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(ҪУТАРА ҪӲРЁР).

Н а ч у а а ш с к о м ъ  язык'Ь.

Цирён натш алӑхӑн ппт йывӑр вӑхат пурӑнса ирт- 
тержелле пулт,ё. Пирён тӑван питдесеж, ывалсеж, хурӑн- 
ташсеж пирӗншён хӗвел тухӑҫӗнт,е хӑйсен йунне тӑкаҫ- 
ҫӗ. А^аран хёрхенекен кӑжӑллӑ хёр-а-рсеж те тӑванё- 
сеж асапланнипе плтсе тӳсеймесӗр вёсен суранӗсене 
ҫыхжа пухӑна-пухӑна кайаҫҫё. Весеж те тӑпш ан йент,ен 
ҫужйр пек килсе ӳкекен пул>ккӑсеж айне пула-пула вилеҫ- 
ҫӗ. (]апла ат,аран пирён хушӑра уссе ҫитӗннӗ ҫажрӑк 
ҫынсеж хӑйсене шеллемесёр пире тӑшжан танатинт,ен 
ҫӑлса хӑтараҫҫё. Епир хале весежшён куҫ-ҫул тӑкнӑ 
нек, пирӗнтен кайран пурӑнакан ат,а-пӑ^асеж те ӳлӗж 
вӗсене Турӑ унӗнт,е кӗлӗре асӑна-асана куҫ-ҫул тӑкӗҫ.

А щ дх епир пуранӑҫ тӑрӑшшбн^е ҫакна та курат- 
пӑр. Пирӗн йалта-йышрах пор ҫын жакирнӑ ^ухне те- 
пӗр ҫын пӗрж жакӑряӑшан хёпертесе кулса тарат. Хал,- 
хж вӑхатра пирён патш алӑхра та ҫавӑя пек пул$ӗ; ҫар 
халӑхӗ хӗвел тухӑҫӗн^е патш алӑхри пур ҫынсежшӗн 
хӑйён йунне тӑкнӑ вӑхӑтра уеал ҫынсеж халах .цурӑ- 
нӑҫне пӑтратжа тытӑн^ёҫ. Ас ырӑ жар ҫынсеж йалсен- 
т,е пурӑнакан йӑваш ҫынсене те йӗркесер ёҫ тужа хуш- 
са тӑра пуҫларёҫ. |Вӗсеж пурне те кттӑн  ас тыттарса 
патшажара хирӗҫ тӑжа идёртеҫҫӗЛГурӑ законёпе пурӑ- 
накан ҫын т,ёри патш алӑхрп йертепе пӑсас тийеЕен 
ҫынсен ёҫӗсене курса йывӑр хуйхӑпа писет.)Усал ҫын- 
сеж пирён патшажӑрӑн савна тӑванне вӗлерне, йёркесӗр



ёҫ тужа т,арӑнжаҫҫз, хуласене, йалсене ҫите-ҫите халӑ- 
ха пӑлхатжа тӑрашаҫҫё.

Турӑ иавӑ йёркепе ҫӗр ҫинт,и пур т,унӑн та аслӑ 
пуҫлӑхсене пӑхӑнса пурӑнас пулат, жӗншён тесен Турӑ 
хуман пуҫлӑх ҫук: пуҫлӑх иулса тӑракансене Турӑ ларт- 
нӑ (Рим. 13, 1-2). Патшажӑра хирёҫ тӑни хажӑр аспа 
шухӑш ласан та пнт усал Ыра ҫын хӑйне жён кирлине 
ӑша кӑжӑлпа ыйтат. Дат ша вӑл ыйтнине тумасӑр хӑваржаст. 
Ҫав х у ш ӑ р а х Л л ё  усал ҫынсеж вӑйш ц вутдӑ хёс-пӑш м -  
па хӑйсене кярлё нек тума тапратш О м ён кирлӗ-шн вӗ- 
сене, жён шыраҫҫё-ши вӗсем, мен сахал-ши вёсеишӗн?— 
Вӗсеж иур те нумайтарах ирёк нажа ыйтаҫҫӗ. сахалта- 
рах ёҫлесе пурӑнса нужайтарах укҫа илесшӗн тӑрӑшаҫҫӗ. 
Вёсеж ӗлӗк талак хушшинт,е вун-иккё, вун-улта сехет 
ёҫлесе илнӗ укҫана малалла сакӑр сехет ӗҫленёшёнех 
илсе пурӑнаешӑн. Вӑрҫӑ вахӑтӗщ р кирлё йапаласем ха- 
тёрлемелли саватсент,е пёр р р ӑн и асӑр  ёҫдес пулат-^ӗ. 
Халӗ ҫав еавӑтсент,е ӗҫлекенсем ӗҫлеие пӑрахса дётӗм 
патш алӑха пысӑь снйеяе кӳртеҫҫё. Ҫар халӑхӗ тӑшжан- 
сене ҫёмёрме хатёнсем ыйгат, а щ а х  хатёрсене тӑва- 
каняисеж тужасӑр тӑрса пётёж халаха жакӑртаҫҫё. (Jap 
халахёя хатёрсежсёр жён туса ӑҫта кӑйса кёже нёлес? 
Вӑрҫари салтаксемшён тужтирсеж. атӑсеж кирдё. Хӗл, 
сивё; пёр вырӑнтан тепӗр катарн вырӑна утса ҫитже 
атӑсеж ҫирёп кирлз. Ант,ах кунта хатёрлекеннисеж ёҫле- 
жесӗр тараҫҫӗ. (]апла вёсеж Poccia ывӑлё-хӗрёсеж пулаҫ- 
ҫё-и, паттпа ат,исеж нулаҫҫӗ-и? Епир вӗсене патш алӑхри 
ҫыясеи тесе пурӑнатпӑр. Пур ёҫдекенсеи хирӗҫнине жӗн- 
яе танлаштаржа нёлес, жён калас вёсене? Вёсен Турра 
та Уд нрёкне те жаннӑ, натшажар кӑиӑлёщ р тёрес тӑ- 
жа н р щ ак  паяиде, Турӑ ҫыравпе ёнепже кирлине ӑшё- 
;ент,е тытасси ҫук. Вёсеж нижёнрен ытла хӑйсеж ҫине 
шанса х ӑ ясене ытла асла хуракан пул^ӗҫ. ^ана, тӗрӗс- 
лёхе пёлже кӗнекесеж вуласа ӑслӑ ҫынсент,ен ас ыйтас- 
сн-тӑвасси те пёр те ҫук.

Тӑвансеж! Ҫынсене айӑнласа хурласа хажӑра хажӑр 
ытла мухтажа спир хаиӑр жёнле ҫынсеж-ха?! Епё малта 
каларӑм: (^сусӑрланна салтаксенён суранӗсене кунтан



ырӑ шухӑшпа кайяӑ хёр- ат,асеж ҫыха-ҫыха п у л ӑту  па- 
раҫҫеЪерем; вырасла вёсене „сестры жилосерд1я“—савса 
пулӑшакан хёрхенекен т,ёреллё аккасем теҫҫо. Ку сӑиа- 
хажа ӳлӗм вӑрҫӑран таварӑнакан салтаксеж те каласа 
парес. А щ дх халӗ пӑхӑр-ха есир, тӑвансем: пирӗн йал- 
ти хӗр-а^асем сусӑр ҫннсене пулйпгжа пёлжелле-и? Ия- 
рӗн йала пӗр-пёр ҫыру пёлекен ырӑ ҫын сурансене жӗн- 
ле тӳрлетме кирли ҫинт>ен калакан кёнекесеж идее кил- 
сен епир укҫажӑра шеллежесёр илсе килнӗ кёнекесене 
туйанса йулатнӑр-и? Тата халб пирӗн пата виҫё ҫынна 
та пулин вӑрҫӑра суранлапнӑскерсене илсе килеея, каж 
та пулин ҫапла калё-ши: ах, ку ҫынсене жонле те пул- 
сан сыватас-т,ё; ку ҫынсен килёсент,е аражёсежпе а^и- 
сеж пулё; киле йулна ҫыннисеж нижёнпе пусаранай- 
масӑр хуйхӑраҫҫё пуле, тесе кам та пулин т,ирлё ҫын- 
нӑн йывӑрлӑхне ҫӑжаллатжа хӑй ҫине йывӑр еҫ пле
ши? Ҫук, пире маятан хамара сыватмалла-ха. Епир ха- 
жӑр ^ирлӗ, вайсӑр, тёрексёр, нат,ар, мӗскёи, хуралсах 
ҫитне ҫынсем. Епир тендере ытти халӑх ҫужёнт,е жён- 
ле ҫынсем-ши? Епир хажара хажар таса тытжи ҫынсеж. 
хажӑртан ытла никамшӑн та тӑрӑшми ҫынсеж. Епир ҫак 
тендере жёншён ҫуралса нурӑннине пёлжете шухӑшла- 
жастпар. Саванна та нужайёшё пире т,анниие, тивӗҫлипе 
ыйхӑллӑскерсеж, хытӑ т,ёреллёскерсеж тесе калаҫҫё. 
Пирён варанжа кирлӗ, ҫутта тухжа кирлӗ. Тура законе 
пирён т,ӗрене ҫутатжан-ха. Епир Евангел1е йёркине кё- 
рейжен-ха. Пирӗя хушӑра нужайёшё еваигел1е тени жён 
тенине те илтжен. Пирён хёр-арӑжсеж, хёр-ат,асеж ҫине 
нийепле ҫута та ӳкжен. Вёсене елтир тёттёжрех тытса 
таратпӑр. Айакри ӑслӑлаха тухнӑ халӑх хушшинтдг 
ҫып килсе пирён хӗр-аражсеж жёпле пурӑнниие курсан 
хӗрхенсе кул>анжалла. Епир хёр-аражсене тёттӗжре усра- 
нӑран пирён ат,а-пӑт,ажарсеж те вӑйсӑр ҫынсеж пулаҫ- 
ҫӗ. Епир арҫыннисеж пит айӑплӑ: хажӑр хёр-ат,асене 
виҫё пус тӑракан тёрё ҫумёнуе ерни ернипе лартатпар. 
Торӗ тужа вёренмея хёр-ат,арап йалӗпе кулатпӑр. Пнрён- 
тен хажӑртан хёр-ат,асене пахарах ӗҫе вёрентженшен 
кулжалла. Яирён хёр-ат,асеж ҫу каҫивдвн тёрэ туса виҫё



тенкӗ те тупаймаҫҫё. Ы тти ҫёр-шыври хёр-а^асем иёр 
ҫурах пурҫан ҫиппинт,ен тутӑреем ҫыхса йе урӑх ӗҫ туса 
адӑ тенкӗ ытла ӗҫлесе тупаҫҫӗ. Пирӗн хер-а^асем пётӗм 
ҫамрӑк вахӑта тДвашран пуҫне нихаш  халӑх  тытман йӳнё 
тёрӗсем туса ирттереҫҫо. Пире арм ӑрсене усадларах ӗҫе 
вёрентменшён пит ҫылах, мёншӗн тесен пирӗн ат,а- 
пат,асем сыпакран сыпӑка на^арланса пырса ҫук пирки 
ҫылӑхлӑ ӗҫсем тӑвакан пулаҫҫӗ.

Кам та пулин, халӗ хӗр-арамсене: ей Турӑ отисем ! 
Халех пурсӑр та /п ёр  ӑс тытса^тӑлӑха йулнӑ а^асене 
пёрер ҫип арласа Ttapap, тесе каласан, вӗсеи ҫапла кала- 
кантан кулкаласа ирттерӗҫ. Вёеем халӗ ҫынна пулашма 
мар. хӑйсене мӗн кирлине те ёҫлесе тупма нӗлмеҫҫӗ, 
хайсем те нат>ар. Турӑ хушнӑ тарах хёр-арамсен те 
пӗр пӗрне пулӑшас ӗҫре тӑрас нулат. Епир самахра ка- 
латпӑр: тёщ дп е  пӗрер ҫип пухсап, ҫ а р а м а ҫ а пӗр кёпе 
пулат, тетпёр. >' Ант,ах пирён с ӑ м а х а £авар |ай  лгаларса 
М ни ан^ах пулат, нихйҫан та пӗре калайй сӑмахрап 
ёҫГТулса тӑм аст^Е п ир  усалларах ёҫсене вёреиместпор 
те вара хамӑр тен-рше пёрер ҫип пухса ҫӳрес натне 
ҫитетпер; ат,амйрсене ҫамрӑкла усӑ кӳрекен ёҫсем тума 
ҫул кӑтартмастпар та ӗмӗрёпех хурлӑх курса пурйн- 
малла тӑватпӑр.

"Ган малтан ар-пат,ана школа йарса Турй законно 
вёрентес пулат, вулама, ҫырма. сума вёрентес пулат, ас- 
ларах школасене йарса тёнт>е ҫин^ен, пуранйҫ йӗрки 
ҫищ рн вёрентме кирлё, кил-ҫурт тавасси ҫинт,ен, килти, 
уйри ёҫсем ҫин^ен, пахт,а ёҫӗеем ҫинт,ен вореитме пит 
кирлӗ. Ҫыру нолни а^а-п&вдщ&н пурйннӑ вӑхатра кирлё 
нулат.^Уцашкиё с л ё с ы н ^ а ^ М вахӑтра арамӗ те ҫыру пӗл- 
нипе нумай уса кӳретПупйшки ҫыру ҫырса йарсан ун 
арамё ҫырури сӑмаха ҫынна пӗлтермесӗр хӑйех вуласа 
тухат. (]ыру пелекен амӑшӗ ат,исем т,ирлӗ вахӑтра мён 
тусан самай пулассине пӗлсе тӑрат. (]ыру пёлекен ҫын 
сутӑ-илӳ туна т,ух та аптӑрамаст.

Халё епир хам ӑрҫы ру подмен пирки пурину,ен ыт
ла кирлине пӗлмесӗр йулатпӑр. Пурин^ен ытла пӗлме 
кирлё евапгел]ене вуламан, пёлмен ҫъгп Тура хушнине



вырӑна кӳмесёр пурӑнат. Тата Турӑ ҫыруне пӗлсен те 
Турӑ хушнине туман ҫын ҫылӑха кбрет. А щ дх епир 
мӗяшёп Турӑ ҫыруне пӗлме тарӑтмастяар-пш ? Салтакра 
: урӑнакан ывӑлё ашшё патне ҫыру йарсан, ашшӗ йе 
тӑванё ҫав ҫырӑва т,асрах хут пблекен ҫынна вулаттар- 
са пӑхтарат. Салтакра пурӑнакан ҫынӑн арӑмб те тӑванӗ- 
сем те айакра пуранакан савнӑ сын мен каласа йаннне хӑ- 
вӑртрах тума тӑрӑш аҫҫё(|1рӑҫынйуратнӑ тӑваиён сӑмахне 
хӑйен ^ёрипе савса нлсе вырӑпа кӳме тим летЛ Ҫав вӑ- 
хӑтрах етем мӗншён пурне те йуратакан, пурцдшӗн те 
ҫывӑхрах таракан Туррӑн ҫыруяе, евангел1ене пблме 
тимлемест-ши? Тёлёниелле, тӑвансем: т,унпа, ӑспа, ирёк- 
пе Турӑ йенелле ҫавӑрӑнакан пит сахал. 1исус Хрнстос 
Турӑ ҫӗр ҫинрг етемшбн Хӑй етем пулса килпб, пурӑн- 
на, вёрентнё, ӗмёрех асапла вырӑна кбрсе ӳкес ҫыншӑн 
херес ҫинт,е Хӑй асапланна. Ант,ах етемсем Ун асапӗсе- 
не бненсе тӑмасӑр, Вал панӑ йбркере тӑмасӑр ӗмёр аса
пла вырӑнах ҫывӑхараҫҫе. Хад,хи етем Турра манса 
ныни усал ёҫӗсещрн паллӑ. Ку-^ухне ҫынсем хӑйсене 
хӑйсем а щ д х  пурӑнса ырӑ курасшӑн. Хал,хи ҫын: ха- 
мӑн лайӑх пурӑнса пултар, ыттисем кирек мӗнле пу- 
рӑнтэдӑр. теме пуҫларе. Ыттисем те хӑйсем ант,ах пурӑ- 
яасшӑн: ку ҫын кирек менле пурантӑр, хамӑрӑн саван- 
са пурӑнас теҫҫӗ. Епнр, ҫылӑхлӑскерсем, пур те ҫаплах 
ш ухӑшлатпар. Турӑ каланӑ пек пуранакан ҫынӑн апла 
мар калас пулат: епе кирек менле те пулин тДтеа ирт- 
тербп, ант,£х манаи ҫынсене нулӑш асах пулат, вёсене 
пулаганӑшӑн Тура-йуратат, тесе нулӑшасах* пу^ат.

Епир: еҫбмӗрсене тёплӗ, йёркеллб туса пурӑнсан ҫав 
хуш ӑрах майёп# ҫынсене те сӑваяш ӑн цулӑшма пултарат- 
пӑр.ГАка сялутах снне киляё т,ух калам^ школара вёреннӗ 
ҫын таса  кёнекесем вуласа мёнле пурӑнма кирлнне ха
лаха та пёлтерме пултарат.

Епир пур те пёр нёрне йуратеа тӑрсап урах тӗлтен 
те нулашма пултаратнӑр. Нат>ар ҫын пуйан ҫыина ёҫ 
туса парса пулӑшат. Пуйая ҫын ҫук ҫынна услам нл- 
месӗр кивҫен парса ҫёклет.

Йалтн ҫынсем шывсар аптӑраса пурӑнаҫҫӗ пулсан,



вёсене ҫӑл алтса паракам йала пъгсӑк уса кӳрет, хӑй- 
ён ҫылӑхӗсене ҫӑжӑллатат. Монастырсещн тс ,рн-'£ӑнах  
ҫӑлӑнасптн пурӑниӑ саваплӑ ҫыясеж пусӑсеж (ҫалсеж) 
алтса хаварнӑ, гаурлӑх ҫёрсене канавсеж алтса иле-жлс 
ҫёр туна. Елёк 1аков йатлӑ сӑваплӑ ҫын нёр уйра ҫӑл 
алтса каларнӑ. Ҫав ҫал тежиҫе нин ҫула ҫитит,т>енех 
халӑха усӑ кӳнё. Вал ҫӑл Палесгинара пулнӑ 1исус 
Христос ҫӗр ҫинт,е пурӑннӑ вӑхӑтра Хӑй те ҫав ҫӑлти 
шыва ёҫнӗ. Тавансеж, сӑвапа пӗлсе халӑха усӑ кӳрес 
тейекен ҫын тежиҫе тёрлё те ырӑ ёҫсеж тума пултарат. 
Турӑ ҫынӑн сӑваплӑ ӗҫне йуратса илет, Вӑл калат: 
Ман йатӑжпа пёр курка сивб пш в ӑсса паракан та хӑй 
сӑванне ҫухатжё, (Me. X, 42) тет.

Ҫажрӑк ат,асеж т,иркӳре йурлани илежлё. Санан ха- 
вар йалти а р с е н е  те т,иркӳре йурлаиа вёрентес килет 
пулсан, тижлесе вёрент, а^асене Турра илежлё сасӑпа 
кӑжалтан тав-туса аслӑлажа вбрент, йалти ҫынсене те 
ҫав ыра ёҫ йенне ҫавар. Ilyp те йуратса т а д ӑ р .

Йалти ҫынсеж ат>исене кёнекесеж илсе иарсан, ҫаж- 
рак ҫынсене ӳлемрен пысӑк усӑ пулат.

Епир монастырсене укҫа йуратса паратпӑр, упта 
пуранакансене ҫителёклё пурӑнма пулашатпар. Тата х а 
жар килти а^а-нӑт,ажӑрсене те ҫителёклех ҫыру верент- 
же тгатанас нулат. Епир пур халӑх та ҫителёклӗ пурӑн- 
тӑр тесе ш ухӑш лана шухӑшажӑра Турӑ йуратат. Ҫаван- 
па пирӗн пе^икрен ҫитбнекеи халаха, ҫащ тк  ат,асене 
усӑллӑ ӗҫсеж ёҫлеже вӗренже ҫул кӑтартж аллЩ пир, ^аваш- 
с е ж ^ р а ^ а ь ё  пурӑнжа пёлжестпёр'^жёншёп тесен ҫыру 
пёлжен пирки усӑллӑ ёҫееж ҫин^еГшлтмен. ^Щшрён т,ӑ- 
ваш жилл!она с у х .. ҫыру нёлжен пиркж нат>ар п у р ӑ н а ^ .  

Ч  Малалла халӑх хӑватлантӑр тесен ҫапла шухӑшлажа 
|кирлё.^Е пир пысӑкланса ваталнисеж тин ҫыру вореней- 
/  мӗпёр: пирён вал вӑхат иртсе кайрГентё. Акӑ пёт,ик 

{  ат,асе! т>ас вёренеҫҫӗ. Мирен жалалла вӗсеж ҫине шанса 
тӑмалла нултӑр-^ӗ, весеж усӑллӑ ҫынсежне курса пат- 
тнамара та саваиса пурӑнмалла пултар-^ӗ. Епир патша- 
жӑрӑн ат>и - пӑ^исеж пулатпӑр. Пирен натшажӑрӑн 
а^исеж тёрле йатл,»: вырӑссеж, ^ӑвашсеж, тутарсеж, ҫар- 
массеж, жордвасем, тата ы тти йатлӑ халах та нужай.



Вёсем пур те п аттам ӑр та  н еавса йуратнӑ а р и ем  пулао- 
ҫё. А н р х  епир йуратна аттемёр патшаиа усӑ кӳмесей, 
мӗнле вара йуратна а р с е м  пуланар? Епир, рваш сем , 
пёр мш ш он та пулип ыра ӑса вёренме иуҫласаи, пат- 
шамӑршӑн та х ал ах тан  та ӑсларах, усалларах ҫынсем 
пумайланёроҫ, Тура законно тарашса вёрентекеисем 
п улёрӗҫ , пур те ыра ҫителёклӗ пурӑнма тёрлё еҫсене 
вёренёрёҫ. Халӑх ҫителёклё пурӑнпи патш амартаи 
пит паха. Вал халӗ халӑх пуранӑҫне ртелёклёрех  тӑ- 
вас тесе, |мён киплжнт,ен те туллирех тавас тесе ҫёнё- 
ренырӑ йёркесем к ал ар а 0 Е п и р  ыра натшамар пирёншён 
тарапгаино пӗлсе хамӑр та тӑраптарах ӗҫлеме тытанар, 
мёнле те пулип лайахрах нуранма кёнекесем, хаҫатсем 
тарах вёренер.

Ёҫ пысӑЕран пуҫланмает, пёрккёрен  пуҫланат. Ха
лах малалла кайасси те пёрккёреиех  пуҫланат. ТТирён- 
тен айакри халахсем ҫакна ёлёкех пёлсе ҫитиё. Епир 
а н р х  апа пёлмесер йулиа. Епё сире аслаланса кайна 
халахсен й арсен е  паласа параттам, а н р х  есир хӑш- 
хаш халах йатне кӑҫал рен  те илтмеп, илтсен те р -  
сах манса кайатар тесе каламастап та. А н р х  епё сире 
ха мар вырас халахёпе пёр гаван Чехи тейекен сла
вян халӑхё ҫ и н р н  паласа парам. Чех халахё Австрия 
патш алахёнр пурӑнат. (Епир, тавансем, хамӑр Госстя 
п атш ал ахен р  пурённине каламасйрах кашпийёв 
пёлсе тёрас пулат.) Чехсем малтапах пит н а 'р р , хур- 
лахла халӑх пулна. Нинам та вёсем ҫине апга камалиа 
пахмап, пахма та пит кирлех пулман: вёсем пур те хай- 
сене хёйсем хёсёнсе, лапт,ёнса, пытанса пураннё. Вёсен 
хуш ш инр ҫыру пёлекен, сутӑ-илӳ тавакаж пит сайра ан
р х  пулнӑ. Чехсем ҫывёрса пуранпёран пур те вёсенрн  
мёгакёлама пултарнё. Вёсем хайсем те поп пётшпе ки-

дамрак а р с е м  ҫыру веренсе сута-илу тавакан пулна. Вал 
ёҫ ак ҫапла пулна: шполарап вёренсе тухнё а р с е м  вё- 
ренменнисена йалтах вёрентсе кёнекесем, хутсем, ытти 
кирлёрех йапаласем илсе пана, пда ҫамрӑк атасен хуш-



ш мщ е у к ҫ а ^ в ш ^ ^ п у ҫ я а п ӑ Л Т а т а  укҫа вӑл хӑш  т>ух 
ҫынна ӑса куртет: fivrrejtex илсе хаклӑраха сутма 
вёрентет. Сутӑ-илӳ тӑвакан ҫын ытти ҫынсемпе 
паллаш каласа ҫӳресе калаҫма та вӗренет. (мёнле ту- 
сан мӗн пулассипе те n x irp  илекен пулат) |Т1и~ 
рӗн йала ҫӳрекеи тутарсемех, авӑ, мёпле хӑйулйаЛпӗр 
тутарах пур йала харатат. Ант,ах чехсен лӑйӑх "ifypa- 
насси малта калапжпех тапрапса кайман, вӗсем хайсем 
те пёр ӑслӑ пулса ҫителёклёрех пурӑнас тесен мён ту
ма кирлж ҫжнт,ен птухӑшлама тытӑннӑ. Чехсен лайӑх пу- 
рӑнассж ат,н-пат,исент,ен. тколасещ рн, школарж учитёл- 
сент,ен пуҫланса кайна. А^а-пӑ/ҫа школасеие ҫӳреме пуҫ- 
лана. Пёт,ЖЕ, тавар школасем вырӑнне аслӑрах, пысакрах 
школасем халӑхпа лартнӑ. Пур школасент,е те учжтелсем 
лайӑх вӗрентсе пурӑннӑГ Школа усракан халӑх школа 
ҫумпе ат,исепе ҫёр ёҫне, TtaxT,a ёҫне вёрентмелёх йатар- 
сп ҫёр панаГуА^асем ҫуркупнехи вахӑтраи imjSIBBH 
ьтравг вырма тухат,т,ен ҫав ҫӗр ҫжнт,е тёрлё ёҫе вёрен- 
нё. Ҫакан пек школасем усӑ кӳнине курсан пур ха
лах йуратса тата пы сакрах школасем лартма вӑй пухна. 
Вара арҫын ат,а аит>ах мар, хёр-ат,асем те хӑйсем вал- 
ли ӑрасна лартнӑ школасен^е вёрене-вӗрене ҫитёпсен 
ӑсла арӑмсем пулнӑ, Вӑл ҫапла, ҫынсем: арӑмё те упаш- 
ки те ҫыру пёлекеп ҫынеем пулсан, икё ас пёрле пёр 
пуранӑҫа аван тытса тама пултараҫҫё. А щ дх ман са
ма хӑм малалла-ха. Чех ҫыннисем нёр пёрне ҫапла ӑса 
кӳртнё: ырӑ ҫынсем, хамӑр вӑй ҫитнипе пурӑнӑҫамӑра 
ҫёклесрен т,арӑиса тӑрар мар. Халё пирён хуш ӑра ҫыру 
пёлекеп ҫамрӑк ҫын сахал та пелекеннисем халӑх хуш- 
шинҫе мухтансарах ҫӳреҫҫё, мухтапса ҫӳрептгпе ёҫйен- 
не те кжрлё таранах пӑхмаҫҫё. Епир атс мся тавӑпӑр: 
пур ат,а-пӑт,ана та школасентр вёрентме тытӑнар та пур 
те ҫыру пёлекен пулсан каганийех вара мухтанса ҫурес 
ҫук, ун вырӑппе нумайёшё ёҫе пумайтарах ёҫлесе ытти- 
сен^ен ирттерме тапратёд. Вара а^асен пуранаҫё 
пур йеит,ен те ҫителеклёрех пуле. Ытти патша- 
лахсентр сывӑ ат,а ҫыру вёренмесёр ҫитённи ҫук; епир 
те кашнийех а^амарсене вӗрентер. Хӗр-ат>асене вёрентмс 
арасна школасем лартар, тепе. Акӑ чех ҫынписем мӗнле



хал ӑх  пулна!|В ёсен  ватӑ стариЕЕисем ӑслӑ пулна: ҫам- 
рак йаш-кӗт)ӗм асса пурӑпасраи хамӑр урарах ҫынсем пул- 
са сыхласа пурӑнар, т ен е7 ҫа п л а  вӗсел пурӑнаҫа пур 
йещ рн те йӗркеллӗ тума ‘’м рӑпш ӑ. Чехсем халӑха Турӑ 
ҫинтрн вӗрентме патДшкалах, учителсемлёх хамар ат,а- 
сене те вӗрентер, хамӑр пёлсе танӑ ҫынсене, араран та- 
са пураннисене, лайах вӗреннисене суйласа хурар, те
се калаҫа пуҫлапӑ. Вара пурӑннӑҫем мён ырра ёмёт- 
леннине вырана кӳме те май пулнӑ! Вӑхат иртсе пынӑ 
хуш ӑра ӑслӑ чехсем пур ҫёрте те тата канашланӑ: ьтт- 
ти ҫӗр-шывра риркӳсем патне парашкӑсем. учителсем  
хатӗрлемелли школасем пур; епир те хамӑр вӑйпах вир- 
лё шЕоласене лартар, тенё. Вара чехсем н ёр етун ӑ  ка- 
наша тимлесех вырана куме май пш ранӑ.

Чех хадӑх пурӑнӑҫё ы р ӑ ^ н с а х  пынӑ. Халӑх ыр
ра тухма татах ӑс пшрана: р ы ттп  халахёем", т т :  „ҫер 
еҫне те тӳрлетсе ӑнтарса пвграддё^мёншён тесеп мёнле 
тусан аван пул мал лине ӑта ртм ш  ли школасем лартса 
петернё. Епир то в ӑ й  дитерсе ҫаван пек пит усаллӑ Гиео- 
ласем лартар", тенё: „Тата ҫъгнсен суккарсем, уксахсем, 
сусӑр сжнсем пуранма больиидасем кирле таранах, док- 
торсем, фельдшерсем (леккарсем) пур ҫёрте те авап ӗҫ- 
леҫҫё. Пирён ана та хамӑр ҫине шансах нумайлатма 
пит кирлӗ“, тенё.

Чех халахё ҫапла сӑмах саракансене малтанах йу- 
ратман, вёсене мӑшкӑласа ухмах ҫыпсем тенӗ; тыта ты- 
та сута пама та т,арӑнсах таман: „вёсен ёмёрё касамат- 
ра!“ тесе пётернё. Ант,ах ватӑ ӑсла ҫътнсем ҫамрӑксепе 
рарнӑ. Ватӑ ҫыпсем ҫапла каланӑ: ссир, ҫамраксем, мон- 
ле вара. пёлместёр-и мён:  ̂м и п ц ^ -^ ^ и н е , туна ёҫхйҫан 
пулмапни пурГ]тавас, арасем, халахш ӑнах усӑлла пулӗ. 
Чирёнтен авгГлхи ҫынсем каланӑ: хадах сурат те вӳлӗ 
тӑват, пӗр ҫын сурни анрах типсе пырат.— Халӑх рул 
ҫурт лартпӑ. теҫдо, пӗтдон пёр йуман та касайман, теҫ- 
ҫё. Ей тӑвапсем, тепё: пуҫтарӑпӑр укҫа кам вай пур та
ран папине. 1Тире Турӑ та савса пулашо, тенё. Вара 
чехсем школасем лартма укса ҫапла пухна: кам ҫулта-
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лӑкра ерех, сӑра ёҫсе вуи тенкё пётерет, ӑна школаеем 
лартна ҫёре те вуяа тенкӗ хуртарнӑ; кам хай ҫуккине 
ҫулталӑк хуш ш ищ е ерех-меи ҫирём пуслӑх а щ д х  ёҫет, 
унтая ҫавӑн т,ухле илне. Ерех те сӑра та ӗҫмсн ҫынсем 
уса кӳмелли ёҫгаён яурият,ен те нумайтарах хуна. Ста- 
риксем ёҫекепнисене ҫапла каласа енентернё: ерехрен 
вунӑ тенкёлӗх ёҫсен те усси куранмаст, ер ех вӑл х у й х а  
тӑванё, ерех ёҫсен ӑслӑ ҫыя ухжах пулат, сывӑ ҫыя 'т,ире 
йерет. тенё: ат,а-пӑт,амӑра усӑш ӑя укҫапа ӑна ерехпе пё- 
тернин^ен ытларах хума та т,арӑнса тытӑнса тама кпр- 
лӗ мар, тенё. 1Гех халӑхё хуш яш я^е ӑслӑ ҫынеем нумай 
пулнӑ, ан^ах  вёсене тӳсеймен ҫын та халӑх  ҫия$е са- 
хал пулмап. (]airax халах хушшинт,е ватӑ ҫыясеяе итле- 
се тӑракансем ӑслӑ ватӑсемпе пёр канашла пулсахирё- 
ҫекеянисене ҫапла пусарнӑ: есир ватасене мёншён ит- 
леместёр-ха: вёсем вёт хамӑрш анах тарӑшаҫҫё, пире ыра 
ҫунаҫҫӗ, ҫын ӑгане кӳртме майлаҫҫё. Х а л д е я  таврари 
халах пирӗнтен кулса мӑшкӑласа пуранат, асла ҫынсем 
птгре ҫав маш кӑлтан тасалма аса кӳртеҫҫё, ма итлес мар 
вӗсене?! /Вата ҫынсем ҫамрӑксене ӑс пани кули лайах мар^ 
тепӗ.. ITeJ) ҫыя халах пухӑвӗит,е ҫапла каласа тана: aira 
етгех нумай вёренсе аслӑ ёҫе кӗрем те вара мана пурӑн- 
ма хён пулат-и. Халё тутар та ианраи тӑвансем умён- 
у,ех кулса тӑрат. Епё нумай вёреннё пулсан, халё мая- 
раи кулакансем йунашар лартса к ал аҫӗ^ ӗҫ . Ҫава вара 
маншап усал пулат-и? Ҫук, ниҫта тухса ҫӳремен, вӗрен- 
мен ҫыя вал ы рӑлаха ниҫта та иихаҫап та курас ҫук, 
тесе шавласа тӑнӑ. Ҫапла шавласа тӑпӑ вӑхатра тепёр 
ҫын тӑнӑ та ук^а хутаҫҫияе ҫӳлелле ҫёклеее кӑҫкарса 
калана: „итлӗр, ҫынсем; епё хаи савнипе виҫётепкёук- 
ҫахутаҫамраи кӑларса паратап“, тенё. Ун хътҫён^ен ка
п ая  укҫа пурри пур те калара кӑлара пёр ватӑ ҫын ал- 
липе нанӑ. 11ёр“ вӑхнтрах школа лартмаллӑх укҫа пухӑн- 
на. Кӗркуннене ҫитсен, йалти ат,асем ҫывӑха лартиа 
школа хӗлёртесе ҫӳренё. ИТкола ҫывӑхра майёпе 
йурла ҫынсем те ат,исене ҫ|ретме яултарнӑ* Вара 
пёр ҫи^ё-ҫакар ҫул хушшин^е йалта хут яёлзгеп ҫам-



« рӑк ҫын йулман; ҫитёнсе ҫитнисш  те школа ҫӳрекен- 
сен^ен килтех ыйта ыйта вёреннё.

Кёҫэн школасем хыҫҫан асларах школасем те халах 
вӑйёяе халё кунта, халё тепёр ҫӗрте шӑтса ҫитфниӗ. 
Пысакрах школасент,е Турӑ ҫинт,ен те нумайтарах пёлме 
нулнӑ; тата ҫёр ёҫне тёплёрех тума, сутӑ-илӳ тума, пах- 
т,а ҫимёҫёсем тума, йывӑҫсем, сиплёкураксем лартсатфрт- 
ме вёрентнё. Леккёре тухмалли тколасент>е емел тума 
нёлнё. Тата ытти тёрлӗ ёҫсене те уса пулассине нёлсе 
ш агах ҫав тёрлё школасен^е туса тана. Чехсем нур ха* 
лӑхпа пёр асла пулса т,ан асла школасем те лартма пул- 
тарнӑ. Вара вёсен ат>исем те аслӑ школасент,е вёренсе 
тухса халӑха нумай усӑ кӳнё. Халё чех ҫыннине кирек 
кам та ӑшшӑн калаҫса ӗҫ тават, никам та сасартӑках 
хӑратса пӑрахса ӑсран йамаст. Чех ҫыннин халё сутӑ- 
илӳ ёҫё те малалла пырат, уйёщде те тырӑ-пулӑ хулӑн 
нулат: чехсем уйсене ҫёнётме пёлеҫҫё. Чех халӑхӗ 
некех, ӗлек авал грексем, нимёҫсем, акӑЛ)Т,ансем, фран- 
дуссем, финсем нат,артан пурлӑха тухнӑ, ыйхаллӑ ас- 
ран малтан мала катартса пыракан ӑса кӗнё, нумай вӑ- 
хӑт вёренсе ҫителДклё мар тулли пуранматаайапсарилем- 
лёҫулсем тупнӑ. Халё епир ҫаванпек халӑхсем ӑслӑласа 
каларна вутлӑ кимёсем, пароходсем, карапсем ҫинт,е хаш 
тух  май килсен ларса ҫӳретнёр.

Нирён те тавансем, тарашас нулат. Сын мён тухлё 
пуйан, мён тухлё ӑса вёренет, ҫавйн тухлё ӑна пурӑн- 
ма лайӑх. Ӗҫе тёлне нёлсе ӗҫлекен никама айан тумасӑ- 
рах,ҫылӑхакёмесёрехнурӑлахкурат. Халё епир хамарнёл- 
мен пирки йе ҫынна хӗстерсе ҫылӑха кёрсе пуйан пу- 
ласшан ёмёре ирттеретпёр, вилсен те асаплӑ вы ранах 
кайатпӑр. Тёрлё усӑлла еҫе вёренес тесен малтан хут 
а ван нёлме кирлӗ. Гермашя патшалӑхӗнт,е халё ҫӗр . 
ҫын хушнгант,е тахарвун сакӑр ҫын ҫыру пӗдет; ҫыру 
нӗлменни ҫзр ҫынтан икё ҫын ант,ах йулат. Унта кашни 
ҫынах тендере мӗн пулнине пёлсе тӑрат. НТмецсем 
вёсем ӑса вёреиесрен, ёҫлесрен т>арӑнса тамаҫҫё, иур ӗҫе 
те ӗҫлеме нӗлеҫҫё. Вёсем т,аваш ҫинт,ен те хамӑртан 
ытда нёлеҫҫё.



Ниҫта нимёнле усӑллӑ ёҫсене вӗренмен ҫын йывӑр  
ёҫӗпе те тӑранса пурӑнма ҫитереймест, ҫиме ҫук пирЕи 
ҫылӑхлӑ еҫсем патне пырса тӗртӗнет. Ёҫе яёдсе тӑвакан 
ырӑ ҫын ҫылӑха та сахалтарах кӗрет; вӑд ёҫленё вӑ- 
хатра хӑй  ҫеривде ^уна ҫӑдмалли кӗлӗсем вудат. Ҫавӑн- 
на 'бӑвашсен те ҫы ясеренех школара вӗренсе тухнӑ ҫын- 
сем пулма кирлё. Еяир ватӑ ҫынсем ватӑлса ҫитрёмӗр, 
дамрӑкран ҫятӗнекенсем дурин те усӑлла ӗҫсене вӗрен- 
ме ҫул уҫса наракан я1кодасент,е ӑс ялес пулат. Пурия  
те кӗнекесем иле-яле вулае пулат,| ҫёнёрен тухакан кӗ- 
неЕесеяе дурне теJ iep ep  те нулинЧЁлсе йаланах ал ай- 
еире тытас пудатм^уш ӑ вӑхӑт нёр минут та дулйн'кид- 
сеяех алла кӗнеЕе тытса вулама кирлӗ. Кёнеке вуданӑ  
хыҫҫӑн ёҫе те ^асрах тытас килет, ӗҫленё вӑхӑтра та 
тӑрйш арах ёҫлес Еядет. ҪаЕна нёлсе ӗнтё хӑя1-хӑш йад- 
сен^е ҫыру яёлекен ҫынсем нур те Еёнеиесем, хаҫатсем  
илсе вулама тимлеҫҫё. Енир те хамӑра хамӑр ҫутта Еӑ- 
ларма, пурӑнӑҫамӑра малалла йама ш ухаш лар, ИЕӗ ал- 
лӑмӑра нихӑҫан  та ҫурам хыҫне тытса ёҫсӗр ҫурер мар. 
Иур хал ах  малалла кайтӑр тесен, мая ватӑ ҫын ӑсӗпе 
хамӑр пӗлсе вуламалли хаҫат Еёнеки Еярлё, пӗлмелле 
хаҫаД ҫи щ р  Еалаяине арҫынни, хёр-арамё, ватти-ҫамрӑЕ- 
е и  пур те пёлёэдӗҫ. Дур х а л ӑ х  малалла кайтар тесен  
^ӑн малтан Еашяи ҫы яӑн ёзден  т,ереллё, пёлсе пыраван 
тӗплё ӑслӑ пулма Еирлё. Хаҫат пире мёнде ӗҫлесепу- 
рӑяӑҫӑмара ҫителёЕлё тума Еатартса п арёздӗ. Епё ватӑ 
ҫын ҫапла шухашлатая: х а д ӑ х  вал исрер ҫы иган пу- 
хӑнат; урама иар ҫын та тухм асая йал хуи ш и я ^ е х а 
лах  пулмаст. Ҫавӑн пеЕ, Еашни ҫыя ӗҫ^ене, ӑстана тух- 
сан тин вара пур х а д ӑ х  ёҫт,ене, ӑстана тухса Еайат- 
Епир пур те аслӑ ШЕОласен^е вёреннё ҫынсем пулсан, 
Турӑ заЕОнӗпе пурӑнсан, хал,хи иеиех выҫса аптӑрамӑт- 
тӑмар. Д ур  те ҫителёЕлӗ пуранаиан пулӑттӑмӑр. Епир 
савӑнса хӗпӗртесе ҫителёклӗ пуранни Турра та йурӑхлӑ: 
Вӑл пирӗяпгён пӗтём тён^ене хӗвелёпе те ҫутатат, ҫу- 
мӑрӗпе те пш варат, темиҫе тӗсле тырӑ-пулӑ ӳетерет, вы- 
лД х-^ӗрлех валли темиҫе тӗсдё курӑЕ иарат, ҫёр айёнт,е 
ылттанпа Еёмёл, тимёряе хурҫа, ахахсем , хаклӑ йышши



д а с е м  туса хунӑ. Турӑ ҫынан апат,ё-ҫижёҫне тутлӑ ту
жа таварне те кирлё таранах панӑ, вӑржанне, шывне 
те пана. Ащ дх пирён Тура пана ырӑлӑхна пурӑнас 
тесен, малтан Турӑ патшалӑхне шырас нулат, т,унажар- 
сене таса усраса пуҫамӑрти ӑсӑмӑрпа йӗркеллӗ шухӑш- 
лас нулат. Ҫӗр ҫинт>е Тура нанӑ йӗрке пулмасан пӗр 
пӗряе вӗлерсе те пӗтерӗздеҫ. Турӑ панӑ йёркене патпга 
пӗлсе сыхласа тӑрат. Вал яире ырӑ йӗркепе нурсӑмӑра 
та ҫителёклё пурӑнӑҫпа усрасшӑн тӑрӑш ат. Епир хажӑ- 
ра хамӑр патшажӑр кӑжӑлонт,е лайах тытса тӑни ун- 
шӑн та хамаршӑн та ырӑ, хамӑра хамӑр ырӑ ӑса кӳртсе 
пурӑнӑҫажӑра ҫёкленипире тӗрлё усалтансыхласа усрат. 
Епир жалалла ҫутӑрах ӑса тухсан тутарсеж те пире хай- 
сеж йеине ҫаварас ҫук, Магоиедӑи суйа тенне пирӗн куҫ 
ужӗнт,е хитрелетес ҫук, пире улталаса ӳт астарнӑ хыҫ- 
ҫӑн йарас ҫук. Патшал ахрн халӑх Тура пана йёркене тытса 
таракан пулсан, натшажӑра хирёҫ нӑлхатакан усал 
ҫынсеж те хӑйсен канашне кӳртес ҫук.

Ей Турӑ, етожӳсене ҫӑл, Хӑван халӑхна ырӑ кур- 
жалла ту; т>ӑн тёне тытса таракан пирён аслӑ Патша- 
на Николай Александровича ташжансене ҫёнтерже вӑй- 
хӑват пар, патш алӑхна Хӑвӑн Хӗресӳ хават,ёпе усра.








