӑр&х, 
Х усан тавраш ёпчен килекеи ҫар ҫьш нисене ты тса 
т&машкйп ополчепп руководителёсем  — М ш ш нпа 
Пожарский — М ордвапа Ҫармӑс салисемпе ялё- 
сенче пурӑнакан патш а аллинчи ҫынсем, борт-
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нййсем ҫине каш ни килреп «4-шар четь» сёлё т а 
та утӑ  илмегакёп пёрер тенкё ^ 'к ҫ а н  пухм алла 
туна. Ҫакӑ вал Ч улхулан а анатри  хуласенчен 
тгысак ҫар вӑйё пы нипе„кӑтартать.

11[упашкар, Сёве, Х усан, У латӑр т. ыт. хуласем , 
ҫепӗ движ ение — халах  ополченине организаци- 
лес ёҫе кӑм ӑлланӑ, анчах хӑш пӗр хуласем : Етёр- 
не, Кйрмӑш, А рзам ас м алтанхи вӑхӑтра ҫав дви- 
женн ҪИНО сиввён пӑхнӑ. Ҫак хуласенчи воевода- 
сем хуш ш ппчо ёлёк Туш ннскн вйрӑпа пёр майла 
ёҫлонё ҫынсем пулпӑ.

Октябрь у 11ӑхён пуҫлам ӑш ӗнче ополчени орга- 
пизаторёсем  А тӑл тӑрӑхӗнчи хуласене: У латӑра, 
А рзам аса, Кйрмӑша, Етёрпене, Ш уиаш кара, Сёве- 
кр, Х усана вы рӑнсепче пухнӑ ҫар вӑйӗсене хӑ- 
виртрах Ч улхулана ӑсатм а ы йтса хут янӑ. Ҫак 
1 рам отӑпа ответлесе Х усантан  ҫапла ҫырнй,: 
«Хусан государствннчи ҫынсем нурте: князьсем  
'10, м урзасем  те, тутарсем  те, чӑваш сем те, Сар- 
.мӑссем те, вотяксем  те Ч улхулан а ҫы хӑну тунӑ, 
А тӑл тӑрӑхӗпчн мёнпур хуласем пе: сйртрисемпе 
анлӑмрисемпо те, сӑртрисем пе айлӑ.мри тутарсем - 
не тр, айлрӑм рн ҫармӑссем пе то эппр пурте пёр 
каадш лӑ', пёрлёхлё пулм алла, пирён М ускав госу- 
дарствпш ӗн те, Х усан государствиш ён ҫине тӑ- 
м алла, пёр-пёрне тивмелле мар, ҫаратм алла мар, 
ннкама та  усал  тум а ю рамасть, кам та ка.м ҫак 
тёлёш реп айӑпа кёрет, ҫавна вара, унӑн  айӑпне 
кура, приговор тӑрӑх  ай&пламалла».

Ҫ апла ёнтё: Х усан халӑхӗсем , вӗсем хуш ш инче: 
чӑваш сем, марнсем, тутарсе.м т. ыт. те, ’-1улхула-
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йӑ пёр ш ӳхӑш ла пулнӑ, пӗрлӗхлё ёҫшён вӑл ерт- 
со ПЫШ1 тйрӑх кӗрешнӗ. К унсӑр пуҫне тата , Х у
сан халӑхёсем  хӑйсем  хы ҫҫӑн Пермь ҫы ннисене 
те илсе пынӑ. Вӑл чӑнах та ҫапли пулнине ҫав 
таихӑртп нсториллӗ документсем ҫнрёплетсе кӑ- 
тартаҫҫӗ. 1611 ҫул варрпнче Х усантап  Пермь 
хулнне янӑ грамота «Россия государствине ишӗл- 
торекен тёш мансене хпрёҫ пӗр-пӗринпе пёрлеш се 
кёрешмолли» ҫинчен, «Пермь ҫар ҫы ш ш сене ха- 
яех М ускава пулӑш м а ямаллп» ҫинчеп астута- 
рать. Ҫав хуш ӑрах тата  грам ота Пермь ҫынннсе- 
не «пётём ҫёрш ыв пёр-пӗрпнне ю ратса килёш тер- 
ҫе, пӗрлеш се пурӑцм а, Х усан ҫар ҫыннпсене п ух 
са М ускава, боярсем патне, пётём ҫёрш ывпа 
М ускав государствине тӑш манссичен, христиан 
тенне мӑш кӑл тӑвакансенчсн хӑтарм аш кӑн кайма» 
чунет. Тепёр уйӑхран, 1611 ҫултн августӑн  пуҫла- 
мӑшёнче Пермь ҫынписем Х усан халӑхё патне 
«окружной грамота» янӑ, вӗсем Х усан чёисе ка- 
ланипе килёш ни ҫннчен пӗлтернё. Ҫав грам отӑра 
вёсем «иӗр-нӗринне нёрлош ӳ тупи ҫннчеп, тӑван  
ҫёрш ыва чуралантаракан , чӑн тӗно ҫӗмӗрекен ют- 
ҫершьш захватчикёсене хирӗҫ кӗрешмо пулнп 
ҫпнчен тупа туннне» калаҫҫӗ. Ҫак тёслёхсем  п ур 
те Л тӑл тӑрӑхёнче пысӑк событнсем нулса иртнн 
ҫьнчен, хуиӑрласа илнӗ М ускава пулӑш у хатӗр- 
лени ҫннчен калаҫҫб.

Чӑваш  халӑхӗ Ч улхула ополченнне хутш йнса 
кӗрешнн ҫпнчен Д. Поясарский Кӑрмӑш рп воево
д а  натне хйй ҫы рса ян ӑ  грамотӑсемне ҫы русем  
уйрӑм ӑнах яруҫҫйп кӑтартса параҫҫё: вӗсене
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д .  П ожарский 1611 ҫулӑн вёҫӗнче ҫыриӑ. Ч у л х у 
ларан  Иван Темпов пуш карь урла 1611 ҫултн  де- 
кабрён 20-мёшёнче Е лагин  патне яп а  ҫы рура 
ҫапла калана: «Господин Смнрнан Васильевича 
(урахла каласан  ~  Е лагина П. Г .), дворянсемне 
бояр ачисене, пуш карьсене, стрелецсене, казак- 
семпе бортниксене, ҫӗнӗрен тёпе кёиё турхансене 
(чӑваш семпе м арисеи нациллё феодалёсем. П. Г.), 
тутарсене, чӑваш сене, ҫармйссоне, мӗнпур сл у 
ж илай тата  ахаль  пурӑнакан  ҫы нсене — Д им ит
рий Пожарский, В асилий Юдин салам  яраҫҫё». 
М алалла грамота, ҫар  ҫы ннисене хӑвӑртрах  п ух
ма, вёсене васкавлйн Ч улхулан а ям а ы йтать.

1612 ҫулти  ф евраль уйӑхӗнче Д имитрий Пожар- 
скипе д ьяк  Василий Юдин воеводӑсем  патне ян& 
грам отӑра анатри  хуласенчи  халйха: «пур ёҫре 
те Ч улхулан а итлеме, пур ӗҫре те пурте пёр ҫын 
пек Ч улхулан а  пёрле пулма, ы ра каиаш сем  ҫин- 
чеп Ч улхулан а  ҫы рса пёдтерме» хуш иа, Кӑрмӑш- 
рн ҫар ҫы ннисеие: «дворяпсене то, бояринсеи ачи 
сене те, стрелецсен  сотннкёсемпе стрелецсене те, 
турхансене те, чӑваш сеие те, ҫарм ӑссене те ха- 
лох Ч улхулан а  земски служ бнне ӑсатма» калана.

Нимён иккёленмелли те ҫук, Ш упаш кар, Сёве 
хулисем , каяр ах п а  вара Б тёриепе К&рмӑш хули 
сем те, Ч улхула ополченине А тӑл тарйхёнчп ху- 
ласом пе ҫы хӑнтарса тӑракан  тӗвё пулпӑ.

Чӑваш сем  хуш ш инчен атам ансем  те тухиӑ., вӗ- 
сенчен пёри, П уртас ятлӑскер , М иш пш а хӑйпо 
ҫы вӑх паллаш нй ҫын пулнӑ' 1-£остылев писатель 
пӗлтернӗ тӑрӑх, ҫак П уртас ы п и  нум ай чӑваш-
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Дозорсем

оемпе пёрле М ускава ютҫӗрш ыв захватчикёсен- 
чен хйтарасспш ён кёрешнё*).

Ҫапла ёнтё анатри хуласем  ополчени руководи- 
телёсеи  чёнёвёсене кӑм ӑлласах  нышӑ,ннӑ,, анчах 
ҫак кй.мӑла ҫавӑрмаш кйн М пипнпа Пожарскнй пӗ 
тём вӑя хурса ӗҫлем елле пулна.

XVII ӗмӗр пуҫламё-шёнче А тӑл тӑрӑхёнче л&п- 
кӑ пулман. Вырӑс государстви ҫумно тпнерех ҫеҫ 
пёрлеш тернё халӑхсем  — ыарисем, тутарсем ,

* Костылев: Козьма Мпичы. Стр. 88, 171. Х удо
жественное издательство. Москва, 1939 г.
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пуш картсем , чӑваш сем т. ыт. де, лапкӑ. пӳрӑнмаМ. 
Халӗ ёнтё «Х усантан тата  Сёвореы, Ш упаш картап 
тата  анатрн  мёнпур хуласенчен», — тепё П ожар
ский патне 1611 ҫултн декабрь уйӑхӗнче ян ӑ гра- 
м отӑсенчен пёринче, — вёсем  (урӑхла каласан  — 
рак халахсем . П. Г.) хайсен мёнпур ҫы ш ш семпе 
земски служ бана пыраҫҫё». Ҫар ҫы ннисемпе иёр- 
ле ҫав А тӑл тӑрӑхёнчи ху.ласенченех Ч улхулана 
«канаш тума» представительсем  уйӑрса янӑ, вӗ- 
семпе пёрлех тата  «хысиа нумай» ӑсатнӑ.

А иатри хуласенчи  халӑхсем пе ҫар ҫыпнисом 
ярса ҫеҫ мар тата  хы сна ярса та пулӑш ассн  ҫпи- 
чен килёш пӗ хы ҫҫӑн, Пожарский Ч улхулан а ҫар 
ҫыннисем  п ухса ям а ы йтса тури хуласене те; 
Ярославле, Костромаиа, Ростова, С уздале, Волог- 
дана т. ыт. хуласене грам отасем  яна. Ч улхула 
ҫы ннисем чн м алтан, «хӑйсемпе пёр канаш ла п у л 
ма», иккёыёш ёнчен, «вёсен канаш ёичен сивёнсе 
уй ӑр ӑл са  кайм алла мар пулма» чённё. Ҫак чӗнӳре 
те ополчени руководителёсвхЧ татах  та татах : чан 
тёно ты такан  христиансено пёр-пёринпе ю ратса, 
килёш терсе, пёрлеш се пурапм а, халиччонхи х;н- 
рёҫӳсене мапма кирлппе палла тӑваҫҫӗ, мёншён 
тесен вёсем « М ускав государствине ютҫӗршыв 
захватчикёсенчеп тасатас  тесен, чи м алтан, х а 
лйх пёрлеш ёвё кирлине питё лайах  ӑнланаҫҫё.

Ҫапла чӑм йртапса иухйннӑ ёнтё иккёмӗш  халӑх  
ополченийё.

Ополченецсем Д имитрий Пожарскине ы рӑ кӑмӑл- 
лӑ нулпйш ӑи, хййсемш ён тйрӑш нӑш ӑн юратнй. 
Ҫав вӑхӑтрах  вӑл ҫар дисцпплинипе ҫирёп тыт-
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на, Пуринчен ытла &на ирёклёхш ён пы ракан х а 
лах движ енпне чунтан паранса ӗҫленёш ён юратнё.

Тёрлё хуласенчен Ч улхулана пы рса тулн а ха- 
лаха хёҫпӑгааллантарнӑ, ҫар ёҫне вӗрентнё.

Пысӑк вӑй пухса ӑна вӑрҫӑ ӗҫне вӗрентсе ҫи- 
терсен, 1612 ҫулти апрель уйӑхӗн пуҫламӑш ёнче 
оиолчепецсем, Кинеш мапа Кострома витӗр тухса, 
Я рославле пырса ҫитнё. Х ула ҫыппнсем нумайӑ- 
шӗ, старнксемпо хёрарӑмсем, халӑх ҫарне хпрёҫ 
п улса илмешкӗп хула хыҫне нумай инҫете тухнй. 
Я рославльре ополчени ҫарне питё пысӑк хавас- 
лӑхпа йы ш ӑнса илнё. Я рославль ҫыннисем хӑй- 
сен пурлёхёсене пӗрлёхлё ёҫ валлн пухса панй. 
Я рославль хулинче ополчепецсем 4 уй ӑха яхӑн 
тӑнӑ.

Ополчени Я рославль хулннче тӑнӑ вӑхӑтра, 
ҫёрш ывра йёрке кӳртес, правительствӑн  ценграль- 
нӑй учреж денийӗсене, сӑмахран, «Пётӗм ҫӗрш ыв 
советие» тӑвас енёпе пы сӑк ёҫсем туса нрттернё. 
Ополчени ҫулпуҫёсем  Мнннппа Поасарскпй ҫак 
тапхӑрта онолчепецсеие ҫар ёҫие вёреытнё, ҫёнӗ- 
рен пы рса таракан  халӑхран  ҫёнӗ отрядсем  ту- 
пӑ. Пӗр сӑм ахпа каласан , Я рославль хулпнче тӑ,- 
нё, вӑхӑтра  ополченп пётёмпех ҫар йёркипе кёр
се ҫитнӗ. Х алё ёптӗ М ускав ҫине походпа кай- 
м аш кӑп ҫар  тата  укҫа-тенкё те ҫителӗклсх пулпӑ.

Тӑш мансем  те ҫывӑрман, вӗсем халӑх  ополчепн 
хушшине хӑйсеп  ҫы ннисепе ярса т&иӑ, ополченец- 
сен речӗсене хавш атм а, пуринчен ытла, ополчени 
ҫулпуҫӗсено вӗлерсе, ополченнне аркатса ям а тӑ- 
рӑш нӑ. Ополченец-вонпсем хӑйсен ҫулпуҫӗсене

3 Григорьев. Минннпа Пожарский. 33



мёп пек ю ратнн ҫи 1п е н  'ҫак факт яруҫҫӑн  кӑтарт- 
са парать. П ёррехипче Пожарскнй Я рославль ху- 
лнпчн съезж ий ҫурта ҫӗнё тупӑсене пӑхм а пы- 
пӑ, — ҫав тупӑсене М ускава ӑсатм а хатёрленнӗ 
пулнӑ. П ӳртре пит тӑвӑр  пулнӑ. Пожарскнй алӑк 
патёнче чарӑнса тӑнӑ; ҫав вӑхӑтра  пёр ополченец 
уксахлакан  князь  патне нырса (Пожарскнй ҫав 
таранччонех 1611 ҫулта М ускав патӗнче ам аннӑ 
суранӗнчен  сы валса ҫнтеймен пулнӑ-ха) алӑран  
ты тса халӑх  хуш ш инчен ҫав&тса кӑларасш ӑн  п ул 
нй. Ҫав сам антра пёр казак, заговорщ пксем  князе 
вӗлерме ятар л аса  яиӑскер, Псокарскине ҫӗҫёне 
хы рӑм ран чнкме хӑм сарнӑ, анчах тёл лектерей- 
меп; унӑн  ҫёҫҫи Пожарскнне ҫавӑтса  каякан  опол- 
чеиеца, Р ом ан  ятлӑскерне, ураран  тнвнӗ. П ож ар
ский м алтан  мён пулнине те чух.часа илеймен, 
тйвӑр пӳртре мӗнле те пулин тавлаш у тудрё пу- 
лё тесе ш ухӑш ланӑ. Анчах та Пожарскнне йёрн- 
тавра сы рса илнё халах  мён пулнине ланйх йн->^ 
ланпӑ. Пожарский тавра халйх хйвйртрах ункй- 
ланса тйнй та, ӑна хӳтӗлепӗ. Вӗлсрме тананакаи 
казака ты тса суд а  панй.

Х алйх ополчени ҫулпуҫёсем  Я рославль хули н 
че тйнй чухне чы лай кнрлё решенисе.м йышйннй. 
Ҫав реш еписене вырйс государствине хӳтёлес тё- 
лёш пе йы ш анса пурнйҫа кёртсе пы м алла пулый. 
Тёслёхреп, «Пётём ҫёрш ыв совочёпо» килёш се, 
Пожарскнй хййёп ҫарне Ч еркасский кпязьпе По- 
ж арский-Л опата (Димитрий П ожарскин пиччёш ён 
ывйлё) командппе тата ытти воеводйсемпе пёрле, 
интервеитсен  ҫарӗсеп е ' хнрёҫ ҫапйҫма япӑ; интер- 
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вентсем вал вйхӑтра Углич, Суздаль, Владимир, 
П ереяславль, Ростов, Кашин, Тверь хулисене, 
Троицко-Сергиевски монастыре т. ыт. йыш ӑнса 
тӑнӑ. Ҫак хуласене каялла туртса илнё хы ҫҫӑн 
«Пётём ҫӗр ш ы в-советне» пӑхӑпса таракан  терри- 
тори чы лаях сарӑлпӑ.

«Пётём ҫӗршыв совечё» туса хупа хы ҫҫӑн Ми
нина «Мускав государствин суйлавлӑ ҫынӗ» ятнв 
панӑ, Пожарскине — «Пётём вырӑс ҫёрш ывён 
суйлавлӑ воеводи» ятне панӑ.

«Пётӗм ҫёрщ ыв совечӗ» ячёпе М ннинпа Полсар- 
ский тинӗс.. ҫывӑхёнчи, А тӑл тӑрӑхӗнчи ҫӗршыв- 
сеые, Урал тавраш ёнчи хуласене тата  СуРҪёрти 
ҫӗрш ывсеие грамотӑсем  ҫы ра-ҫы ра япӑ. Г осудар
ство ты тӑм ён тёрлӗ ӗҫёсене йӗр^елесо пымаш кӑн 
уйрӑм  прнказсем  органпзацнлепӗ, тӗслёхрен, р аз
рядной, поместнӑй т. ыт. Х ӗҫпӑш ал тӑвас ёҫе 
иуҫарса япӑ, уйрӑм ах, артиллерине вӑйлатм а тӑ- 
рӑшнӑ. М инннпа Пожарскнй «Пётём ҫёрш ыв со- 
вечёпе» канаш ламасӑ.р нимӗнле решенн те йышӑн- 
ман; «Пётём ҫёршыв советно» ополчени ҫареп 
уезчӗсенчен суйланӑ чи лайӑх ҫынсем кӗнё.

Ҫапла ёнтӗ, халӑх  ополчени оулпуҫёсем, Минин- 
иа Пожарский, ҫар ёҫне ҫеҫ мар, пётем вырӑс- 
ҫерш ывён ты тӑмне те хайсен  аллине илнё. «Пӗ- 
тӗм ҫёршыв совечӗ» хӑйёи ячёпе вырӑс ҫёршьт- 
вӗнче судсене йёркелесе тӑнӑ, наградӑпа нака- 
запн парассине -татса  панӑ, ҫӗиӗ хуласем  лартас 
ёҫе йӗркеленӗ, ҫав вӑхӑтрах  тата  мӗнпур укҫа- 
тенкӗ пухас ёҫе п ӑхса тӑпӑ.

Ҫав тап хӑрта Пожарскнй унрӑм ӑнах ш ведсен
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иитервенцнйӗнчен пш кленерех паиӑ. Росснйӑри 
ш алти иш ёрёлӳпе усӑ  курса — шведсем Россия 
территорине Тпхвин, Новгород, Старая Русса, 
Нарва таран ах  яр са  илнё, Псковна Торопец ху- 
лнсем ҫинелле пыма хатёрленсе тӑнӑ. Ҫавӑнпа 
та Новгород ҫёрёсене хӳтӗлес ы йту та пы сӑккӑн 
тухса тйнӑ. «Пётём ҫӗрш ывӑн суйлавлӑ воеводи» 
П ожарскнй Б елоозерона т. ыт. вы рансене, О браз
цов воевода команднпе, отрядсем  янӑ.

Ҫёрш ывра патрнотизм ла ҫёкленӳ ӳссех пынӑ. 
Х алӑхӑн  сарлака масснсем  интервентсене хирёҫ 
спксе тӑнӑ,. Х алӑх  ополченийё питё вӑйланса 
каннӑ. Х ресченсен партн зап ла отрячёсем  ӑҫтэ 
кплнӗ у н та  .ютҫӗршыв захватчикёсен  ҫарёсем  си
не тапӑннӑ, вёсене ҫёмӗро-ҫёмёре тӑкнӑ. Халйх 
герсйёсем  патриотизм ӑн чаплӑ тӗслёхӗсене кӑ- 
гартнй.

Х алӑхӑн  чаплӑ геронзмне .кйтартса парса, пёр 
М аскевич ятл ӑ  ҫып ҫакӑн пек ф акт нлсе кйтар- 
тать. «Вишенка ялёнче эпир ватӑ хресчене тыт- 
рӑмӑр та, хам ӑра ҫул кйтартса пыма хушр&мӑр; 
эпир Волок ҫы вӑхне пы рса лекесреи ш икленеттё- 
мёр, мёнш ӗн тесон унта тӑш м анӑн вӑйлӑ ҫарё 
тӑн ӑ  (урӑхла каласан  — вырйс ҫарёсем  тйнӑ. 
П. Г.). В ӑл пире Волокрап (Волоколамскран. П. Г.) 
пӗр м иля айкннерех ертсе пыраччё, ҫёрле вара 
юриех у н тал ла  илсе пынӑ. Волокран эпир пёр 
ҫухрӑм ра ҫеҫ нулнӑ мӗн, ннрён толойлёхе пире 
ун ҫннчеп Руцкий пан спстерчё... эпнр хам ӑрах 
тӑш м ан аллнне пы рса кӗме хатёрленнё мёп; вара
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д . Пожарский Мускав ҫывахӗнчи ҫапӑҫура;

хӑвӑртрах каялла тавӑран тӑ1иӑр. Ҫул кОтартоа 
пы ракапӑпне пуҫне касса татрӑмӑр».

Мииинпа Пожарский ертсе пы ракан халйх опол- 
ченнйё мён чухлё вййланса пыпӑ, Заруцкий  к а 
зак  ҫарёсём  савӑп чухлё вййсйрланса пыпй; ка- 
заксем  М ускав ҫы вӑхёнче тӑнӑ, вёсепчен пёркасси 
Пожарский епне куҫса пынй. Заруцкий  ҫарёсем  
вӑйсйрлапий пирки, Трубецкой ҫарёсем  вӑрҫмасйр 
тӑий пирки, ютҫӗршыв захватчикёсем  М ускав ҫи- 
пелле ҫӗпӗреи те ҫёпёреи ҫарсем  кӳрсе пыий. 
Х алӗ ӗнтӗ хӑруш ӑ сам аит килсе ҫптнӗ, вӑхӑта
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каш т та  сая  ям а Юраман. 1612 ҫулти  август  уйй,- 
хёнче Пожарский Я рославльрен тухса, М ускав ҫн- 
иелле куҫм а пуҫланӑ, ополченецсен ҫарӗнчен пёр 
пайне Ростова, С уздале т. ыт. хуласене резерва-' 
на хӑвариӑ. Ополчени М ускав патнелле ҫывхар- 
сах пынӑ. А вгустӑн  22-мёшёнчен вара халах  опол
ченийё ютҫӗрш ыв захватчикёсен  ҫарӗсем ие ты тӑҫ- 
ма 'пуҫланӑ. Сентябрине октябрь уйахёсенче ҫапӑ- 
сусем м алтан лаха М ускав тавра, каярахпа вара 
М ускав хулинче те пулса нртнё.

Октябрей 22-мёшёнче ополченецсем Китайгорода 
ш турм ласа илнё, октябрён 20-мёшёиче ннтервент- 
сен Кремльри темиҫе пинлӗ гариизонӗ, в ы ^ п а  
ап тӑрата . пирки, паранса вы рӑс ополчени аллине 
ты ткӑна лекпё.

Ю тҫӗршыв захватчикёсем  XVII ёмёрте вырас 
государствине хӑйсен  аллине яр са  илме ӑмсанни 
вӗсемш ӗн ҫакӑн пек ӑраскалсӑр  вёҫлепнё ёнтё. 
Тӑш маиа ҫӗмёрсе тӑкнӑ, ӑна вы рӑс ҫӗрш ывёпчеп 
хӑваласа к ӑларса янӑ. Тӑгамаи ҫарӗсем  нкё хут 
йы ш лӑрах пулпӑ пулин те, вёсен  хӗҫпӑш алсем  
ополченецсеннинчен нумай лайӑхрах , йышл<ӑрах 
нулиӑ нулин те, вы рӑс халйхӗ паттӑрӑн  та хаюл- 
лӑн  ҫап ӑҫса тӑш м аиа парӑнхарпй,. Нимӗо мастерӗ- 
сем тун ӑ артиллери  те, венгерецсен  кавалерийӗ 
те, нимӗҫсен тимёр тумпа витённё пехотн те вы 
рас халӑхё хирёҫ тӑпине чӑтм а пултарайм ан, м ён
шён тесен вырйс халӑхё хӑйӗн тӑвап  ҫёршьшӗн 
чы слӑхёш ӗн, нрӗклӗхӗш ӗн, никама цӑхйпманлӑхё- 
шӗп ҫапйҫнӑ.

Х алӑх ополчени воинёсем те, вёсен ҫулпуҫӗ-
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сем М ининпа Пожарский та, тйван ҫёршЫвПӑ, 
халӑха  чёререн ю ратса пы сӑк героизм па, пысйк 
п аттӑрлӑхп а ҫапӑҫнӑ. М ускавра ютҫёрш ыв интер
венчёсене хирӗҫ ҫапӑҫнӑ чухне чи йы вӑр сам ан т
ра Минин хай темнҫе ҫёр ҫы н илсе интервентсе
не хирёҫ ҫапӑҫм а ертсе пьшӑ. «Суйлавлӑ ҫын», 
ополчение хӑй пуҫарса, организацилесе яракан- 
скер, йы вӑр та татӑк л ӑ  сам аитра каллех хййёи 
хӑю ллӑхне кӑтартнӑ. Упӑн пӗтём пе те виҫҫёр 
ҫын кйна пулнӑ, ҫав вӑйпала вӑл тӑш м ак ҫнне 
ты лран пы рса тапӑннӑ. Х ӑйӗп отрячёпе вӑл ют- 
ҫёрш ыв захватчикёсен  икӗ рота салтак  таракан  
Крымски Двор (Крымски брод патёнче) патпе ҫӗ- 
мёрсе пына. Т ӑш м анӑн пёр ротти — утлй ҫар, 
тепри — ҫурап ҫар пулнӑ. М ускав ш ывё урлӑ 
каҫса, Минин весом ҫине сасартӑк  тапӑннӑ. Ми
нин пы рса тапӑнш ш е чӑтайм асӑр тӑш ман хӑнсеп 
лагерьпе чакпӑ. Т аракан тӑш м ана Минин хыҫал- 
танах  хӑваласа  пынй, тӑш.мап лагерьне ш турмла- 
ма ты тӑннӑ. И нтервентсене татӑклӑи  ҫёнтерес 
ёҫре ҫак ҫанӑҫу  нум ай пулӑш нӑ.

М ускав хулипе ютҫӗрш ыв захватчпкёсенчен та- 
сатнӑш ӑн  М ихаил Романов патш а К узьм а Минина 
дум иӑй дворянин зваиине панӑ.

Мин]1нӑ,н малаш пехи ёҫӗсемне пурнӑ,ҫёсем ҫин- 
чен эпир сахал  пёлетнӗр. 1015 ҫулта, натш а вӑ- 
хӑтл ӑх а  М ускавран тухса кайсан, М ускав хулине 
«сыхлама» М инина хуш са хӑварнӑ. 1616 ҫулта 
ӑна государстван  пы сӑк ӗҫёпе Х усана ян ӑ  п ул 
нй, уптан  каялла М ускава тавӑрӑннӑ чухне вал 
С'ул ҫннче внлпё.
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Д имитрий П ожарскине те думной боярин звани- 
не панй. Вйл нумай вйхйт хуш ш и М ускавра пу- 
рйннй. Пожарский ютҫӗрш ыв посолёсемпе чы лай 
диплО'матиллё калаҫусем  туса ирттернё, ҫар  енё* 
не пысйк ёҫсем туса пынй. 1618 ҫулта вйл Ка- 
лугап а  Можайск хулисене тёреклетес тёлёш пе 
ёҫленё. 1627—1628 ҫулсенчё Ямской, каярахпа 
Суднйй приказсен  пуҫлйхӗ пулса ёҫленӗ, Новго- 
родра воеводйра ларнй. 1637 ҫулта Я уза шывё 
ҫинче вал тйвас ӗҫе ертсе пынй, Р язан ь  хулине 
тутарсен  тапйнйвёнчен хӳтёленӗ.

1612 ҫул хыҫҫйн та  Д. Пожарский тйш мансене 
хирёҫ кёреш ес ёҫре пёр хут кйна мар пысйк 
героизм  кйтартнй. 1615 ҫулта Северски ҫёршыв 
ҫине (хальхи У краина ССР) ютҫёрш ыв захватчи
кёсен (пан Лисовскин) ш айкнсем тапйнсан, М ихаил 
патш а правительстви тйш мана хирёҫ кёрешме 
каллех П ожарскине янй. Ҫапйҫура вырйссем ҫӗн- 
тернё. Хйшпёр ҫар ҫыннисем, тйшманйн вййё 
пысйкраххине кура, Пожарскине каялла  чакма 
сённё. Вйл вёсене каланй вара: «К аялла чакиччен 
кунта вилсе выртни аванрах». Ҫар пуҫлйхё ҫирӗп 
тӑнипе вырйс ҫарё «Лисовскин нумай ҫыннисене 
ҫёмёрсе тйкнй, нум айӑш не амантнй тата  300 ҫын 
тыткйна илнӗ. Лисовский ун чухне пёр ҫын та 
ты ткйна илеймеи».

1618 ҫулта Польш а королё В ладислав М ускав 
ҫине походпа пынӑ чухне, патш а воеводисем ну- 
маййшё тйшман енне куҫнӑ. Пожарский яланхи  
пекех тйван ҫёрш ыв интересёсем ш ён ҫирёппён 
тӑнӑ. У краина ҫёрӗ ҫине тйшман пы рса кёрсен,

41



К алугӑп а ытти хула ҫынннсем патш а патне пы р
са  ш ляхтнчсене хирӗҫ кёреш екен ҫара ертсе пыма 
никам а та мар, князь-боярин Д. М. Пожарскине 
ям а ы йтса тархаслана. К алуга патёнче вал к ал 
лех вы рас халӑхёпе вы рӑс ҫӗрш ы вён интересёсем 
шён мёнле кёреш меллине кӑтартнӑ.

Пож арский 1642 ҫулта, 64 ҫу л а  ҫитсе, вилнӗ.
С апла .ёнтё, аслӑ  вы рӑс халӑхё, 1242 ҫулта 

Ч удское кӳлли ҫинче нимёҫсен йы тӑ-ры царӗсене 
ҫёмёрсе тӑкнйскед, 1380 ҫулта Куликово хирёнче 
хӑйён хӗҫпӑш ал вӑйне тата  патриотизм не кӑтарт- 
нӑскер, 1612 ҫу л та  ҫӗнӗрен хӑйён  тӑван  ҫёрш ыв- 
не ютҫёрш ыв захватчикёсен  тапӑнӑвӗнчен  ҫйлса 
хӑварнй.

М ининпа П ожарский — вырйс государствине 
ю тҫӗрш ыв захватчикӗсенчен  тасатас  ёҫён чаплӑ 
организаторёсем , полководецёсем пулса, тйван 
ҫёрш ы впа халйх умёнче хййсен тивӗҫне чыслйн 
пурнйҫланй.

М ининпа П ожарский халйха хы тӑ шаннй, унйн 
паттйр вййне, героизм не пёлнё, вйд халйх тйван 
ҫёрш ы ва хӳтёлес ёҫре юлашки тум лам  юн юлмич- 
чен кёреш ме хатёррине шаннй. Захватчиксене 
хйваласа янй хы ҫҫйн халйх тата  хытйрах чймйр- • 
таннй, хййён государствин  чиккисене, унйн ни
кама пйхйнманлйхне м алаш не те хыттйн хӳтёле- 
се тйнй.

Ю тҫёршыв захватчикёсене хнрӗҫ нум ай вйхйта 
ны нӑ тата  йывйр кёреш ӳре аслй вырйс халйхёпе 
Россия государствинчи  ы тти тйванла халйхсем  
хуш ш инчи ҫыхйну тёрекленсе пынй. Вырйс го-
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М и н и н п а  Г о ж а р с к и й  памятникӗ .

сударствине хӳтӗлессиш ӗн пы ракан кӗреш ӳре вы 
рйс халйхёпе пёрлех, тутарсем , чйвашсем, м ордва
сем, удм уртсем  т. ыт. халйхсем  те пёр ретре пулнй. 
Аслй Совет Союзён халйхё паттйр патриотсене— 
М ининпа П ожарскине—300 ҫул каялла  пирён тй
ван ҫӗрш ы впа халйхйн никама пйхйнманлйхне, 
чысне йывйр условисенче хӳтёлесе хйварнйскер- 
сене, тавтуса аса нлет.
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Совет халӑхӗ гитлерла варӑ-хурахсене хирёҫ 
асл ӑ  отечественнӑй вӑрҫӑ вӑрҫнӑ кунсенче пирён 
аслӑ, геройла м& н-асаттесен—М ининпа П ожар
скин — п аттӑр  ӗҫӗсем  пире хаяр  тйш мансене хирёҫ 
кёреш ме хавхалан тарса  тӑраҫҫё.

П ирён халйх хййён нсторийён пур тапхйрёсен- 
че те тйш мана, вйл темён пек вййлӑ пулсан  та, 
ялан ах  ҫӗнтернё. Ҫакйн ҫинчен калать  пире Ми
нинпа П ожарский Ч у лхулара  организациленё х а 
лйх ополченийён чаплй ҫёнтерӗвё. Ҫакӑн ҫинчен 
калать  пирён ҫӗрш ывйн пётём  историйё.

Пирён тйван ҫӗрш ы в ҫине ултавлйн  та  ирсёррён 
тапйннй нимӗҫ фаш исчёсен кун ҫулё кёскелсех 
пырать. Тйш мана ҫёмёрсе тйкатпйр, ҫёнтерӳ п и 
рён алйра пулать.



КӖНЕКЕРЕ ТӖЛ П УЛ А КА Н  Ӑ Н Л А Н М А  Й Ы 8А Р  
САМ АХСЕНЕ А Н Л А Н ТА Р С А  ПАНИ

Ландскнехт — Польша панӗсене тара кёрӗшнӗ 
нимӗҫ салтакёсем ; ХУ’П ёмёр пуҫламӑш ӗнче вёсе
не сутӑнчӑк  салтаксем  тенӗ. I

Рейтарсем — Х ёвеланӑҫ Европӑра вӑтам  ёмӗр- 
сенче тар а  кёрёшнё утлӑҫар  ҫыннисем. Ҫак тара 
кёрӗшнё ҫар  ҫыннисем поляксемпе пӗрле Суя 
Д им итрийсен «ҫарӗнче» тӑнӑ, ХУП ёмёр пуҫламӑ- 
ш ӗнче вы рӑс халӑхне хирёҫ вӑрҫнӑ.

Боярсем — вырӑс ф еодалёсем  хуш ш инчи ҫӳлти 
сийре таракан  ҫынсем, пуян по.мещиксем.

Пушкарьсем—  туп ӑ тӑвакан  м астерсем  тата 
Российйри X V —XVIII ёмёрсенчи артиллерист-сал- 
таксем.

Стрелецсем — 1\''’-мёш Иван патш а вӑхӑтӗнче 
оргакнзациленнё ҫарти  салтаксем . Стрелецсен 
ҫарёсене 1-мӗш Петр патш а вӑхӑтёнче пӑра- 
хёоланӑ.

Посадскисем — XII—XVIII ёмӗрсенче хулара п \-  
рӑнакан  халӑх  ҫыннисем. Посадскисем, тӗпрен 
илсен, мёнле те пулин ремеслопа, хӑш пёр чухне 
суту-нлӳ ёҫёпе пурӑннӑ. Х улара вёсене пу.чн 
купецсем, боярсем, промыш ленниксем т. ыт. экс- 
плоатацилесе пурӑннӑ.
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Стольник — патш а килҫуртӗнчи пӗчӗк служ а- 
тель.

Стряпчий — суд  ӗҫёнчи ҫын. Вал хы снана кё- 
мелли парам сене ш ы раса илес ёҫе сӑн аса тӑнӑ; 
стряпчий долж ноҫне XIX ёмёрте, 1864 ҫулта, суд  
реформине туса ирттернё хы ҫҫӑн, п ӑрахӑҫа кӑ- 
ларнӑ.

Вотчина — помещик аллине аш ш ёнчен куҫнӑ по
местье е тата  патш а е к н язь  служ бӑш ӑн халал- 
ласа  п ан а ҫӗр. - ^

Воевода — патш а уй арса л артн а ҫар руководи- 
телё. В оевода пётём  влаҫа хай аллинче ты тса 
чӑнӑ. Воевода вы ранче, ялан  пекех, боярсем п улна.

Посол, Посольство — ю тҫёрш ывсене пӗр-пӗр ёҫ- 
пе яракан  ҫын, ҫы нсен уш кӑнё. Российӑна ютҫёр- 
ш ывсенчен посольство'сем уйрӑм ӑнах  ХУЛ-мёш  
ём ӗртен п уҫласа йыш лӑн килме пуҫланӑ.

Летописец — вӑл  е ку тап хӑрта  п улса иртнӗ 
историллӗ событисене ҫы рса пы ракан ҫын.

Ьортнӑйсем, бортнӑй ухожисем — хурт-хӑм&р. 
ӗҫӗпе пурӑнакансем , хурт-хӑм ӑр ӗҫё. Х урт-хймӑр 
ты тнйш ӑн хресченсен хы спана куланай  тӳлем елле 
пулнӑ, ӑн а  «бортнӑй куланайӗ» тенё.

Четь — пёр-пӗр виҫен тӑваттӑм ёш  пайӗ, чӗрёкӗ.
Грамота — ятар л аса  чӗнӳ п арса ян ӑ  ҫыру. X V II  

ёмёр пуҫлам ӑш ёнче Вырйс государствин  тӗрлӗ 
хулисене грам отасем  ярса  ю тҫёрш ыв захватчнкӗ- 
сене хирёҫ кӗреш меш кӗн пӗрлеш ме чённӗ. Грамо- 
тӑсенчен  нум айӑш ё захватчиксене хирёҫ кёреш- 
меш кён халӑх  вӑйне пухас тӗлёш пе пы сӑк в ы р ӑ а  
йы ш ӑнса тӑнӑ.
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Т урхансем— чӑваш сен феодалӗсем-помепшкӗсем.
Вёсене воеводӑсем ятар л аса  турхан грамотисем 
панӑ. Ҫав грам отӑсене служ бӑш ӑн панй («турхан 
улпучӗсем» т. ыт. те).

Съезжая изба («пӳрт»)— авалхи сам анара иртсе- 
ҫӳрен начальниксене кёрсе тухм алли ҫурт е 
участок пулнй. *

Прииазсем — вырйс государствинчи управлении 
уйрйм отраслисене сйнаса тйракан учреж денисем; 
вёсем ХУШ  ёмёрччен ты тйнса тйнй. Тёслёхрен, 
р азряд  приказё (ҫар ёҫне пӑхаканни), ямской (ям- 
шак, почтй, ҫы хӑну ёҫне пйхаканни), поместнӑй 
(ҫёр ыйтйвёсемпе ёҫлекенни) т. ыт. те. Ун пек 
приказсем  нумай пулнй.

Думный дворянин — государство ыйтйвёсем тё- 
лёш ёпе канаш лусене хутш йнма пултаракан  чин, 
дворянсем хуш ш инчи аслйрах ҫынсем.

Думный боярин — аслй боярин, вйл боярсен ду- 
минче хутш йнса ёҫлеме пултарнй.

Мрымски Брод — М ускавра, Крымски кёпер тё- 
лёнче, пулнй. Ҫав тёлте, 1612 ҫулта, вырйс ҫарӗ- 
сем, Минин ертсе пыпипе, ютҫёршыв захватчикё
сене питё вӑйлӑн  ҫё.мёрсе тйкнӑ.
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