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Пирён ^ӑваш ^ у х ӑ н ӗс е н р н  в и е э м  та Марат 
ҫин^ен нлтиен пуле, Марат каж пулнлне пӗлмест 
пуле. Илтнӗ пулсан та, ун  ҫивден ыррине илтесси  
пулман пулӗ: пирӗн Раҫҫейре ҫаЕ" револш щ тдон  ун  
пек ҫынсеж ҫин^ен ыррино сахал ҫы ратвдӗҫ, Дат- 
ша Тӳре-Ш ари Марат пвЕкпеем ҫнн^ен $ӑн  ҫырни 
халӑха пӑлхатжа пултарасран х а р а т -здё . Ҫавӑнпа 
Марат ҫпнйен ёлёкхп кёнекесем ҫине улталаса  
ҫырпа, Марат вӑл 'бухӑнсен тёревё пулса тӑнӑ. Ре- 
волнщишӗн тӑрӑшаЕансеж ытти ҫынсен хуш ш ин^е  ̂
Марата паллӑ вырӑн пажалла. 18-жӗш ӗжӗрте вӑл 
йепле ^ухӑнш ан тӑрашннпе, т,ухӑнщӑн вилни- 
не пирён ^аващӑж та пелсе тӑрас пулат.

Ҫак Е ӗн еке  Ф р а н ц и р е  п у л н ӑ  а е л ӑ  р е в о л ю ц н  

ҫип^ен те л ӗ л т е р ж е  п у л т а р а т .

Револдаци вӑхатӗн^е жёнле ёҫслежеллине вӑ- 
тартса парат.

Ҫавӑнпа Еу кёнеке вуласа тухжа тӑрӑшас пулат.

К у ҫ а р а в  а н .

Хуеан. 1919 ҫ. нарс уйӑхён 15 куне.





Шкулсен^е вГфентекен вӗнекееем ҫине Марат ҫин^ен 
пит те кёекея ҫырат-Т)ӗҫ. Улпугсем йенне кам та пулин 
сулӑннане, кӑмӑл тытвине, вӗсекшӗя кам та пулин тйрӑшнине 
пёлсенех, вал ,ытла нумай • гоухӑшласа тӑмасйрах, тискер 
кайӑк пек, пурин пуҫне те касса тӑкма $арйнман, шеллени—  
тунипе унйн алли нихйҫан та /ртӗремен. Ухмахланнӑ, мӑн—  
к&мйллйскер. тӑшманӗсене курайманнипе иинё пинбпе пӗтернӗ. 
Таъщк есрелли йулашкин^ен пӗ^екҫӗ ҫемҫе алӑран вилӗм 

'тупнӑ, (Марата Шарлота Кордэ батл&хравтсус хӗрӗ вӗлервӗ). 
Пуйаяҫемшӗя вӑл пят те хӑрушӑ, ҫын пулнӑ. Улпут 
а^исене иӑхӑкан хӗр-арймсем, ҫав Марат ҫин^ен пӗлне пул- 
сассан, такҫанах ^арусӑра^а пй^анаҫав Маратпа хӑратё-вдёҫ:

С&маха к м н ӗ $ух, ^ӑнаххнне калас дулӗ: хйш-хӑш  
ҫерте а^асене ,ҫав Маратйа фӑнах^х та харатасҫё. Пӗр пилёк 
ҫул елӗк, епӗ Аетӑрахан кӗпёрнп^ӗ пурӑвнй $ух, пӗр 
вӗренмен карт^к хӑй ывӑлӗн ывӑлне: мур, ылханланнӑ Марат, 
тесе вӑрҫснияе плтсе епӗ ӑатан кайнӑ-т^ӗ Марат тени, унӑн 
шухӑшёпе, вйра-хурах, ҫыннӑ аусакан, ^ун-илли тени пулат. 
Пуйансен вёренвӗ гывӗсен те шкудсенце вӗреатевен кёнеке- 
сенҫен ытла инҫ^х кэйаймая. Улпутсен паллӑ вёревнӗ ҫынӗ- 
сен^ен аӗри, Ияполит Тэа, Марат ухмахланцӑ ҫын, пулнӑ 
тесе тӗрлӗ кирлӗ-кирлӗ мар йаиалемпе йнлантарма тӑрйшат, 
ҫав кудӑшла шухӑшсен^ен пёри авӑ мёскер: Марат ашшӗ 
Сзрдинвйа ҫыннн пулнӑ, аыӑшё— Швейцарии Женева йатлӑ 
хули ҫынаи пулнӑ. Ҫапла ^ынсен^ен мӗвте пулин ыррипе 
кётӗн-з? тет. Марат ҫӗр-шыв ҫин^а йапаласем ҫинҫӗн вӗренпӗ 
ҫынсем шухӑшласа тупивден такҫан мадтан пёлсе тӑви мёне 
пӗлтерет, вӑл т^нахяхта кӑшт ыттисем йевёрлӗ маррине 
пёлтермест-и? Унӑн пуҫ мими кӑшт тусса кайнияе пӗлтермес- 
шв? тет. Ҫаяла кулӑшла шухӑшлапи тата пӳр, пит нуыай, 
вӗсене каласа иртерес мар. А нҫах вӗсем пурте вйл ӑслӑ ҫыа 
пулнине кӑтартасҫӗ.



Икӗ ҫула йахӑнах МаратОн тӑшмапӗсен^ен тёттӗм, 
ш&ршӑлӑ путвалсер^е пытанса пурӑнмалла пулнӑ. Ернешерӗа 
тумтнр пОрахмасйр выртмалла пулнй. Ахал, те н аҫар  сыв- 
лӑхӗ на^арланнйҫем на^арланса пывӑ. Куҫёсеы лӑсӑлса вайнӑ, 
вӗсене ӗмёрех нийепле а*ал,аа тӳрлетмелле мар пулнӑ, ‘ыйхи 
вӗҫнӗ,- ӳ^ӗ, таса пурӑнманнипе, ҫӗрсе кӑр^анкӑланса крйса 
ҫийелтен хӑнОна—хӑпОна ӳве пуҫланӑ.

* Ҫапла пуранаи М арат ухмахлаепиве нӗлтерет,- тет 
ҫав Тэн.

Тэа шухӑшепе те паллах: „Мараг ухмахланнӑ, ҫынна 
пусма йуратпӑ, ҫын йунёсӗр пуранайман, вӗлернӗ ҫыннисеа 
йунӗпе витӗрех йунданса пӗтаӗ ҫын пулса тйма!ла.“

Хура— халӑхшап тӑрӑшаЕае ушкйвӑн яӗр ҫыннй (социал. 
революц.) иккӗмӗш Государственной Думара Марат ҫин^ен 
асОнса ил-^ӗ. Ант^ах, М арат у сад ӗҫӗсем пӗтӗм халӑха пӑл- 
хатнӑ, халӑх ■ҫӑтймлӑхне пӗтернӗ, Ш арлата Кордэ алли 
хадӑх тӑвас ӗҫе тунӑ, тесе ҫеҫ асӑв^ӗ.

Тата пирӗн кунсен^е Марат ҫив^ен А. Ф. Кереескпй 
асӑнса илцӗ. (Ӑнтан каймалла: Керенский 1917 ҫулӑн нуш 
(март) уйахӗвден хура ха.ӑхш ӑн  тӑрйшакап ушвӑнсен^е 
тйман, ҫавӑнтан вара соц. революц. тшкӑнне ке^ӗ). Хӑйне 
етеме йуратаиана хурса. М аратран лайӑхраххипе кӑтартса; 
Роҫҫей революции Мара^ӗ еаё нихӑҫав та пулас. ҫук, теее 
М арата асӑнт^ё. (Керенҫвзй ҫав кунсен^е ӗлёк патшара 
ларнӑ Николай Романова Авглийе лсатасшӑн пулвӑ. Ку йеп- 
^ен, ^ӑнахах та 'М арат Керенский йевӗрлё мар: М арат халӑх 
Сӗнӗкне (сӗлёхне) 'ҫатса тӑраймӗ-вдӗ, Она ҫОлассн ҫшгҫен 
шухӑш тытса тӑм ӗ-т^ӗ).

Пур те. М арат йатӗвт>ев хӑрасҫӗ, хӑйне М арат йевёрлӗ 
тийесрен 'ҫӗтӗресэ ӳкесҫӗ, 'М арат ҫин$ен ыттисене те кирлӗ 
марла каласа улталаҫҫё.

- Ан^ах, улпутсём, улпутсен вёрннӗ ҫыннысем М арат 
йатнӗ йанине, М арат ҫинт>ен ^ӗлхе ҫаварӑнас ҫук улталаса 
пӗтерниве такҫанах петерес пулат^5. М арат ҫинҫен тӳррине 
каласа парса пётем халӑха ӑнлантарас-вдӗ. М арат вилнӗрен 
вара 125 ҫул ситее пынй зух , ^ухӑн халӑха: М арат— 18-мёш 
ёмӗрте 'ҫухан халӑхшйн тйрйшакансев^ен пёри, вал •ҫухОн 
халӑхйн тусӗ, снрӗн пекех улпутсевёя тӑшменӗ, ҫавйапа 
■ҫухӑн халӑхОн М арата ытти ^ухӑншӑн тӑрйшакансемпе 
пёрле хисеплес пулат, тесе каламалла.

Малашве М арат мёнле ҫын пулни ҫнн^ен, вал мӗн 
ӗҫлевв ҫин-ҫен ҫырнӑ щ х ,  епӗ куҫарса пикете хатӗрлеме 
пуҫлана Купов кӗневиҫин§ен, Кунов шухӑшӗсене кйшт татка- 
ласа илес тетӗп.



$ в  ыалтан М арат ыӗп тӗри тӑшманӗсене вётерме йу- 
рагни снижен калас тетёп. 1790-ыёш султа М арат хйй усал- , 
лйхӗ ҫин^ен ав мӗн ҫырнӑ: еаё пё^ёвҫ^ҫҫӗ хурт— кӑпшанйй, 
шӑна лӗпёш асаплацине курсан, ■ҫувӑм шелленипе ыратат 
пулсан та, мана усвд тесе валаҫҫӗ. А в^ах, хазё пёр ив 
тумлав сын йунйе шеллесен, ыалашве ҫын вунӗ ҫырмаланса 
йухасса аса илсеп, манӑа ^ӗре ҫилевсе ҫурӑлса кайас пев 
сикет, манӑн ^увӑы, етем ҫив^ен кирлӗ ыарлӑ шухйшланине 
кура, пирӗн ухыахланса тӑшмансене шеллениве вура, виҫта 
кайси вёре пёлмест, тенӗ!

Малалла, револоцийе ҫӗнтерсен т>ухйн халӑх йунне 
улпут/’ем тӑкасси ҫинцен: Хӑҫан та пулин вёсем пире ҫӗн- 
терсен, вӗсем пирӗнпе ыӗн тӑвассине астуса илӗр-ха, вӗсем 
хирёҫ тӑвисеве урисеипе таптаса п ьц ^ӑва  ҫавӑрӗҫ,, сввнӑ 
калӑхшӑн тӑракавсез^ен пӗр ҫын та хӑвармӗҫ, вёсен ашшё—  
амӑшёсене, арӑмӗсеве, &Т)И—пӑҫйне пӗтёмпех вӗлерсе пӗтерӗҫ, 
вӗсем пурйнвӑ, йалсеве, хуласеее ҫунтарса кйвар—вӑмрӑва 
ҫавӑрӗҫ, теҫе ҫырат. (Хрансуссен ревелюцане лӑплавтарсан 
^ӑаахах  та ҫапла пулвӑ),

М арат, вӑхӑтлӑ пӗр ик теҫетке тӑгамансене пӗтерсе 
х&рушӑ ыар тумасан, вёсен ӑнлавыан халӑха, пинӗ пннӗпеч 
хййсен йенне ҫавЗрса, ^ухӑна хирӗҫ пыраван мзшшииа тума 
пултарасҫӗ, вёсен вӑйӗпе, •ҫухӑна ӗмме, халйх ыӑйе ҫине 
валлех улйхса ларма пултарасҫӗ, тесе ш ухӑЬиааӑ.

1792 ҫулта вЗл: епб хӑҫаа та пулип ппре хирӗҫ пыра- 
кап 500 ҫын пуҫне касса татма ӳкегленё пулсан, пӗр ҫур 
мёлйун ҫыпва сыхЗ хӑварасшӑа ҫеҫ канаш папӑ. Ҫа'в 500 
ҫып йуҫне кирле вӑхЗтра тагса пЗрахнӑ нулс&н, гав вйхатрав 
халп-зден  хнлйхш&н тЗрЗшакан ҫӗр пин ҫыл пуҫёсем м4йе- 
сеы ҫив^е тӑрӑ-здеҫ, тат^ ҫӗр пин ҫивӑн пӗтесси ҫив^ен 
шухӑшлас та пулмас-цё, пирёа ҫӗр шывра .темӗя т^ухлё и в Бе
арам, ашшӗсёр йулвӑ а$а п!Ца пулас ҫук-эдё, тӑватӑ ҫула 
йахйн пирёп ҫӗр-Шывра ҫ.ак пйсйк хуйхӑ. пулас ҫук-туӗ, пире 
выелЗх, шӑнана пстернё пев, и ӗтер м ӗ-^ё , цирёа патшалӑха 
(Фравцийе) йут халахсем пусмӑрламӗ-^ёҫ, вёсене пирӗн 
хура тЗшмансем (пуйайсем) кувта 'ҫёнс- килиӗ-вдӗе, тесе 
ҫырвӑ ' •

Ҫапла в!л сырни хал,хв пуйансеЕ) сймсине шйршӑлЗ 
туйӑяа*, вёсея кӑмЗлне кайса ҫитмест. Ав^ах, М арат хӑй 
вӑ,х&тӗнТ)И ҫын пудпЗ. Халё епӗ вЗл ҫырнпн пайӗсене вӳнв, 
ппре, вйл туухӑн—халӑх мӑйӗ ҫив^е ларакансене ҫав тӗри 
курайманнийе, хура халйха пӗгём ^унё— §ёрппе йуратнине, 
пӗлтерет.
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Марат тунЗ ӗҫсене пӑхса тухнй хыҫҫаа, унйн пурйнйҫне 
пйхса 7 ухяӑ хыҫҫйн, вӑл хйрушӑ, усал есредӗ пулмавине, вӑл 
темиҫе хут хура-халӑх тӑшыааӗсене халӑх ҫиленсе ҫитсе' 
вӗлерйе тытанвӑ ҫӗртен ҫйлнисеве пӗлвӗ. Тйшцавсепе, хӑ.й- 
сем ӗлӗв туеӑ хӗнес— тӑваса, Яе ыёнле те пулин урӑхла 
найлӑ хёя-хуршан тавйрма йуратман.

А н^ах, налашне тйшыавсем еийеле тухасса ёиссенех, 
вӗсем ҫайеле тухцан халӑх йуне ҫырмадавса йуха пуҫласса 
пёлсе, вӑл тытса ^арма ҫув хӑрушӑ тисаер вайИла ҫавӑрӑнна.

Пётӗм туухӑн халӑха хирӗҫ ггӑрав&н пҫр ив теҫевне ҫын 
йунне вӑл пётём хал4х йунӗ ҫумён^е нпмӗве те хуман.

II.

Фравцийӗн улпу§ёсем, карулӗсем путсӗр пурӑнниие, 
вӗсеы в&хӑта пёр ӗҫлемесӗр ӗҫсе ҫиее, вирлӗ кирлё ^мар 
путсӗр ӗҫ туса зурӑвниве,- Франди 1789 мёш ҫула шӑлт 
пӗтсе ларасса ҫитвӗ. Францн карулӗ ХУ1-м£ш ЛюдоВив.йец- 
ле п&ркалансанта, ватшалӑх пухӑвё тумалла пулнӑ.

Ҫав патшалйх пухуне улпутсен, пув-таврашсён, йулашвиа- 
зен  хулара та, йалта-та пурӑвӑкан тӗттём— ^ухӑп—гхадй- 
хӑн ҫынсем суйласа йамалла пулвӑ. ЕГатшалӑх пухӑвӗ цу- 
хӑннӑ... Пур ҫӗрте те, Паришре цурин^ен ытла, $ухӑн ха
лах пӑлхана пуҫлавӑ, Бӑлхав усвӗҫем уссе пынӑ. Т)ухӑн ха- 
лӑх пӑлхавё хулари, йалти хура-халӑхран суйласа йанӑ Я н 
сене вӑйлатвӑ. Вёсем хӑйсен аллине ӗҫе туса пырасса турт- 
са илнё, хӑйсене хййсем Национальна Собрани (халӑх соб- 
рани, пухӑвӗ) тенӗ. Ӗлӗв темиҫе тӗрлӗ халӑхан пайӗв^ен 
(пуйансев^ен улаутсев^еа, пуп-таврашӗн^ен, хура-халӑхран) 
пухӑнвй пуху халӑх пу^йвё пулса тӑвӑ.

Пуху пуханна-'зух мёнле те пулин ӗҫ тунӑ ^ух, улпут-, 
сем хӑйсене, пуп-таврашё хӑйве, тӳухӑн халӑх хӑйнӗ, пухӑ- 
вӑн вашни пайе хййнв расна саеӑ памалла туыа шухйшлӑнӑ. 
Анла аулсан хура-халйха хирёф икӗ х уту нуыайрах сасӑ, 
пулмалла пулнӑ: пугГ-таврашӗсем хут те хӑҫан та улпутсен 
хыҫӑн^ен пывӑ; хулари, йалти хура халЗх суйласа йанисем 
хут те хӑҫанта сахалтарах пулмалла пулнӑ.

Национальна Собранире бҫ Урӑхла пулнӑ." Кунта пурте 
пӗрле, пайа вайа уйӑрӑлыасйр-тумасйр сасӑ павӑ. Хулари— 
йалти хура халӑх суйласа йавй •ҫухӑнсем ҫайеле тухсапынй.

Халӑх ирӗв ыйтса пӑлхавни. вӗсеве вӑйлӑластса тӑнӑ. 
Улпутсен, иуп-таврашсен вӗсепе парӑнмалла пулнӑ. Нацио- 
налВни Собранийе кувшарйнах улпутсен, пуп-таврашсен ҫын- 
нисеы пыра пыра ҫырӑняӑ.



Вёсен урйхла тума май йулман. Национадьни Собра- 
нин$е ёҫ тунӑ, т.ух сасӑ, парса вӗсем кӑштӑ та  пулин хай- 
сен ӗҫӗсеае ҫӑм аЛ атса йарас^ӑв пулнӑ, мӗн те пулин ҫӑлыа 
май пулсан, вёсен чӑна ҫӑласшйн пулвӑ.

Вурне те т>йн тесе шухӑшлакаесем, ӑна кура: пурӑ-
нйҫа урйх ҫулна йама ьирли таҫтан паллй. Астӑвӑр-ха, блёк
ли йӗркёсемшӗн тӑракан улпутсем, ерхерейсем, пупсем-те 
ӑна пӗлесҫё,. пурйаӑҫа улӑшгарас тесе, весам те Национадь- 
ни Собрапийе кёресҫӗ, тенё.

М арат мӗн пулнине, малашне мӗн нулассине пӗлнӗ. 
Вӑл: никам аллин^е тӑман, хал&ха йуратакан ҫывсене суй- 
лас вырйпне, еснр кару^рая увҫа илсе тйракап ҫынсене 
суйласа йаратӑр, вёсен аллине хӑвӑрӑн пурйнӑҫӑра парса 
хӑвӑра ҫыхса лартатӑр: вӗсем хӑйсене укҫа паракан каруд,а 
хирӗҫ, унӑн кирлӗ мар яутсёр ӗҫёсем ҫин^ен нпхӑҫан та 
калас ҫув Ҫыр суйланӑ ^ух, есир пӗрре те шухӑшласа пӑх- 
мастӑр!, десе ҫырнй. ҫын суйласа йанӑ $ух.‘

„Ха йх, есё'ир?ке тухрӑм, ӗнтӗ пусмӑфлаканни ҫукд 
тесе саванатӑн. А в^ах; мӗпе есӗ савӑватӑн-ши? Патшалӑхӑн 
нёр хӗтессин^ен тепӗр кӗгессине пйлхав ҫӳрут, хапрӑк-са- 
вйтсем пуш- пушӑ пушалцӗҫ. суту-илӳ пӗтрӗ,' хысна типне, 
укҫа -ҫук, ҫар саланнй, мӗне есӗ савӑаан? Есӗ йёрвесӗр пу- 
рӑнан! Хӑҫан ҫак йӗркесӗр вӑхӑт иртсе кайӗ. Вӑл 
нртес^ выранне, йӗрке тӑзас- вырӑнпе, йӗркесерлӗх ӳссе пы- 
рат. Ашӑ ҫу кунёсен сисӗнмесёр иртсе пырасҫӗ, хӗл вунӗ- 
сем ҫывӑхарасҫӗ. Х а^хи  хӗя—хур ҫумне, хӗле кёрсен, хёл 
снвБИ ҫӗне хуйхӑ-суйха хушса хурӗ. Кун кӗскелнипа ӗҫ ӗҫ- 
лекенсен нлес укҫй те сахалланӗ. (XIX ыӗш ӗмӗрте хапрӑк- 
савйтсен^е электричество, газ, краҫҫин ҫута пуҫланй.) Ёҫ 
сёр ҫыпсем темӗн ^ухлӗ пулҫа кайёҫ. Ӗҫҫӗр-йулса, <$кӑр ту- 
паййасар, тӗрлӗ хӑрушӑ ёҫеем тӑва-оуҫлӗе,- Париш вӑрӑ—- 
хурах, ҫын вёлерекенсен хули пулса тӑрӗ. Т)ух£н,/ ӑйхӑран 
вӑран, сана ыӗн вӗтсе тӑнине шухӑшласа пӑх. ИрбЕлёхӗа 
тӑшманёсем сава, нимбн тумас^р тӑнипе, вййра,п ӳкер^ҫ, сана 
кнлех хӑйсен уранпне кӳлсе йарӗҫ. Вёсем сана мёнле те пу
лин кашкйр аллине *нарса, ӗлӗвхи пекех вййран ӳвиэден ӗҫ- 
леттерӗҫ! Мӗн шухаШлатӑр! М ён кӗтетӗр!, тесс ҫырнй На- 
цвональпи собрани ёҫлена ытла паллах мар ^ухне.

Увт^ен никам та Национальна Собрани ҫинт,ен ҫапла 
ҫырман. Ун ҫине (Национальви собрани ҫине) рево.шцишӗЕ 
хыпса л ‘Унакансем> турй ҫине пйхнӑ пев, пӑхса тӑна, вӑд 
пит пысӑк ёҫсем тумаллине ш авса тӑнй. А н^ах сасартӑв 
Марат ҫав Н&циональни Собрани ҫире тӑрӑнат, ун ёҫӗсене,



пур йен^ен те, нимӗне йур&хсӑра хурат, вал вимӗд тумасӑр 
пёр шавласа ирттернинҫен кулат.

М арата дур йснф'нтё ҫиЛенсе иӑхаҫҫе, вӑрҫаҫҫӗ. Ҫиле- 
некенсем: М арат Ш циовальни Собрави ёҫленине йуратмаст 
пулинан йураттӑр, кашни ҫын хӑй кймӑлӗпе пурӑяат. Анлувх 
унӑн .ҫав тӗри ҫырас пулмаст, апла ҫырса вйд Национальна 
Собрааи вӑйве татат, ҫапла ҫырниие кура, халӑх хӑйӗн 
Нацвовальни Собранине хисеплемӗ; кашви ҫапла ҫырсая, 
Националыш Собрани хйй тӑшманӗсемпе: варул,па, ул^пут- 
семпе кӗрешсе, ҫийеле тухма пултараймӗ, тесе М арата хи- 
рӗҫ ҫв р а  д^ҫласҫӗ.

Нӑциовальни Собрави ытла вӑйлӑ ёҫлеменнипе, Париш 
“ҫухавӗсем вӑхӑтран вӑхӑга пуҫӗсене ҫӗвлеҫҫӗ. Вӗсем ҫӗртме 
уйӑхӗн (Ию) 14-мӗш кунёв^е Бастийеве' туртса илсе <,ӗ- 

Лмӗрсе пӗтереҫҪӗ,' (Бастилия Пардш тӗрми. Пит р патёнҫи 
ШлЕссельбурикп креиӑҫпе Пстропзвлсаи крепӑҫ пек пулнӑ. 
Ҫав Бастилия йатла врепаҫре, паҫӑр епӗ калавӑ ЧЕШиссель- 
бург, Петроаазл крепӑҫри пек, х а 1ӑха ирӗке кӑларасшӑн тӑ- 
рӑш вӑ ҫыасене тиыёрлесе асаплантарса пурӑвнӑ.) Паралпрен 
ҫав пӑлхав ытти хулаеене, йалсеяе сиксе ӳкнӗ, пӗгӗи Фран- 
цийе палхав ҫавӑреа илнӗ.

Вӑл вахӑтра Ф} анци хрес^енесем, ёлӗк пирӗн хрес£>ен- 
. сем улпут аллин^е тӑнӑ дев, улпутс н ал.швтуе пулнӑ Ул- 

путсем весене, пирӗн хрес^ене вырӑс улпу^ӗсем хӗсӗрленӗ 
пез, хӗсӗрлесе пурӑвнӑ. Хресҫенсем улпутсепе тӗрлӗ кула- 
вай тӳле^алле пулнӑ, тӗр лӗ ӗ<;сем туса тӑмалла пулнӑ. Б а- 
стилиё сӗмӗрнӗ хыҫҫӑн, хрес^еас м улпутсене ҫав куланай- 
сене тулеме дӑрахнӑ Вӗс^м, улпутсен, х р г с ^ н  аллин^ен 
туртса илнӗ ҫересеышӗн, вуланай илмелле мар, тевӗ.

Пур ҫёрте те хр. с§‘ есемпе улнутсен хушшин^е вӑрҫа 
тапранСа кайнӑ. Хресҫевссм улпут /Ҫёрӗсене турта-турта 
илнӗ, улиутсем пурннкаа тёревлӗ ҫӳр^ееене (замка) кёрсе 
улнутсеё хуҫӗсене, хреҫ^ен ҫӗрӗсеве туртёа илнӗ довуменг- 
сене, тула сӗтӗрсе валарса вутта пӑрахса ҫунтара— ҫунтӑра 
йанӑ. Вёс< м’ хӑш -^ух хугсене кӑва ҫ.уятарман, улпутсен 
ҫурт^еен-ҫен пӗр вӑырак. нӗр кёл-кӑвар ае^ах  хйварнӑ. На
циональна Собрани ирӗклёх тӑвасса кёгсе и л в ^ е н , вӗсем 
авалхи ййлава пётӗмдгх пётернӗ, авалхи йёркесене ҫӗмёрсе, 
йалсеа^е ҫӗвӗ йёрке туса йана. ’ -

Улпутсем, < рхерейсем/пуиансем вименсӗр тӑрса йулас- 
ҫурла (август) уйӑхён 3-мӗ|И кунӗн^е каҫпала Н ац и он ал ен  
Свбравире патшасем кар\Л)Сем иа.нй ирбклёхёсене, хура-ха- 
лӑха хӑйсен йллин1 е тытасеине пӑрахӑҫа кйларнӑ.

—  10 —
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Пуйанеен вӗреняӗ ҫыпӗсем -ҫав ӗҫ ҫин^еи, улпутсем 
•$ӑнахах та  хӑйсемех, никам хушмасйр ҫав ӗҫе тунӑ теҫҫӗ.
Ан^ах Марат ҫав мӗн пнрки пулнине таҫтан пӗлсе тӑнй.
Хӑйӗн „Халӑх тусӗ йатлӑ хаҫа^ӗ ҫине вал ҫав ӗҫ ҫиа^ея:

Еснр ҫав ӗҫе ырӑ Бӑмадтан тунӑ пулсан, ыӗк ытла 
нумай кӗттертӗр? Есир хӑрӑи тёреклӗ ҫуртӑре.рне пур йен^ен 
вут ҫавӑрса илнине кура, хйр путса вилессе сиссе, ёыер 
сӑн |ӑрпа сӑи^&рласа тытпа, халйх ирӗке тухнине кура, с&н 
-дӑрта ларпй ха:ӑх тискер кай!к пек уеаллапса ҫитсе, сире 
таатаса пьвд&ка ҫаврассине сиссе ҫеҫ есир вӗсене ирӗЕ ./ 
раратпӑр тесе йӑнататйр. Есир, сирӗн пур&дӑҫӑр кӗскелсе 
пыпкне Еура, елӗв халӑха ҫисе пурЗшнйшӑн^ халӑх йуяне 
ёҫвӗшён спре тав-тйвас вйхӑт ҫитнипе ҫӗҫ: ҫӗрщён куланай 
кирлӗ мар, хресҫён парен валлн ан ӗҫлетер, тесе калатӑр. 
'ӖлӗЕХй саккуасен вййӗ пулсан, ёсир ҫапла шавлӑттӑр-и?
Есир, 'лайӑхрах шухйшласа пӑхеан, пысӑк-и вара?
Вӑл пыеӑайипе пӗт&ӗкацае йялаятарма хушмӑр-и? Мӗншӗн 

'есир, пирӗн ҫӗвё саккунсемае ӗлӗЕ хи пек пурӑнмд йурамаст, 
пурке те ирёк пӗр пулаалла теие-чуух'. пире ҫёрсем— мёясем 
кпрлӗ мар, теттӗр?, тесе ҫырнӑ.

Хӑй хӑҫа-$ӗт>е, ыӗп тӑвасси ҫпп^ен, М арат пӗр ҫӗрте: 
Надионални Собрани халӑх уимӗв^е аййилӑ пулзсса*'сиесен, 
Националяи Собраяи Енрул0шйп халӑха шеллемевне пёлсен. 
епё ытлй шухӑшласа тймаст1п, уи -«ёҫӗсем ҫие^ен хамӑн 
хаҫатра ^ӑн ҫаяев/ пётём "ҫухйна пулас ӗҫ ҫнн^ен пӗдтеретёп. •
Едӗ пӗр халӑх сиплее ҫеҫ шухӑшлатап, ӑна х&рушӑ, ӗҫсем 
туса пӗтер сси ҫин^ рн иакйратӑп (йӗретӗп), вйл ирӗкре 
иурпасси, ӑна ы Д  тйвасси—манйн ^и  аслй тӗп саккун.
Ун ҫин^ен хӑрушй нӗлӗтсене сирсе йарасси-ман ^ёре. Хура 
п ёл ӗт ' Т)ухйн хал!х пуҫё ҫиве капланнипе пёлсессён, епӗ,

. халӑха систерес тесе, хамйп '§аяа ҫапатйа, теее ҫырат.
♦ Кам та .пулиа'пы сӑв вир&на ларса, патшалӑх ёҫӗсене

т&вас вырӑнне, хйй кёейине тултара ц^ҫланине пӗлсен,
Мараг ӑна ҫиее йарасеа ҫитпӗ; ҫавӑн пеккя М арат хаҫа- х  
тӗн^ен нийепле ҫ ӑ 1авма дултараймав! Вӑд Парйше пйхса 
тӑракан цуйанскер Бальи, ӗлёкхи вахӑтра хытланман пек, 
хытлаия пуҫланине пёлсеп, Бальи халӑха, ёне сунё пек,
(ӑв» пуҫланине иблсен, пуйанлӑхшйя халйха сутса йама пӗр 
■§арӑнса тӑрас ҫуй-свер, пуйанланасшйн тӗрле кирлӗ мар ёҫ 
тунипе пӗлсен, Марат пӗтӗм вййӗае Бальп ҫине тӑрӑннй.
Авйя. (сентябрё) уйӑхӗп йулашаи Еунӗсен^е 1739 ҫулта вӑл:
Еҫсем на^арланнаҫем иа^арлапса пырасҫё. Йулашки вӑЙпа 
тӑрӑшмасаа, нит те хӑрушӑ, хёл пулӗ. Парише вӗр^Еуннехи



йёце— сапара ҫулсем пӗтсе ларсан, ҫырмасем шӑнсассйн 
нйыён кӳме те пулмӗ, Париш выҫҫа йулма пултарӗ. Х.ҫта 
ҫӑлӑнӑҫ? 'Хула думин^ен шанҫӑксӑр ҫыасене сирпӗгее кйла- 
рас пулат, • карулран шалу илсе тйракансене, пуйансене, 
суту-илӳ туса кйсйисе'е ҫеҫ тултарӑс тейекенсене, ҫавӑн 
майлӑ ытти вирлӗ-вирлӗ— м ф сене пбтӗмпех еирпетес пулат, 
тесе ҫырнӑ.

Дӳда, М арата ■ҫёнсе илсе, апла мӗншён ҫырнине ыйтнӑ, 
ун хаҫатне „Халӑх тусне“ хаҫат сутакансене, валесҫе ҫӳре- 
кенсене сутма, валёҫме §арвй. Ӑна сута парса, Марат, думан 
кирлӗ мар еҫёсене ҫутт* вӑласраа... Й улаш кп$ен. М арат 
пурӗ перех ҫҫйеле тӳхнӑ: кирлё мар ҫыясене думаран йама- 
лла пулнй.

'У кҫа  ҫуккипе типсе ларнӑ Тӳре-Ш ара ҫӗнӗ саймӑсем 
(ваем) вйлаҫпӑ, ҫӗнӗрен кирлё-кирлӗ-мар кулапайсем кйларпӑ.

Ҫав куленай 'йывӑрлӑхӗ хура халӑхйв мӑйӗ ҫиме ?пӗ- 
тӗыпех лараӑ. М арат ӑна кура: Ҫлпла иккен? Кирлӗ-кирлӗ- 
мар тйславкасене тӳлеме тесе, Карул, тарҫвсене мӑатӑрлатас 
тесе, кирле мар посланликсеве (йут патшалӑлсеве, унти 
ӗҫсене астуса тӑд а  йанӑ ҫын), хура халйха каллех ирбксёре 
кӑларакан губернатӑрсене, кар?лДя, й е ' унӑя. йерӗшкисенв, 
ёлӗк мивистӑр пулвӑсверсеяе, шйрлаттансене, кару^а таш- 
ласа сӑвӑнтарянансеве. халӑхшан тӑрӑш акаа ҫынсеве, тата 
ытти кирлёмарскерсеве шалу тӳлес тесе, тёрлӗ кулааай * 
тӳлемелле! Камйн тӳлес пул&т-хй0 Т;ухӑн, выҫй хапрӑк— 
сав&тра ӗҫлекевӗа, хӑй ҫёр ӗҫлесе йулакан хрес^епён,
аран арав пурйиакан ытти ■ҫухӑвӑн тӳлец пулмаст-и? Тёрлӗ 
вирлё мар ш ӑрлаттавш ӑв, кару^ш ӑн тӑрӑшакан йытӑсемшӗн 
■ҫухӑн-халйхӑн хӑй тирве сӳтерттерес пулат-и? Еҫ-и вара 
ку? Халӑх тирне сӗвекепсев сӳсех пурӑвмаллишёв, халӑх 
тӑшмавӗсе^ ыӑнтйрланса шӗвессишӗв, хадйх йугне ӗҫекен 
Тӳре-Ш ара пуйассишӗя, улпутсем хӑйсен пуйавлӑхне сывӑ 
усрассишёв, ҫирӗм мӗлйун §ухӑн тёв^е тӑрӑх ыйкалада 
кайтӑр-им? тесе хӑйӗн „Халӑх тусӗе <;ине ҫырвй.

Ӗлӗв 'вӑтнвн1 каруЛ) тӑрҫисем, Франца пуйанӗсем ҫакӑн 
хыҫтИн фйтайман. Пупа (октябрь) _ӳйӑхӗн 8-мӗш кунён$е 
.Х алӑх  тусне“ Туре-Ш ара М аратӑ тытса хувмӑ хушнӑ..

Ав^ах- М арат тарса пытанма ӗлкбрвӗ. Вӑл хйй^йулта/ 
Шёсем патне тарса пытаннӑ. Ан туп$йр тесе, иӗрин патбн- 
^ен теперин патне куҫса ҫӳренб.

„Халӑх тусё“ хупӑннӑ, пулсан та, каллех вӑрттӑн туха 
цуҫланӑ. ('Бук) уйӑхён (нояорь) 5-мӗш хунӗн^е вйл 
каллех ҫуралвӑ% Тӳре-Ш ара Ӑна темиҫе хут туда тупа,



хут,ёсене туртса илаӗ, хаҫат ҫапг&нӑ тӗлӗсене те тупвалана, 
ав^ах М арата нихӑҫтан’ шыраса тунайм&н. Нимӗнрен хӑраман 
Марат хйй хаҫатне кйларнӑҫем, кӑлараӑ. Ҫапла пытан с 
ҫӳресе Мӑрат вӑрттӑн хёрӗх нумӗр вӑларна. " /  йе

янте
III. ллаиа

а тени
Халӑх мййӗ ҫин^е ӳссе ҫитёпнӗ буржуйсем х агу 

ҫизде ларма ирёвкӗн, ӳкмелле мар тӑвасшӑн тӑр&с йервепе 
циональни собраний кӗрсе лареӑ ерешменсеи калах йатпе 
илнӗ. Весем мееле те пулин ӗҫ ' туна $ух Нвцҫитнё ҫынсен- 
ранире хӑзармалла оаквун кӑларасшӑн тӑрӑшнёулмалла пулнӑ.

М арат ӑна хирӗҫ тйнӑ. Х&йхаҫа^ӗ ҫине л  кунён^е Ма- 
пирӗн халӑх валлех пуйансен аллине к ӗ ^ н^сене Ҫ8В сав'  
иуйан ҫын аллин^е пулнй мӗсвӗн ^ухйн 1тлемесен Нацио- 
ирӗке алла илес.ҫук. Ҫав саккун епё ва.*н ?ыя суйдасси 
вӑтартат. А н^ах саккун ӗмӗрлӗхе мар, суйлама ирӗв
кӑмӑлве Еайнӑ-^ух ҫеҫ вырӑнлӑ. Халйх уа’?ани кӑларна саа- 
ҫин^ен сириӗтсе йама пултарайре пулсану' 
рӗееве ҫӗмӗрме те иудтарё, ^ухӑнсҫм, п^вӑрне М арат вит- 
хӑйеен ирӗкесене пётерттерне пек, пуйа^ӗв^е вӑл, Национал- 
хай аллинё ирӗвлёх, иёр таалӑх и л ^  тӑраптарӗ тесе шухйш- 
ҫырнй. лет. Есир, хӑр вииӗне

Еаплаҫырни „ҫёнӗ Тӳре-Ш арава;’. и&лерех-ӗр, тӗсе ҫырнӑ. 
■вённи. М арата шыракаясе* каниа пӗ1а ЕУРес пУла^- -* ави м  
йулашкив^ен аран-араз шыраеа т у / ПУЛИН хак усвине
(декабрь) уййхён 12 мӗш кунён-ке/ „ „ *
Марат пытан'са пурӑнвӑ ҫёре кӗро ие^ёккё хак тӳленипе 
пур хукёсене. иухса илнӗ, х£йне хушнине вйл тав-туна. 
пыракавсене“ сут тйвавап к о м и т е т ^ 8 халӑхш аа тарашнаш н 
М арата, ҫав тӗри шыранй пулса^’ал> хйруша, вимене шелле 
пулсан та, тенӗн ■ҫухлӗ ыйткада^*,,. 
йанӑ: „Халӑх тусяе“ ПаригаМ$г
ҫавӑнпа МаратшХн вӗсем са^^ав# . "  . \
тӑрас ҫувне пуйавсем н т л а ^ а й ^  тата пё„ ӗк хут татӑкё- 
хйнсен^ен, аллисев^е в а й / ( р ф г а ^ ума ҫырнХ (арокла1Га-

М арат пы танм асйр^деЙ ;ӑй}ӑхён (и ш ) 14 мӗш кувӗн^е 
станув чилсе, каллех х ӑ й ^ й ^ .  ^ ШКӑн ҫив^ен пӗлсен, ҫав 
вйка тума тытӑнвА, йф^?$еаЙ1£&Врабо, Лафайет, сийес, ыӗн 
хӑй х а о д ё  ҫиве ҫы рнӑ:^1% 1Т & в^ тесе ҪЫрнӑ. Мирабо Ла- 
ҫар министӑрӗ ҫ ӗ н < ^ ҫ а р ^ т 5 ^ ^ лалла в&йасран хӑранӑ, ре- 
вӑларнй. Ҫёр м и в ^ т ^ е  та1,а. хура-ха1Йхран ҫӑ-
пулмалла пулнй. &  Туре Ш аринё вӑйлӑлатасапйн



М арат ӑна хирӗҫ: ҫар млнистӑрӗ ҫав ҫӗнӗ ҫарна хыс- 
«ана ҫаратасш йн, ҫав ҫарпа хура-халёха хирёҫ тӑрасшйн, 

рнӗ. Ҫар вырӑнне милйци тума канаш панӑ. 
су Буржуйсем каллех М арата хӗсёрде пуҫланӑ. Каллех 
маоата тытса хупма хуш вӑ. Марат пурӑаакан ҫурта тёрлӗ 
тесе»никсем ('ҫинлӑ ҫынсем), ҫар ҫыпнисем пырса тулнӑ.

д 'в й р л а ’з  уйахӗн 21-мёш кунне ҫёрле пӗр пата^Эун 
ун хаҫкЫрат пурйнакан касӑ (урам) таврашве ҫавӑрса илнӗ. 
кенсене еетлекен вырӑна ҫаратнӑ, ху§ӗсене илсе кайнӑ, 
кирлӗ марче тупайман.
цурӗ пӗрех ^ вӑхйтлӑха Паришрен тарса „Хал&х тусяе" 
лла нулнӑ. п цулаӑ. А н^ах Тӳре-Ш ара ӗҫёсене халӑха 

,  Увҫа ҫук^скер , хура-халӑхш ӑр вӗри вутра ҫувнӑ пек 
(заем) вйларвӑ,^а ПуРӑныа пултарайман. Ҫу (май) уййхӗн 

Ҫав кулвназӑл Парише тавйранса „Хадӑх тусне“ кӑ- 
тӗмпех лараӑ. М^ах пурйнма ёлёкхин^ен те йывйр пулнй. 
мар тйславкӑсежаван Паришри ҫар пуҫл&хӗ Лафайет ӑна 
тесе, карлӗ маыранӑ. Вйрттӑн еыхлакансем (гапионсем) 
ӗҫсене астуеа т ӑ ^ м а  та паман. Ернешерен туда, у рама 
вӑлараван губерн&)те лармалла пулнй. Ҫурта ҫуттипе хӑйӗн 
ӗлӗк министӑр пулв; парса тӑнӑ. Тӗттёя шӑтйкра ларса 
даса сӑвӑнтаравансеьпулнӑ.
ытти кирлёмарсЕерсе^^ц Национальна Собраняйе вӑйлӑ-
тулемелле. Камӑн т^лкни Добрйнийе -Бухйнсен Собранийе
савагра еҫлекевӗн, х.. уацИОнальни Собранири '§ухйн халӑх-
аран аран пурйвакан х вырӑнтан вӑларса, ҫӗнёрен суйлама 
кирлё мар шарлаттавш
■ҫух&н-халйхӑн х&й ти,
ку? Хадӑх тирне севе*;
тӑшманёсе^ ыӑнтӑрланс»
Тӳре-Ш ара пуйассижӗн,
усрассишӗн, ҫирӗм мӗл.
кайтӑр-им? тесе хййӗы

Ӗлек ■ртнин! каруЛ)
хыҫтйн $ӑтайман. Нупа
,Х а Л х  тусне" Туре-Ш ар;

Ант,ах' М арат тарса
шёеем патне тарса пытан
•$ен теперпн патве куҫса

„Халӑх тусё“ хунан
пуҫланӑ. (^ук ) уйӑхӗа
каллех ҫуралвӑ. Тӳре-ГГ

>.пави кйларнӑ саккун тарӑх 
'•пма пултарнине хирӗҫпынӑ. 

Н1Ш ^ухӑнӗсене илменни 
'оӗ , "зухӑясен^ен- цуҫне, 

к хаҫа^ӗ ҫине ҫырнӑ.
устав тӑрйх 
тӑ: Офицер 

'  пуляй, 
чрӑн-



Нимӗнрен хӑрамасйр, никама шеллемесер вӑд хӑй 
ёҫне тувӑ.

Марат ӑҫта та  пулин-йе Национальна Собранийе, йе 
урӑх вӑрӑнсенеҫын суйланӑ-ҫух, ҫулё ҫитнӗ пулсан, пуринте 
суйламалла ирёк пултар, ку ■ҫаплӑ, пуйан— йна суйлама 
саеӑ парас, ку пуйанмйр, ^ухӑв— ӑна сасӑсӑр хӑварс тени 
малашЕе ан пултӑр, тесе ҫырвӑ. '

1790 ҫулта Национальна Собрани ҫав суйлас йёркене 
декрет вӑларсан, М арат ҫав савкуна ирӗклӗ халах йатпе 
йаракан саккун тенӗ. Ҫав саккун тӑрӑх, ҫула ҫитнӗ ҫынсен- 
$ен, тйватӑ пайран виҫӗ пайӗ сасӑсӑр тӑрса йулмалла пулаӑ. 

'1790-ыӗш ҫулга ҫӗртые (июль) уйӑхӗн 25-мёш кунӗн^е М а
рат хӑйӗн „халӑх тусӗ“ ҫинҫе П ариш  ■ҫухӑнӗсепе ҫав сак- 
куна хирӗҫ тйма хушнӑ, халах сймахне нтлемесеа Нацио- 
валвн Собранийе хирӗҫ тӑма хущвй, Пурин те сын суйлассн 
етецӗн тӗп саккунӗ пулмалла, халӑха ҫын суйлама ирӗк 
памаҫҫӗ пулсав, халӑхӑн Националнн Собрани кӑларна сак- 
вува хирӗҫ тӑыалла, тесе ҫырвй.

Париш фухйнёсен пурйнӑҫӗ йепле йывйрне М арат вит- 
хёр курса тӑнй. 1789 ҫулӑн ҫурла уйӑхӗв^е вӑл, Национал- 
ви темӗнпгӗн хӑй сӑмахӗсемле халӑха тӑраптарӗ тесе шухӑш- 
лат, тесе ҫырвӑ. Халӑхӑн ҫийесси килет. Есир, хӑр нииёне 
'йурӑхсйр сӑмахйрсемпе, хаш ха выҫй вёлеретӗр, тӗсе ҫырнӑ. 
Вӑд каллех Парише тырй кирлӗ, тыра кӳрес пулат. Хавсем 
кашни вувах ӳссе пырасҫё, йепле те пулин хак ӳсвине т&а- 
рас нулат, тесе ҫыРат.

Еҫлевӗшён хапрӑк-савӑтсевтзе пё^ӗквӗ хак тӳленипе 
к ӗҫ-ҫыннвсеи ӗ ҫ ^ а р с а  хака ӳслерме хушнине вӑл тав-тунӑ.

Ҫапла ҫырвӑшйн, ҫапла 'ҫухйн халӑхшӑн тӑрӑшнӑшйн 
пуйансен вёренвӗ ҫынёеем ӑва  усал, хйрушӑ, виыӗне шелле- 
мен ^ун-илли, есреле туса дунй.

„Халӑх тусВн^ен" пуҫне М арат тата пӗ$ӗк хут татакӗ- 
сем ҫине халӑха ыӗн те пулин тума ■ҫёвсе ҫырнХ (проклама
ция). 1790 ыӗш ҫулта ҫӗртме уйӑхён (июл) 14-меш кунӗн^е 
вйл революцийе хирӗҫ тӑраван ушкӑн ҫин^ен пёлсен, ҫав 
уш кӑва пуйансен а туррисем“ Мирабо, Лафайет, сийес, мӗн 
„.ӗҫлемеллине" катартса тӑрасҫӗ, тесе ҫырнӑ. Мирабо Л а
файет, Сийес революци ыгла малалла кайасран хӑрана, ре- 
волюци ӗҫӗсем ҫине ^ётёресе пӑхса тӑиӑ. хура-халйхран ҫй- 
лавыа тесе, каруЛ)йн тӗрексӗр Туре Ш аринӗ вӑйлӑлатасшӑв 
тӑраш вӑ.



М арат ҫав утк&нри ҫрнсене пёУём вййӗпе тӑрӑннӑ. 
Ҫутта вЙларнйекерсем ниҫта кзйса кӗме пӗлкен. Вёсен май- 
лӑ ҫынсем Марат хаҫатне пи^етлекен ҫуртра $ӳре$всеке 
пӗтӗмпе ҫӗмерсе нӗгернӗ, * халах тусне“ сутакансене тшта- 
тыта хӗненӗ, Тӳре-Ш арана Марата ты тсахуам а хушнӑ. М а
рат хаҫатне пи^етлекевни, М арат тӗдне вӑтартманнипе,' 
100 ливр укҫа штраф тӳленӗ.

Лафайет, М арата тытае, тесе, хӑйӗн ҫарне пӗтемпех „.ура 
ҫине тйратнй, пӗтӗм хулана тапратиӑ. Марат кашни ' вун 
вырӑн улӑштапнӑ, пӗр йулташӗ патентен тепӗрин датне куҫ- 
са ҫӳренӗ. Кайран вуҫга ыӑнастир патвалне кӗрсе ларн§. 
Ахалуге на-ҫар сывлӑхӗ пӗтӗмпех пӗтсе ҫитнё. Тӗттӗм, шӑрш- 
ла, йӗпе шатӑксен^е пурӑнса, куҫӗсем хӗп-хёрлӑ * хӗрелсе 
кайвӑ; пуҫ-куҫӗ суранлавса кайнӑ. Тирӗ сийӗ сийӗпе сӗв*

А п^ах нимӗн _те ӑпа ӗҫдеме ^арайман. Хӑй ӗҫне тун а 
пӑрахма вӑл шухӑшламан. Кашни кун пинӗ пинӗае хут кй- 
ларнӑ. 1790-мёш ҫулта ҫӗртме уйӑхӗн 26-мӗш вунӗнтуе в&л: 
„иире сын вырӑняе те хумаҫӗ-и варӑ?* йатлӑ х у т . кйларпӑ. 
Ана вуласа тухсан пӗтӗм пуйан, пётӗд улпут нииӗн тума 
пӗлмесӗр шйдёсене ш атӑртаттарнӑ. Пит те хёрӳ пулнӑ нул- 
малла ҫав. '  *

16-меш Людовивпа ун*н арӑм£ М ария-Антуанетаёлёкхи 
пекех кару^па арӑмӗ пулса тӑнӑ. Францн пуйанӗсем^патша- 
лӑх пурйаӑҫне улӑгатарасшйн пулман, сӗневӗпе тӑхйнтартса, 
ҫав/ ййланах хӑварасшӑн пулнӑ. Пирбн Раҫҫейре те п/Ш 
(март) уйӑхенйе 1917-мӗш ҫулта улпутсем, пуйансея ҫапла 
тӑвасшӑн пулнӑ, М акулай патш а вырйнне’унӑн шӑллё Ми
хаила лартаеш ӑн пулна,.'

М арат, карул, Парширён Сен-влу урлй, Компьена тарас- 
шӑн шухйшланине, халӑха систёрнӗ. Компьенра карул,а тареа 
кайнӑ, халӑха хирёҫ тӑракан йанралсей,- улпутсем, пуп— тав- 
рашӗсем кёгсетанй. Вбсем, к^рул0 *тарса пнрсаи, йут патша- 
лӑхсен ҫарӗсене цӗнсе илсе революцилӗ Францийе хӗме ш ӳхӑш - 
тытвӑ. М арат йна ейссе: Тӑвансем! Национални Собрани 
сирё ҫӑлас ҫук. Есир аллӑрсене пӑшал илмесёр, пӗрре ҫӗрт- 
ме уйӑхӗн 14-мӗш кунӗв^е Вастилийе ҫӗмбрҫе тӑкёа, тепӗрре 
варул, ҫемйине ҫавӑрса илсе Парише калла курсе ФранциЙе 
ҫӑлйа пев, ҫӑлас ҫук. Вӑхйт иртиздед  Сен-Клуана кайса 
карул, ҫемйине ҫавйрса илбр, тытсан, малашнехи вунсем 
валли, аллйр та хытӑ, тытӑр, Марийа“ Антуанетана— тӑванё- 
сенете тӗрмене питӗрсе илӗр, вёсен революцийе аӗтерес шу- 
хйшӗсене пӗтерӗр, ҫавйрса илёр тбрлӗ министрсене, весен 
ӗҫесене туса тйракансене, нурне те сӑа^ӑрсемпе сӑн-



\

ҫйрлӑр, Париш хули ӗҫесене туса .тӑраван пуҫлӑха тытӑр, 
ҫар мвнистрне тытса хупӑр, йавралсеве. астуса тӑрӑр, хӗҫ- 
п^шал выртакан ҫуртсене пуд^-тар аухрепӗсене, т\пӑсене 
сыхй. астӑвӑр, таврари •ҫухӑасене пухса, пухуеем туса, мён 
тӑяассипе шухӑлнласа пӑхӑр! Астӑвӑр ман сӑмахсеве! Пирён 
мӑй ҫйЕгҫе^ӳсвӗ пуйансем, улпутсем, тата тӗрлё халйх хурт—  . 
к&ишанкис! м пуҫёсене ҫёклесев, пурӑнӑҫ ӗлёвхин^ен йывйр 
нуле. Пилӗк' улт ҫӗр кирлӗ ыар, ■ҫухӑн х а :ӑх а  -хирёҫ тйракан 
нуҫсеае татса пӑрахкп, сирӗн пуҫӑра сыхӑ усрӗ, сирӗ ырйдӑх— 
сывӑлӑх, ирӗклӗх. телея нарӗ. Есир вӗсем ҫипе ӗненсе нӑхни 
сирёа аллӑреене ҫемҫетвӗ, есир ҫааса йарасса $арнӑ. Вӗсене 
ененсе тӑнДшӑв, тӑшманӑрсеве шавнӑшӑн мёЛ)йунӗ мӗлйу- 
нӗпе спрӗн тӑ.вавӑрсем пёлӗҫ. Сирӗн тӑшмавӑрсем пӗрре 
ҫийеле тухсан, сирӗп ирӗкёр пётсе ларӗ, еырмалана, ҫырма- 
лаеа, сирён йунӑр вёсен хӗҫӗеем айӗн^е йухӗ, еиртен йулас 
ййх тийёр хӗекӗэде вёрсе ӳкӗ, тесе ҫырнӑ.

Марат калас^ хунӑ сӑмахсем ^Хнах та тӳрре вилнӗ. 
Пӗр ҫулталӑа иртсенех вӑл калаьисем пула пуҫлайй. Вӑл 
ыаятан калави "йува хӑратат, ^ӗрене ■кӗтӗретет, 'вӑмӑла пӑ,т- 
ратат. Вӑл мӗн пуласепне таҫтан вахтёр курса т£нӑ, унӑн 
■^ӗри малашнехине кӗнеке вулйар пек, сассе тӑвӑ. Ыттиеем 
мён пуласеа снсыен,. ытгисем мён каланине шанса, ёнёнсе 
тӑра. Кайран ҫаяла, ш&нса тӑвӑшйн, хрансус халӑхне пит те 
йывӑр пулнй. * ‘

М арата йтЛес вырйнне аур те ун ҫине тӑна. Национален 
Собрапи те Марат ҫине тӑпӑ. Вӑл пёр М арата кӑна мар, 
уя хаҫагве ҫапакаявиве те, сутса ҫӳреккеннисене те сута 
памаллатунӑ. М арата пётбм Франци халӑхае „мӑшкйл" тунй- 
шан, хура-халӑха пӑтратвӑшӑн, Туре-Ш арана хирӗҫ сынӑ- 
шӑя айӑпланӑ.

Ув^ухнехи ауйансен шухӑлпӗяе те, ха.^хи улпутсен, 
пуйавсен шухйшӗпе те Марат хӑй ӗҫӗсемпе есреле хухнӑ. 
Вёсен шухӑшёпе, патшасем, каруд>сеы, уляутсем, пуйаасем, 
тӗрлӗ пуп-таврашесем хййсеп ирӗклӗхне хӑварас тесе, ӗлӗвхи 
пек ^ухӑнсен йуяне ёҫес тесе, ыттисене хӑйсен валли ёҫлет- 
терес тесе темӗн •ҫухлй йун тйВна, вӑй ҫптенмесен йут пат- 
шалӑх ҫарёсемпе хӑйсен ^ӳхйнӗсеве пӗтерртерни нимёнех те 
мар, ҫаала туни аван ӗҫ, Тура хушоӑ ӗҫ, халйха (,‘ӗмӗрӗкен- 
нисом ырӑ. ёҫ тйвакан ҫынсеы Тура хушнияе туни пулат. 
Т)ухйп халӑх сывлӑш ҫйврййманнипе, малашне ҫав сӗлӗхсене 
тйрантарса тӑма вӑйё ҫитейменнипе хирӗҫ тӑра пуҫласан, 
вёсен аллин^ен тухса ирёклӗ пурӑвасшГш пулсан, вӗсем 
хӑйсен тӑшманӗсене хирӗҫ тӑрасҫӗ пулсан— хйрушӑ, ӑнтан

V-



ваймадла ӗҫ, Турра хирӗҫ пыаӑ, ӗҫ пулса т5,рат. Ҫапла шу- 
х&шланан ҫынсемшӗн, ^ухӑншӑн тӑрӑшвӑ, зухйнтй н  нур&нвӑ 
М арат ыр& ҫыа мар, таскер каЗ&а пек усал ҫын, тамйкра 
шуйтанран хӑрушй ^уп— алли—есреҫӗ.

У.

Ытти хуласеа^и ҫарсем пӑзханкаланБӑ. Ҫар пуслӑхё- 
сен, вырӑнӗсенҫе улпутсен, пуйаксен, тйнӑ офицерсем пурте 
вӗсеа ыв!лӗсем пулнй. Са иаксем —хура-халӑх ывйлӗсем 
п у н ӑ .  Офицерсек хӑйсен салтакӗсене кӑру.% тӗрекӗ тйвас- 
шӑн пулнӑ. Вӗсем салтав укҫнсене вартла выласа, кирлё 
мар хӗр арймсемпе вӑхйт иртерсе пӗгернӗ, Салтаксем, ҫавна 
вура, кирлё ҫёре хут панӑ. А н$ах ӗҫсене пйхса тухнз ҫа- 
вйн йиши офвцерсенех тӑратяӑ. Салтавсем хӑисёп аслисем 
ҫияе тӑрасси авт аван курӑвса тӑнӑ, палдах пулай,. 
1790 ҫулта ҫӗртме уйӑхӗы^е ЬЬнси йатлӑ хулара сал*аксем 
х&йеен йслиеем ҫине пит те ч#нӑ. Вёсен хушшин^е вӑрҫӑ 
тапрансакайаса кунран кувахкӗгсетӑай . Кунта’^ёртие уййхён- 
■$е 1789 ҫулта Паришрен офицерсем’ 'ҫухӑн халӑха пӑшад 
пеме’ хушниве итлеменнипе'кусарвӑ полк тӑвӑ. Офицерсем 
ҫав волк на^ар. Тунӑ тесн ӑна йӗрентсе урӑтлатма тӑрӑшна. 
О фицерам пӗтернӗ укҫисеве хӑйсенепама хушвӑ, офицерсем 
150.000 лввр (50000 тенкейахӑн) укҫа пама пулнӑ, авцах  
укҫиее тктса тӑвӑ.

Тепёр пулвӑран (ҫав Нанҫирех) салтаксён суйланӑ 
ҫыннисем офицерсем сада^вӑ 229 пин ливр (75 пин тенкё 
ытларах) еалтак ук(,и пама хуша иуҫласав, офщерсем си
ленке ҫитпӗ, ҫцв <,ынсенр хӗнесе пётернё. Вӗсем ҫав ҫынсене 
п&лхав тапратакао уыв вырӑнве хунӑ. Салтаксем, офиц‘ф - 
срм хупшан пулсаа та, темиҫе пуху туйӑ. Ҫав пухусеве 
офицерсем, 'Салтак пурӑвӑҫ йёрвисене пӗтерпӗ, нимён вы- 
р&ввехумав йааада ҫине пӑхнӑ п. к, пЗхнй. Кӑшт тйрсан сал
так хйлхисеве: офицерсем пулксен йалавёсене илсе, пулкоен 
хыснине вӑрласа тара а  ш у)ӑш  апи пырса кӗнӗ Ҫавва пёл- 
сеп сялтаксем пулксев хысвисеае туртса итсе нётёмяех XV- 
ла пуҫлйхне данӑ, Еалавбсен патне салгак -ёлёкхинфен ытла- 
рах тӑратнӑ. - .

К ар у л д ӑн  йёрекел комендант, ҫав еҫе салтаксем офи- 
щ рсеве хирёҫ тӑви •вырӑнпе хурса, Парише кирлё ҫӗре 
систернӗ.

Няциовальни Собряни—улвутсеп хыҫӗа^ен гынй. Вё
сем Нансире пулиӑ нек ёҫсем ҫине пиг те хйраеа пахса 
тӑнй, ҫавйипа вӗсене нӗгёресшӗн тйрӑшна. Ҫёртме уййхён



29-мӗш Еунён^е ларул) Национальна Сабранире „пӑдхана- 
кан“ салтавсене ^арма тесе, Нансийе $арса ҫӳревея ҫар 
йама хушаӑ. Ҫав ■ҫарса ҫӳревен салтаксен нуҫлӑхӗ вару.%- 
шӑн ҫунааан Буилье йатлй йанрал пулмалла тунӑ. Собраан, 
улпутсем хыҫҫӑн каЗса, Еарул> хушнине тумалла тупӑ, ҫин- 
^ен „пИлханакансене пӗр шеллеиесӗр ;§армалла, п&лжав нуҫ- 

. ласа йанисене, пӗтӗм халйха м&шаӑл тунӑшӑн, хур-тувйшйн, 
пӗгераелле, тенӗ. Вбйеарланвй карудца, вару^ш ӑн тӑрӑлпа- 
кан офзцерсем, кттн кирдӗ-вирлӗ-марпа пӗрлешсе улпут
сем хал&х тапраннине пӗтересшӗи пулнӑ.

Ҫав ваҫах Марат Париш урамӗсеи^е хӑй ҫырса пи- 
'ҫетлепё „ХйрушЗ, ёҫ“ йа&ла хут ҫапҫа тухяй, Ун ҫице вӑл: 
Нимӗнреп хйрам&кскерсем! Ҫав ӗҫе тармӑ ■ьӑрйгаӑр! «Туарса 
ҫ у р к е н “ ҫара харӗҫ тӑна тӑрйшӑр! Астӑвар-ха, тӑвансем, 
сирён йатӑрпа лараван ҫыасем мӗнле ■ҫӑнкй, тарйн шЛтак 
^аваҫҫӗ сирӗа ура нусмалли ҫӗре, ҫӑв ш ӑ \ӑза  вёсем сире 
тӗксе йама тӑрӑшасҫӗ, Камсем-ха вёеем^ ҫав сирӗн йӑтйр- 

^  па ларавансем? Е сар  ҫав ҫынсене пӗгереешён мар^ӗ-и? 
Кама вӗеем ҫиҫе йарасшйн? Кам йунае вёсем тӑааспгён тӑ- 
рйшасҫӗ? Сире кама пӗгертгересшӗн йараҫҫё-ха? Камсем 
ҫав салтаксем? Сирӗн тӑванӑрсем ыар-и? Вӗсем айӑалӑ-и, 
ҫук-и? Вӗсем айӑясЛр, вӗсене халитуҫнех ҫийесҫӗ, хали^- 
■ҫенех вӗсене асаплавтарасҫӗ! Ах, турӑҫӑм—пӳлӗхҫем! Ма- 
вая •дӗре ҫурӑлат,- мая т,уя ҫунатс, кӑмӑл пӑтрааат ҫав ӗҫ 
ҫве^еи шухӑшласа пӑхсасс&р. Еҫир; ыйха кайкӑ тӑвансем, 
ыйхӑраа хйҫан та пулин в&ранӑр-и? Ҫав ӗҫе тума парӑр-и? 
Хӑр тӑванйрсеие пере-пере вёлернине пӗр пйхса ҫеҫ тӑрӑр- 
ши? Ҫав ҫар сирӗн тӑваиӑрсене пётерме пуҫлиэден вырӑвӑр- 
сенҫен хускалмасйр тӑрӑр-ша? Навҫи салтакёсем аййпсйр! 
Вӗсене хӑЗсене асаялантарса пӗтересҫӗ.. Вёсем яӗр хййсене 
асапдантарнине ҫеҫ хирӗҫ тӑнӑ! К ак айӑплӑ? Вёсен аслисем 

\  айапла! тесе ҫырнӑ.
„Т^арса ҫӳревец* ҫар Иавҫийе кайнй. Нанси урамӗсеа- 

^е  салтак йунӗ, хура-халӑх йунӗ тйвӑнаӑ. Ш р 3000 ҫин 
салтаа, Навси салтакӗсен хутне кӗнӗ. Наяси зухӑвӗ пӗтнӗ. 
„^аравазсем * никама та п!еллемеп: вёсен ҫиллине 400 ҫына’4* 
йахӑя хӗр-арйм, а&а пӑ^а яёгяӗ.

М арат ҫав йун такаи нарви Национагаи Собранире’ 
Нансийе ҫар йама хушаисене ҫӑтса йарае яек ҫиаӗ, пурин^ей 
ытла пуйаасеи туррвсеӑе—Марабопа Лафайета ҫине. Марат 
ун^енех Мирабо Е^ру^па яёр шухйшлияе, варуЛ) &на укҫа 
тӳлесе тӑнине сисн.б. ӐХарат Мирабона Риваетти тесе йат 
хунӑ-'М ирабо Итали ҫыани пуднӑ, вёсен ҫемйин хуш ама^ӗ—
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Рикнетти пулнӑ. М арат ун ҫин^ен: Нумай пулмаҫ, пёр ие
ҫул ӗлӗв Риккетти Яулашки йӗмве ҫӗтёв— ҫатӑв пухакана 
вйхйтлйха лесҫе п а н ӑ -^ б  ултй ливр увҫалла (икӗ тевве 
йахӑн), халӗ хыснвне ниҫта ^икме те пёлмест, тӗрлӗ хаклӑ 
йапала ӑшёнт,е путеа выртат, теҫетке-теҫетке йерӗшке усрат, •* - 
вӗсене тӗрлӗ кут^енӗҫ иле-иле парат, тесе ҫырнӑ.

М арат Мирабо ҫав уйӑхеем хушшие^е мӗн $ухлӗ • 
укҫа нетернине1 хисеплесе, шутласа тухнй. Ҫуртпа ҫёр илме 
вӑл виҫ мӗлйува йахӑн ливр (мӗлйун тёвке йахӑи) иӗтернӗ. 
М арат ун ҫин^ен ҫапла ҫырвӑ хыҫҫӑн икӗ ҫул кайрач, ка
рул, ҫуртӗп^е хутсеяе пйхса тухвӑ 'вух,- М арат ҫӑмахӗсем 
тӳрре тухвӑ, варул, уӑпахах та Мирабона/ пит сысйв укҫа 
тӳлесе пурӑннӑ вккен.

М ар^т Лафайета пит те аван сӑрласа зухӑн—халӑха 
пелтернӗ; вал ни'мёяе йурйхсӑр ҫын хушвиае сиккгле^ен пу~ 
кане, нӗр кару.%а пуҫаима вёренве тунката ҫеҫ пулнӑ^ На- 

'полеон каланй тйрӑх вйл ёҫе йурӑхсӑр Вй.ёвсӗк“ пулнй,
УхмахсЕер, карул, хушнипе теиесвер туыа пултарнӑ Л а

файет пуйансене пиг те автн пулнӑ, вӑл вёсене аван астуса 
тӑвӑ, ҫавӑнпа улпутсем, пуйансем мухтаса пӗтерме пултарай- 
ман. Бӑл Напионалви гварди латне (ҫав ҫ.ара фухан ҫын кӗ- 
ме пултарай«ан, унта ҫара улпут, пуйан таврашӗ пулн!) . 
пырсан, пуйаа-салтавсем ӑеа курсан савӑннипе к1шв5рнй. 
Нансире ҫав терлӗ „мухтавлй" ӗҫ хыҫҫӑн, Лафайет хугннипе, 
гварди пуху тунӑ. Пухура Мецари гвардийе. Нансире ҫав 
тӗрлӗ „пыеӑка ӗҫ.ттвӑш ӑн тав-тунӑ.

Ҫавӑн хыҫҫӑн Лафайета таз-тумалла тунӑ, Вёсем: Духу, 
суйлан! ҫынсене, савнӑ ӑслӑ Л*фай< та тав-туаа хушат. Епир 
Лафайета 'цунтан йурататпӑр, вал мён валавиве вӗтӗмаех 
туса. гйрӑпӑр, Лафайет патшалӑха ырӑ тӑвассине, епир пур- 
самӑр та пӗлсе уӑратнар. Хамӑр еуйланӑ ҫынсене, епир, пат- 
шйлӑх тйшмавӗсем ун ҫинт^ен тӗрлӗрен суйса ҫнрни, пнрӗн 
вймӑла пӑтратат; цатшзлӑх тӑшманёсем унҫин^ен, ун мухтавве 
нӗтерес тесе йат-йани, пире нит те ҫилентерет, теме хушат- 
пӑр, тесе ҫырнй. *  .

Л аф а?ег ҫвн^ен „суйса й.ат— йанисенҫ°н“ пӗри паллах’ 
М арат пулвӑ. Вӑл, пуйан—салтаксем ҫан. а ҫырниае пӗлсен, 
авӑн (сентябрь) уйӑхӗн 14-мӗш Еуьӗн^е тухас Вхалӑх тусӗ“ 
ҫиве Лафайет ҫин^ен тӳррипе ҫырса тухма пулнӑ Лафайет, 
ӑна пӗлсен, М арат хаҫа^ӗ ҫанйнакан ҫурта салтаксемпе пур , 
йен^ӗн те хупӑрласа илнё, пётём ҫурта ^ӑлкар! тустарна. 
Ҫапла Лафайетӑн ямухтавё“ пиг те аван сыхлаг.са тӑка 
пултарнй.

•*' • • г-- ' 1 ■
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Революци тап ран н ӑ-^х  Марат карулуа хирӗҫ. ытла 
пцман. Пыра-иыра 1,6-мӗш Людовика вйл вӑйсӑр ҫыя вырӑнне 

V хунӑ, вӑл усалах мар тӑр тевӗ. Халӑха хирӗҫ вар^л, хушна 
V карулз, еҫӗ мар, ӑна канаш парса гӑракансем, ӑаа ӳаӗтлекен- 

сём иулӗ тенӗ. Ҫак какаш параканнисене, ӳвӗтлекеянисене 
сирпӗтсен, карул, вӑйне кашт ҫемҫетҫен, кӑрул,а, ^ х ӑ н — 
халӑха ь^ла хирӗҫ тӑма пултарасси ҫуккипе, хйварма та 
йурат пулӗ, тесе шухӑшлапӑ, Пыра-пыра карул, ҫин^ен
М арат тӗрле шухӑшланӑ. '

Ҫапла тӗрле шухашласси утй-уйӑ^ӗн (июн.) 21-мёш ку- 
нӗн^ен иётсе ларнй: 1791-ыӗш ҫулта ута уйӑхба 21-иӗ"ш 
кунӗн^е ҫёрло карул, пӗтӗм ҫемйнпе Паришрен тухса тар&ӑ. 
Вал Нансире салтаксене вӗлерсе пӗтӗрнӗ Бунлье йанрал
патае кайса, йут натталйхсен^еи пулӑшу илсе, революцилӗ 
Францийе хӑйие тепёр хут пӑ.хйятарасптй иулнӑ.
 ̂  ̂ Карул>а, ҫул ҫив^е паллаҫа, утӑ-уйӑхен 25-меш кунӗи^е 
хӗҫ.-пйшаллӑ, цухӑнсем кайалла Парише ксе таврйнвй,

Утӑ, уййхин • 27-м ӗт купӗат,е, вару^а кайалла кӳнина 
 ̂ кура, Марат: АстӑвГф-ха, акӑ карул,ра ларахан вӑрӑ— хураха, 

халӑ^а ырӑлӑх—гсывӑлӑх тӑвае тесе хӗрее ■ҫуп-туна ■ҫуп-ил- 
лиае, хай хадӑхне еутса йама тытӑвнӑся* ре, йна пётерес
тесӗ тӗрлӗ вӑрӑ—хурӑхсемпе пӗр гаухйша вёнӗсвере, туунсӑр, 
туресер есреле кайалла илсе в?л$ёҫ! Ана кӳре&енсен хуш- 
шин^е вӑл пӗр нам&сланмасар, иӗр хуйхӑрмасӑр ларит. 
Елёк унап аллин^е тарҫӑра тӑвӑ халӑх ӑна ьпж&нни цӑр те 
нуҫне вӗчеа нул,. Уц выран^е кам та пулиа урӑхха аулсан, 
выравӗндех вилету^ё. Вӑл п лр хйй хырӑмб ҫинтуен ҫӗҫ шу- 
хӑшлат, уийн дуҫпе пёр тнскер кайӑк шухйшӗ ҫёҫ нӗрет. 
Вӑл салтавсен алшн&е-^ух пбр ан ыраттӑрйр мана, теме 
ҫёҫ .пелвӗ. Увӑн шухӑшӗ пӗр ҫййеси-ӗҫесси ҫин^е к&на пуляӑ, 
тесе.ҫы раӑ. . .

Пуйансен аллаяҫе ҫар тӑнӑ, вёсен хыҫҫан Национальна 
Собрани пынӑ. К ару^ халйх алин^е пулсан та, щйансем 
вӑй;ӑ пулнӑ. Ҫёртые уйӑхён 17-мёш кунён^е 1791 ҫулга 

■'ҫухӑн халӑх Паришре Марсово поле Марс хирӗ йатлӑ вы- 
рӑва пухӑпяӑ. Вёсеы Бурбонсене вару.1) вырӑиӗк^ен кӑла- 
расшӑн пулаа. (16 мӗш ЛюдовивЗн тён йӑхӗ. Бурбон хуша- 
матлй пулнӑ) А н^ах нуйансем халӑха хирӗҫ ҫар тйрагнӑ, 
пётӗм М арс хирае туухйк виллн тултароӑ. >

Пуйансем революцийе пӗгер-я пуҫлавӑ, хӑйсен тӑшманӗ- 
сене ҫисӗ йарвсса ҫитн^Г Маратӑн йулташӗ<ее{уш- нумайёшӗ 
тарса пӗтнӗ. Марат хаҫаҫӗ тухакан вырйвапӗгӗмиех туст^рса 
пӗтернӗ, хаҫата пи^ет тӑвавай хёр-арӑма тӗрмеае хувнӑ.

__  21 —
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Робеспьер Еӑл вйхӑтра жирондистсемпе Еӑрҫӑ тапратн^. 
В1л: Е  пӗ те варҫӑш ӑв тӑратӑя. А нвах, вӑрҫас пулсан, вӑрҫӑ- 
Шӑн тйракансем пире ан улталат^ӗр. Епӗ вЗрҫӑгаӑн тӑратйп. 
А в’р л г -вӑрҫӑра ҫара  илсе пыракансеы реЕОлюцишӑн тӑрӑша- 
зансем, пире тытканра тытнӑ йӗркеве хирӗҫ, пирен тӑшмаза 
хирӗҫ илсе пывдйр. Вӗсем хаДйх хушнине туса т а ^ а р .  Епӗ 

ч пире тёрлӗ ултавҫӑсем игсе пырасуа хирёҫВ, Ҫав вйрҫӑ валли 
пире хал&хшӑн тйрӑшакан, варул> патенте пурӑнса улханама 
вӗреанисене мар, а-ҫаранпа халӑх тӑшнанӗсене вурайыац4, йан- 
ралсем парйр. Епцр патшасене, варулсене пе.т.ерес тенӗ вӑ- 

) хӑтра, пире вӑрҫа найма ҫзр мивистйрӗ, карул> йытти, йе 
карул, таврашӗ хушиТ)$ен т£рар и? Цуйансепе, улпутсене, 
патша-каруЛ)Сене хирӗҫ пирӗн тйшмансемех-улпутсеыех илсе 
каималла-и? Ҫук! Епир вёсен хыҫҫйн жаймӑиӑр, вйрҫа хамЗра" 
хамӑр илсе кайӑпйр, тесе ҫырнӑ.

Марат вӑрҫа хиреҫ тӑпӑ. Хййӗн йуратнӑ „халйх тусӗн“ 
пирвайхи хаҫа^ӗ ҫинех вӑл, вйрҫӑ революци вӑйне пӗтерӗ, 
халӑх шухӑшпе, хӑйӗп ҫивйхри тӑшцанӗ ҫпн^ен, урӑх ҫӗрӗ 
илсе кайӗ, халӑха хӑй ӗҫне тума памӗ, кз$ул,а вӑйлйлатӗ, . 
тесе ҫырнӑ. ' ' 1 '; >

Каллех М арата пусмӑрла пуҫзанй. Ҫу уййхёа (пай) 
4-мӗш кунӗнт>е 1792 ҫудта жировдистсем Законадателни Со- 
бранире М арата тытса хупасси ҫин^ен ӗҫ тупй. Законода
телей Собрани Д ар ата  термене лартмалла: тувй. Калех йул- 
тагаӗссм патӗн^е пытанса ҫӳремелле пулвИ. Нвйепле типо- 
графи хуҫи (хаҫат, кёнеке ҫапакан машшиаана типографп 
тесҫӗ) ун хаҫатне ҫапма илмен. Весен, ҫар ҫышнпсем ун ха- 
сатне шыранӑ ^ух, машшинасем ҫёмӗрт-тересся штраф тӳ- 
лцссп килмен,.

„Ха.лӑх тусӗ“ ҫурла (июль) уйӑхӗн^е ҫеҫ еӗнӗрентуха 
пуеланй. М арат мёшӗн революцяйе хирӗҫ. тӑракансем ҫийеле 
тухни сиБ^еп ҫыра пуҫланӑ. Вйл: Революци халйха хирӗҫ 
кайрӗ, вӑл халӑха хирӗҫ пыви питб пысйк хуйхӑ. Вйл пуҫ- 
ланнӑ 'ҫухне х а т х а  хирӗҫ тӑракансем пӗрлешрёҫ, вёсем вам
па та пулин пер капаша нӗре-кӗре, хӑшне хӑшпе увҫалла 
титса, ун^ухнех Еӑйлӑланса ҫитрӗҫ. Скккун кйларакан пуху- 
сен ҫынвисен^ев ьумайёшӗ революци йе х и рӗҫ пырасҫе. Халӗ 
революци пуйансен Йенне ҫавйрйн^ӗ, Вйл, тӗрлё аунсӑр, ^ӗ-'' 
ресӗр суту-илӳ тйвакансене, хӑйсен йапазисеп хакёсене темён 
тёрлӗ хйпартса, 'бухӑн халӑхӑа йулашки йунне ӗҫсе, хак 
тӳлемесен выҫлйхпа хйратса пуйтарат.

Патшалӑх пурӑнӑҫӗн^е, театЗрта картинкасем улйшӑп- 
са артисӗсем ӗлёвхийех йулвӑ пек, варттин.касем ҫеҫ улй- 
ш ӑа^ёҫ, ӗлӗкхи министр пӳлёмӗсем, кару.т, т. ы. хӑйсен вы-

л ■



25  -

рйнӗн^ех йултуёҫ. Патшалёх пурёвӑҫӗ шёлт ӗлӗкхийех йул^ӗ. . 
Халӑх куҫне уҫат^еа ҫацла тӑрё. Халёх ыйлёран вӑравсав 
геҫ. ултавҫӑсен вӑййи пӗтӗ. Халих хёйне улталаса пурӑна- 
капсеяе пӗтеритуреи, пур те ӗлӗкхи нек^х йулӗ, тет,

/  Мӗшён халӑх улталаениве шухӑшласа пӑхсан, вёл:
\  .^ухӑн халӑх хёйсене тыткавра тытнё пуйансемпер улвут- 

семпе, т. ы кирлӗ-кирлӗ марпа вӑренӑ туух, хӑй яумаййипб 
ҫул/ ҫия^з мен тӑниве, цстӗмпех йӑвантарса вётерет, йулаш- 
кинтуен каллех тыткӑва кӗрсе ӳкет. ,,

Хӑй суккӑрриве, малашяе мёв нуласса пӗлмецнине, 
вёреныеннипе, хёҫ— пёшал ҫуккипе, х|*йсене илсе пыракав 
сын ҫуккаве, луухӑи халӑх тӑшманёеепе ҫулӗ ҫан^ен пӗр 
й&ваптарса ҫеҫ йарал, йӑвгнаисам тёрасси ҫян^ен вӑл шу- 
хёйламаст те, Ш  „ҫийеле* тухнипе савш ат. А н^ах хайха 
йӑванеа выртакаясем спкее тӑреа, вёсен хушшапе еур&х 
тирё тӑхӑнса кӗре-кӗре кайсҫё. Саетермесӗр, саеартӑк ҫавӑр- 
са алсе, 'ҫухӑнсене каллех пёхӑятзрасҫӗ. Франдя револгоцийе 
те ҫаплах пул/§ӗ. /Ҫухёнсем хёйсен хушшйя^е яёр ырӑ ҫыя 
кӑпа пу^ӗ теҫҫё. Вӗеемпе пӗрле пур те тёгаман йӗркиеене 
пӗтересйёя тйраҫҫё нулӗ тесе шухӑшласҫе. Ан^ах ултала- 
насҫё. Кив яӗркесем ҫпне пурте тӑмаоҫӗ: вӗсене (кив йӗрке- 
сене) тӗрёклеятерсе: улпутсем, цуп-таврашсем, ^ын й сын- 
сем, пуйансем, вӗреннӗ-ҫынсем, кёнеке тавраш ҫыракансем 
тараеҫӗ. Вбсен^ен кам та пулан малтан халёхпа пӗрле пул
яй пулсан та, вӗсем халах хушшин^е1 ытла нумай тёмасҫӗ, 
кӑшт вӑхёт иргсенех халаха хирӗҫ кайасҫӗ, халаха шантарса 
ҫитсен, вӗссн аслӑ вырӑасене кёрсе ларасҫӗ, ӗлӗкхи пекех 
халйха ӗм.е пуҫласҫё. вёсе» ҫумне ӗлӗкхи сёлӗхсем ҫыпёҫасҫӗ.

РеволюциЭе, ӗҫлекенсем, хрегрн сем , вӗт-кӑк  сутӑҫсем, 
тӗрле вӗт маҫтӑрсем, пӗр сӑмахаа кадасанҫ хура-халӑх тунӑ. 
Ан'§ах революди ҫӗрлӗ ҫынсене, ^ынлӑ ҫынсене ырӑлӑх турӗ., 
Хура-халӑха хӗв-хуртан пуҫн), хуйхё-суйхӑран пуҫне урӑх 
ввмӗя пулман, тет. " ^

Хура-халӑх ирёвлӗх илесшен т&рӑшви снижен ҫырнӑ 
■ҫух, М арат Карл Маркова Энгельс пек шутӑшлат. Анцах 
унйн шухёшёсем, Карл М ар^с шухӑшё пев, сарлаках мар. 
М арата ҫав йен-$ен К. Маркс шухйпхӗсен яуҫламёшё. теме 
те йурат. Вӑл халӑх вӗрецсе ҫитеймел вӑхётра, Карл М аркс- 
ран малтан нӗр 50 ҫул пурённй. К. Маркс вӑхӑтёя^е пу- 
рёняё пулсан, пур йен^ен тӗ К. М аркс пек шухсӑшданӑ 
п у л ӗ -^ ё . ' \

М арат вӑхйтӗн^е пураняа ҫынсем нӗт м халаха виҫӗ 
пайа уйӑрнӑ: 1) улпутсем, 2) пуп-таврашӗ, 3) ытти халӑх.

% Ҫяв виҫҫӗмӗш пайа ӗҫлекенсем,* хресбенсем, суту-ил^ тӑва-
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кансем (шултӑрисем те, вӗттисем те^ ханр&в-сав&т хуҫисем, 
тӗрлё мастӑрсем, банксем тытакавсем, ытти тёрлӗ ӗҫпе 
пурӑнаканеем вӗнӗ. М арат виҫҫемӗш пайӗ пӗр маррине, вӑл 
тӗрлё тӗрлӗ ҫынрап пулнине, весен шухӑшӗ, весен кймӑлӗ 
пӗр наррине лайах курнӑ. 1792-ыӗш ҫ.улта вӑл:

„Францири халӑх, ытти патшалӑхри халӑхсем пекех, 
темиҫе пайа уййралса тӑрат. Ҫав пайсем пӗр пӗринт^ен, пӗр 
хӑйсеп шухӑшё-кӑм&лӗпе (интерес) кӑна мар, ытти йенцен 
те пит уйрӑш тӑрасҫӗ. Кашпи пайён пуйанлӑхӗ, патшалӑхра 
мӗнле вырӑнта тӑрасси, пӗр пёрине пӑхӑнтарса тӑрасси, 
тӗрлё, хйшӗ ыттине хӑйне пӑхӑнтарса пурйнат, хёшӗ тепёр- 
рин пятӗв^е 'бурара тйрат. Вӑл вйна мар, а’р  ■ҫухне ашшӗ- 
аы&шӗ ӑна ӳстерни те, весен йӑлисем Те, пӗр сӑмахпа, пӗ- 
тӗм пурйпӑҫӗ урйхла.

„Епӗ улпутсем, пуп-таврашсем, 'йинлӑ-ҫынсем,пу8апсгм, 
вӑтамсем, йулашвин^ен ■ҫухӑнсем, урйхла валасан, пӗр йен- 
^ен асаплантаракансем, тенӗр йен^ен асапланаканнисем ҫин- 
■ҫен валасшӑн. Ҫав пайсем, ушвӑнсем пӗр патшана-ка- 
рул>а пйхӑнса чӑрасҫӗ, пӗр пӗрне ӗмӗр. ӗмӗрех ^увтан 
кураймасҫё. Асаплантаракансем, ыттпсем ҫине, весен валли 
ҫуралнӑ, весен тирегене сӳмёлле, ( вӗсен вӑйӗпе мӑнтӑр- 
ланмалла, ^урара тытса’ шухаша ыӗн вилне ҫавна тутарт- 
гарыалла, тесе шухӑшласа пӑхса тӑн&. ^ у х ан  халах вёсен 
пуйавлӑхне уйӑраеср ҫин^ен ҫеҫ юухӑшлаеӑ.

Йулашки сӑмахсем унҫухеехи ■ҫухӑя Х8Д)ХИ пек шу- 
хйшдаманнине, пӗр пуйанлЛха уйӑрса йарасси ҫиЕцен шу- 
хӑшланине кӑтартат. Халрси 'йухйи ёлӗвхи зухӑ.нран пит те 
инҫе кайнӑ. Х адхи -ҫухйн пӗр пуйасен пуйанлӑхне уйарасси 
(Ен^ен кӑна шухӑшламаст, в !л  пӗтӗм патшалйх ёҫне хӑй ал- 
лине илсе, пӗтем ӗҫе хӑй туЬа тйрса, ^ухӑн-халӑх пурӑвӑҫне 
ӗмӗрлӗхе телейлӗ тквасшйн, ёмӗр сёлӗх ан пултӑр, пур те 
пӗр пев, пӗр тан пулту$ӑр тесе тӑрӑшат. ,

М ават малалла: карул, лараӑ т}ух, вййла ^ух, улпутсем 
вӗсене вашланипе, халйхӑн ваҫҫӗмӗш пайӗ пӗрлешнӗ. Пёрлеш- 
се вйл кив йӗркесене харӗҫ тӑнӑ, А нҫах  вӗсем ҫӗнеймен, вё- 
сене хирӗҫ тӑракансем ҫийеле тухнӑ.

,П уйас шухӑш вӗсене пайран пайа уйӑрнӑ, ӗлӗк тӑш- 
мава пӗгерес тесе пёрлешнӗсверсем, вёсем каллех уйӑрӑлса 
кайиӑ. Бастилийана илсе кйшт ҫийеле тухнасверсем, парха- 
тӑрлӑх ҫуквипе, кашни ^асрах  пуйас тесе шухйшланипе, вё
сем тусса кайрӗҫ. Карттинка ҫыракансем, улпутсэм валли 
тёрлӗ илеилӗ йапала тӑвакансем, сут тӑвакансем, 1еволюци 
яирки хӑйсен тупйшӗ кӗскелцине вурсанах, хӑйсем тунине 
шелле' пуҫларӗҫ, улпутсем патне кайса, вӗсене вййлйлатрӗе,
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ылтӑна йуратни вӗсене ӗдӗк хӑйсен майёсем ҫив^е ларнпсемпе 
цӗрлештертД

Парпш сутӑҫӗсем (суту-идӳ тӑзавансем) кару^па, унӑн 
тавра сурӑнакап йытӑсем пе, ытти улпутсемпе ҫеҫ пурйнвӑ. 
М аратӑн йулагави сӑиахёсеп суту^-илӳ ҫыннвсеие наружна ун 
ҫывӑх ҫыннисен мӗнле хаклине кӑтартасҫӗ.

яХалӑх шанцйвӗпе асаплантаракансем хӑйсен валли пит 
аван ӗҫ ?увӑ. Пирён пев, революцайе пёр пустуй сӑыахлани, 
офиперсем йӑлтар-йӑлтӑр ҫӳрени, иле.ч.лӗ йурлани вӑйлЗлатат, 
тесе шухӑпглакан халӑх тӗв^ерэ ур.1х ҫув-та. Епир ҫӑвара 
карса пйхса аӑнипе, пире асаплантаракансем аслӑ вырӑпееве, 
саккуя тӑвакан пухусене кӗрсе лар^ӗҫ. Хамӑрпа тан тӑвас 
выр&нне, хамӑра тивӗҫлӗ вырЗнсен^е хамӑр ларас вырӑнне, 
вӗсене пур ҫӗре те вӳртсе йарса. каллех вёсен адлин^е 
йудтйыӑр“.

„Мӗпле кудй, намӑс! Йепле есир пёр самавта та пулин 
улталаатйр-ха? Еси*р-пурсйыйр та епир пёр^тӑван, тесе са- 
вӑнтӑр, революци праҫвивӗн^е ташларӑр. Йапле еснр пӗр 
сӑмахпа ҫеҫ вёсен (асаплаптаравапсез) кӑмӑлӗсепе улйшта- 
рас ҫуккине ыантӑр-ха?“ , тет.

Кайалла ҫаврӑнса пӑхса, революци пуҫламёшён^е асла 
вырӑнсенте танӑ ҫыпсене асгуса,‘Марат хуйхйраг. Ҫав пуйан- 
сем йуратнй ҫынсен^ен пӗрите ирӗвлсхе йуратман, пур те 
ӑва  вурайман. Пур те вӗсем ирёврея ытларах миталсеяе, 

4 ^инсене, аслӑ пулса ыттисене хущса пурӑнаесине йуратарах 
панӑ. Аслй вырӑнсен^е лараисен§ен нумйбшё х&равҫӑ, 
кӑшвӑрма ӑуратакансем, укҫа йуратавансем, нра шухӑсӑр- 
скерсем, иревлехе йурӑхсйрскерсем, йулташсене сутса йама 
хатӗрскерсем, тет.

,Х алӑх  тусӗ“ ҫин^е 1792 ҫ. ҫурла уййхёя 14-мёш ку- 
нӗн^е вӑл: Франци революцийе тӑршшӗпе тенӗ пекех кулӑ, 
енцетрен, пӗрре ырӑ, выр&ьлӑ. Бастилина илсен виҫ-тӑват 
уйӑх тӑршшӗпех хула ҫыянисем, салтав тумтир тӑхӑнса, хӑй 
ҫине йен^ен йенне пӑхкаласа ҫеҫ ирттернӗ, тет.

Пурин-ҫен ыгла ҫав кутӑшла йапала Националви Со- 
бранире. Ӗвтӗ виҫ ҫул епир патшалӑхӑн кётеесисен^ен киле- 
кен сынсене вуратпӑр. Вбсем Нациовалви Собравийе, ӑслй 
ӗҫсем тувӑшӑп, ҫёнерен вӑларва ырӑ йёркесш  пӗтӗм халӑха 
ыйткалакана кӑларвӑшӑн, ирӗклӗхӗн ыррисемшён, (тӳррӗн 
каласан куҫ ҫулӗн^ен пуҫне никам курман), патшалӑх ^е^ек 
пек сарӑлса племленсе 'кайвӑшӑн (ҫӑатап каласан, патша- 
лӑх пётнвнцен урӑххи ҫук) тата ыгти ҫук ёҫсемщӗн тав тӑвасҫё,. 
Ку ёҫ пул/ҫе-и-ха?, тесе ҫырат.



„Халйх тусӗ“ каллех хупӑннй. Авйц уйӑхӗн 11-ыӗш 
кунӗн^е 1793 ҫулта нур кас!ра та хут ҫапса тухнӑ. М а
рат:- халӑхӑн хула ӗҫн.е туса тӑракав управӑн, Законодатель- 
ни Собранирен шӑршланнӑ ҫынӗсесене кӑлареа ывӑтгс пулат, 
атту кадлех тухӑн йунӗ ҫьгрыаланса йуха пуҫлё. Революцийе 
хирӗҫ тапранасран хӑраеатӑрӑр! Сирён тӑдимапйрсем, вӑхат 
ҫитсен, сире шеллесе т&рас ҫук. ҪавХнпа хйв£р та вӗсене ав 
шеллӗр! Есир т-асрах Законодательна Собранирен, хула упра- 
вӗн-ҫен, тӗрлӗ урӑх вырӑвсев^ен, ^алйха хирӗҫ тӑракансене 
кӑларса пӑрахыасан, сярён ирӗкӗн кунӗсем пӗтӗҫ! тесе 
ҫырнӑ. V

Ҫ ав\н  хыҫҫйвг кйшт тӑрсав, М арата хула управне суЕ- 
лавӑ, вара Копвента суйланӑ. (Законодателе Собрани варӑнне 
Конвент тухвӑ, вӑл саккун кӑларакан пухуран та ^слӑ 
пулнӑ). ■ V-

\
V II. .

Ҫав вырӑесен^е ӗҫленӗ ^ух, вӑл ирёк вӑхӑтсея^е кӑиа 
хаҫат кӑлариа пултареӑ.

Вӑл вӑхӑтра якобинский клуб вӑйлӑланса кайвӑ. Ҫав 
клубра М арат та тӑнӑ. Вӑл клуб хура—халӑхшӑн тӑрӑшнӑ.

Революци Паришреп улпутсене хӑваласа йанӑ, карул> 
патенте тйраеса вурӑнакан хурт-вӑпшаньӑ харпӑр йеппе 
туснй, Хулари ■ҫухӑнсем вӑйлӑланнӑҫем вӑйлӑланса пынӑ.

Пуйанлӑхна Францире, Парнш, вӑл вӑхйтра ытла ивҫе 
кайман, Паришрен пуйан хуласем те пулнӑ. Ҫав хуласеп^е 
улпутсем ниҫанта ытла вӑйлӑ пулман. Унта реввлюци^ен те, 
революци вӑхӑтёнТ)в те, хапрӑк-савӑт хуҫпсем, пуйан сутӑҫӑ- 
сем пит вӑйлӑ “пулвӑ. Ж *ранда (Луара) йатлӑ ҫырма тӑрш- 
шӗн^и хуласен^е ҫапла, пулвӑ. Хӑйсен^ен вӗс|вм атваккат- 
сене суйласа павӑ Копвентра вбсем ытти ҫӗртоп килнӗ пёр 
шухӑшлӑ ҫынсемпе иӗр ушкӑп тунй, ҫав ушвӑна ҫырма йа- 
ҫёпе Жирондистсем тене. ,

Пуйапсене, ревнлюци малалла туни, кӑмӑлёсене чайман. 
Париш ■ҫухӑнесем Бастилиа^ра илни, Законодат. Собранийе 
^астӑ аатӑратни вёсеяе такҫавах хӑрата цуҫлавӑ, Халӑх 
хӑй ӗҫне тувӑ

Л>ухӑн— халӑх кйв йеркесене потере пуҫлавӑ, иуйансем 
йуратвӑ минйстӑрсене вырӑнтан яӑларса пӑрахнӑ, весен вы- 
рӑвёсене ҫене ырӑ, ҫынсем валли тасатвӑ. Мӗн ҫитмен тата 
халӑха, мён кирлӗ мар ҫёре в&д сысна пек пуҫне ■ркет? 
'Ҫенӗ йёркесем тума тссе ҫын суйламан-и-вара? Хййсен пу-
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рӑнӑҫве тума вӗсене ирӗк павӑ-ҫке, тата мён кирлӗ вёсене, 
мёшӗн вӗсем ҫын суйласа йама веренесн ҫигмеп-ха, вӗренсеы 
вӗседе те црӗв иулӗ, тесе шухӑшлавӑ иуйансем.

Вӗсӗа пӑлхавве пӗгерес пулат! вӗсеаа к ӑ и т  лӑплантарас 
п /лат, хӳрисене нӑшт хӗстерес пулат, тесе шухӑшланӑ 
иуйансем.

Хӑйсен ^ ӗ р е ' тӗпён^е ларакан шухӑшӗсене еҫе кӳртне 
Ш ,  вӗсем пӗтӗм халӑх ӗҫне тунӑ. Париж 'духӑвӗсем мен т е  
пулин тума хушсан, вӗсем, ку ӗҫе пӗтӗм хал’ӑх тумадла, си
рен ӗҫер мар, тенё. Париш пӗтем Франции 83-мӗш пайё 
кӑна. Париш хушнине петӗм Фрааци нтлесе тйиалла мар. 
Тӳре-Ш араяа Конвент Париш ^ухӑвёсэм хыҫҫӑн пымалдипе, 
Тӳре-Ш арапа Конвент Париш ‘$ухӑпӗсея аллин$ н "$ае ту- 
хасса курӑаианнипе, вӗеӗн ӗҫӗсене вӑшт кӗскетмелле тувӑ: 
елӗЕ Иаришре тувӑ ӗҫсев^ен нумайӗшне ҫав пайсея, кӗпер- 
несев аллине йанӑ.

1791 ҫулта (июнь) уйӑхӗн'§е Эн департаыен^ен (кӗпер- . 
нип^ен йавӑ хут г,ине: Париш сасси—мён пур Франции
83-меш пайӗн сасси, теце ҫырнӑ; Коввент тйваттӑмёш кун 
пухӑнсан Ласурс йатлӑ широадист: Еиӗ Париш пӗтӗм Фран- 
ци ӗҫпе, вирдёмар ҫынсем хушнӑ“ тӑрӑх .туса  тӑнипе хирӗс 
пыратӑп. Елёк Рим патшалӑхӗн^е пёгӗм ӗҫе Рим хули туса 
тӑнӑ пек, Париш те Фраеци ёҫнс тӑвасшӑн. апла тума йура- 
маст, Париш франции 83-лӗш пайӗ, ӑна пётӗм ӗҫреп пёр 
83-меш пайве ҫеҫ оарас пулат, теиё.. Уепа пер шухӑшлисем 
ҫав сӑгҫахае^ хкцҫӑн темён тӗрлё алӑ ҫупнӑ... 1892-мӗш 
ҫулан авӑн (сентялрь) уйӑхӗн 25-мёш кувёнтуе пер ши- 
рондист Конв птра* Париш хура-халйхё' ҫӑтӑхеа кашпи кун 
мёя те пулин хйӑсене ҫеҫ авап тума хушса тӑнипе, Конвен
та ёҫ тума паманнипе, йури вёсеве ^арса тӑма тесе ҫар тӑ- 
вас, тесе ӗҫ хув*.

Ак ҫапла ёҫлеме шухӑш тытвӑ, .иуйансем суйласа йанӑ , 
ҫынсем— широядиетсем. А а^ах урӑхла шухӑшланӑ Паришри 
ревелюцигаен тӑрӑшакансем. Вӗсем Париш Франци револю- 
цийӗн туери пулса тӑнине лайӑх пелнё., Революцишӗн, дётём 
халӑха ырӑ тӑвассишӗн Пяриш вӑйве пбтерме мар, тата 
ытларах ҫӗклемелле пулнӑ. Тайнах та как вара Бастилиге 
нӗрле улпутсен кив йӗрнине ҫӗмӗрсе тӑкнӑ?

Кам тарва кноуд,а Парише кайалла курсе, вйл лӑвас 
усал ёҫсене пӗтерпӗ? Кам вара революцийе хнрӗҫ тӑракан 
ушкӑна тупса пӗтерсе, пӗлӗм Францийе ҫитёе хӑрушӑ кунсеве 
кайалла ҫавӑрса йавӑ? Мӗн пурне ҫавна Париш халӑхӗ ту
на! Вӑл— революци пуҫлӑхе, ҫав пуҫлах пулса малашне те 
тӑмалла'.
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Ҫав вӑрҫй, революципе революцийе хирӗҫҫин вӑрҫи 
пулнӑ, революци туса хӑйне нимӗнле ырӑлйх туман халӑхпа, 
халӑх пушатнӑ вырӑнсене кӗрсе ларнӑ пуйансен вӑрҫа пул- 
нӑ. Хӑй шухӑшне тӑзас тесе, хӑйне нумайрах тунӑш тунас 
тесе, хӑйсене ирӗврех тӑвас тесе, пуйансем 16-мӗш Людо
вика пит те пысӑв усӑ тунӑ. М арат па йулташӗсем кару^а 
сут тӑвас тевӗ ҫӗрте, пуйансем Зепле те пулин вӑл ӗҫе 
тӑсса пынӑ (Карул> вӑл вӑхӑтра тёрмере ларвӑ).

Ҫак вӑрҫӑ шнрондистсемпе якобинецсен вӑрҫи пулнӑ. 
Ш ирондистсем кару^а  ҫӑлайман, хӑйсем айала пудса ну- 
майӗшӗ ҫӗҫӗ айӗн^е вилвё. Пуйансен вӗреннӗ ҫынӗсем, пал- 
лах, шярондистсемшён йёресҫё. Вёсен щухӑшӗпе якобинтсем 
^унсӑр, ^ӗресёр есрелсем, хӑйсен аллине ирӗке 'илес тесе, 
хӑйсен тӑшманесен йувне пӗр шеллемесӗр тӑкакан тискер
Б&ЙӑВСбМ*

М арат шухӑшласа тӑркаламасӑрах якобинсен йенне 
кайнӑ, гӗр  савпзӑн та пулин нуйансен вӗревнӗ ҫынвисем ӑпа 
нумайа ҫиленме ҫителӗклӗ пулнӑ.

Паришри ^ухӑнсен пурӑвӑҫӗ на^артаа наҫар  пулвӑ. 
Хут укҫа темен ■ҫухдӗ вӑларса тӑнипе, кирлӗ йапаласен хакё 
калама та ҫув уссе вайвӑ, кашнн вун хак уссе пннӑ. Пуи- 
ансемшен тӑрӑш акан шпрондкстсем, хака ^акарма шухӑш 
тытыа ыар, ӑва  хирёҫ пынӑ. Весем пуйанлӑх тйрйх 
вуланай тӳлесшен пулман. Пуйанлӑх тӑрӑх тӳлӗмӗлле саккун 
тӑрӑх, пуйаннисе.м укҫа, йё урӑх пуйавлӑх тӑрӑх ытла тӳле- 
мелле. Весем (жирандистсем) хунӑ ^ав тйрӑх суту илессе 
хирӗҫ пынӑ. Вӗсем ирексерлесе кивҫен укҫа йамалла тӑвас 
тене савкупа хирёҫ пынӑ. Ҫав саквун тӑрӑх вам мён-^ухл.ӗ 
парас тенийе иртмест, мӗлйун тенкӗлӗ ҫын ҫӗр пин тенкӗ- 
линҫен вувӑ хут ытларах, ҫӗр пин тенкёли вуяй пинлин^ея 
вунӑ хут ытларах патшалӑха укса кивҫен памалла. Ҫапла 
укҫа тунса хулари ^ухӑнсен валли тырй'иДйссе жирондист- 
сем хирёҫ пынӑ. Вӗсем пуйансем фухӑн валли вӑштӑ та 
пулин ырӑлӑх тӑвасса хирӗҫ пынӑ.

Хӑш -хӑш  вӑхӑтра ахал/ге тырӑсӑр аптӑравӑ Парише 
тырӑ пыма ^арӑвна. В ара т^ухӑпсен пурӑнӑҫӗ пётсе ларассах 
ҫитнё. 1792-мӗш ҫулӑн раштав уйӑхён^ех Паришре тырӑ 
хакё валама ҫук пысӑв пулнӑ, кӑшт тӑрсаи хаксем тата 
хӑпарса вайвӑ, ҫав хакпа та нимён тупмакла мар пулвӑ.

Ҫавӑн пирки жирондистсемпе Маратӑн вӑрҫӑ тапранса 
каймалла пулнӑ. М арат ■ҫасрах йепле те пулин Иариш ха- 
лӑхе валли тырӑ, ытти вирлӗ йапала вӳме май тупма, хак- 
сене усесрен §арма хушнӑ, Вӑл хав мён пирвя ӳсвине 
ш ухӑш ласа тӑма йуратман. Вӑл тапранса кайна вӑрҫӑ темен



•фухле укҫа пӗтернине пйхман. Ҫав увҫасем вырйнне ҫёнӗрен 
ҫёнӗ хут укҫа кӑларса пыни хакщ но ӳстернине вӑл шухӑша 
илмен. Вӗт лавваҫсем, ҫӑвӑр—тӑвар пӗҫерекенеем хййсем 
йапала пысӑк хавпа илсе, хййсем хйщ т^ух сийен, сӑтӑр 
курвине вӑл ӑаланасшӑн пулман. Ҫавӑн пек пысйк еҫсем 
ҫин^ен ҫырмасӑр, пеҫёх сӑятавсене иӗтӗмнех пуйансем, суту- 
илӳ тӑвакансом ҫине Йаеантарнӑ. Ант,ах нумайӗшӗ ҫав сал- 
тавсен^ен пулнӑ М арат хушвӑ пӗк тунӑ пулсан, Парнш 
халӑхен пурӑнӑҫне тайнах та ҫӑмйллатмалла пулнӑ.

1794 ҫ. нарс уййхён 25-мӗн1 кунӗн^е М арат: Мӗн тав- 
лашмалли, пӗр тавлапшасӑр«х, пуйансем, ш ултӑра суту-илӳ 
тавакансем, улпутсене кирлӗ’ тӗрлӗ илемлӗ, хаклӑ йапаласем 
тӑвакансем, ^инлӑ ҫынсем, ёдӗкхи улпутсем, пур те вӗсем 
ӗлекхи йӗркесемшӗя тӑрйшасҫё, теме йурат... Вӗсене ӑалӑн- 
тарса пирӗн ӗҫе йурӑхлӑтума май тупас ҫуквипе, епе, вӗсене 
пётемпех петерсе пӑрахса, патшалӑха йӗркене кӳртмелле. 
тетёп Хале вӗсем йепле те пулин ^ухан халӑха пысӑв хак- 
семпе аитӑратса, выҫӑ вёлерые ҫитёрсе, хӑйсен ӑллине илме 
тӑрӑшасҫӗ.

Вӗсем аптӑратса ҫитернё халӑх нийепле те ҫав ирсӗр 
хура ҫӗленсеяе пӗтерме тытӑнаймаст, ҫавӑяпа савӑняӑ улпут
сем—пуйансем суйласа йанӑ ҫыннасем ӑна курса савӑнаеҫё, 
тата пусмӑрлама хӗг— хӗртесҫё, петерсе пӑрахас вырӑнне. 
Ҫавна кура, йепле ӑнта,н кайнӑ халйх хӑйне тивёҫлине хӑй 
аллнне илменни шалтах ӑсран йарат. Халӑх суйланӑ ҫынсен 
йулашкин^ен, ахал, шавласа ирттерес вырӑкне, м ёате  пулин 
тума татӑам а вӑхат ҫнтнӗ ёнтё.

Пёр саккун вӑларса ларни выҫ халӑха пулӑшмаст, Енир 
<;ав саквунеем пире мӗа те пулин ыррине ианине курман. 
Пире пӗр ревплюцилё ӗҫлена ҫеҫ пудашма пултарат. Халӑха 
сыхӑ усрас йенӗпе тупа комитете (комитет общественной 
безопасности) ҫав ӗҫе пӑхса тухма парас пулат. Унтан пуҫве 
епир мён те пулин ыррине шухйшласа тупас ҫук. Вӑл ытла 
хак ӳстерсе тӑраканиисене сута пареа, патшалах ӗҫне хпреҫ 
пынӑ ҫынсе сут-тунӑ пек тутӑр.

Унтаи пуҫне епё тепӗр ытла аван май пелегӗп, Вӑл еҫе 
пит^те ^ас  т ӑ в ӗ ^ ӗ . Пуйан ҫынсен пӗрлешсе йут патшалӑх- 
сен$е халӑх валли тырӑ илсен-вдёҫ. Фрапцийе исе килсе 
хййсене ларнӑ хӑвпа халӑха сал ати н -^ ӗҫ . Ӑна тума ырӑ 
ҫын, ыра кӑмӑл вирлӗ. Пирёя удтавҫӑсен натшалӑхён^е, 
пирёе ^ухӑн халӑх тирне сӗвес тесе пурӑнакап патшалӑхра. 
ырӑ кӑмӑллӑ ҫын тупайас ҫук. Ан^ак ҫак йӗркеоёр пурӑнӑҫ 
нумайа пыма пултарайыаст. Кӑшт тӑрсан ппрён халӑх та 
хӑйне йепле ҫйлассвне пӗлӗ.



Капда ҫырнн, Марат тыра-пулӑ, ытти кирлё йапала 
йепле тупмад.шне', пурлӑх— тӗлеш еҫне пелмейнине пёлтерет.

Вӑл ҫав еҫе пӗлменнипе ^астӑ ' кирлё марла шухӑшлавӑ. 
Марат патшӑлӑх йёрки Йен$ен хаетар иулнӑ, .ан-ҫах аурлӑх—  
тёлеш йен^е вумайах подмен.

. А я 'р х  М арат пит аван Париш зухӑнсен шухӑпше, ну- 
рӑнӑҫне пёллё. Хале ҫырса тухна статна 1793 ҫ. парс уйа- 
х&н 23-мёга купён^е тухвӑ. Ҫав хаҫата урама илсе тухит>$ен, 
выҫҫа ҫитнӗ халӑх давкасене ҫемёре нуҫ'лаеӑ.

М арат статйи, халӑха пурӑнӑҫне ҫӑмӑллатмаллп ыар, 
йнвӑрлатмалди ҫул кӑтартса павӑ. Ан^ах ҫав сҫре Марат 
айӑнлӑ пулмая. Халӑх тырй лавкисене М арат етатйине ву- 
л и т ^ н  нӗр ик-виҫ сехет малтан ҫарата пуҫлавӑ. ВыҪлӑх ҫав 
еҫре.ай ӑп л ӑ■нулвӑ.

А вҫах  Жиронцистсем М арата, халӑха лавкасене ҫаратма 
хётрёртнешён сута павӑ. Ӗ ҫ М арата ҫийеле кӑ^арнӑ. ч

Ҫавӑн хыҫҫан Жирондистсем М арата урӑх статйасемие 
халӑха иалхатса, вӑрҫӑ тапратасшӑн пудвӑшӑн сута хунӑ.

Ака уйӑхӗн 24-мёщ куаёнҫе Мдрат сута пыпса тӑна. 
Сут айӑн тупман. М арата хетне халӑх, вйл тухнине курсаш, 
йӑтеа халӑх тулли урамсем тӑрӑх ҫӳрене.

М арата ҫапда зухӑн  халах тае-тупи Паришри пётём 
пуйана ҫилентерне, ҫилсвне пуйансем ниҫта кайса кёме н ӗ л - . 
мер. Жирондист хаҫа^ёеем М арата ҫисе й'арее пек ^аш лата 
пуҫланӑ. Вӗсене М арата вӑрӑ-хурах' пуҫлӑхё тесе ҫырни 
ситмен, „Халах Тусӗ“ йут патшалӑх укҫиае ҫапанат, М арат 
йут натшалӑха Францайе пӑлхавсемке ҫемҫетесшён сутӑннй 
ҫын, тесе ҫырнӑ.

Ҫу уйӑхӗв^е 1793 ҫ. нуйансен ывйлӗсем, пуйан студент- 
семпе Парвшре касӑсем тӑрӑх митингсем туса ҫурене. Ҫав 
митингра пурин^ен ытла М арат ҫинт>ен кавланӑ. Ҫав ауйан- 
сем, яимея усӑ тумасӑр пурӑвӑҫ ирттерекевекерсем, Вака 
тумланса ҫӳрекенскерсем Жирондист хаҫа§есем ҫырнЕщзен 
ытла калаҫнӑ. „Вӑрӑ-хурах пуҫлӑхё, йут натшадӑха сутӑн- 
вӑскер... 1 асрах уна ҫакса вӗлерыелле* тене с;>сӑ кана тӑеӑ. 
Вӗсем урӑх нпкӗн калама пултарайман.

Вӗеемҫу уйӑхён 3 0-мёш кунен^е М арата килне тавран- 
вӑ-^ух ҫавӑрса «лее патаксемпе хӗне пуҫланӑ, аг§ах  М арат 
тусӗсем ■ҫунса ҫитсе Йыт кётёвӗне салатна.

Пуйансем аран арая хӑйсен курайман тӑшманё вплнине 
вӗтсе ҫитнӗ. Ҫертме уйӑхен 13-мӗш кунен^е 1793-мёт ҫулта 
Жиропдистсемпе пёр вапаш пурӑннӑ Ш арлота Кордэ М ара
та киншалпа 'р к с е  вёлернё. Ухмах.скер, Францийе тйшман- 
ран ҫӑлачап тесе шухӑшлапа пулмалла.


