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МОЛАН МЭ, ПОП-ВЛАК КӦЛАН ПОЛШАТ, 
МАНЫН ЙОДЫНА

Поп-влак кӧлан полшат, манмэ йодышым тэргаш 
кӱлэш мо? Ала тидэ йодыш йӧршэш уто шомак? Ала 
пон-влак, йумылан, христослан, кава авалан, свӓтой 
угодник, шукчо, тулэч молӧ кава кучышо-влаклан 
вэлэ служитлат? Ала нуно садэ кавасэ вуйлык-влак- 
лан, нунын дэч моштэн пагалым калыклан йбдшашлан, 
йумылан ишанышэ-влак дэч осалым покташ йодшаш- 
лан гына илат? Ала нуно эрэ кӓвашкэ гына ончат, 
кавашкэ' кидыщтым шуйат, йӱдэт-кэчэт кавам гына 
шонат, мландэ ӱмбал илышым йӧршэш огыт шоно? 
Ала нуно ава шкэ икшывыжым йӧратымэ сэмынак, 
чыла йэҥымат ик сэмынак йӧратат? Тидэ чын мо”? 
Поп-влак йумылан шогымо, чыла калык вэрч ик 
сэмынак чонышт корыштымо, мландэ ӱмбалсэ илы- 
шыштэ нымомат огыт ыштэ, мландэ ӱмбалнэ кошт- 
мыштлан ӧкынат манмэ чын лийэш мо?

Тидэ пашам тэргэн ончэна. Тидлан мландэ ӱмбӓлнэ 
лийшэ паша влакым лончылэн ончэна. -

1917 ийыштэ лийшэ Окчабр рэвольуций дэч ончыч, 
Росийыштэ, молӧ кугыжанласэ сэмынак, йара логар 
эксплоататыр-влак озаланышт. Капиталист-влаклан па- 
шазэ-влак, помэшык дэн кулак-влаклан, батрак дэн 
йорло крэсаньык-влак пашам ыштышт.

Пашазэ-влак, суткаштэ 14— 16 шагат дэн завот 
озаштлан пашам ыштышт. Нэлэ паша, шужы_маш, ча- 
котко, жандарм лупш — тэвэ мом пашазэ ужо. Сан-
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дэнак капитаяист-влак шондыкыштым шӧртньӧ дэн 
1Э М Ы Ш Т , порсын вургэмым чийышт, вэс кугыжанышла 
гыч кондымо шэргакан аракам йӱыч, Пашазэ-влакын 
пӱж вӱдышт дэн вӱрыштым, нуно шӧртньышкӧ са- 
вырышт.

Йалыштат сайак лийын огыл. Кызыт крэпостной 
права нэргэн огына ойло. Тушто крэсаньык помэ- 
шыклан имньэ сэмынак лийын; шоналтЭм гын, пашаш 
кычкэм, шонэм — нӱжын налам, шонэм — пазарыш 
луктын ужалэм. Крэсаньыклан крэпостной права дэч 
варажат куштылгак ыш лий. Сай мландым помэшык 
шкэ кидышкыжэ погэн налын, каҥга мландыжым 
крэсаньык-влаклан кум акэш ужалэн. Крэсаньык-влак- 
лан шкэ мландышт ситэн огыл. Пойан'дэч мландым 
а эндыш налаш логалын. Шыжым арэндылан тӱлэн, 
амбарэшыжэ адакат нымат кодын огыл. Туштак адак 
номэшык мландыш да помэшык чодраш крэсаньык 
вольык йолат, крэсаньык йолат ит логал. От утло. 
Кидым шупшал, йокмам кондо; тудат шагал полша. 
Помэшыклан чыла штдш лийэш. Пайар помэшык-влак 
дэн да пий кӱтӧ дэн крэсаньык-влакын пасуыш пы- 
чал дэн лэктэшат, крэеаньык шурным тэк тошка. Йӱ- 
кым луктат гын, имньэшкэ пайар толэшат, шуйнэн 
вочмэшкэт лупш дэн туп воктэн пуа. Помэшыкым 
иктат чарышэ укэ. Урӓдник гыч тӱҥадын кугыжа 
мартэ чыланат тудын кидшым шупшыт.

Крэсан^ык-влак помэшык ваштарэш-ик кана вэлэ 
тарванэн огытыл. Тугэ гынат, тидэ тарванымаш-влак 
эрэ помэшык-влак сэҥымэ дэнэ кошаргэныт. Дворьӓн- 
влакын погымо полкышт толын шуыт. Крэсаньык- 
влакым йужыжым сакат, кодшыжым адак тошто сэ- 
мынак пӱгыртат. Тидэ паша пашазэ клас шочмо дэнэ 
вашталтэ. Шоҥго-влак 1905 ийыштэ лийшэ рэвольу- 
цийым^ сайын шарнат. Пашазэ класын тунам . шкэн- 
жын большэвик партийжэ ыльэ. Тидэ партийыштэ эн 
умлышо, эн ончыл, эҥ рэвольуционный-пашазэ-влак 
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лийыныт. Пашазэ клас, большэвик партий вуйла^Гымэ 
дэнэ, шкэ почэшыжэ мильйопло крэсапьыкым помэ- 
шык, капиталист да пупып кугыжашт ваштарэш, ку- 
чэдалмэ сарыш вӱдэп паҥгайыш. Тидын дэнэ рэво- 
льуцийып эксплоататыр стройым пэрымэ вийжэ, мол- 
гыпамсэ крэсапьык-влак тарвапымаш дэч тӱжэм гапа 
куатлэ лийып. Тошто кучэм (рэжим) чыла ургышыж 
гыч пудэштыльэ. Тугэ гыпат, помэшык дэп капита- 
лист-влак рэвольуцийым тӱпчыктарышт. Сай рэво- 
льуциопэр-влакым Сибирыш колтышт, казаматэш ор- 
лапдарышт, тужэм дэпэ лӱйкалэп,- сакалэп пуштэдышт. 
Эксплоататыр-влак сэҥымашым пайрэмлышт. Тугэ 
гыпат, тидэ пайрэм кужып ыш шуйпо. Сарэш пэҥ- 
гыдэмшэ пашазэ клас, большэвик партий вуйлатымэ 
дэпэ шэмэр крэсапьыкым, помэшык дэп капиталист 
влас ваштарэш кучэдалаш огата чот чумырыш. Тидэ 
вий дэпэ 1917 ий, окчабрыштэ эксплоататыр-влакып 
курымаш власышт сӱмырлыш.

Чып, тидэ куштылгыпак ыш лий. Тӱжэмлэп пашазэ 
да рэвольуциоппо крэсапьык-влак чурмаштэ орлапышт, 
кэрдэ дэпэ руалтыч, помэшык да капиталист кид дэпэ 
лӱйалтыч. Эксплоататыр-влак пашазэ дэн крэсапьык 
власып кузэ ыштышашыжым палэпыт. Нупылан оп- 
чыкыжым иктат пашам шташ тӱҥалдымашым пупо 
шипчэпыт. Тэвэ сандэп пуно шкэ пойаплыкышт вэрч, 
пирэ шолыштмо йаплыкшьш аралымэ сэмын, шогышт. 
Пашазэ дэп крэсаньык-влак, Лэпин партий вуйлатымэ 
дэпэ, пупым шалатыштат, пупо ош армийым штэп 
чыла могырымат совэт влас ваштарэш крэдалаш тӱҥа- 
льыч. Тугэ гыпат, шэмэр калык, пашазэ клас да боль- 
шэвик партий вуйлатымэ почэш, окчабрыштэ кучэ- 
дал палмэ влас аралаш рыҥ шогальыч^Тыгэ граждап 
сар тӱҥальэ. Ик могырым — помэшык, капиталист, ку- 
лак, кугыжан чиповник-влак — мэпьшэвик, эсэр да 
вэс кугыжаныш импэриалист-влак дэнэ ушнэпыт, вэс 
могырым —большэвик цартий вуйлатымэ шэмэр ка-



лык. Ошо-влаклан вэс кугыжанышсэ капиталист да 
помэшӹк-влак полшышт. Нунын шонымашышт ик 
каньэ. Тыштэ нымоланат ӧршаш укэ.

Йощкар армийын сар куралжэ начар ыльэ. Шуко 
годым винтовко дэн патыронат ситэн огыл. Йошкар- 
армэйэс-влакын чийэмышт шӱкшу ыльэ, кочкашат 
ситэн огыл, чӱчкыдынак шужэн илышт. Пашазэ дэн 
крэсаньык армий ваштарэш, пулэмэтан, танкан, аэ- 
ропланан, айар пушан (газан) эксплоататыр-влакын 
ош армийжэ толво. Вара кӧ сэҥыш?

Тыштэ пашазэ клас дэн крэсаншк-влак сэҥышт. 
Эксплоататыр-влак вэс кугыжаныщласэ капиталист 
таҥышт-влак дэк куржын аралалтыч. , .

Ош эмигрант-влак, кызытат Совэт Росий умбак 
сар дэн кожганаш вэс кугыжанышсэ буржуазийым 
таратылыт. Пролэтар рэвольуций дэн шалатымэ экс- 
плоататыр класын ССРУ-штэ илышэ кодшышт-влак 
вэс кугыжаныш импэриалист-влакын сар туҥалмыш- 
тым вучатат, вучэн огыт шукто. Мэмнан эл кӧргысӧ 
тушманна-влакат кидым ӧлталын огыт шинчэ. Нуно 
вэс кугыжанысэ капиталист-влаклан Сӧвэт власӹм 
пытарашышт полшаш тыршат, мэмнан сай, талэ пашай- 
эҥна-влакым пуштэдат, агитацийым, врэдичылствым 
ыштылыт, комунист партий дэн совэт власын социа- 
лист строичылствысэ чыла мэроприйатийышт-влакым 
курлаш тӧчат.

Йалыштэ социализм стройымаштэ кулак пэш чот 
торэш шога. Кулак кэч кунамат кугыжа да капита- 
лизм строй вэрч вуйым шупшэш. Тидэ палэ. Тудат 
йэҥ вий дэн илэн шогыш. Тыгэ, шошым иорло ту- 
дын дэч лу пуд киндым кусын налын, шыжым туд- 
лан коло пудым пуаш кулэш, йорлын адак нимат 
огэш код. Плугым, шиймэ машинам ышташ налэш. 
Ӱзгар тэҥгэлан тугана, тудо тый дэчэт кумытым 
кушкэдэш. Йорло —йорлэштэш, кулак —пойа. Крэ- 
саньык-влаК чодрасэ пушэҥгэ-«лак сэмын илышт. Иктэ 
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кӱшкӧ кӱза, вэсэ— ӱмылэш кодын, кошка. Ик ий — 
коктыт эрта, ончалат; кулак йорлын мландыжым на- 
лынат пытарэн, шкэжэ. йорлым батракэш пураш тол- 
мыжым вуча. Вучаш шуко возын огыл. Лэнин йол- 
таш кулак-влак нэргэн* тыгэ ойлэн: „Кулак-влак — 
тидэ эн ир, эн осал, эн шучко эксплоататыр улыт. 
Нинэ вӱр йӱшӧ-влак калӹк йорлылыкэш пойэныт".

Мучко колэктивлымаш кулакын вожшым кӱрлэш. 
Колхозэш, мландэ, йал озанлык ӱзгар, пашазэ вольык 
пырльаштэ лиймэ гоДым, кулак кушкын ӧк кэрт. Кӧ 
пашам шуко шта, тудо шукр налэш. Ожно тыгэ огыл, 
мӧҥгэшыла ыльэ. Мландэ, паша ыштымэ ӱзгар 
кулак кидыштэ, тудлан имньыдымэ, мландыдымэ, 
ӱзгардымэ йорло крэсаньык-влак пашам ыштымэ дэнэ, 
тудо пашам эн шагал штэн, эн шуко налын шогэн. 
Кызыт батрак, йорло, марда крэсаньык-влак колхо- 
Зышко ушнат,* шкэ кок^дашкышт кулакым огыт пурто. 
Нуно сай илышыш каймаштэ ик сай корным ужын, 
тидэ корно дэнэ кайат. Сталин йолташ тидын нэргэн 
тыгэ ойлэн: „Крэсаньык-влакым кулак кид йымач,

, йорлылык, пычкэмышлык гыч утары1пэ корно — кол- 
хоз корно, шымлымэ да аклымэ. Тыштэ мэмнан ончык 
каймынан тӱҥжӧ“. Сталин йолташын тидэ ойжо, 
кӱшнӧ ончыктымо Владимир Ильич Лэнинын мутшым 
сайын йэшара.. Нуно коктынат, кулакын пашазэ дэнэ 
шэмэр крэсаньыклан эн осал клас тушман улмыж 
нэргэн пэш рашын каласат.

Чыла тидэ каласымаш гыч мэ могай пунчалӹм ыш- 
тэн кэртына? Тыштэ тыгай пунчал лийэш. Рэвольу- 
ций дэч ончычат, рэвольуций годымат чыла калык 
кок лагэрлан шэлалтын. Ик могырышто пашазэ, 
шэмэр крэсаньык, ик мут дэн манаш гын, паша 
калык, вэс могырыштЪ — капиталист, помэшык, 
кулак-влак да моло эксплсӒтатыр-влак. Нинэ кок 
тушман-влак кок пырдыж ваш шогымо сэмын, 
иктышт вэсышт ваштарэш шогат.
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Нунын коклаштэ шӱдӧ ийлэн илаш-колаш кучэ- 
далмаш лийын шогэн. Тидэ кучэдалмаш тачэ мартэат, 
мэмнан дэнэ, Совэт Ушэмыштат, моло кугыжанлаштат 
лий-ын шога. Мэмнан дэнэ ожнысо помэшык, капи- 
талист, кызыт пытарымэ кулак-влак, тошто эксплоа- 
татыр стройым пӧртылтышаш вэрч социалист строи- 
чылствэ ваштарэш кучэдалыт. ССРУ-ысэ шэмэр ка- 
лык, комунист партий вуйлатымэ дэнэ, нинэ, социалист 
строичылствын тушманыштлан, нуным шалатышэ ӧт- 
порым пуыЙ1; чарныдымэ клас кучэдалмаштэ социализм 
сэҥыш; кокымышо вичийдшлыкыштэ ССРУ-штэ кодшо 
капиталист элэмэнт дэн клас-влак. пӱтыньэк йӧршэш 
пытаралтыт. -

Моло кугыжанлаштэ кызыт влас альэ капиталист- 
влак кидыштэ. Тушто влас вэрч кучэдалмаш пэш 
тӓлын кайа. Пашазэ клас, комунист партий-влак вуй- 
латымэ дэнэ, капитализмым сумыршаш вэрч кучэда- 
лэш. Капиталист-влак пулэмэт, фашис^,, мэньшэвик- 
влак полшымо дэнэ рэвольуцийым пызыралаш тӧчат.

Клас кучэдалмаш мэмнан дэнат, моло кугыжанлаштат 
кайэн шога, чын, тӱрлӧ формо дэнэ да турлӧ усло- 
вийыштэ.

Тидэ"кучэдалмаштэ- коклавэр (йыжыҥ) укэ. Йа па- 
шазэ да шэмэр крэсаньык дэнэ, йа эксплоататыр-влак 
дэнэ. Иктат ӧрдыжэш ок код. Кажнэ йэҥ, тидэ кок 
вэл гыч иктышкыжэ шогалын, тудын дэнэ пырльа 
кучэдалэш.

Росийыштэ поп дэн манак-влак 200 тӱжэм утла 
лийыныт' Тидэ йумын тӱшка вара кӧн могырышто 
шогэныт? Кӧн кидыштым нуно шупшыныт? Клас ку- 
чэдалмаштэ нуно кӧлан полшэныт, кӧлан полшат? 
Тидэ йодышлан вашмут г^аш.огына вашкэ, сайын 
рат дэнэ тэргэн ончэна.
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Р^ВОЛЬУЦИЙ д эч  о ж н о  
ДУХОВЭНСТБЭ КУЗЭ илэн

Рэвольуций дэч ончыа, Росийыштэ 200000 утла 
поп дэн манак-влак ыльыч. Крэпостной права годым 
кажнэ „йумын ачалан“ шым крэпостной йэҥ логалын. 
Тидэ шот дэнэ, тыгэ лэктэш: „шымытын шога дэнЭ, 
иктэ совла (калак) дэнэ“. Крэпостной дэч посна чэркэ 
дэн монастыр-влак эн чаплэ мландым кучздыт. Крэ- 
постной-влак тидэ монастыр, мландыштэ пашам штэ- 
ныт. Моско воктэнысэ ик .Троицэ-Сэргиэвысэ лавра 
мландыштэ гына 106.000 крэпостной-влак пашам штэ- 
ныт. Поп дэн манак тӱшка вара кузэрак крэпостной- 
влакым ашнэныт, тидым палаш кӱлэш. Тошто кагаз 
лоҥгаштэ кугыжан кӱштэн возымо ик оҥай кагазшэ 
кодын. Тушто тэвэ мо. возалтын; „Чэркэ дэн монас- 
тыр-влак пашам начар ыштӹшэ кул-влакым розго 
дэн кырэн да нунын нэр рожыштым кушкэдын кэр- 
тыт“. Тидэ докумэнт гыч поп дэн мӓнак-влакьш крэ- 
постной-влакым пэлэ колымэшкэ розго дэн да тойа 
дэн кырымэ ьэлэ огыл, ситыдымыжлан, нэр рожым 
кушкэдылмыштат койэш. Нэр рожьипко кагырым чы- 
кэн, нэрым кушкэдыныт. Мо вэрч? Кӱлын паша „ыш- 
тыдымыжлан". Тидэ тэвэ мом ончыкта — кул нинэ 
йара логар тӱшкалан пашам ситышын кӱлын ок ыштэ. 
Крэпостной иктаж вэрэ вэс губэрнашкэ куржын гын, 
тудым монастыр полиций коч мӧҥгэш пӧртылтэн. Ту- 
намжэ тулэчат чот чоныш витарэныт. Кок кидым 
шэҥгакыла пидыныт. Кылдэн шындымэ кидэш кандрам 
йолыштэн, кӱшкӧ сакэныт. Кап нэлгыт ӱлыкӧ шупшмо 
дэнэ кид пулыш савырнэн. Крэпостной права годым 
тыгэ лийын.

Чэркэ дэн монастыр-влакын рэвольуций дэч ончылсо
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илышыштым ончалына. Ала поп дэн манак-влак йор- 
лэштыныт? 1905 ийыштэ чэркэ дэн монастыр-влак 
кидыштэ 2611000 дэстина мландэ улмаш. Столицэ 
воктэнысэ ик Алэксандро-Нэвский лавра гына 25 000 
дэстина мландым кучэн. Йорло дэн марда озанлыкын 
ик чонлан Н/з дэстина мландэ логалын, кулак йэш- 
лан— 10 дэстина, ик чок дэн шотлымо годым, кажнэ 
поп дэн манаклан 13 дэстина мландэ логалын. Ты- 
жэчын, йумын ача-влакын кулак озанлыкымат эртэн 
каймышт койэш.
. Чыла тидым ончэн лэкмӧҥгӧ тыгэ каласэн кэртына. 
Поп дэя манак-влак рэвольуций дэч ончыч эн лӱмлӧ 
кулак да помэшык улыныт. Крэсаньык кужо ^шэм 
шовыр гыч вэлэ палэн: кӧ тыгылай помэшык, кӧ ду- 
ховный шотан помэшык-кулак. Шовыржым кудашыч 
гын, ойырты.шыжат нымат ок лий. Духовэнствэ кужэ- 
чын тынар мландым погэн налын вара? Нунылан млан- 
дым кугыжа дэн помэшык-влак пӧлэклэныт. Шуко 
мландым йорлэштарымэ крэсат^ык-влак .дэч налыныт.

Монастыр дэн чэркэ-влак мландэ дэч иосна моло 
вэрэат доходым налыныт. Рэвольуций годым монастыр- 
влак дэч 82 завотым, 1112 доходан цӧртым, 704 уна- 
кудым (гостиница) да тулэч молымат шупшын налмэ. 
Ожнысо Олонэц губэрнаштэ, Валаам монастыр из- 
вэстка, коваштэ илымэ, цэмэнт адак кэрм^ч завот- 
влакым кучэн. Нинэ завотлаштэ кэҥэжым 6000 
мартэ лышыл йалласэ крэсаньык-влак пашам штэныт. 
Тушто „йазыкым" касаршаш вэрч пашам пашадардак 
штэныт. Иктаж йорло. крэсаньык помэшыклан икта- 
жым йӧнэштарэн огыл гын, йазык, колыштдымаш, 
вустык. Йазык касараш монастыр завотыш кайаш 
кӱлэш.. Мӧҥгыштӧ йоча-влак шужэн шинчат, тый 
монастыр завотыш пужвуд йоктараш кайэ. Крэсаньык- ■ 
влакын йумылан ишанымашышт. нуным духовный 
„ача“-влакын эксплоататыр кидышкышт шукэн шогэн. 
Поп альэ манак ош, оварчэ кидыштым ӧлталын, муш- 
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кыр дэч ӱлылсӧ мландым уждэ тыйын йырэт пӧрдэш 
гын, тидэ йазыклан.ок шотлалт. Йумылан тыгэ кэлша. 
Чыла тудын шонымыжо сэмын.

Йумын йэҥ-влак завот дэч вэлэ огыл, торгайымаш 
гычат шуко оксам погэныт. 1917 ийыштэ, ик «й мучко 
гына Троицэ-Сэргаэвский лавра 529969 ээҥгэм тор- 
гайэн налын. Тарванылдымэ пого-влак д э ч '441659 
тэҥгэм налын. Ий мучко лавра чылажэ 1 мильйон 
366 тужэм тэҥгэм погэн налын. Оксаштым банкыш 
пыштымылан'ий мучко процэнтшымак 25775 тэҥгэм 
налын. Нинэ свӓтой илышэ-влак нарэ налшэ, капита- 
лист-влак кокла гычат шагал лийыныт.

Кызыт мэ чумыр монастыр нэргэн ойлышна. Ындэ 
кугурак чинан посна попым налына. Москосо митро- 
полит тылчэш 6 7 5 0 -тэҥгэм налын. Киэвысэ—=7 тӱ- 
жэм тэҥгэм, Пэтэрбургысо — 21583 тэҥгэм, Новго- 
родысо архиэпископ тылчэш — 25 .тужэмат пэлэ тэҥгэм 
налын шогэй. Тидэ оксам кэчылӓн шэлэдэт гын, 
Новгородысо пастырь кэчэш 850 тэҥгэм сандыкыш- 
кыжэ оптэн. Тидэ, тудын кэчаш „пашадаржэ" лийэш. 
Синодым ончалына гын, тудын рэвольуций дэч ончыч 
60 мильйон тэҥгэ шӧртньӧ оксажэ ёанкыштэ^кийэн. 
Синодым ,свӓтэйший“ маныт ӹльэ, „свӓтэйший" 
огыл, „богатэйший" (эн пойан) манаш гын, утларак 
кЭлша ыльэ. Йаллаштэ улшо поп-влак улнырак лий- 
ыныт да шагалрак налыныт, тугэ гынат, нунат шэҥ- 
гэланак кодын огытыл, ик чок дэн кажнэ поплан ий 
мучко 2 тужэм тэҥгэ логалын.

Поп-влакын тыгай пойанлыкышт кужэч погалтыныт 
вара? Тэвэ кужэч. Завот, унакудо, шӧр фэрмэ, млан- 
дым арэндыш пуымо доход гыч. Йараланак тошто 
йэҥын тыгай мутшо лийын огыл: „Шоч, крэслалт, 
ватым нал да коло, поплан эрэ оксам опто“. Йумо 
оҥа, иэи крэст, йумын вуд, сорта дэнэ торгайэн 
налмэ доход гыч. Тыгай мутат ыльэ: „Тачэ сорта, * 
эрла сорта, вара- вачэт гыч тулупэтат тӧрышта“.
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Шукыж годым пайдам, шукшӱ вургэм лапчыкла, 
шыштэ, мамык,*пужар шӱк дэнэ ыштымэ шӱйдымӧ 
„мощ“ манмэ свӓтой кап гыч доходым кугун налы- 
ныт. Киэвр-Пэчорысо лавраштэ тыгай паша лийын. 
Ик кумалаш толшо йэҥ манак дэч шольщ свӓтой 
капым ИЗИ1Й чывыштал налын. Кудьге^чыш лэкмӧҥ- 
гыжӧ тудо кыдыштыжэ шыштэ пырчым ужын. Тэвэ 
тланэт шӱйдымӧ мощ. Кумалшэ-влак шӱдӧ мэҥгэ 
кокла гыч „тӧрланаш", „нарэмаш" коштыныт. Поп 
дэн манак-влак шӱйшӧ лу дэнэ альэ мамык дэнэ ыш- 
тымэ, йӧсӧ жапыштэ ӧрмаш шот дэн полшэн кэртэш 
манынытат, кӱмалаш толшо-влак колотка гыч шолып 
тэвэ шанчаш пырчым чывыштал налаш, тэвэ ошма 
чывыштышым чывыштэн налаш тӧчэныт!

Монастырысэ крушкашкэ паша окса-влак мурӓн 
вэлэ йогат.‘Манак-влаклан йастарэн гына шуктышаш. 
Кажнэ крэсаньык да пашачэ йэш нинэ шӱрэ-влаклан 
пашаш таптымэ оксаштым пуэныт.

Ындэ мэ ужна, поп дэн манак-влак номэшык да 
кулак вэлэ огыл, нуно капиталист-завотчик да тор- 
гайшэ улыныт. Тугэ гынат, тидэ альэ чыла огыл, 
ноп-влак тугак казна гыч жалованьым налы^ илэныт. 
Мутлан, Москосо митрополит казна гыч тылчылан 
500 тэҥгэм налын илэн. Тыгэ- становой пристав дэн 
пон пырльа казна тагына гыч кочкыныт. Ындэ муча- 
шэш тыгэ лэктэш, поп, мландэ кучышо экснлоататы- 
рат, торгайышэ капиталйстат, кугыжан чиновникат 
лийын. Кум эксплоататыр икдыштэ.

Ындэ нинэ кум пачаш йыҥ вий дэн илышэ-влакын 
ӱйак-мӱйак илышыЬтым ончалына. Рэвольуций дэч 

. ончычрак колышо Иоанн Кронштадский понын воз- 
галымэ ӱстэлыштыжэ 100 да 150 тэҥгэаш окса-влак 
орӓм муыныт. Шкафлаштыжэ 150 порсын тувырым, 
подваллаштыжэ 260 бутылка вэс' кугыжаныш гыч 
кондымо шэргакан аракам муыныт. Тидэ чылаланат 
палэ, нинэ бутылка-влак кумалшашлан йамдылымэ 
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огытыл. Свӓтой ачан илышыжым тыжэчын раш ужаш* 
лийэш. Тэвэ адак вэс манакын илышыжэ. Чэрнигбвысо 
архиэрэйын архиэрэй канцэльарым вуйлатышэ Гэр- 
ман манаклан паша шташ йорло крэсаньык Ильам 
шогалтэныт. Сэдэ крэсаньыкым, тудын архиэрэйлан 
вуй шиймэ кагаз возаш шумэшкыжэ манак мыскӹлэн, 
чонышкыжо витарэн. Крэсаньык Ильа шкэ барин- 
манӓк нэргэнжэ тэвэ мом воза: „Мланэм кӱртньым 
чиктэн' мыйым орландарыш. Йӱд вошт йа аракам, йа 
пурам пӱэдэн эртаралтэ. Кочмӧҥгӧ манак адак возэ- 
шат мЧанэм кармым покташ шӱда, шокшо кэчыштэ 
йужым йӱкшэмдаш да йа йолтаганжым, йа вуйжым 
чыгылтыкта. Чынакат, катыргыштэ илаш куштылгы* 
ракла чӱчэш". Тидэ изи примэр гыч, мэ, мландэ ӱм- 
балнэ кӧ кузэ йлэн толмым раш ужына.

Рэвольуций-дэч ончыч 110 тӱжэм манак да 90 тӱ- 
шэм поп улмаш, чылажэ 200 тӱжэм йумо палэмды- 
шан эксплоататыр-влак шотлалтынӹт. Тидэ „праврг 
славный •пастыр-влак“ гына. Чиймэ вургэмыштым 
ончэн, нуно йумын посна тӱрлӧ кулжылан чотлалтыч. 
Мландэ ӱмбалса паша ӱмбак йӱштын ончЫмо да 
тӱжвал ӱҥышылык маскэ шэҥгэлан помэшык, кулак, 
сут торговшык, кугыжан осал чиновникышт-влак" 
шойышталтыныт. Кӱчыкын каласамэ годым, чыла 
тидэ 200000 йэҥан духовный армий эксплоататыр 
класын ужашыжэ ыльэ.

Чыла ты каласымым нигунам она мондо.Дидэ мэм- 
нан тошто йодышнам палэн налаш полша. Тидэ ду- 
ховный айдэмэ-влак кӧн вэлнэ шогэныт? Помэшык, 
кулак, капиталист, кугыжа, кугыжан чиновникышт- 
влак вэлнэ, альэ пашазэ дэн йорло да марда крэсань- 
ык-влак вэлнэ? Кӱрылтдымӧ клас кучэдалмаштэ кудо 
•могыржыл^ан нуно полшэн илэныт? Кӧн кидым нуно 
чот кучэныт?



РЭВОЛЬУЦИЙ д э ч  о н ч ы ч  
ПОП-ВЛАК КӦЛАН ПОЛШЭНЫТ

Адакат крэпостной права гычтӱҥалыца. Крэпост- 
ной-влак паща вольык сэмын илэныт. Изиш колышт- 
дымылан пэлэ колымэшкэ тойа дэнэ кыр^эныт, пы- 
лышым, нэрым, йылмым пӱчкэдэныт, шукыж годым 
чонан йэҥым мӱшкыржӧ дэнэ мэҥгэ вуйэш кэрмаш- 
кат шуьшыт, Крэпостной-влак тырэ- орланэцыт, поп- 
влакышт „Крэпостной права—̂ йумын шӱдымӧ почэш 
ыштымэ' манын туныктэныт. Йумылан ӱшанышэ-влак 
шукыжо, тыгай ойым колын, тыгэ шонэныт: „Духов- 
ный ачалан ӱмырна шумэшкэ тидэ крэпостной па- 
шам штэна, колымӧҥгӧ райыштэ илаш тӱҥалына". 
Вара тыжэчын кӧлан пайда лэктын? Крэсаньык-влакын 
йумылан ишанымашышт. гыч кӧлан пайда лийын? 
Помэшык да поп дэн манак-влаклан шкаланышт вэлэ, 
рэлигий эксплоататыр-влак ончылно ӱҥшэшташ да 
колӹштшан лийаш туныктэныс. Рэлигий кул лийаш 
туныктэн. Йужгындм крэсаньык-влак чытыдэ йужо 
помэшыкым пуштынат кудалтэныт. Шукын^ годым 
нымогай кугыжан чиновникат пуштшыжымат муын 
кэртын огыл. Пощкудышт йолташыштым ужалэн огы- 
тыл. Тыгай жапыштэ поп пашаш пижын. Тудо йазык 
касарымэ годым чыла палэн налын, эрлашыжым тэҥ- 
гэчэ йазык касарышэ дэк чиновник-влак толын, тудым 
погэнат налыныт. Кӧ ужалымыжэ палэ, Поп-влак ку- 
гыжадан, йазык касарымашэщ палымэ чыла пашам 
начальствылан шижтараш, манын мутымат пу^ныт. 
Кугыжа поп-влаклан йараланак жалованьйым' тӱлэн 
огыл. Тугэ гынат, крэсаньык-влакын чумыр губэрна 
дэн тарванымашыштат шуко гана лийэдэн. Нуно, крэ- 
постной строй йымалан пызыралтын эркын колымэшкэ,
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лучо икканаштэ, помэшык-влак дэн кучэдалмашэш 
колышаш, манын шонэныт. 250 ий ожнырак Стэпан 
Разин вуйлатымэ пэш кӱго крэсаньык рэвольуций 
лийын. 150 ий ожно адакат вэ :̂ крэсаньык рэвольуций 
лийын. Тидэ тарванымашым Йэмэльйан Пугачов вуй- 
латэн шогэн. Помэшык дэн дворӓн-влакын погымо 
полкышт нинэ кок рэвольуцийжымат тэмдалыныт. 
Талэ Стэпан Разинынымат, Йэмэльйан Пугачовынымат 
кугыжан приказ почэш Москоэш йолыштым, кидыш- 
тым, вуйыштым руалыныт. Вара ты шучко паша ӱм- 
бак духовэнствэ кузэ ончэн? Тидэ вуран пашам свӓ- 
тэйший синод благословитлэн. Тулэч посна нинэ 
йорлэштшэ крэсаньык-Влакым аралышэ Стэпан Разин 
дэн Йэмэльйан Пугачовым, свӓтэйший синод чэркэш 
каргэн. Тидэ каргымаш чэркыш пурымо йэда эрэ 
шарналталтын. Поп-влак нинэ рэвольуционьэр-влакым 
йумын лум дэнэ кӓргымэ дэнэ, крэсаньык-влакым 
рэвольуций дэч тораш тӧчэныт. Рэвольуцийым йумо 
шкэ карга, макыныт.

Поп-влак эксплоӓтатыр-влакым кузэ ончэныт? Тид- 
лан кум-ныл примэрым налына. Православный чэркэ 
шкаланжэ шкэнжын свӓтой-влакым шонэн луктын. 
Свӓтой-влакын чотышт 361-шкэ шуын, Вара кӧ свӓ- 
тойыш логалын? Тышкэ 45 кньазь да кньазь ватэ 
логалыныт, вара кугыжа, архиэрэй, игумэн, помэшык- 
влак пурэныт. Крэсаньык кокла гыч иктэ гына ло- 
галын, пашачэ гыч иктат укэ. Тидэ молан тыгэ штал- 
тын? Йумылан ишанышэ шэмэр колышо свӓтой по- 
мэшыклан кумалын, илышэ кӱгыжа дэн помэшык-вла- 
кыштым пагалышт манын шталтын. Нуно, кугыжа, 
помэшык-влак, мэмнан гай огытыл, тачэ огыл гын, 
эрла тукымышт почэш свӓтойыш логалшаш улыт, 
маныныт.

Ындэ 1905 ийысэ рэвольуцийым налына.
Кнага туҥалтышыштэ мэ 1905 ийысэ рэвольуций 

нэргэн ойлышна. Кӧ кӧн ваштарэш кучэдалын, адак
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ик кана ончалыналТидын нэрганпЛэяинг.йолташ тэвэ 
мом ойлэн: „1905 ийыштэ Росийыштэ прӧлэтариат 
вуйлатымэ почэш кугыжан правитэльствэ ваштарэӧ! 
калык тарванымаш тӱҥальэ". Вэс вэрэ Лэнин йолташ 
тидын нэргэн, тунам социал-дэмократ манмэ, большэ- 
вик-влакын рольыштым ончыктэн рашэмкынрак ойг 
лэн, Тэвэ тудын мутшо:

„Шудӧ дэн шотлалтшэ рэвольуционно социал-дэ- 
мократ-влак „кэнэта" тӱжэмыш шуыч, цинэ тӱжэмышт 
коктыт гыч кум милионан пролэтарын онышт (вож- 
дьышт) лийыч. ^Пролэтар кучэдалмаш —кугу тарва- 
нымашым, коклаЬ рэвольуционно движэньым ылыж- 
Тыш, шудӧ витльэ мильйонан крэсаньык массэ лоҥ- 
гаштат шарлыш, крэ.саньык-влак пудыранымаш армий- 
ышкат шэргылтэ, вара салдак-влакат тарванышт".

Лэнин йолташын тидэ мутшо гыч, пролэтариатын, 
большэвик партий вуйлатымэ дэнэ шкэ почэшыжэ 
куго тушка крэсаньык дэн салдак-влакым наҥгаймы- 
жым ужына. Тэвэ кӧ кучэдӓлмашкэ кайэн. Тидэ ку- 
чэдалмаш кӧн ваштарэш шталтын? Кушнӧ, Лэнинын 
мутыштыжо каласымэ: „кугыжан правитэльствэ ваш- 
тарэш". Лэнин йолташ умбакыжэ, кугыжан прави- 
тэльствэ ваштарэш кучэдалмаш мо лиймыж нэргэн 
умылтара: „Кугыжа, шкэ монополий, привилэгий, пай- 
дажым уло кэртмыжэ дэнэ вийэш пызырэн аралаш 
йамдэ улшо, шолдра буржуазий дэн тужэм шуртӧ дэнэ 
ушалтшэ, шуко мландэ кучышо кл а с ын  вуйжо улэш“.

Ындэ мланна кӧ, кӧн ваштарэш кучэдалмыжэ раш 
палэ. Пашазэ клас, большэвик партий вуйлатымэ дэнэ 
да пашазэ класын вуйлатымэ крэсаньык-влак, помэ- 
шык дэн капиталист-влак кидыштэ улшо кугыжан 
правитэльствэ ваштарэш кучэдалыныт.

Ындэ тидэ рэвольуций жапыштэ поп-влакын пашаш- 
тым ончалына. Кучэдалмаштэ нуно кӧлан полшэныт? 
Лэнинградыштэ (тунамсэ Пэтэрбургышто) туҥалшэ, 
рэвольуцийын пэрвой тошкалтышыж гыч пижына. 
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Рэвольуций тӱҥалмэ дэч рнчыч шуко пашазэ-влак 
кавасэ кугыжэ дэн мландэ кугыжалан пэҥгыдын иша- 
нэныт, Тидэ ишанымаш дэнэ Гапон поп пайдаланыш. 
Тудо большэвик-влак наҥгайымэ рэвольуциӧнно корно 
гыч'пашазэ-влакым кораҥдаш полиций дэч каҥашым 
налын, Гапон пашазэ-влакым кугыжа дэч сай илыщым 
йодаш, тудын дэкэ йумоҥа (икона) дэнэ кайаш тара- 
тэн. Тыгэракын, 9 йанварыштэ (тошто шот дэнэ), ру- 
шарньан пашазэ-влак йолван йумо (хорУгвий), йумо 
оҥа, кугыжан сӱрэт дэнэ капиталист да чйновник- 
влак умбач вуйым шийаш, пашадарым кузыкташ йо- 
даш, мландым калыклан пуаш, политик эрыкым, т, м. 
йодаш кугыжан илымэ дворэц дэк кайэныт. Пашазэ- 
влак' „батьыщка кугыжа“ дворэц гычшэ лэктын, ну- 
нын дэн мутланымым, шкэ чиновник, капиталист, 
помэшык-влакшым пызыралмым да шэмэр-влакын илы- 
шыштым сайэмдымым вучэныт. Тугэ гынат, кугыжан 
приказшэ почэш дворэц воктэн, площадьыштэ нинэ 
осал шоныдымо калык умбак лулдаш туҥалыныт. 
Тыгэ луйылкалымаш Пэтэрбургын турлӧ ужашлашты- 
жат лийэдэн. Тужэм йэҥ утла колэныт, кок тужэм 
утла сусыргэныт. Колышо дэн сусыргышо коклаштэ 
шуко ӱдрамаш да икшывэ-влак лийыныт. Имньэшкэ 
казак-влак кодшыштым кэрдэ дэн поктэн, колышо 
дэн сусыргышо-влакым тошкэн кудалыштыныт. Тэвэ 
ишанышэ пашазэ-влакым Гапон поп кушко вудэн 
намийэн, тэвэ кузэ тудлан ишанышэ пашазэ-влакым 
„батьышка кугыжа" поктэн колтэн. Большэвик-влак 
туҥалтыш гычак Гапонын онталымыжым тужвак лук- 
тын шогэныт. Большэвик-влак о^жнак кумалтыш дэн 
йодын огыл, шкэ вий дэнэ, сӧй курал дэн кучэдалын  ̂
гына сай илышыш шуаш лийэш, маныныт. Тугэ гы- 
нат, шуко пашазэ-влакын тунам вуйышт рэлигий ту- 
тра дэн да кугыжалан ишанымаш дэн аҥыртарымэ 
улыт улмаш. Большэвик-влакын чын улмыштым, ку- 
гыжан пульа 'гына ончыктыш.
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Тидэ вуран рушарньа, пашазэ-влаклан, эн чотшым 
йумылан ишанышэ-влаклан урок .'лийэ. Нуно, кугыжа 
дэкэ йумо оҥа дэн да шоп дэнэ огыл, винтовко дэнэ 
да рэвольуционьэр-боЛъшэвик-влак дэнэ мийаш кӱл- 
мым ужыч. Йумылан ишанымаш куллык шот дэн 
кэлшаш корным ончыктэн, нунын шинчаштым тӱты- 
раҥдэн вэлэ. 9-шэ йанвар дэч вара рэвольуций пожар 
сэмын ылыжын. Пашазэ-влак почэщ крэсаньык, сал- 
дак, матрос-влак тарванаш туҥалыныт. Вара ты жа- 
пыштэ поп-влак мом штэныт? Журналлаштэ, книга- 
лаштэ, поп-влакын ончык каласымаштышт эрэ иктым 
ойлэныт. 1905 ийыштэ 33 номыран чэркэ-влак лукмо 
„Кормчий" луман журналыштэ поп-влак тыгэ возэныт: 
„Лашачэ калык! Христиан туныктышо-влак кул-вла- 
кым туныктэныт: кул-влак, шкэндан озаланда торэш 
ида шого“. Адак „Шкэндыным аралэ, йыҥыным ит 
ончо“ лӱман книга лукмо ыльэ, Тидэ книган кушко 
шупшмыжо лалэ. Пашачын да йорло крэсаньыкын 
аралашыжэ нымат укэ. Тугэ гынат, поптвлак нунылан 
„йьгҥыным ит ончо“ маныныт. Тидэ умлышашлык. 
Помэшык дэн капиталистым ит тукӧ лийэш. Нэркысэ 
амвон гычат гидымак ойлэныт. Тушто йэвангэлийым 
лудыныт: шорык ганьэ уҥышӧ да мут колыштшо 
лийза; шкэ тушмандам йӧратыза; тэндам орландары- 
шэ-влак вэрч кумалза; осал ваштарэш ида лий; пурла 
шургэтым соват гын, шолажымат совыкто; ик пырчэ 
упат йумын эрык дэч посна ок воч, чыла йумо фтэн; 
илыш айдэмэ дэнэ шталтын огыл, тудым айдэмылан 
вашталташат огэш лий. Капиталист-влак дэч завотым 
шупшын налаш—-йазык, помэшык мландым налаш — 
йазык; кугыжа ваштарэш кидым нӧлталаш — йазык, 
кугыжа — йумын ушан йэҥжэ; колымӧҥгӧ райыш ло- 
галшашлан, илымыда годым йӧсым^чытыза. Тэвэ мом 
поп-влак амвон гычышт мурэныт. Йумылан ишанышэ 
дэн политикӹм умылыдымо пашазэ-влак тидэ ойым 
шуко колыштыч. Ончэт, фабрикант дэн помэшыклан 
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сырымаш шӧрла, шыдэ шула. Кид-влак волат, туп 
пӱгырнат. Рэлигий шкэ пашажым штэн. Рэлигийын 
уҥшэшташ да мут колышташ туныктымыжо дэнэ, йу- 
мылан ушанышэ шэмэрым эксплоататыр-влак вашта- 
рэш сукыкташ куштылго лийын. Вара тыжэчын кӧлан 
пайда лийын?

Чын, шуко пашазэ-влак поп эҥэрыш пижын огы- 
тул. Шуко^ пашазэ чэркэ дэн рэлигийым йӧршэш 
кудалтэн. Йатырышт лудтэгэчэ эксплоататыр-влак 
ваштарэш кучэдалмашкэ кайэныт. Тунам пон-влак вэс 
сэмын туҥалыныт. Почаэвысэ лаврасэ (ошсо Волынск 
губэрнаштэ) манак-влак шкэныштын „Почаэвскиэ из- 
вэстийа" лӱман газэтэшышт тэвэ мом возэныт: .„Пы- 
тартыш кум кэчэ коклаштэ 22 дэмократ-влакым са- 
кымэ. Власын нинэ тушман-влакым чаманыдэ, нунын 
шуйышт гыч пиктэн, сакэн пуштмым колышташат, 
лудашат сӧрал". Духовэнствылан рэвольуционьэр-вла- 
кым сакымылаҥ куанымышт гына ситэн огыл. Нуно, 
капиталист дэн помэшык-влак стройым, пычалым ки- 
дыш налын, шкэ аралэныт.

Йаллаштат тугак улмаш. Поп дэн манак-влак, курым 
мучко толэн налмэ шкэныштын да помэшык-влакын 
пойанлыкыштым рэвольуционно крэсаньык-влак дэч 
пычал дэнэ аралэныт. Курск губэрнаштэ „Глинскайа 
пустыньан" манакышт-влак, крэсаньык-влак дэн ку- 
чэдалаш губэрнатыр дэч винтовкым налын, куралаҥ- 
дымэ куго отрӓдым штэныт.

Нинэ факт-влак ситат. Ындэ „1905 ийысэ рэвольу- 
ций годым, поп дэн манак-влак кӧн вэлнэ шогэ- 
ныт?“— манмэ йодын1лан вашмут пуашат каньылэ. 
Нуно кидышкышт йэвангэлийым да винтовкым на- 
лын, рэвольуцийым шэмэр вӱрэш йӧрэн, эксплоа- 
татыр-влакым аралэныт.

Адакат ик-йодышым налына. Поп-влак ,ит нушт“ 
маныт. Поп-влак тидым шэмэр калыклан шуко ий 
годсэк ойлэныт. Тыгэ капиталист да помэшык-влак
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ваштарэшышт, нунын толымо шэмэр калык, кидыш 
пычалым. налын ынжэ тарванэ манын тыршэныт. Тугэ 
гынӓт, эксплоататыр-влак тӱньам пайлышаш вэрч, 
начар кугыжаныш-влакым да моло кугыжанышым 

 ̂ пуртыдэ, .шкэтын колонийласэ калыкым толышаш 
права вэрч эрэак сарым штэныт. 1914— 1918 ийлаштэ 
лийшэ сар, эксплоататыр-влаклан гына пайдӓм кон- 
дымыжо ындэ чылалан палэ. Сарэш вэс класлан ко- 
лашыжэ пэрныш. Тидэ сарын фронтэшыжэ пашазэ 
дэн крэсаньык-влак колышт. Эксплоататыр-влакын 
интэрэсышт вэрч нуно вуй шупшдэ колышт манын, 
нунын вуйыштым тӱрлын аҥыртарэныт: вэра дэн 

' отэчэствэ аралымэ нэргэн да монь тӱрлӧ йомакым 
шаркалышт. Тыштэ эн чотшо поп-влак пашалан йӧ- 
рэныт. Поп-влак ты сарым христос вэрам аралымэ 
сар, ты сарэш колышо йэҥ райыш вэрэштэш манын 
ойлышт.

Руш дэн нэмыч кӓпиталист-влак ‘пойышаш вэрч, 
руш пашачэ йэмыч пашачым пушт. Тидлан тланэт, 
рай лийэш. Салдак-влакрш Гэрманийыштат, Франций- 
ыштат, мрло кугыжаныштат тыгай рэлигий дэн аҥыр- 
тарэныт. Тидэ сарэш чыла рэлигийын попышт-влак 
благословитлымэ 10 мильйон шэмэр колэн да 20 миль- 
йон сусыргэн. Рэлигийлан' ишанымаш тӱрлӧ калык 
пащазэ дэн крэсаньыкым ваш-ваш пуштэдымашкэ шӱ- 

’ , кымыж дэнэ, шэмэр калыклӓн шуко осалым ыштыш. 
Вара поп-влакын ;ит пушт“ манмэ мутышт кушко 
лийэ? Сарыштэ ик шэмэр вэс шэмэрым капиталист- 
влак пойышаш вэрч пуштмо годым, поп-влак „пушт“ 
маныт, щэмэр кӓлык капиталист-влак ваштарэш кы- 
ньэлэш гын, поп-в^ак „ит пушт“ маныт. Тидэ „кэл- 
шыдымаш“ поп-влакын эксплоататыр-влакым ^аралыма- 
шышты!^ раш ончыкта.

Чыла тэргэн налмаш гыч кок пунчалым штэн 
кэртына. Пэрвый: шэмэр-влакын рэлигийлан иша- 
нымышт рэвольуцийыштэ чот мэшайэн, нунын ки- 
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дыштьш уждымр пидыш дэнэ йолыштэн. Вэсыжэ: 
поп дэн манак-влак пгкэштат пойан эксплоататыр 
лнйын, капнталнст,, помэшык, кулаклан да кугы- 
жалан ӱшанлын полшэн шогэныт.

Жап эртэн. Пашазэ дэн шэмэр крэсаньык-влак йара 
логар-эксплоататыр тӱшка ваш1арэш уэш тарванаш 
у вийым погэныт. Пэрвыйак Пэтроградысэ пашазэ-влак 
тарванышт. 1917 ийын, фэвральышгэ тидэ тарванымаш 
дэнэ кугыжан коронжо сӱмырлыш, варажым кугыжа 
шкэжат уйчылвуйа чоҥэштыш. Тугэ гынат, влас бур- 
жуазий дэн помэшык-влак кидэш кодо. Ойыртышыжо 
тыгай вэлэ лийэ: ындэ пэрвой вэрым помэшык огыл, 
капиталист тӱШка налын шогальэ. Тидын дэнэ шэмэр 
калыклан куштылго ыш лий. Ик мут дэн, Кэрэнскийын 
правичылствыжэ тошто сэмынак эксплоататыр-влакын 
власышт ыльэ, кугыжа гына укэ. Кэрэнскийын пра- 
вичылствыжэ капиталист-влакын ик завотыштымат, 
ик тэҥгэ оксаштымат, помэшык-влакын ик дэстина 
мландыштымат шупшын ыш нал. Импэриалист сарым 
чарыдэгэчэ умбакыжат шуйышт. Сарышкэ шэмэр ка- 
лыкым по^эн у полк-влакым поктыщт. Пашазэ дэн 
крэсань-влак киндым, тыныслыкым, мландым йодыч, 
нунылан тошто сэмынак шужымаш дэн сарым пуыч, 
капиталист дэн помэшык-влакым тынӹсэш кодышт. 
Чэркэ-монастыр пойанлыклан • парньамат ышт * тӱкӧ. 
Поп-влак тошто сэмынак тунэмшэ-влакым йумын. за- 
кон дэн аҥыртарышт. 1917 ийын, августышто, Моско 
рлаш Цӱтынь Росий чэркэ собор погалтэ.*Тушто Кэ- 
рэнский шкак салам мутым ойлыш. Поп-влак врэмэн- 
ный правичылствым вийаҥдаш йодын йумылан ку- 
мальыч. Кид кидым л^шко.

-Моло сэмын лийынат ыш кэрт. Элым садэ эксплоа- 
татыр класак вуйлатэн шогыш. Кугыжанышын тӱжвал 
койышыжо гына вашталтэ. Врэмэннэ правитэльствэ 
кугыжан правитэльствэ дэнэ таҥастарымэ годым, ӱм- 
бач ончаш гына вашталтмыла койын, кӧргыжӧ ик

21



нӧнчык дэнак шталдын ыльэ. Поп-влак тидэ- нӧнчы- 
кын тамжэ тудак кодмым шижын, пашан шотшым 
писын умылэн нальыч. Пашазэ да крэстйаи-влакын 
илышышт утларак вэлэ нэлэмэ. Пэтроградыштэ, 3-шо 
ийульышто пашазэ-влак киндым, тыныслыкым да вла- 
сым совэт-влаклан пуаш йодын, дэмонстрацийым ыш- 
тышт. Тугэ гынат, нуным пулэмэт тул дэн ваш лийыч. 
Тыгэ лӱйкалымаш, Кэрвиский правичылствыи кӧргыжӧ 
рэвольуций ваштарэш улмыжым пашазэ-влаклан почын 
ончыктыш. Тидэ шот гыч лэкташ ик кӧрно гына 
ыльэ. Адакат ик кана чоткыдын пэраш кӱлэш улмаш. 
Окчабр рэвольуций кӱлэш улмаш. Лэнин вуйлатымэ 
большэвик партий сайын йамдьшлдэ, варажым па- 
шазэ, шэмэр крэсаньык да салдак-влакым эксплоата- 
тыр стройым йӧршэш пытараш пэҥгӹдын вӱдэн наҥ- 
гайыр. >

IV

ОКЧЛБР РЭВОЛЬУЦИИ КЭЧЫЛАШТЭ 
ПОП-БЛАК КӦН МОГЫРЫШТО ы л ь ы ч

1917 ийын, 25 окчабрыштэ, большэвик-влак вуй- 
латымэ дэнэ пашазэ, салдак да матрос-влак винтовкым 
кидыш иалын, Врэмэнный правичылствэ засэданий 
лиймэ кугыжан дворэцышкыжэ кайышт. Тӧрза гыч 
да капка гыч нунылаи пульам шӱшкыктышт, тугэ 
гынат, рэвольуционьэр-влакым тидэ ыш чарэ. Дво- 
рэцым кучэдалын налылдэ. Кэрэнскийын правичыл- 
ствыжэ пэтыралдэ ^арэстовайалдэ). Кэрэнский шкэжэ 
вэс кугыжанышыш шыкшалдэ. Иатыр сутка, йӱдэт- 
кэчэт чарныдэ рэвольуционьэр-шэмэр-влак да контр-. 
рэвольуционьэр-эксплоататыр-влак коклаштэ олаштэ 
вӱран сар лийын шогыш. Рэвольуций пожар Москош- 
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кат тӧрышталдыш, варажым Росий ‘мучко шар- 
! лыш.
I Рэвольуций, эксплоататыр-влӓкым кӱдырчӧ раш-
) калдымэ сэмын пэрыш. Шкэныштын кӱкшака вэрышт

гыч нуно кэнэта ӱлыкӧ пӧрдын кайышт. Шӱдӧ, 
тужэм ий годсэк толэн налмэ пойанлыкыштым, шэ- 
мэр-влак йара логар-влакын опкын кидышт гыч 
мӧҥгэш шупшын нальыч.* Завот, фабрик, банк-влак 
кугыжаныш кидыш пуалтыч. Крэсаньык-влакат кыньэ- 
льыч^ Нуно, большэвик-влак вуйлатымэ пашазэ- 
влакын ончыч каймыштым, нуныланат чын корным 
ончыктымыштым ужыч. Пашазэ-влак эксплоататыр- 
влак ваштарэш кучэдалаш корным ончыктышт. Па- 
шазэ-влак адак куго олалаштэ контррэвольуцийын эн 
пэҥгыдэ пыжашыштым шалатышт. Совэт влас помэ- 
шык дэн капиталист-влакым чылаштымат пӧйанлыкышт 
дэч посна кодыш. Пашазэ-влак почэш кайэн, крэ- 
саньык-влак помэшык-влакын мландыштым, усадьбыш- 
тым шупшын нальыч, тужэч тошто тӧра-влакым пок- 
тэн луктыч. Крэсаньык-влак нуным аралышэ пашазэ 
класан’ ты класын бойэвой рэвольӱпирнно большэвик 
партий лиймэ дэн ышкэныштын курымаш тушма- 
ныштым, ындэ курым-курым мучкылан пытарышт. 
Лэнин йолташ эшэ рэвольӱций дэч ончычак тидын 
нэргэн тэвэ мом ойлэн: „Руш крэсаньык массэ, 
мландэ кучышо-крэпостник, рьӓсан крэпостник да 
крэпостник-самодэржавэц-влакын пиктышэ да азап- 
ландаршэ пызырымашӹштым пролэтариат почэш 
кайэн гына шалатэн кэртэш". Тидэ рэвольуций дэч 
ончычак каласалтын ыльэ. Рэвольуций Лэнин йолта- 
шын мутшым чынӹш лукто.

Адак .тидым умлаш кӱлэш: Владимир Ильич мландэ 
кучышо (помэшык) да самвдэржавэц (кугыжа)-влакым 
вэлэ огыл, адак рьӓсан крэпостник-влакымат, духо- 
вэнствымат крэсаньык массын тушманжылан шотла. 
Мэмнан ончылно ойлымаштынат тыгаклэктын ыльэвэт.
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Рэвольуцийын нинэ рьасан эксплоататыр-влакым 
пэрымыжлан нигунарат^ӧршаш укэ. У пролэтар влас 
монастыр-влак дэч 84 завотым, 436 фэрмым, 1112 
доходан пӧртым, 704 унакудым шупшын нальэ. Мо- 
настыр пӧртлашкэ 1 мильйон 680 тӱжэм пашачэ, крэ- 
саньык, тунэмшэ-влакым илаш пурталтэ. Крэсаньык- 
влак совэт влас дэч монастыр да чэркэ мландым 

• шупшын нальыч. Поп дэн манак-влак мӱкш-влакын 
шкэ вийышт дэн пукшэн ашнаш шоныдымо шӱрэ-вла- 
кым омарта гыч луктын кышкымэ шотыш логальыч.

Чэркылаштэ да монастырлаштэ „свӓтой" мощ-вла- 
кым почэдышт, Колотка гыч мамык, пужар шук, , лапчыкла да т. м. „свӓтой" онталчык-влак йогышт. 
Шуко йумылан ишанышэ-влвк тужагынак рэлигий 
суспаным пупшмым кудалтышт. Пӧп дэн манак-влак 
пачэмышпыжашыштым. тукымӧ годым сырымэ сэмын 
шыдэштыч. Нунылан куаныдымэ илыш толын шуо. 
Ындэ манак дэн илышэ 1̂ л  крэсаньык^Ильа нэргэн 
шарналтэна. Тудо тыгэ возэн ыльэ: „Йуд вошт йа 
ар^ам , йа пурам пуэдэн эртаралтэ. Кочмӧҥгӧ манак 
адак возэшат мланэм кармым покташ шуда, щокшо 
кэчыштэ йужым йукшэмдаш да йа йолтӓганжым, йа 
вуйжым чыгылтыкта“. Шэмэр-влак влас годым духов- 
ный ача^влаклан иктаТ 'йуж йукшэмдаш, йолтагаӧ 
чыгылташ туҥалдымым нуно ужыч. ' 

Эксплоататыр-влак уло вийышт дэн шкэ власыштым 
да пойанлыкыштым аралышт. Рэвольутционьэр-влакат, 
тушманым йара кид дэн сэҥаш лийдымыжым шинчэ- 
ныт. Пашазэ да крэсаньык-влак кидыш пчалым налын 
кайышт. Эксплоататыр-влак ваштарэш мильйондэнэ 
кыньэльыч. Ындэ колышт ончэна, патриарх Тихон 
тэвэ мом рэвольупионно калыклан воза:

„Шижса, уштымо тушка... Вэт, тэндан ыштымыда 
йӧршэш сотана паша, тидлан тэ гэйэннэ тулыш лога- 

"лыда. Йумын пумо влас дэнэ мый тэндым анафэмлэм 
(каргэм)... А тэ, шольо-влак, архипастыр, пасгыр-влак, 
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Ик шагатланат шогалдЭ, шкэнДан чаддам (йумылан 
ӱшанышэ йэҥ) аралаш ӱжса... Духовно кучэдалшэ 
коклашкэ ӱжса...“. Тэвэ православный Русьын пастыр- 
жэ кузэ кичкырэн ӱжын. Тушто чыла поп-влакынат 
шонымашышт кӱчыкын каласалтын. Тихон помэшык 
дэн буржуазий строй вэрч шогэн. ИшаныШэ-влакым 
лӱдыктышаш вэрч, Тихон рэвольуцийым сотана дэн 
таҥастара, тамык, анафэма дэнэ. лӱдыкта. Ала изыш 
полшэн кэртэш! Ала рэлигий шӧргалдыш дэн рэвольу- 
цийым тӱнчыктараш лийэш!—шонэн. Тугэ гынат, Ти- 
хонын тидлан ӱшанжэ шагал. Тудо умбакыжэ „пас- 
тырь-влаклан“ „духовнокучэдалшэ-влак“ шташӱжэш. 
Вэс мут дэнэ —рэвольуций дэнэ кучэдадаш контррэ- 
вольуций бандым шташ ӱжэш. „Духовно кучэдалшэ- 
влакын" кӧ улмыштым мэ ужна. Тэвэ, Москосо'„ута- 
рышэ христос" храм чаҥ кырмаш гыч поп дэн йункэр- 
влакын тарванышэ рэвольуционно пролэтариат-влакым 
пулэмэт дэн лӱйкалмыштымацарнӓлтышаш вэлэ.

Рьӓсэ дэн да рьӓсэ дэч посна коштшо монтррэво- 
льуций, рэвольуций вахйтарэш пэш вийын кырэдальыч 
гыиат, пашазэ да шэмэр крэсаньык-влак -комунист 
партпйын вуйлатымыж дэнэ сэҥышт, Эксплоататыр- 
влакын курымаш власыштым шэмэр-влак‘шкэ вачышт 
гыч шуэн шолышт. Пэҥгыдэ, вӱд ' отызан кид-влак 
шӱдӧ ий дэнэ ыштымэ пойанлыкыштым шкаланышт 
мӧҥгэш шупшын нальыч. Эксплрататыр-влак^шалатал- 
дыч. Шэмэр-влакын власышт нуным пэҥгыдын мландэ 
воктэн тэмдальэ. Тугэ гынат, нуно ӱҥшэшташ ышт 
шоно. Лаштыртымэ кишкэ сэмын нинэ паразит-влак 
чушлышт, пурэдышт. Шуко помэшык, капиталист, 
поп-влакышт лӱдмышт дэнэ вэс кугыжаныш куржыч. 
Вэс кугыжанысэ капиталист-влак нуным, азапыш ло- 
галшэ родышт-влакым ваш лиймэ сэмын, ваш лийыч. 
Нуно тушто ик паша нэргэн писын каҥашэн ка шыч. 
Совэт влас, Окчабрысэ , рэвольуций — тӱньа мучко 
шарлышаш пожарын тӱҥалтышыжэ гьша улмым нуно
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Шижыч. Тыгэрэкын нуно, наций шотым ойыркалыдЗ, 
чыла капиталист-влаклан шэмэр-влакын власыштым 
пызыраЛаш сӧйым тӱҥалаш ойым пидыч. Вэс кугы- 
жанлашкэ куржшода совэт мландэш код шо Рсгсийысэ 
эксплоататыр-влак тӱньамбал буржуазий дэч полышым 
нальыч. Тыгэракын, 1918 ийыштэ рвэзэ совэт влас 
ӱмбакэ чыла могырымат,. руш- ошгвардэйс-влак дэн 
ущнышо француз, англичан, амэрик, йапон да- моло 
капиталист.кугыжаныш-влакынат армийышт пызырэн 
толаш тӱҥальыч. Мумо кочыщышт ^дэчын поктэн 
колтымо, шыдэ пирэ кӱгӧ сэмын, нуно писэ ^ӱйышт 
дэнэ рвэзэ совэт рэспубликын капышкыжэ кэрылташ 
толВыч. Бэс«кугыжанышын сар куралышт дэн да ну- 
нын офицэрышт-влак командывайымэ дэнэ Дэникинын, 
Врангэльын, Йудэничын, Колчакын да панский Поль- 
шын войскашт ваш тольыч. Йошкар армий шталдын 
гына вэлэ ыльэ. Сай сар вургэмат, сай гар куралат 
укэ ыльэ. Кугыжан сар дэн толалтшэ армийьТм сайын 
пукшэнат кэртын огыл. Пашачэ дЭн крэсаньык-влак 
завотым, йалым, йэшыштым кудалтэн^ кучэдал налмэ 
Окчабр рэвольуцийым аралаш шогальыч. Молгынамсэ 
сэмынак, комунар-влак пашачэ класын пашажэ вэрч 

« кучэдалмаштэ шкэныштыҥ пэҥгыдылыкыштым, дисци-^ 
плиныштыи, классовый сознатэльностьыштым ончык- 
тэн да кучэдалшэ-влакын ончыл рӓтыштышт шогэн, 
Йошкар армийым пэҥгыдэмдышт. Граждан сарылыжэ. 
Пэш нэлэ крэдаЛмашым виктараш логальэ. Большэ- 
вик-влак партий фронтым пэҥгыдэмдыш, организаций 
шотыштат пэш куго мастарлыкшым ончыктыш. Кажнэ 
йэҥ,- кажнэ винтовко да кажнэ патрон шэргэ улыт 
ыльэ. Латныл ийаш икшывэ-влак пролэтар диктату- 
рым аралаш добровольно кайышт. Шуко тӱжэм ком- 
сомол-влак пашачэ дэн шэмэр крэсаньык паша вэрч 
кучэдалмашэш колышт. Вдра прп дэн манак-влак мом 
штэныт? Нуно вэт 200000 улыт ыльэ. Тидэ пытартыш 
кырэдалмаштэ нуно кӧлан полшышт?
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-  V

ГРАЖДАН САР ГОДЫМ 
ПОП-ВЛАК КӦЛАН ПОЛШЭНЫТ

Ошгвардэйэц-влакьш корпусной, дивизионный да 
полковой попышт ыльэ. Нуно ош вуйпӱчкэдышэ-вла- 
кым крэстышт дэнэ талыштарышт, Нуно шкэныштын 
уло ^ийыштым пыштышт. Врангэльын Востоков поп- 

I, шо Иошкар армий дэнэ кучэдалащ „братство христа" 
вий организатсым штэн. -Оадэ Врӓнгэль дэнак митро- 
полит Анатолий служитлэн. Тудо Мӧскошко крэст 
дэн каймаш походым шташ мутым пуэн. Ончылныжо 
крэст, шэҥгалныжэ пушко-влак. Духовэнствэ рэлигий- 
ым тӱрлӧ сэмын контррэвольуций йащалан ку.чылтын, 
ош армийышкэ^доброволэц-влакым погэн, ошо кашак 
вэрч агитацийым штэн,совэт власым. каррэн. Колчак 
дэнэ йэпископ Андрэй пэш тыршэн служитлэн. Тудо 

'йатыр контррэвольуционный митингым ыштылын, 
контрразвэдкэ дэнэ пэш чак- кылым кучэн, Йошкар 
армийым каргэн, Совэт Ушэмысэ положэньэ нэргэн 

.„тӱрлӧ шойак увэрлам шаркадэн, т. м.
Дэникин дэнэ митрополит Платон ^тыршыш Тудо 

' „полки Иисуса" манмым организоватлэн. Могай ты* 
гай „йумын" полк лийын крэтыт? Ик тыгай полкышто 
700 поп да манак-влак ыльыч. Нуно поп вургэмьш 
чийэн, оҥэшышт крэстым сакэн, кэлгэ кӱсэнэшышт 
наганым пыштэн пашачэ-крэсаньык отрӓд ӱмбак кай- 
ышт. Нуно, йошкарармэйэс.-влак „свӓтой" ача-влакым 
ужын, лӱйаш огыт тӱҥал, шэҥгачышт ошгвардэйэц- 
влак лэктытат нуньш ковышта сэмын руэн кышкат 
шонышт. Тэвэ „полки Иисуса" могайэ улмаш. Поп- 
влакын Йошкар армий ваштарэш кузэ шыдын кучэ- 
далмыштым, тошто йошкарармэйэцРыбаковПӧтырын 
возымо сэрышыж гыч ужаш лийэш. Тудын „Бэзбож- 
ник“ газэтыш возымо сэрышыж дэнэ палласэна. Тудо
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тэвэ мом воза: „Мэмнан батальйонна (пашазэ Малы- 
шэв лумэш лумлымӧ 266 полкын) эҥэр воктэн йатыр 
кана кӱнчэн возаш тӧчыш, тугэ гынат, кажнэ канажат 
мэмнан ӱмбак троицкий чэркэ гыч (Ишим' уйэзд, 
Боровки сола) пулэмэт дэн лӱйкалаш туҥалыч. Чаҥ 
^(ырма гыч луйкалымыштым мэ писын палышна. Иу- 1 
жо йошкарармэйэц-влак аптыранышт — кунам свӓтой 
чэркэ гыч луйкалаш туҥалыт. Чэркэ дэкэ сар дэнэ 
лишэмна. Мэмнан ала кунар йэҥна колышт. Тугэ 
гынат^ мэ чаҥ кырмашкэ тошкалдыш дэнэ.кузэн шуна. 
Тушто, чаҥ кырмаштэ ик пулэмэт воктэн офицэр 
шинча, вэсэ воктэн чэркэ старыстэ дэн- бачышка шкн 
чуч лийын шинча. Пижэдылмаш туҥальэ. Бачышка 
койшо йошкарармэйэц-влак умбак наган дэнэ лӱйылдаш 
туҥальэ, офицэр дэн чэркэ старыстыжэ— йапон ка- 
рабин дэнэ“. Тидым ик шкэ кучэдалшэ йошкарармзйэц 
вӧза. Тыжэчынат мэ граждан сар годым поп-влакын 
кӧлан полшымыштым ужынӓ. Поп да ^олчак офицэр— 
пулэмэт дэнэ ик колоколньышто улыныт.

Руш помэшык; капиталист да кулак-влаклан вэс 
кугыжанласэ капйталист-таҥышт-влак гына огыл, адак 
нунылан шэм рьӓсан-влакын куго армийыштат полшэн. 
Тугэ гынат, .Иошкар армий сэҥыш. Пушкат, попат 
ышт полшо. Вара молан тӱжвач, ончымо годым на- 
чарын койшо могыржо сэҥыш? Тэвэ молан, Йош- 
кар армий —тидэ пэҥгыдэ, бойэвой комунист пӓр- 
тий вуйлатымэ дэн кӧм, мо вэрч кырымыштым 
умылышо, кӧн вэрч колаш каймыштым шинчышэ 
'да милионло пашазэдэн крэсаньык-влак улыт. Нуно 
чыла шэмэр-влакын пийалышт вэрч,нуным эксплоа- 
татыр-влакын кид йымачышт утарышаш вэрч кучэ- 
далмыштым шинчэныт. Тулэч посна, вэс кугыжаныш 
капиталист-влак ошо-влаклан пӧлшышт гын, вэс кугы- 
жанысэ пашазэ-влакат йошкаргз-влаклан полшышт. Вэс 
Тсугыжанысэ пашаз^-влак йошкӓргэ-влак ваштарэш кы- 
рэдалмыштым чарнэныт, йужгынамжэ шкэ^офицэрыш- 
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тымат пуштэдэныт. Француз морьӓк-влак Шэм тэҥы- 
зыштэ совэт морьӓк-влакым лӱйкалаш кӱштымӧ прика- 
зым' колыштын огытыл, лӱйкалымым чарнэныт. Вэс 
кугыжаныш буржуазий шкэ пашачышт-влакын рэво- 
льуционно тарванымашышт дэч лӱдыныт. Чыла ку- 
гыжаныш пашазэ-влак совэт власым пагалаш тӱҥалы- 
ныт. Граница вэс могырысо пашазэ-влак ош армий- 
влаклан сӧй куралыштым йастаркалмым да шупшык- 
тылмым чарнэныт. Тулэч посна, Йошкар армийыштэ 
вэс кугыжаныш шэмэр-влак (импэриалист сарын тошто 
войэнноплэнныйышт) дэнэ ыштымэ полкышт (интэр- 
национальнэ часть-влӓк) ^ыльыч. Тыгэракын, ошо-вла- 
кын вэс кугыжаныш капиталист-влак ыльыч гын, 
•йошкаргЭ-влакын — вэ.скугыжаныш пашазэ-влак ыльӹч. 
Ик клас вэс клас ваштарэш кайыш. Тӱньамбал 
пролэтариат, тӱньамбал эксплоататыр-влак дэнэ 
кучэдалын. Тэвэ кушто адак мэмнан вийна ыльэ.

Шэмэр-влак сэҥымэ дэнэ граждан.сар пытыш. Со- 
вэт мландэ ошгвардэйшинэ дэч эрыктаядэ. Кодшо 
ошгвардэйэц-влакын ик ужашыжэ Совэт эл кӧргэш 
шӹпланыш, молыжо вэс кугыжанышлаш куржыч. Туш- 
то нуно чарныдэгэчэ почаҥылыт, угыч крэдалаш 
йамдылалтыт. Кызытэш совэт шэмэр-влаклан, Лэнин 
йолташ манмыла „шӱлалтымэ"'жап толын. Тидэ шӱ- 
лалтымэ жапым пашазэ дэн шэмэр крэсаньык-влак 
социалист строитэльствэ пашалан кучылтыт.

Лэнин йолташ тидэ йодыщлан корным ӧнчыктыщ. 
„Элым элэктрифицироваймэ да промышлэныс, йал 
озанлык адак транспорт йӱмак кызытсэ шолдыра 
промышлэнысын тэхникэ базыжым пуртымӧҥгӧ ижэ 
мэ йӧрщэш сэҥэна", —манын Лэнин.

1930 ийыштэ комӱнист партийын XVI погынымаш- 
тыжэ (Зталин йолташ, Лэнин ойым шуктышаш вэрч, 
Совэт эллан 10 ий коклаштэ „тэхникэ-экономикэ 
шотышто ончыл капиталист эл-влакым поктэн шуын, 
эртэн каймӓн" манын ончыктыш. Тидэ 1939 ий мартэн-
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(мланна Амэрикым поктэн шуаш да эртэн кайаш кул- 
мым ончыкта.

Лэнин дэн Сталин йолташ-влакьТн ончыктымышт 
кузэ шукталдыт вара? Шукталдыт, адак йэшарӓш 
кӱлэш, вашкэ, писын шталдыт.

_  XVII партконфэрэнций, пэрвой вичййашлыкын итог- 
шым чумырымо годым, тыгэ каласэнат кэртэ: „Мэм- 
нан нэлэ промышлэносна пэҥгыдын йол .ӱмбакэ шо- 
галтымэ, сандэнак чумыр калык озанлык рэконструк- 
цийым штэн шукташ социалист шолдра машин ин- 
дустрийлан шкэнан базэ шталдын". Кокымышо ви- 
чийашлык шотышто латшымышэ партконфэрэнцийын 
рэзольуцийыштыжэ тыгэ каласалдын: „Кокымышо ви- 
чийашлыкын тӱҥ да рэшайущий озанлык пашажэ, чу- 
мыр калык озанлыкым рэконструксылэн шуктымаш 
да калык озанлыкын чыла отрасыльжыланат у тэхник 
базым штэн шуктымаш улэш. Тэхник рэконструк- 
цийым штэн шуктымаштэ вӱдэн кайышэ ончыл вэрым 
совэт машина ыштымаш налын шогыман".

Конфэрэнцийын нинэ рэшэнийышт-влак комууист 
партий дэн совэт власын мэмнан онна-влак—Лэнин 
дэн Сталин йолташҥа-влакын ончыктымо корнышт 
дэнэ пэҥгыдын ончыко каймыштым ончыкта. „ССРУ 
кокымышо вичийашлыкыштэ тэхник шотышто Йэв- 
ропышто эн ончыл вэрым налэш" (XVII партконфэ- 
рэнцийын рэзольуцийжэ гыч). Тидэ каЯасымылан. си- 
пырым ончыктэна.

1913 ий дэн таҥастарымэ годым, совэт промыш- 
лэныс 1931 ийыштэ продукцийым кокытат пэлэкана 
шуко луктын. 1931 ийыштэ, ик ий мучко, 1913 ий- 
ыштэ улшо чыла элэктростанций дэч, 5 кана шуко 
'ышталтын. Кыкымышо вичийашлык мучашэш, 1932 
ий дэн таҥастарымэ годым, элэктроэнэргий куд кана 
шуко лукталдаш тӱҥалалтэш.' -Кокымышо вичийаш- 
лык мучашэш' шӱй дэн нэфть 1932 ий дэч 24̂— 3 
кӓна шуко лукталдаш тӱҥалалдэш. Рэвольуций дэч 
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ожно 1^осий машинам штэн, моштыдымыжлан вэс 
кугыжанышла гыч шупшыктыш гын, ССРУ-ын 1932 
ийыштэ Уралыштэ нэлэ машина' ыштышэ завотшо 
уло—^*„Уралмашстрой“. Кокымшо вичийашлык муча- 
шэш мэ машинам вэс кугыжанышла гыч шупшыктымо 
дэч йӧршэш утлэна» Нинэ машина-влакым мэ шкэнан 
эл кӧргыштак шташ тӱ^ҥалына.

Мэмнан Магнитогорскысб да Кузнэцкысэтай гигант 
’ завот-влак стройыш пурат.

Сибирыштэ Кузнэцкэш ыштымэ завот — тидэ млан- 
дэ умбалнэ эн куго завот. Тудын дэнэ. таҥасышэ за- 
вот куго Амэрикыштат укэ. Завотын ужашыжэ Ок- 
чабрысэ рэвольуцийын 14-шэ ийдалыкшыланак пашам 
шташ тӱҥалын. Тудо ужашыжэ кэчын лукмо чойын- 
жым 100 вагон дэн пыкшэ шупшыктэн пытаралдэш. 
Чумыр завотын сутка мучко штэн лукмо продукций- 
жым шупшыктэн шукташ 677 вагон кӱлэш.^Кажнэ 
минутышто 200 пуд йамдэ матэриалым лукташ туҥа- 
лалдэш. Тидэ завотын кугытшым. палышашлан адак 
тидым онч^ктэна; тудын кӧргӧ куртньӧ корно ли- 
нийын кужытдю 120 км. Завотышто улшо тэхникын, 
кукшытюым палдырташ ик фактым гьша ончыктэна. 
Домнылан ик сутка* мучко паша ышташыжэ 1500 тон 
сырио кулэш, тынарэ сырйом домнашкэ автомат 
вагон-виса дэҥэ улыжо ик йэҥ гына пуаш туҥалэш. 
Тыгай кукшӧ тэхникэ дэнак молоу фабрик дэн завот- 
влакат шталдыт.

Лэнин дэн Сталин йолташ-влак.ын промышлэнысцсэ 
кукшӧ тэхникэ нэргэн ончыктымышт тыгэ илышыш- 
тэ шукталдыт.

Рэвольуций дэч ожно йал озанлык машина ышты- 
шэ 900 завот-влак ийдалыкыштэ 70 млн. тэҥгэ акаш 
машинам луктэдышт.. 1932 ийыштэ ик Ростовысо 
-завот гына 115 млн. тэҥгэ акаш йал озанлык маши- 
нам луктэш. Ик у совэт завот, рэвольуций. дэч он- 
чычсо капиталист-влакын 900 завотышт дэч иктат
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пэлэ кана шукӧ луктэш. Рэвольуций дэч ончыч трак- 
тыр йӧршэш’ шталдын огыл. 1932 ийыштэ кэчэш 250' 
трактр штэн луктылдэш. *

Чыла кугыжаныш капиталист-влакын шинча ӧнчыл- 
нышт Совэт Ушэмын социалйст озанлыкшэ кушкэш 
да пэҥгыдэмэш. Нинэ капиталист-влакын мэмнан ви- 
чийашлык тэмымашнам кузэ кӱрлаш -тӧчымыштым , 
мэ умбакыжэ ужына. Мэмнан эл кӧргыштынат социа- 
лист строичылствын тушманышт шагалак огытыл. 
Кулак, нэпман да тошто кугыжан чиновник социалист 
строитэльствын писын винымашлан мэшайаш уло вий- 
ыштым пЫштат. Москошто врэдиныл-влакым еудит- 
лымым чыланат шарнат. Нинэ контррэвольуционэр- 
влак кӱкшӧ ностышко’ пурэн шинчын улыт ӹльэ. Нуно 
эн кулэшан завот-влакым стройымашым шуйышт, вэс 
кугыжанышла гыч пужлышо, йӧрдымӧ машина-влакым 
налын кондышт, т. м. Нуно мэмнан индустрийын да 
соцстроитэльствын тушманышт улмышт кизыт чыла- 
ланат палэ. Вара поӧ-влак дэнэ паша кузэрак кайа? 
Шэмэр-влак коклаштэ йумылан ишанышэ шагалак 
огытыл. Йӱжыжо ноп-влак тидэ мбло гай огыл, сай 
йэҥ улыт, манын шонат. Йужгынам йумылан ушаны- 
шэ-влак, поп-влак индустрййаҥдымаштэ огыт мэшайэ, 
маны'т. Мутлан ушанаш огына туҥал. Фактым онча- 
лына, нуно мрм ончыктӓт?

VI

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЙ ПАША УМБАКЭ 
ПОП-БЛАК КУЗЭ ОПЧАТ

Тымартэн мэ поп-влакын кэч куштат эксплоа1атыр- 
влак дэн пырльа улмыштым ужна. Ала тыштэ нуно шэ- 
мэр-влак вэлышкэ вончышт? Социалист строитэльствэ
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эксплоатацийлан каварымашым конда, тидым чыланат 
шинчэна. Тидэ каварымащым рьӓс чийшэ эксплоата- 
тыр-влака^г чытат. Йумо огыл, шкэ пийалыштым 
мландыштэ шкэ паша кидышт дэнэ ыштымыштым 
пашачэ-влак ужыт. Поп-влаклан тидэ шӱмлан кэлшышэ 
огыл! Чэркэ-влак эрэ' пустаҥыт. Чэркыш кондышо 
шагал. Поп чэркыштэ, эҥырэмыш пыжашысэ эҥырэм- 
шэ гайак. Вуча-вуча,. кармэ-влак огыт чоҥэштыл. 
Ик мут дэнэ, вичийащлык шуктымашын писэштмыжэ, 
эҥырэмышлаҥ пайдажым иЭэмда. Тыжэчын палэ, поп- 
влак тыштат ошсо тӱшкашэшыштӓк, шэмэр-влакын 
тушманышт дэн пырльак кодыч. Вичийашлыкын туш- 
манышт-влак шкэ коклаштышт кӧлан мом ыштышашым 
пайлышт. Кажныжэ шкэ моштымо йӧн дэнэ локтылэш. 
Поп-влакын, моло йӧн-влак дэч по^на, шкэныштын 
йӧнышт уло. Нуно, тымарсэкат рэлигийын эҥырэмыш 
пыжаш гыч утлыдымо шэмэр-влак дэнэ пайдаланат. 
Нунын дэкэ лищэмаш посна йӧным кучылтӹт.

Поп-влакын кӱрылтдымӧ арньа ваштарэш мучэдал- 
мыштым ончалына. Ожно завот^-влак арньдш. куд кэ- 
чым пашам ыштышт, шымышэ кэчыжэ йара шогыш. 
Ийдалык мучко чыдажэ 52 рушарньа погына. Со- 
вэт влас кӱрылтдымӧ, арньам пуртыш. Завот дэн 
фабрик-влак арньаштэ чыда 7 кэчыжымат пашам 
штат. Тидэ мэмнан промышлэноснам писын пэҥгыдэм- 
да. Поп-влак тидэ вэр гыч пэраш ойым пидыч. Мучко 
кӱрылтдымӧ. арньа ваштарэш агитацийым шаркалышт. 
Йумылан ишанышэ-влакым рущарньан паша ышты- 
мылан тамык дэнэ лӱдыктыльыч. Йужо вэрэжэ чудо- 
влакымат ыштылаш тӱҥальыч. 1931 ийын, апрэлы?1штэ, 
Огалршградыштэ трактыр завот ыштЭн шуктымӧҥгӧ, 
поп-влак Иисус христос дэч, шкэ дэчшак колтымо 
писма Манын, кид мучко сэрышым кондышташ тӱ- 
ҥальыч. Поп-влакын нӧштылмӧ сэрышьш ужашыжым 
лудын ончэна: „Мый, Иисус христос, илышэ йумын 
эргыжэ, мыйын ылыж кыньэлмэ кэчэм пагалаш шӱ-
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дзм... Тидым шукташ огыда тӱҥал гын, мый тэндам 
йӱштӧ, мардэш, тул, вӱд дэн наказатлэм". Тидэ Сэрыш 
поп кид дэн возалтмыжэ пэш палэ. Тыштэ*нуно мо- 
гай гына лӱдмашым шонэн луктын огытыл. Поп-влак, 
рушарньан паша ыштымашым курлын; индустрийаҥды- 
маш пашам кӱрлына, манын ӱшанышт.

Адак ик'примэрым ончалына. Мэ ончылно Кузнэц- 
кысэ завот нэргэн ойлышна., Магнитогорсйысо заво- 
тат тыгайак кугу. Тидэ завотым 1931 ийыштэ 50 тӱ  ̂
жэм- нарэ пашазэ-влак стройышт. Магнитный посьо- 
лок гыч, вэрысэ поп, стройкылан мэшайышаш вэрч 
тыгай фокусым, ышташ пижый. Тудо кузэ гынат 
стройко гыч пащачэ-влакым шалатэн *жолташ ойым 
пидын. Вара к^зэрак дидым ышташ? Чоца поп шонэн 
луктын. Иктаж колэн гын, тудо колышым вигак 
тойэн огыл. Иктаж кэчым тэк кийжэ! Иктаж кэчз 
гыч 10 колышо погына. Шукыжо шӱймӧ дэнэ мӱн- 
дырчынак ӱпшалдыныт. Тугэ гӹнат, прпым тидэ ч^рэн 
огыл. Колышо тӱшкам погымӧҥгӧ, тудо нуным ■ ик 
кэчыштэ тойэн. Тыгай ир пашашкэ пашачэ-влакым 
погаЛтын. Лу колышо — тидэ .шуэ паша. Ужшыжо 
чыла йодыштыныт: Молан тушто шуко тойат? Мо 
лийын? Кулак-влак—чэркэ двадцаткын члэнышт— ту- 
шагынак „умылтарэныт". Нуно, пашачэ-влак нэлэ па- 
ша ыштымэ дэнэ кэчын- лу дэнэ да мойын колат, 
манын шойыштыныт; тушагынак нуно пашачэ-влаклан 
стройко гыч мӧҥгышкышт кайаш каҥашым пуэнӹт. 
Кастэнэ йумылан ..ишанышэ пашачэ-влакым чэркэ 
воктэнысэ сарайэш погэн, соцтаҥасымаш дэн ударни- 
чэствым кудалташ кутыртэныт.

„Пылпомьлшсо" сэрыш гыч тӱҥалын, колшо-влак 
дэн пытарэн, поп-влак чыламат индус^^рийаҥдымаш 
дэн кучэдалаш пашашкэ ушат.
. Кулак да нунын сойузникышт— попшлак йал озан- . 

лыкым колэктивлымэ фронтыштат куго пужгалымаш 
пашам ыштыльыч. Кулак орышо йанлык сэмын кол- 
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хоз ваштараш кучэдалэш, Колхоз кӧргыш пурэн, кол- 
хозым шалата, колхозно собствэннысым шолыштэш, 
кугыжанӹшлан киндэ пуымо пащам саботироватла, 
организацион озанлык шотышто колхозым пэҥгыдэм-' 
дымэ ваштарэш куЧэдалэш, тул, окна вошт кайшэ 
пульа, пусак шэҥгач лэкшэ шугынь, т. м.—тэвэ кула- 
кын’ колхоз ваштарэш кучэдалмэ щӧнжӧ. Колэктивт' 
лымаш пэщ талын клас кучэдалмашэш эрта.

Поп-влак, колхоз ваштарэш нымат осал шонымаш 
укэ манын ойлаш йӧратат. ;.Тугэ гынат, тидэ мут сылнэ 
шомак-влак, шэм пашам лэвэдаш гына улыт. Вара 
могӓйрак тидэ паша? Колхоз фронтышто мо лийын 
шога, сайынрак ончэн лэктына,

VII

КОЛЭКТИВЛЫМАШ ПЛШАШКЭ 
ПОП-ВЛАК КУЗЭ ОНЧАТ

Мэмнан дэнысэ гай шолдыра йал озанл!>1К произ- 
водство тӱньамбалнэ нигуштат укэ. Йорло-марда 

. озанлык-влакын 60 процэнтшэ 1932 ий кэҥэжымак 
колхозышко ушнэныт. Шӱдӧ йорло-марда озанлык гыч 
60 утлажэ колхозышто, 40 озанлык дэч шагалжэ гы- 
на кызытэш посна озанлыкэш кодыныт, 1932 ийын 
кэҥэжымжэ 200 тӱжэм колхоз ыльэ. Совэт кугыжа- 
ныш колхоз-влаклан куго полышым пуа. Рэвольуций, 
дэч ончыч Росийыштэ чылажэ 187трактргынаыльыч. 
1932 ййыштэ йк марда дэн шотлымо годым, кажнэ' 
колхозлан* ик трактр логальэ. 1931 ийыштэ совэт 
влас йаллан шиймэ, ӱдымӧ, тӱрэдмэ, солымо да моло 
йал озанлык машина-влакымат, кугыжан правитэльствэ 
годсо 1913 ий дэн таҥастарымэ годым, 20 гана шуко 
пуэн. Рэвольуций дэч ончыч улшо, нуно машинажат .
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помэшык дэн кулак-влаклан вэлэ логалыныт. 1931 
ийыштэ колхоз-влакын чыла пашаштын нылымышэ 
ужашыжэ машина дэнэ шталдыныт. 1934 ийыштэ кол- 
хозын шуко ужаш пашашт машина дэнэ шталдаш 
тӱҥалалдэш.

Тидэ альэ чыла огыл. Йал мландэ ӱйаҥдыш ситы-. 
дымаш -дэн йӧсланэн. 1931 ийыштэ колхоз-влак ку- 
гыжаныш дэч 24 млн. тэҥгэаш искуствЭннэ- ӱйаҥды- 
шым нальыч.

Рэвольуций дэч ончыч искуствэннэ ӱйаҥӱышым 
йамдылышэ завот-влак чылажат 175 вэлэ ыльыч. 
Вичийашлыкӹн мучашэшьнкэ 175 огыл, 8200 тӹгай 
зав^эт-влак пашам шташ тӱҥальыч.

Йал озанлыклан кугу локтылмашым тӱрлӧ врэди- 
чыл-влак кондат: 1931 ийыштэ совэт влас локтылшо 
врэДичыл-влак дэн кучэдалаш, кугыжан правитэльст- 
вын 1913 ийыштэ окса колтымыж дэч 80 кана шуко 
оксам колтэн. Шурно лэктыш адак урлыкашын сайлык- 
шымат онча! 1931 ийыштэ кугыжаныш дэч йал коло 
ик мильйон цэнтнэр сортовой урлыкашым налын.

Кӱчыкын каласымэ годым, совэт влас 1931 ийыштэ 
йӓл озанлыкыШ, сар дэч ончыч кугыжан правитэль- 
ствэ пыштымэ дэн'таҥастарымэ годым, срэдствам 60 
кана утла пыштэн. Пролэтар влас йаллан тыгай куго 
полышым мэмнан промышлэныснан писын кушмыжо 
дэнэ гына пыштэн кэртэ. Пашачэ клас, крэсаньык- 
влакым помэшык-влак дэн кучэдалаш полшымо 
гына огыл, тудо йал озанлыкым у сэмын вийаҥ- 
даш да мучко колэктивлымэ нэҥызэш кулакым 
клас шот дэн пы-раргашат полша. Йорло дэн марда- 
влак, КОЛХ03ЫШ пурэн, кӱчык жапыштэ шкэт посна 
озанлык ончылаҥ колхоз озанлыкын куго йӧнанлык- 
шым. ончыктышт.-

Рэвольуций дэч ончыч удымӧ мландэ кумдык тошто 
Росий муч|со ий йэда ПД млн. гэктар шукэм шогэн. 
Совхоз дэн колхоз-влак ик 1931 ииыштэ гына удымӧ
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мландэ кумдыкым 120 млн. гэктӓр дэчат шуко шарышт. 
Колхозышто плуг, тырма (шӱрэ), имньэ цосна озан- 
лнкысэ дэч кок кана шуко мландым ачалат. Куго 
озанлыкыштэ тидэ чылажат сайынрак кучылталдэщ. 
Колхозысо наша организОвайумащ- колхӧзникЫн па- 
ша лэктышыжым носна озанлыкысэ дэч шуко лэкты- 
шан ышта. Тышкэ кугыжанышын машина, ӱйаҥдыш, 
сортовой урлыкаш дэн да мойын нолшымыжым йэ- 
шарэна. Туштак адӓк колхозышто йорло-влакым толы- 
шо, кулак экснлоатадий укэ. Тидымчылажыматиктыш 
ушэна. Палэ, колхозникын доходшо, шкэт озан до- 
ходшо дэч шуко куго лийэш. Тидэ тыгак улэш. 
1931 ийыштэ колхозник-влак шкэ нашашт гыч дог 
ходым шкэт оза-влак дэч, иктат^нэлэ гана шуко на- 
льыч. Мэ кокла синырым налына. Йужо колхозыштыжо 
иктат нэлэ гана огыл, йэдиноличникын дэч кок-кум 
кана шужо налшат уло. ■

Колхоз илыш гыч ик- нримэрым налына. Тидлан 
кокла вийан колхозым налына. Лэнинградобласыштэ, 
Куйвазовский рацонысо Киров лӱмэш лӱмлымӧ кол- 
хоз тэргалдын ыльэ. Тэвэ, рэзультатӹшт. Тидэ кол- 
хозышто ий мучко кокла крэсаньык 2494 тэҥ. 46 ыр. 
доходым налын. Шкэтын илымыжэ годым 1451' тэҥ. 
20 ыр. доходан улмаш. Йэшартыш— 1 043 тэҥ. 26'ыр. 
Йорлын доходшо 402 тэҥ. 2 ырлан йэшаралтын. Ур- 
жан лэктышыжэ 9 нроцэнтлан кӱзэн. Туштак колхо- 
зысо ушкал 1300 литр шӧрым нуэн. Ожно, носна- 
озанлыкыщтэ йэдиноличникщлак ийдалуклан 1100 
литр шӧрым налыныт.

Тыгай 'нримэр нэш шуко улыт. Колхоз илышын 
озанлык найдажэ да кулак кид йӱмач утлымаш —тэвэ 
мо мильйон дэнэ йорло да кокла крэсаньык-влакым 
колхоз корныш шуншэш. Колхозышто .йэҥ вий дэнэ 
илаш лийдымылан лийын, колхоз кулаклан пайдалэ 
огыл. Колхоз да кулак — тйдэ тул дэнэ вуд. Нуно. 
пырльа илэн огыт кэрт. Кулак —■ колхозын эн шучко
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тушманжэ. Мучко колэктивлымэ годым, куЛак ӧрдыш 
илаш, колталдЭш! Кулак клас шот дэнэ пытаралдэш. 
Колхозник-влак к у ^ ш  мучкылан, йӧршэш кулак эк- 

‘сплоатаций дэч ӱтаралтыт, Озанлык илыш вашталт- 
маш колхозникын шонымашыжымат вашталда. Вачэ 
гыашэ мландэ ӱмбалнысэ господа-влакым—^помэшык 
дэн кулак-влакым шуэн, колхозник * кавасэ господа- 
влак ончылан сукымыжымат чарна. Машина да агро- 
ном науко почэш ыштымэ пырльа паша дэнэ шкэ 
илышым йумо дэч поснат сайэмдаш лиймым колхоз- 
ник ужэш. Нинэ кок чий почэш колхозник-влак кок- 
лаштэ йумылан ӱшаныдымаш чӧт шарла. Ч эркэ-вл^ 
пэтыралдыт, нуҥын олмэш клуб, кино, лудмошӧрт, 
школ,- эмлымвэр да т. м. шталдыт.

Йудйымал крайӱштэ, Тигийскийкустынколхозлаш- 
тыжэ тэргымаш лийэ. Тушто тэвэ мом ужылдо. 
Шудӧ йэдиноличник гыч 44-шэальэ чэркыш коштыт, 
икшывыштым тынэш пуртат, т. м. Колхозник-влак 
коклаштэ шудӧ гыч 12 йэҥжэ гына альэ чэркылан 
инанат. Тидэ изэ примэр гыч колхоз илыш к^ээсань- 
ыкын вуйжым кузэрак волгалтарымыжым ужаш лий- 
эш. Колхозникын сокыр христиан шорык лиймыжэ 
ок шу. Духовный пастырь поп дэкэ — кӧлхозник 
коштмыжым йӧршэш чарна. Шорык огэш лий гын, 
турэдашат нимо ок лий. Иктэ гына кодэш—колэктив- 
лымашлан мэшайаш.

Тыгэракын лэктэш* тыштат поп дэн кулак ик кор- 
нышто шогат: тидыжат, тудыжат ик вэлыш ончгат. 
Когыльаныштат колхоз огэш кэлшэ. Кулак шырпэ да 
шугыньо дэн колхозым кӧргӧ. гыч пудэн*тарэн кол- * 
хоз вашхарэш кучэдалэш гын, поп-влакат кидыштым 
ӧлталын огыт шинчэ, Поп-влак колхозлан полшэн 
кэртыт мо? Тидлӓн йылмыма^ тугатыман огыл. Кол- 
хозник-влак кулак-влак дэн кучэдалмаштэ нуно ӧр- 
дыштӧ шогэн кэртыт мо? Огыт кэрт. Кулак-влак дэн 
пырльа прп уло вийжэ дэнэ колхозник-влакын ышты- 
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мыштым шалаташ тырша. Нинэ духовный ача-&лак 
мом гына шонэн огыт лук. Трактырым нуно антихрист 
машина Маныт, пэрвой трактырым сотана шкэ штэн 
маныт. Рӱдӧ Шэмрокан обласыштэ, Мордва район, 

•Борисовка солаштэ „пасулаштэ шаулышо да йыраҥ- 
влакым лугышо йавыл" ваштӓрэш лӱмын молэбэным 
штэныт. Тидат полшыдымо лиймӧҥгӧ, пӧп-влак, трак- 
тыр почэш мландэ кэросин дэп упшалташ тӱҥалэш 
Манмэ манэш-»мутым шаркалэныт. Тйдэ вэрэш шурнӧ 
огыл, нымогай шудаг' купжаш ок туҥал маныныт.

Поп-влак изишак йрҥылыш лийыч. Трактыр ышты- 
мэ вэрыштэ^, шурно сайынрак шочэш/ Тидым колхоз- 
ник-влак шинчат. Трактырын кэлгын куралмыжэ дэнэ 
шук шудо-влак кошкат, тидлан ойгыршаш укэ. Тугэ 
гынат, поп-влак шинча вудыштым шурно да шудо 
вэрч огыт йоктарэ. Нуно вэсэ дэч лудыт. Трактыр 
дэн куралмэ колхоз мландэш шурно да шудо куш- 
каш туҥалдымэ огыл, 1̂ лак да поп-влак кушкаш огыт 
туҥдл. Тидыжэ чын. Йумын кулышт-влакын совэт 
трактырым молан сотана машина манмышт ындэ палэ,

Бригадэ — колхозым организационно-озанлык шо- 
тышто пэҥгыдэмдымӹн туҥ ужашыжэ. Поп-влак 
бригадэ дэн паша ыштымэ ваштарэш агитацийым 
ыштат. „Кажнэ шкэ вэрчшэ, ик йумо чыла вэрч“-т- 
мӓныт нуно.

Поп-влак удымӧ, ага кампаний годым чыла йӧнышт 
дэнат пл.аным курлаш тӧчат. 1932 ийын, п1ошым Лэ- 
нинград областьын Островский районыштыжо хрис- 
'тос толын, йаллаштэ йытыным эр Удьщым чарэн 
коштэш манмэ манэш-мут кошто.

Сдэльшинэ—колхоз пэҥршэмдымашын кулэш усло- 
вийжэ. ПЬп-влак колхозышто доходым христиан сэ- 
мын, иктӧр пайлаш агитацийым штат.

Поп-влакын нинэ чыла агитӓцийыщтат колхоз-вла- 
кым организационно-озандык шотышто пэҥгыдэмды- 
машым курлшаш вэрч улыт.
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Тэвэ адак пасу-влак сйстэмым налына. Шуко пасуан 
систэмэ, кум пасуан дэч щуко гана пайдалэ, тидым 
чыланат шинзат, Колхоз-влак иктэ почэш вэсэ шуко 
пасушко куснат. Колхозлан сай гын, кулак дэн поплан 
шӱгар. Тыжэчын поп-влакын мо вэрч агитаций ышты- 
мышт палэ. Нуно, кум пасуым йумо ойжылан кэл- 
шымэ дэнэ шкэ пэҥгыдэмдэн маныт; Йумо иктэ, тугэ 
гынат, кум чурийан. Крэсаньык-влакын мландыштат 
иктэ, шкэжэ кум пасуан; уржа пясу — йумын ача, 
икийаш шурно пасу —йумын эргэ, йумын шулышлан 
такыр пасу кодэш. Чыла йумын сэмын. Тэвэ мо чоло 
нинэ кулак-влакын полышкалышышт рэлигийан йомак- 
влакым колхозлан тушманлаш кучылтыт!

Кызыт колхоз-влак ончылно шурно лэктышым нӧл- 
талшаш пэш куго паша шога. Кулак да поп-влак ти- 
дын ваштарэшат вигак ваштарэш шбгальыч. Примэр- 
лан тыгай фа^^тым цалына. Моско областьыштэ, Чэр- 
ноозьорск районышто, Туголэск йалыштэ поп Иван 
Боголэпов ӱшанышэ крэсаньык-влаклан тыгэ Лӧлэн: 
„Шурно лэктыш йумын шӱдымым онча. Йумо мом 
шоналта, тудым ышта, тыгэ лиймӧҥгӧ, молан колхо- 
зым шташ. Колхозыш ушнӓш ок кӱл, кумалаш вэлэ 
кулэш". Тидэ поп ш урно 'Л Э К Т Ы Ш Ы Н  йумо шонымо 
сэмын лиймылан шагал ушана, тугэ гынат, тудо кол- 
хозник-влак шурно лэктышым ышкэ нӧлталын, йумо 
дэн попым ынышт мондо манын лудэш. Тулэч посна 
шурно лэктыш адак колхозымат пэҥгыдэмда.^Тидыжэ 
поп дэн кулаклан—шумышкӧ кузӧ. Тэвэ"молан поп 
шурно лэктыш ваштарэш кучэдалэш.

Поп-влак эн вийан тулыштым колхоз ӱмбакыжэ 
колтат. Нуно йорло да кокла шкэт посна оза (йэди- 
ноличник)-влакым колхозыш пурымо дэч кучэн шо- 
гаш чыла шкэ свӓтой-влакыштым йол умбак шогал- 
таш йамдэ улыт. Поп-влак кулаклан полшаш кулак- 
влак сэмын огыл, нуно шкэныштын посна йӧныштым 
пашашкэ ушат. Йорло да марда-влак коклаштэ йумы-
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лан ӱшанышэ йатыр улмым нуно шинчат. Поп тыгай 
крэсаньыкым рэлигиозный эҥэрэшыжэ куча да кулак 
могырышко шупшэш. Лач колхозыш гына кузэ гы- 
нат пуртышаш огыл ыльэ! Тидэ поп-влакын эҥэрыш- 
тым сайракын ончалына. Йӱдйымал крайыштэ поп- 
влак ӱшанышэ-влаклан тыгай йомакым ойлат. Кол- 
хозник-злакын чыла спискыштат страшный судлан 
палэ лийэш. Кӧ спискыштэ ок лий — райыш, кӧм 
спискыштэ муыт, вигак тамыкыш, шолшо смолашкэ 
колтат. Поп-влак шкэшт тамыкланат, райланат ӧгыт 
ушанэ. ТугЭ гынат, нунылан йэдиноличник-влакым 
колхозыш пурымо дэч кучаш кӱлэш вэт.

Рудӧ Шэмрокан областьыштэ, Россошанский рай- 
онышто поп-влак пэш оҥай пашам ыштыльыч. Тидэ-— 
мучко молэктивлымэ район., Очыни, поп дэн кулак- 
лан тушто пэш шокшо. Нӱно тушто 'эн оҥай йӧн- 
влаклан пижыт. Колэктивлымашын эн вийын кайымэ 
жапыштыжэ чудо нэрТгэц манэш-мут кошташ туҥа- 
льэ. Изи чудак огыл—пылпомыш гыч христос шкэ 
сэрышым колдэн. Вашкэ сэрышын содэржаньыжат 
палэ лийэ. Кулак-влак куанымышт дэнэ чыла вэрэат 
сэрыш нэргэн каласкалаш тӱҥальыч. Нуно тудым 
кагаз, дэч поснак, ушыштак шинчэныт. Тидэ сэры- 
шыштэ мо сэралтын? .Пӹлпомыш гыч" мом сэрат, 
айдыста колыщт ончэна. Тушто тэвэ мо возалдын: 
,^Пагалымэ колхозник йолташ-влак! Мый тланда ка- 
васэ кугыжаныш гыч сэрышым колтэм, сэрышыштэм 
мый тэндам колхоз гыч лэкташ да ^пкэндан колхоз- 
дам шалатӓш ударнэ пашалан пижаш йодам. Кӧ мый- 
ын шудымэм ок колышт, тудо курымаш тамыкыш 
кайа, кӧ колыштэш, шукта, тудым мый свӓтой угод- 
никыш да 'кава кугыжанышыш налам". Поп дэн ку- 
лак-влӓк сэрышым Иисус христос колтэн, сэрышым 
шукчго пылпомыш. гыч* кондэн, манын ушандарэныт. 
Йумылан ушанышэ, пычкэмыш йэдиноличник-влак 
тидэ - сэрыш почэш колхозыш пураш лудыч. Йужо
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колхозник-влакышт колхоз гыч лэкташ йодмашым 
пуаш тӱҥальыч. Йумылан ӱшаныдымэ, сознатэльный 
колхозник-влакышт шкэныштын йодышышт дэнЪра- 
лышт: „Молан тэндан христосда кулак кидым шуп- 
шэш? Кузэ пылпомышто „йолташ-влак“ мутым да 
мэмнан ударничэствэ нэргэн шинчат? Тудо христосшо 
кушто руш йылмым тунэмын? Сэрышым кӧ налын? 
Писма калташтыжэ маркэ улмаш мо?“ Сэрыш нэргэн 
каласкалышылан колхозник-влак тыгай йодышым пуэ- 
дэныт. Вашмут пуаш йӧсӧ лийын, ;Чудыжым“ пэш 
йӧндымын шонэн луктыныт. Йумылан ушанышэ шуко 
йорло, марда, колхозник да йэдиноличник-влак чэр- 
кыш коштмыштым чарнышт. Йумо нэргэн колтымо 
йомак-влак совэт власын тушманыштлан вэлэ кӱлмьШ 
нуно палэн нальыч. Христос нэргэн колтымо йомак 
колхоз шалатымаш вэрчак улмыжым нуно умлышт. 
Тугэ гынат, тидэ-контррэвольуционный агитаций пыч- 
кэмыш, йумылан ӱшанышэ-влакым шэҥгак шупшыл- 
мыжо дэнэ, колхоз пашалан тушманым кондыш. Йӱжо 
колхозник-влакышт колхоз пашашкэ коштмыштым 
чарнышт.

Ивановский областьын, Слободка соласэ поп тулэ- 
чат кЭлгышкырак шоналдэн улмаш. Слободка сола 
дэч тора огыл, чодраштэ куго куп, уло. Колхоз ор- 
ганизоватлымӧҥгӧ, кӱпышто ийа-влак лэктыныт ма- 
нын, ойлышташ тӱҥалььш. Ийа*гӱшка толашышт, то- 
лашышт гынат, ӧсал тушман пашам никӧланат ышт 
ыштэ. Колхозник-влакым так гына лудыктыльыч. Очы- 
ни нинэ ийа тӱшка колхОзник-влакын чонышт.налаш 
толыныт. Райыш логалмэт шуэщ тын, колхозым ку- 
далтэ, ийа-влак огыт тӱкӧ. Йужо колхозникышт лу- 
дыч, шукыжо воштылальыч гына. Ик .кана йорло- 
влак погынымашым ыштэн,'Щ уйа’олашдэлэгацийым, 
шкэ йэҥыштым колташ пуНча*льыч. Дэлэгаций рай- 
исполком дэч кулак-влакын ужаш мландыштым погэн 
налын, 'кӧлхозлан пуаш, йодаш кайэн. Тыштэ ийа
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кашак чытэн ышт кэрт. Дэлэгаций куп. покшэкырак 
шумӧҥгӧ, ийа тӱшкат тӧрштэн лэктыч. Луатик ий^. 
Чыланат пунан, шэмэ, почан, тӱкан улыт. Дэлэгаций 
ӱмбак нуно шӱшкэн, кычкырлэн, вӓргыжын куржын 
лэктыныт. Колхозник-влакым пӧктэн шуын, ийа тӱшка 
нуным тойа дэнэ кыраш тӱҥальыч. Кырмышт годым, 
рушла кычкырышт: „Ийа-влак кӱштыдэгэчэ кӱшыл 
влас дэк ида кошт“. Тугэ гынат, ик йумыдымо-йорло 
Мазьа Павлов утлэн куржо. Тудым ийа тӱшка наган 
дэнат лӱйкалаш туҥалыныт да эрэ йожэк кайэн, ло- 
галын огыл. Шуйа олаштэ Павлов чылажымат калас- 
калыш. Купышко ГПУ-ын-- отрӓдшэ тольо. Купын эн 
улак вэрэшыжэ чыла 11 ийаштымат кучышт. Тидэ 
осал вийым йалышкэ вудэн кондышт. Чыланат шучко 
ийа-влакым ончаш погынышт. Ийа-влакын вургэмыш- 
тым кудашаш-туҥальыч. Тыгэракын ийа-влакым палаш 
туҥальыч. Ала кунар кулак-вяак, сэктант-й^вангэлист, 
умбакыжэ ийа коваштэ й‘умач йачок лэктэ, тудын 
почэш поп да попын эргыжэ. „Ийа-влакым* кучэн 
пэтырышт. Тылэч вара куп шыпланыщ.

Йорло дэн марда-влак, колхозник-нлак дэнэ пырльа, 
нунын тушманышт кулак гына огыл, попат улмым 
умлышт, Коктынат ик пу-чым пуат. Колхоэ ваштарэш 
нуно' чыла кавасэ вийыштым шогалтышт. Чыла кэрт- 
шэ христос ыш полшо гын, нуно пашашкэ^ ийа-вла- 
кым“ шогалтышт. Купысо „ийӓ тушка" ик лу йумы- 
лан ушанышэ йорло дэн марда-влакым вэлэ огыл 
колхозыш пурымо дэч чараклэн шогышт. Свӓтой ача- 
влак колхозлан мэшайышаш вэрч шкэштат ийаш са- 
вырнаш йамдэ у л ь т  Нинэ „ийа-влакым" почын он- 
чыктымо шуйна ыльэ гын, жаплан ик колхоз вэлэ 
огыл шалана ыльэ.

Поп-влаклан ийа-влакат огыт полшо гын, нуно ту- 
лэч чынрак пашалан пижыт. Лэнинград обласыштэ, 
Псков ола дэч тораштак огыл, '1 0  кулак, поҥ да 
дьйцк йудым „Пламьа“ комунэш тулым пыжыктэныт.
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1^омунышто турлӧ наста шуко йӱдыш. Кулак-влак да 
поп, пырльа илымаштэ куго-влак вэлэ огыл, икшы- 
вэ-влакат малымым шинчэныТ. Тулэш 8 ийаш ӱдыр 
йулэн. Йулышӧ капым почэш муыныт.

Данйн солаштэ, Нэжин район, Украиныштэ кулак- 
влак да поп марда крэсаньыклан 300 тэҥгэ оксам 
пуэныт да пэлэ колымэшкыжэ йуктэныт. Йушӧ крэ- 
саньык колхозым йулалтэн. Сарайлаштэ 200 имньэ 
да 68 ушкал шогэныт. Тудак колхоз вуйлатышым 
пуштын.

Колхоз-влакын нинэ кужо почан тушманышт могай 
улӹт? Поп-влак дэкэ, кулак-влак дэч пушкыдынрак 
ончалаш лийэш мо? Мо вэрышт дэнэ нуно сай улыт? 
Кужо рьӓсышт дэн лэвэдалтмышт дэн мо? Оҥыш- 
тышт крэст улмо да упышт кужӹрак улмо дэн мо? 
Турлӧ йӧн дэнэ кэрэ1;  кунамат шэмэр-влакыу шы- 
гырэмдымышт дэн мо? Шэмэр-влакын вуйыштым рэ- 
лигий дэн аҥыртарэн, шкэшт 'нунын пашашт дэн 
койам погымо дэн мо? Колхоз-влак ваштарэш йумо 
дэн ийа-влакым шогалтымышт дэн мо? Укэ, поп-влак, 
кулак гайак, колхоз-влакын орышо тушманышт улыт. 
Колхозник-влак поп дЭк коштмыштым чарнэн, чэр- 
кым пэтырымышт дэнэ пэш кулэш.сэмын, чын пашам, 
кулэш пашам штат.

Поп-влакын контррэвольуций паша^пт йорло да 
марда йэдиноличник-влакын шинчаштым йӧршэш по- 
чаш полшышт. Нуно ужышт, поп дэн кулак-влак 
колхоз ваштареш кучэдалыт гын, колхоз шэмэр крэ- 
саньык-влаклан чын корно улэш. Эксплоататыр-влак 
лач шэмэр-влакым нужналык, ук^аык, пычкэмышлык 
гыч лукмашымак вэт огыт йӧратэ. Вэсэ-влакын нуж- 
налыкэшӹшт да пычкэмышлыкэшышт вэлэ нуно пой- 
эн кэртыныт. Колхозник-влак, кулак да поп-влак 
армийын пашаштлан вашмут олмэш, комунист пар- 
тийым колхозым организационно-озанлык шотыш- 
то пэҥгыдэмдымэ, сдэльшинэ, бригадэ дэн ыштӹмэ 
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паша, кӱкшӧ шурно лэктыш вэрч кучэдалмэ нэргэн 
лукмо пунчалжым илышыш пуртэн, шуктэн шогат. 
Тидын дэнэ колхозник-|Влак нымодэч коч сайын 
куЛаклӓн вэлэ огыл, адак колхозын чыла тушма- 
ныштланат, лӱм дэн ойлымо годым, оҥыштышт 
крэст кондыштшо да урвалдэ йӱмалнэ кӱчык пычал, 
наган коштыктышо тушманыштланат ващмутым 
пуат. >

VIII

ПОП-ВЛАК КУЛЫУР РЭВОЛЬУЦИЙ олмэш 
МОМ 'ШТЛШ КАҤАШЫМ ПУАТ

Укэлык, грамотдымылык, полиций лупш —тэвэ мом 
рэвольуций дэч ончыч пашачэ дэн крэсаньык-влаклан 
пукшышт. Арака да рэлигиозно отравэ—тэвэ мом 
нунылан йӱктышт. Эксплоататыр-влак м^лан тыгэ 
штэныт? Тидэ нунылан пайдалэ .улмылан. Нунын 
класыштлан тидын дэнэ пайда вэлэ толын.- Алэксандр I 
годсо туныктымо пашан (просвэщэний) министыржэ 
тьггэ ойлэн: „Чыла калыкым туныкташ ыльэ гын, 
пайда огыл, тушманжэ шукырак лийэш ,ыльэ“. Тидым 
туныктымо пашан министы^эжэ ойлэн. Тудо тунык- 
тымаштэ тушманлыкым ужын. Пытартыш кугыжан 
ачажэ, Алэксандр Ш кугыжа, ик кана йужо крэсань- 
ык-влак гимназийыш шумэш шуыт манмэ кага^зым 
лудын. Кугыжалан, очыни, тӧра-влакын »икшывышт 
тунэммэ вэрыштэ, гимназийыштэ „мужик“-влак ла- 
выртылмым колмӧҥгӧ пэш ыш кэлшэ.,Кӱшанжэ т.удо 
тыгай рэзольуцийым пыштэн: „Тидыжэ лӱдмашан, 
мужик, тӱдат гимназийыш,шӱшкылдэш“. Мужик гим- 
назийыштэ лийын гын, вара кӧлан тыгэ „лӱдмашан“ 
улмаш? Пычкэмыш пашачэ да ^срэсаньык-влакын вий-
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Ушт дэнэ илышэ-влаклан. ПашачЭ дӓ шэмэр крэӧа- 
ньӹк-влак образованьым налыт ыльэ гын, мо, кузэ 
улмыжым вашкэрак палэн налыт ыльэ, кӧжӧ тушто 
йара логар, шэмэр-влакшэ куштырак' улыт; куштырак 
нунын тушманышт да кушто' таҥышт — умлат ыльэ. 
Нуно илышыштым сайэмдышашлык чын корным вашкэ^ 
рак муыт ыльэ. Тидэ корныжо — эксплоататыр-влак 
дэнэ организованнэ курал дэн к^^эдалмэ корно улэш. 
Алэксандр' III-лан молан тынар „лӱдмашан" улмыжо 
ындэ раш палэ.

Кумдан калык туныктымо паша дэчын моло экс- 
‘'плоататыр-влакат,-садыгак духовэнствымат кудалтыдэ, 

тыгай лӱдмашыштак улыт ыльэ. Чын, тугэ гынат, 
школ-влак ‘ыльыч. Вара тидэ туныктымаш могайрак 
улмаш? Тунэммашын тӱҥалтышыжат, пытартышыжат 
кумалтыш (молитва) ыльэ, кыдаланжэ йумын законжо 
да адак кок-кум урок лийыт ыльэ. Йумын законыш- 
тыжо кавасэ кугыжа да мландэ ӱмбал кугыжалан 
сукаш да мутшым' колышташ кӱлэш манмым пэш 
шуко туныктат ыльэ. Урӧк пытымӧҥгӧ ойлаш куш- 
тымӧ молитва тыгэ пыта ыльэ „кугыжалан да отэ- 
чэствылан пайдалан". (Чогай тунэммаш ыльэ^ гынат, 
кугыжалан дӓ помэшык-буржуазнэ отэчэствылан пай- 
далан манмашкэ савырна ыльэ. ,

Тошто кнага дв газэт-влакым налаш гӹн, туштат 
садэ пойач' кашаклан пайда кондышаш пашаак штал- 
дын. РэвольуцӒонно да йатыр науко тунэммэ кнага- 
влакым лудаш ок- лий ыльэ. Нунын олмэшышт тэвэ 
могай духовный „киндэ“-влак ужалалтыч: библий, 
свчтой-влакйн илышышт, йумын законжо, оракул- 
вла!^ да адак тамыкыштэ- орланымым да райыштэ 
'илымым ончыктымо сурэт-влак, тудын кугылыкшо— 
путынь Росийсэ урӓднйк-кугыжан портрэтышт. Шулдо 
ак дэнэ иктаж могай вэликомучэницын иконыжым 
торгайэн налаш лийэш ыльэ: латшымурым йэшарэт, 
угӧдникым пуат, иктаж могай чудо- ыштышыжлан 
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пэлтэҥгэм Луктын пуаш логалэш. Шэмэр-влаклан тэвэ 
могай^ духӧвкый „киндым" пукшышт. Тошто влас 
тыштэ шкаланжэ пайдӓлыкым ужын^ Паразит-влак 
кашаклан пычкэмыш, культурдымо массым кучылдаш 
куштылго ыльэ.

Поп-влак тулэч коч калыкын пычкэмьТшлыкшым 
йӧратэныт. Шорыкым пидын пыштымэ годым турэдаш 
кань'ылыракыс. Поп-влак огыл гын, кӧ. вара кристо- 
сыи шорыкышт ӱмбач шӧртньӧ мэжыштым тӱрэдыч? 
Рэлигий,' йумылан ӱшанышэ-влакын кидыштгэ, йо- 
лыштгэ йолыштышо • кандра улӹн. Йррлылык т 
грӓмотдымылыкышт рэлигийым пэҥгыдэмдэныт. Ду- 
ховный пастыр-влаклан пычкэмышлык пэш кидлан 
кэлшышэ ыльэ. Поп, водовычыраҥгэ да томына-влак 
ик сэмынак пычкэмышым йӧрӓтат, волгыдо дэч лудыт. 
Муно пычкэмышыштэ гына добы-чыштым писын ку- 
чат. Рэвольуций, кэчэ сэмын курымашлык йудым 
покташ туҥальэ. Поп-влакӹн шэм тушк^штлан тидэ 
ыш кэЛшэ. *

Социалист строитэльствын нэҥызэшыжэ олаштат, 
йалыштат пашӓзэ дэн шэмэр крэсаньык-влакын куль- 
турд^,1кышт нӧлтаЛалдыт. Совэт элын куго кумдык- , 
шым чучкыдын клуб, кино, культур пӧрт, школ, лудмо 
пӧрт-влак лэвэдыт. Партийын латкудымышо погыны- 
машыжэ икшывэ-влакым чылаштымат обэзачылнэ ту- 
ныкташ, манын пунчальэ. Икшывэ да рвэзэ калык 

'кызыт рэвольуций дэч ончычсо дэч 3 кана шуко 
тунэмыт. 'Вара кугу йэҥ-влакышт дэн кузэ? Нунылан 
икшывэ-влак дэн пырльа школыш кошташ ок лий . 
вэт. Тидэ грамотдымылык' тошто • стройын тидэ кар- 
гымэ кодшыж дэч утлаш ок лий мо? Ок лий огыл, 
лийэш да тудын дэч утлашыжат кулэш улмаш. Гра- 
мотан, тунэмшэ шэмэр—тунэмдымэ, грамотды-мо дэч 
социализм ыштымаштэ кугырак шэргакан .строичыл 
улэш. Комунист партий дэн совэт влас шэмэр-влак  ̂
коклаштэ тунэмдымашым пытараш кумдан пижыч.
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Тэвэ рэзультатшэ.. Рэвольуций дэч ончыч шӱдӧ йэҥ- 
ыштэ чылажэ 30 йэҥ тунэмшэ улыт ыльэ, 1931 ий- 
ыштэ шӱдылан 30 огыл, 70 тунэмшэ ыльэ. Курымаш- 
лык пычкэмышым тыгэ писын пытарымым чэркэ то- 
мына-влак шӹп, ласкан ончэн кэртыт мо?

Поп-влакын волгалтарымэ ваштарэш кучэдалмэ 
примэрым шотлэнат пытараш ок лий. Нуно мучко 
тӱрлӧ сэм|>1нат кутыркалат, пуйто школлаштэ антихрис- 
тын туныктымыжым туныктат, школлаЙ1ТЭ икшывэ^ 
влакым вик корно дэнэ тамыкыш кайаш йамдылат. 
Сибир крайыштэ, Милослав районыштыжо поп-влак 
икшывын ачӓшт-аваштлан тыгай каҥашым пуэныт: 
„Икшывыдам школ гыч шкэ дэкыда налза, нунЫн 
вэрч тланда йумын ончылан отвэт пуашда лог^эш . 
Тэндан икшывышкыда антихрист шӱлыш пурымым 
ида вучо“.

Мэмнан школлаштына икшывэ-влакым эксплоата- 
тыр-влакым йӧратыдымэ шӱлыш дэн туныктат. Тидэ 

*поп йылмэ дэнэ антихрист шӱлыш манылдэш. Нуно 
мэмнан школышкына шкэныштын ,шӱлышыштым“ 
пурташат тӧчат да, шэмэр-влак тидым рэвольуций 
лиймӧҥгак кудалдышт. ^

Рэлигиозный аҥыртыш шаркалышэ-влаклаҥ лйкбэ- 
зат кэлшышэ огыл. Донбасыштэ, куго пашачэ-влакан 
пэнтрыштэ, Никитовкаштэ вэрь1сэ поп тыгай мутым 
кучэн: „Чыланат, кӧ клубыш, погынымашыш кош- 
тэш-— антихрист йэш, совэт школ да ликбэз — тидэ 
айдэмын шонымашыжым пычкэмышэмда. Удырамаш- 
влак, нунын дэч шэкланыза". Ликбэз^ ужынат, „шо- 
нымашым пычкэмышэмдышэ“ улэш. Палэ, поп очыни 
нинэ ӱдырамаш-влакым библий дэн да шкэ ончык 
лийшашым каласымыж дэн „волгалтарынэжэ" улмаш. 
Ожно тыгай „волгалтарымаш" 1„кугыжа дэн отэчэст- 
вылан“ ыльэ, кызыт поп дэн кулаклан пӧйдам пуа.

Чын, поп грамотдымо йэҥым ликбэз дэч пэш шуэн 
шупшыл кэртэш. Кажнэ поп дэчшат кулак ӱпш пэш
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чот ӱпшалдэш. Тугэ гынат, агитаций—тидэ альэ пытар- 
тыш йӧн огыл. Лэнинград областьын, Будогош рай- 
оныштыжо, Пэтровскайа йалыштэ поп, кулак-влак 
дэнэ пырльа крэсаньык рвэзэ школым йӱлалдышт. 

• Кокымышо пачашыштэ пырльа илымэ вэр улмаш. 
Йӱдым, кок- шагатыштэ чыланат шыкшэш тӱнчыгэн 
помыжалдыныт. Омсашкэ тӧрыштышт, тугэ Ллнат, 
тудым почаш ок лий, тӱкыдалтын. Тошкалдыш дэн, 
очынй ,свӓтой“ кид, омсам дӱкылэн. Нуным чылаш- 
тымат илшыньэк йӱлалдаш шонэныт улмаш. Тунэмшэ- 
влак окнам пудыртэн, кокымышо пачаш гыч тӧрыш- 
тылаш тӱҥалыныт. Йӱлышӧ, вӱраҥшэ крэсаньӹк ик- 
шывэ-влак кузэ логалын тугэ мландэ ӱмбак йогышт. 
Иктэ кидшым тодылын, вэсэ йолжым пудыртэн. 
Икшывэ-влак жапыштыжэ пожалт *огыт шу ыльа гын, 
эрлашыжым эрлан йӱштӧ ломыж да икшывэ-влакын 
лулэгышт вэлэ кодэш ыльэ.^^Тидбш дэч вара шуко 
йумылан ӱшанышэ-влак чэркыШ коштмыштымат „ку- 
далтышт. Колхозник-влак погынымашэшышт чэркым 
кэрмычлан пужаш пунчальыч. Тидэ кэрмыч. дэнэ у 
крэсаньык рвэзэ школым стройаш тӱҥальыч.

Айдэмэ тазалык вэрч- кучэдалмаш —' тидат куго 
культур паша. .Тазалык, шинчымаш сэмынак,. кажнэ 
социализм ыштышӹланат пэш кӱлэш. Поп-влак могай 
каҥашым пуат? Нунын шкэныштын „йӧнышт" уло. 
Поп-влакын нинэ „йӧныштым“ кӱчыкын шотлэн лэк- 
тына, ,Тазалык“ нэргэн ыштымэ' кумалтыш молэбэн. 
Чудо ыштылшэ иконым шупшалмаш.'Ик „йумынава- 
нак“ цштдымо лӱмышт уло. Тэвэ нуно „чудо ыш- 
тылшэ;влак“: казанский, хгмолэнский, владимирский, 
ивэрский, трӧэручитса — тыгай-влак мучашдымэ шу- 
кын улыт. Посна чэрлан лӱмӹн свӓтой спэциалист- 
влак улыт. Йӧрылмаш дэч свӓтой Никита, кокыртыш 
дэч—Иван Прэдтэча, шэдра дэч—Канон Нэврийский, 
пӱй чэр дэнэ, альэ дантист олмэш,—свӓтой Антипий. 
Нуньщ чылаштым кунам Шотлэн шуктэт! Поп-влакын
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моло шулдырак йӧн-влакат улыт. Изарньа сорта. 
Кадил гыч лэкшэ лом] 1̂жым вудэш лугэн, чэрлылан 
йӱаш пуэныт. Поп-влак иконо мушмо вӱдэш, чэрлэ 
азам йӱштылдаш каҥашым пуат. Духӧвный пастыр- 
влак йумылан ӱшанышэ-влаклан шуко моло, тӱрлӧ 
„рэцэпт“-влакымат пуат. Лодэйный полэштэ, Лэнин- 
ррад областьын крайэвой тоштэржЭ (музэй) ик оҥай 
тэҥгылым арала. Тудо ожно пошкӱдо монастырыдгтэ 
шоГчЭН. Шомак почэш,,тудын ӱмбалнэ йумылан йӧрышӧ 
чэрньэц (поп) шинчэн. Тыгэракын тудо монастырыш 
пу^лышо пӱйан чэрлэ-влак коштыныт. Пӱйыштым 
парэмдышашлан нуно тидэ „свӓтой" тэҥгылым нул- 
дэныт. Чэрньэп тушко чӱчкыдын шинчын^^^тудын пэлэн 
тӱкнымыжӧ дэнэ, тудо свӓтой лийын шонэныт. Вол- 
галтарымэ йӧн пэш оҥай. Тугэ гынат, молан тушан 
пӱйым эмлаш кӱлын? Манак-влак шкэшт 'чэрэт дэнэ 
волгалтышт да~шкэ шэрга{<ан „ӱзгарыштым" тэк нул- 
дышт ыльэ. Ышкэшт тыгай примэрым ончыктэн огы- 

'тыл -вэт. Чыланат врач почэш кур.ышталыныт. Тый 
нулдо, да лэкмэт годым окса калдатым рудаш ит 
мондо. Укэ гын, пӱйэтлан сай огэш лий. Йумылан 
ӱшанышэ-влак йумылан пуэдэныт, монастырысэ сӧсна 
дӓ ожо-влакышт ӧрдэныт да ӧрдэныт, мона)5:тыр ку- 
чышын тӱньык вуй гычшо пӱтӧ' годьшат пэҥдымэ 
койа ӱпш шарла ыльэ. Тэҥгылжэ вара 'мо,лийын 
кодын? Тэҥгылын пэҥгыдырак ук1нышт да пудашт 
вэлэ кодыныт.' Парэммашым иктат налын кэртын огыл. 
Пытартыш пӱйыштым каткалэныт. Тулэч посна чэрлэ 
йэҥын шӱвылышт дэнэ йатырышт угыч чэрланэныт.

Шуко рэлигиозный койыш-влак чэрым шаркалат. 
Ик совла дэнэ йумын вӱд подылмо, ӱй шӱркалымаш, 
икшывэ-влакым ик вӱдэш тынэш пуртымо, иктэ по- 
чэш вэсэ иконам шупшалмаш, 'г. м. — тидэ чылаштат 
чэрым шаркалэныт. Тый дэчэт ончыч, шарлышэ чэр 

' дэнэ йӧршэш шӱйаҥ пытышэ йэҥ эрта, тый тудын 
почэш шӱвылжым нулэт. Чэрланымӧҥгэт, кужак чэр- 
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ланымэтымат от шинчэ. Ончэт гЫн, иконым ШупШал- 
мэт годым, мӧҥгэшыжэ чэрым налынат. „Бэзбожник" 
газэтыш тошто Симбир губэрнан Михайловка йал 
гыч Гришонкин Пӧтыр луман ик крэсаньык поп 

-ӱмбак вуцым шийын сэрышым колтэн. Тидэ сэры- 
шым лудын ончэна: „Паща ^ыгэ лийэ: азам чэркыш 
^умын вӱд подылдаш кондышым. Тудын дэч ончыч 
тифан азам наҥгалэн улыт улмаш,. мый тудым шэк- 
ланэнат ом ул. Тужагын мыйынымат тиф дэн чэрлан- 

. дарышт. Мӧҥгыш кондышна, ,аза чэрланэн моло ныл 
йочамат чэрландарыш. Тыгэракын ийдалукашгыч тӱҥа- 
лын латкок ийаш мартэ икшывэ-влакэм почэ-почэ 
колэн пытышт". Мэ ик сэрыш дэн палласышна. Вара 
тыгай паша, иктэ гына лийэш мо? Кунар адак икшы- 
вым йумын вӱд подылдымашкэ да ,ик вуДэш тынэш 
пуртымашкэ чэрландараш нумалыштыт.

Тыжагын рэлигий дэн тазалык нэргэн кутырымы- 
нам^кошартэна.. Пэш раш пунчалым налына. Поп-влак 
да рэлигий, тазалык пэҥгыд^мдаш шолып корным 
ончыктат. Тулэч посна, адак рэлигиозный "койыш- 
влак шкэштат чэр шаркалышэ улыт.. Чэр-влак дэн 
кучэдаляэ, корным вэсым кычалаш кулэш. Озанлыкын 
писын'кушкын пэҥгыдэммэ нэҥызэш, шэмэр-влакын 
илышыштым сайэмдымаш, чэрланымашым щагалэмда. 
Чэрланымыжэ годым *фэльдшэр да врач —тэвэ пэрвой 
эмлымэ йӧн. Рэвольуций дэч ончыч 100 тужэм’ йэҥ- 
лан 15 врач лийын ыльэ гын, 1931 ийыштэ мэмнан 
садэ 100 тужэм йэҥланак 1|сок кана шуко врач уло. 

, Тыжэчын мэ, социалист строитэльствэ шэмэр-вла- 
кын грамотан лиймыщтым вэлэ огыл, тазалыкыш- 
тымат кӱшкр нӧлталмыжым, ужына.

Рэлигиозйо пайрэм-влакат культурын- тушманжэ 
улыт. Йумаш, кырэдалмаш (хулиганлымаш), кузӧ дэн 
модмаш—тэвэ вМО дэнэ рэлигиозно пайрэм-влак эрта- 
ралдыт. Чыланат шинчат, ожно, пайрэм годым, И1гга- 
жын вуйым каталдын огыл гын, альэ мушкырыш
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кӱзӧ шуралталдын ргыл гын, пайрэмланат шотлалДьш 
огыл. Тидын дэч посна пайрэм тыглай кэчэ дэч 
ойырлалтынат огыл, Лэнинградыштэ, 1928 ийын, 
Охтышто „йумын шӱлыш" кэчын чэркэ воктэн кырэ- 
далаш тӱҥалыныт: 20 йэҥ сусыргэн, ала кунарракым 
пэлэ колышым наҥгайэныт, иктыланжэ шӱмышкӧ ку- 
зым шуралтэныт. Тудо вигак колэн. 1931 ийыштэ, 
Островский районышто, Лэнинград обласыщтэ ,тро- 
ицэ“ годым 5 йэҥ чот'сусыргэныт, изиракын сусыр- 
гышыжо кумло утла лийын.

Тыгай примэрым 'тӱжэм дэнэ шотлаш кӱлэш мо? 
Рэлигиозно пайрэм'годым, йӱшӧ-влак кунар^йуштэш 
кылмэн туҥыт! Йумӧ пайрэм годым йэшыштэ кунар 
кэлшыдӹмаш да кырэдалмаш-влак лийыт! Кугэчэ, 
шорӹкйол гай пайрэм годым, кунар чэрланымаш лий-. 
эдат! Путӧ пытышащэш айдэмым йӧршэщ йарнык- 
тара, жап щуэш гын, кэртмэт сэмьщ коч, уштэдум 
вэлэ лушкыдэмдэ. Врач-влак эмым гына пуэдэн шук- 
тышт. Путӧ да пайрэм ик сэмынак тушманым кондэ- 
ныт. Тидын дэн кӧлан пайдажэ лийын? Путӧ дэнэ 
власым колыштмашьпн пэҥгыдэмдэныт. Путӧ жапыштэ 
уй, муно, туара да моло шӧрторык погына. Кугыжан 
чиновник-влаклан налогым пунчалашышт куштылгы- 
рак лийын. Попланат пайда. Поп-влак пӧрт йыда кош- 
таш туҥалыт гын, погашышт улщ Йумылан ушаны- 
шылан путӧ жапыштэ кочкаш эрыкым пуэт гын, поп 
дэн кулаклан нымат огэш кодыс. Пайрэм годым йумы- 
лан ушанышым чэркыштэ нымыштэ сэмын кушкэдыт. 
Ваштарэшыжэ тудлан кавасэ пӧлӧк нэргэн лудын 
пуат да йумын вудым шыжыктат. Кугэчэ годым, уша- 

. нышэ йорло кулакым ӧлталэшат, уло нэлэш налмы- 
жым кудалта да шупшалэш. Тыгай кулакын пызыры- 
мыжлан шидэштмым кудалтымашыжэ кулак дэн поп- 
лан вэлэ пайдалэ. Рэлигийын шэмэр-влакым кучэда- 
лаш огыл, эксплоататыр-влакым йӧратэн, нунын дэн 
изак-шоЛьакла кэлшэн илаш туныктымыжо дэнэ, йу- 
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мылан ушанышэ-влак тушманым вэлэ налыт. Кэрэк 
могай пашам налына гынат: тунэммаш пашамат, ару- 
лык пашамат —кэрэк куштыжат рэлигий торэш тойам 
оптыш. Рэлирий — культур рэвольуцийын осал туш- 
манжэ. Поп-влак рэлигий полшымо дэнэ у культур 

■ шарымаштэ мэшайкалаш тӧчат. Попын пролэтар 
культур ваштарэш кучэдалмыжэ—тидэ тошто экс- 
плоататыр-влакын эртышэ илышышкэ савыршаш 
вэрч кучэдалмаш. Тугэ гынат, поп-влакьш ваштарэш 
шогымышттидэ фронтыштат, пролэтаркомунист куль-, 
турын сэҥэн миймыж дэнэ пызырналтэш да шалана.

IX

ПОП-ВЛАК СОВЭТ ВЛАСЫН м о л о  
МЭРОПРИЙДТИЙЖЭ ӰМБАКЭ КУЗЭ ОНЧАТ

Пашачэ дэн шэмэр крэсаньык-влак могай пашалан 
огыт пиж гынат, поп-влак кэрэк кунамат торэш Ш'о- 
галыт. Кугыжаныш зайомым налына. Шэмэр-влак шкэ 
кугыжанышыштлан оксам арымэш пумышт годым, ну- 
нын оксашт у завотыш, йал озанлык машинаш, чойын 
корныш, школыш да моло ӱзгарышкат савырнымыш- 
тым шинчат. Тулэч посна, тудо оксӓштцмат жап шу- 
мӧҥгӧ кугыжаныш процэнт. дэнэ мӧҥгэш пӧртылда. 
Зайом-влак социалист озанлыкым пэҥгыдэмдаш да 
тудын дэнэ эксплоататыр-влаклан йӧршэш пытышаш- 
лык жапым лишэмдат. Тидым поп-влак ласкан, шып 
ончэн кэртыт мо? Нуно зайом шарымашлан уло вий- 
ышт дэн мэшайат. Уралыштэ поп-алак кумышо инду- 
стриализаций зайомым ик йук дэнэ „антихрист гра- 
мот“ да ;,йавыл вэксэль“ манын лӱмдышт. Зайомын об- 
лигацийышт—тамыкыш кайышаш йамдэ пропуск, тэвэ 
поп-влак йумылан ушанышэ-влакым мо дэнэ лудык- 
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тыльыч. Шуко вэрлаштэ поп-влак зайом кампаньым 
кӱрлаш чэркылан оксам погышт. Ивановский область- 
ыштэ, Пэршино йалыштэ „Вичийащым ныл ийыштэ" 
зайомым шаркалымэ годым, чэркызэ-влак „йумын 
храм“-ыш 1000 тэҥгэм погышт. Тидэ, йӧн дэнэ нуно 
зайом шаркалымаштэ тушманым ыштышт.

Альэ киндэ йамдылӹмашым ҥалына. Колхозник- 
влак да йорло дэн марда.. йэдиноличник-влак шкэ 
киндыщтым^щэҥгыдэ ак дэнэ кугыжанышлан ужалат. 
Нуно йошкар обозым. штат. Кулак вэс ойым куча: 
мыйын киндэм тэк выньэмэш шӱйэш, тугэ гынат, 
совэт власлан ом* пу. Тидэ молан тыгэ? Совэт влас — 
пролэтар влас улмылан. Кулак шкэ киндыжым экс- 
плоататыр-влаклан поро кумылжо дэн пукша ыльэ. 
Кулак киндыжым кучэн кодэн, Мэмнан строитэль- 
ствынам лушкыдэмдынэжэ. Колхозник, йорло да марда- 
влак пролэтар власлан кулакын уто киндыжым муын 
лукташ да шупшын налаш полшат. Вара поп-влак 
мом штат? Шуко примэр гыч ик случайым налына. 
Донэцкий округын, Вэшэнский районыштыжо, Вар- 
варинский кутырысо йорло-влак кулак киндым шуко 
кычальыч. Чылавэрэат ончыштыч—укэ! Вӱдыш пурэн 
каймэ гайэ лийэ. Пытартышлан/ чэркыштэ ончаш 
мутым луктыч. Йужо йумылан ӱшанышышт торэш 
лийыч: „Кузэ йумын пӧртыштӧ кулак киндэ кийа? 
Нигунамат ок лий! БачышКа тыгэ ышташ эрыкьщ ок 
пу. Тудлан кулак ма, йорло ма, иктак, православный 
гына лийышт". Тугэ гынат, шукыжо ончашак' ойлышт. 
Чэркыш ошкыльыч. Тыштэ, тушто ончылтмӧҥгӧ, 
алтарь шэҥгалнэ 25 цэнтнэр кулак киндым муыч. 
Попын алтарьыштэ кэчывалым йумылан, йӱдым кулак- 
лан служитлымыжэ' чылаланат палэ лийэ.

Адак изи йодышым налынаг' Мэмнан ик жапыштэ- 
тыгыдэ окса ситыдымым чыланат шарнат. Тидэ ты- 
гыдэ окса ситыдымаш кунар йӧндшмӧ пашам ышты- 
льэ. Тугэ гынат, шукыжо тидэ ший да вӱргэньэ окса'
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куш лиймым, огыт шинчэ. Ужынат, тидлан мэмнан 
тушманна-влак титакан улыт улмаш. .Нуно мэмнан 
озанлыкнам шолдырташ да шэмэр-влак коклаштэ 
човэт власлан кэлшыдымашым лукташ тыгыдэ оксам 
кучэн киктэныт. Кулак-влак дэн кычалмэ годым, ший 
дэн вӱргэньым мэшак дэнэ да мойӹн муыныт. Поп- 
влак тыштат шкэ кашакышт дэч вараш кодын огытыл. 
Нунат тудымак штэныт. Кавказыштэ, Пьӓтигорск ола 
дэч тораштак огыл, монастыр уло. Тидэ мбнасты- 
рыштэ г1̂ ш шуко вӱргэньэ дэн шийьш муыныт. Тидэ 
оксам тусо манак-влаклан пайлаш ыльэ гын, 300 тэҥ- 
гэат утла .гыч логалэш ыльэ. Соборышто прэстол 
йӱмалнэ ик пэл^/эҥгэаш ший оксам гына 250 муыныт. 
Тораштак огыл, Эдиссэй солаштэ ^ригорйаяц поп 

' дэнэ 632 тэҥгэ ший дэн вӱргэньэ оксам муыныт. 
Твэрь олаштэ Гвоздьов поп дэнэ 363 тэҥгэат 80 ыраш 
шийым мумо да тулэч посна шуко калош, шовыц 
да моло ситыдымэ продукт-влакым муыныт. Молӓн 
тынар шуко налэдаш кӱлын? Вашмут иктэ вэлэ: жап- 
лан ситыдымэ таварым налын оптэн, .поп вычкыж 
вэр гӹч пэргйп шона. Ала тидэ йӧн дэнэ оласэ да 
йалысэ шэмэр-влаклан содиалист озанлык стройымаш- 
тышт мэшайаш лийэш'.

Совэтыш сайлымэ годым, поп-влак йумылан ӱша- 
нышэ-влаклан, тидэ 'йумылан кэлшыдымэ паша, маныт. 
„Бэс тӱньаштэ. нэлэ наказаньэ лийэш“. Пашачэ дэн 
крэсаньӹк-влак рэвольуционно пайрэмлан йамды- 
лалтмэ годымат „йумын йэҥ-влак“ огыт нэрэ. Тошто. 
Воронэж губэрнаштэ, 1931 ийыштэ 1 май пайрэм 
шушаш годым, поп-влак тыгэойлыШт: „1 майын Совэт 
эл мучковӱр йогаш тӱҥалэш. Чыдаланат шылаш кӱлэш". 
Могай вӱр нэргэн нуно ойлышт, палэ. Очыни нуно 
вэс кугыжанысэ капиталист-влак сӧй дэнэ толмым 
вучэныт. Шылашыжэ дэмонстрацийым кӱрылшаш вэрч 
ойлэйыт.
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Чыла нинэ факт-влак гыч пунчалым ышташ лийэш. 
1917 ий дэч, ончыч духовэнствэ моло эксплоата- 
тыр-влак дэн пырльа рэвольуций ваштарэш кучэ- 
дальэ.. Шэмэр-влак вийышт дэнэ власым нӓльыч. 
Тунам поп-влак, нуно эксплоататыр-влак. дэнэ 
нырльак, граждан сар годым шэмэр-влак шӱйышкӧ 
помэшык дэн капиталистым шындаш тыршышт. 
Нунын тидыштат лийын ыш лэк. Мэмнан кэчыласэ 
социалист строитэльствэ олаштат, йалыштат шэмэр- 
влакын илышыштым ныгунам уждымо сэмын куш- 
тылэмда, эксплоатагыр-влаклан йӧршэш каварыма- 
шым конда. Кызыт чыла рэлигийын попыштат, тошто 
сэмынак, эксплоататыр-влак дэнэ пырльӓ, уло вий- 
ышт дэнэ совэт власын мэроприйатийыШт ваштарэш 
кучэдалыт. Ала тошто-лийшым пӧртылдаш лийэш. Ала 
угыч, ик клас пойанлыкым да власым .кучэн, вэсэ 
укэлык, правадэгэчэ да йэҥ вэрч нэлэ пашдм штэн 
илыман жапым пӧртылдаш лийэш. Тугэ гынат, рьӓсдымэ 
да рьӓсан эксплоататыр-влаклан тыгай шонымашыш- 
тым шукташышт ок логал. Милионло шэмэр-влак 
социализмын вик кӧрныжо дэнэ пэҥгыдын ошкылыт. 
Шэмэр-влаклан тидэ корно дэнэ каймаштышт вашта- 
рэш шогышо чарак-влакым курымэш пэлкэ шолэн 
колталтэш.

ВЭС КУГЫЖАНЫСЭ КАПИТАЛИСТ-БЛАК 
ШЭМЭР-ВЛАК ЭЛ ӰМБАК САР ДЭНЭ ТОЛАШ 
ЙАМДЫЛАЛТМЭ ГОДЫМ, ПОП-ВЛАК МӦМ ШТАТ

Мэ кэрэк кунамат совэт рэспублик кӧргыштӧ улшо 
эксплоататыр-влак нэргэн ойлышна. Вэт мэмнан ку- 
гыжаныш дэч моло вэрэжэ чыла кугыжаныштат экс-
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плоататыр-влак озаланат. Кызытэш тушто шэмэр-вла- 
кым эксплоататыр-влакын кӱчыщт пызыра. Граждан 
сар годым, шуко руш капиталист да помэшык-влак, 
йолыштым ■ пыкшэ шудырэн, буржуй-влак элыш ута- 
ралтмыштым шарнэна. Вэс кугыжанлаштэ чыла нинэ 
господа капиталиСт-влак, „ваши благородийа“, '  их 
сийатэльства" да монь. мом штат вара? Тыгыдырак- 
шын пашашт. начаррак." Руш пашачэ дэн крэсаньык 
пашаштэ погымо койашт изиш пучышт. Йужгы- 
намжэ „ваша свэтлость" урэмлаштэ газэтымат 
ужалат, эртэн кайшэ-влакын каташтымат эрыктат. „Ва* 
ша„ свэтлость" шӧртньӧ погон дэнэ огыл, рожын 
брӱкышт дэнэ йылгыжыТ. Тугэ гынат, тидэ вэс ку- 
гыжанышыш Росий гыч шкэ пойанлыкыштым лук- 
тын шуктыдымышт улыт. Чын, тугэ гынат, нунылан 
граница вэс могыр капиталист-влак полшат. Корак 
корак шинчам ок чӱҥгал. Шкэ капиталыштым рэ- 
водьуций дэч ончыч вэс кугыжанышыш кусарэн шук- 
тышыжын тусо капиталисттвлак , дэч, мутлан, франсуз 
капиталист дэч ойыртышышт укэ. Граница вэс могт>фно 
пашачэ-влакым тидыжат, тудыжат ик сэмынак толэн 
илат. Тугэ гынат, вэс кугыжаныштэ илаш, ӧжно 
Росийыштэ илымэ сэмын илаш нунылан ок логал. 
Нуно тидэ кодшо ийлаштэ тошто илышыштым шар- 
налтэн шинча вудыштым шуко йоктарыщт. Шэмэр- 
влщкын эл ӱмбакышт адак ик кана курал дэнэ ваш- 
тарэш лэкташ штыкышт дэн кэрдыштым пӱсэмдат.

Туштак адак ош эмигрант-влак нуно шкэшт мэмнан. 
дэнэ сӧйгэн нымам* ыштэн кэртдымыштӹм пэш' шин- 
чат. Тыгэ лиймӧҥгӧ нуно вэс кугыжанласэ капиталист- 
влак дэч полышым йодын, нунын омса лодэмыщтым 
тӱгатэн коштыт.

Вэс кугыжаныш буржуаэий тидлан вара мом каласа? 
Совэт эл ваштарэш сар дэн кайаш кэлша мо?, Ойлы- 
шашат укэ, кэлша. Вэскугыжаныш капиталист-влак- 
лан пашачэ-крэсаньык рэспубликым пытараш пэш
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пайдалэ. Мэ писын . вичийашлыкым .шуктэн шогэна. 
Пашачэ дэн колхозник-влак шкэ илышыщтым писын 

• сайэмдат. Мо яэктэш? Ончычак, социализм эл жап 
шуйнымо сэмӹн, пэҥгыдэмэш да пэҥгыдэмэш. Тугэ 
гын, кунар жап птуйна, тунар мэмнан ӱмбак сар дэн 
толаш шучката лийэш. Варажым, мэмнан писын ончык 
каймына, вэс кугыжанысэ пашачэ-влакЛ&н корным 
ончыкта. Тидэ корно рэвольуций коч кайа. Кызыт 
озаланышэ вэс кугыжанысэ капиталист-влакын кӧ дэч 
лӱдшашлыкышт уло. Кузэрак цуно озаланат? Каж- 
ныжэ шкэ кӱсэнжэ щэрч тырша, Пайда укэ гын, капи-' 
талист завотым пэтыра, пӓшачэ-влакшым капка коч, 
урэмыш луктьщ колта, Чылв капиталист эллаштат ч^лла 
пашачэ-влакьш пэлыжэ нарэ пашаукэлык дэнэ йӧслана. 
Шукыжо, йӧсланымэ дэч утлышаш вэрч шкэныштым 
шкэ пуштэдат. 1931 ийын кэҥэжым Бэрлиныштэ 
тыгай паша лцйэ. Пашадымэ кум икшывыжЫм да 
ватыжым пуштын, вара шкэжат луйалдын. Гэрманий- 
ыштэ, икчок кажнэ шагатлан ик ышкэпуштмаш лийын 
шога.

Умбакырак кайэна, Пашачэ-влакын окса укэ гын, 
помэшыкын киндым ныгуш чыкаш. ТуДат пайда дэч 

. посна ок ужалэ. Помэшык-влак мом штат? Нуно кин- 
дыштым корабль дэнэ тэҥызыш наҥгайатат, тэҥызыш • 
кышкат. Киндэ шагал кодэш гын, тудлан шэргынрак 
пуат. Тыгэракын лэктэш. Пашачэ, шужымашым чытыдэ 
вӱдыш пурэн кайэн кола, туштак помэшык-влак кодшо 
шурныжлан ак кузыктышашлан киндыштым тэҥызыш .

■ кышкат. Капиталист озанлык т»вэ кузэ шталдын. 
Капиталист-влак таварышт шуко улмо дэнэ тӱнчыгат, 
пашачэ-влак шужэн колат.

Пашачэ-влак шкэ илышыштым сайэмдышашлан вара 
мом штат? Пицалан илыш дэкэ лач пролэтар рэвольу- 
ций гына корным почын кэртмым пашачэ-влак кэчэ 
гыч кэчыш умлэн толыт. Буржуазий нуным рэвольу- 
ций паша ыШтымылан чурмаш шӱйыкта, судитла да
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лӱйкалӓ, пашачэ-влакын дэмонстрацийыштым вйнтовко 
дэн' да пулэмэт дэн лӱйкала. Тугэ гынат, рэвольу- 
цийым тидэ чарэн ок кэрт. Клас шотышхо^иза-шольо 
улшо милконло пашачэ-влакым капитализмын кид 
йымачшэ да шужэн колымаш гыч утарышаш вэрч 
буржуазий дэн кучэдалмашэш тӱжэм дэнэ пашачэ- 
влак колат. Окчабрысэ рэвольуций нунылан примэр. 
Вичийашлык план илышыш пурымо социализм^элыштэ 
шэмэр-влак шкэ илышыштым сайэмдэн нуно шкэ^оза 
улмыштььм, тӱньамбалсэ чыла пашачэ-влаклан —он- 
чыкта. Пэш шуко вэс кугыжанысэ пашачэ-влак бур- 
жуазий кугыжанышӹм кудалтэн, руш пашачэ-влак 
дӧнэ шырльа социализм ышташ Совэт Ушэмышкэ 
толыт. Вэс кугыжан.ысэ пашачэ-влак, мэмнан у илыш— 
социализм илыш ыштымынам ончай!, шкэ дэлэгаций- 
ыштым колтат.- Нуно пӧртылмӧҥгышт, руш йолта- 
ШЫЦ1Т-ВЛаК ыштымым’ кузэ ышкэ элыштышт илышыш 
пуртӓш тунэмыт.

Окчабр рэвольуцийын ийдалык пайрэмжэ йэда 
мэмнан дэкэ вэс кугыжанласэ пашачэ-влакын куго 
дэлэгацийышт толэдат. Нуно мэмнан *эл мӱчко манмэ 
гайэ ончэн коштыт. Нэмыч пашачэ Пикарэк газэтышкэ 
тэвэ мом возыш: „ССРУ-штэ социализмым гигантла 
ыштымылаҥ' шкэ ӧрмашэм каласыдэ ом кэрт. Капита- 
лист эллаштэ нымат ыштыдымэ огыл, улыжымат шала- 
тымэ жапыштэ, ССР Ушэмыштэ тыгай куго паша-влак 
лийын шогат. Корно мучко тыгай шонымаш вуйэм гыч 
ыш' кайэ: мэмнан Совэт Гэрманийым ышташ ок лий? 
Тидым мый ындэ пэҥгыдын шинчэм, лийэш".

Нэмыч пашачын тыгай шомакшым пэш йывыртэн 
лудалтэш. Тугэ гынат, капиталист-влак альат шӱдӧ 
ийлэн пашачэ-влакын вӱрыштым йӱын, нимом ыштыдэ 
шӧртньэш йӱштыл илаш шонат. Нуно шкэныштын 
кугыжанласэ рэвольуционно пашачышт-влак дэн Совэт 
эл.нэргэн могай шонымашым кучат вара? Нуно шкэ 
пашачыштым лупш, чурма, пульа, мэньшэвик-влакын -
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вуйлатымышт дэнэ пулвуйэш сукыкташ тӧчат. Пашачэ- 
влак шужэн орланэн колымьш вучымэшкэ, капитализм 
дэн кучэдалмашэш колаш сайэш шотлат. Туштат, 
РоСийсэ сэ^ынак, клас ваштарэш клас кучэдалэш.

Католик, лъӱтэран да моло поп-влак кӧн могырышто 
шогдт? Ончалына, пашачэ-влак шужэн колымо годым, 
тэвэ тыштэ, тэвэ тушто капитализм дэн кучэдалаш 
пижмэ годым, чыла католик-влакын вуйжо—папа рим-̂  
ский мом ыштылэш? 1931 ийын кэҥэжым папа рим- 
ский радио дэнэ ойлыш. Свӓтой папа вара мом 
ойлыш? —Пашаукэлыкым-йумо шкэ чаплылыкшэ дэнэ 
колтэн, манын папа пашадымэ-влаклан „умландарэн“. 
Паша ыштышын йумылан кумалаш жапшэ укэ. Тыгай 
йэҥын чонжо тулан тамыкыш логалын кэртэш. Паша- 
укэлык, тидэ вэс паша. Тыштэ йазыкым кумалын 
хулаш жап пэш шуко уло. Чын, шужымо дэнэ айдэ- 
мын капшэ кошка, тугэ, гынат, тидэ лач сай лийэш. 
Христос капым огыл, чон нэргэн шонаш туныктэн. 
Ик ой дэн, пӓшаукэлык-^йумын колтымо куго пийал. 
Пащадымэ-влакын чоныштым сакчэ-влак викак рай- 
ышкэ наҥгайат. Умбакыжэ пашадымэ-влаклан свӓтой 
ача, чыла йэҥ тӧр улдымашым йумо шкэ штэн, манын 
каласӹш. Тидэ тӧр улдымашым пужаш йумо ок шӱдӧ. 
Капиталист-влак улыт гын, йӱмылан тугэ кӱлын. Йумыц 
законжым айдэмэ-влаклан тӧрлаш ок лий. Тидэ тӱнь- 
аштэ чытымаш, чытымаш да адак чытымаш, сандэнЭ 
каваштэ рай лийэш. Кӧ капитализмын пызырмыжым 
христианин сэмын ок чытэ, рэвольуцийым ылыжташ 
тӱҥалэш — тудо курым-курым мучкыжлан тамыкысэ 
смолаш логалэш.

Чыла тӱньа ӱмбалсэ пашачэ-влакым папа римский 
тэвэ молан туныктэн. Тыгай ончык каласымаш кӧлан 
пайдалэ? Могай класлан? Свӓтой- папа кӧн кидшӹм 
куча? Тудо шужэн пытышэ пашачэ-влакым, альэ койам 
погымышт дэнэ пыкшэ шӱлэштшэ капиталист-влакым 
арала? Тудо кӧлан папа лийэш — пашачэ-влаклан альэ. 
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капиталист-влаклай? Папа вэт нэмыч, франсуз альэ 
моло папа-влакын кэчын ойлымыштымак ойлэн. Нуно 
чыланат, капитализмьш рэвольуций дэч аралшаш вэрч, 
уло вийыштым пыштат.

Мэ тыштэ вэс кугыжанысЭ' пашачэ-влак .нэргэн 
ойлышна. Ончалына, шэмэр-влак шкэ оза улмаштэ 
улшо капиталист-влак Совэт эллан мом йамдылат? 
Совэт шэмэр-влак сай шарнат. Граждан сар гЪдым 
вэс кугыжаныш капиталист-влакын мом ыштымыштым, 
мэ шарнэна. Тунам нунын пашашт шаланышт, куйын 
ыш шу. Тугэ гынат, нуно мэмнан ваштарэш кызыт 
тунамс.э дэчат шуко шыдэштын илат. Мэмнан дэнэ 
социалйзм кушкэш, нунын озанлыкышт, тошто пу- 
шэҥгэ сэмын, вошт шӱын. Тӱньам^алсэ шэмэр-влак 
эрэ шукын да шукын рэвольуций дэй социализм кор- 
ныш шогалыт. Тэвэ капиталист-влакын йанлык сэмын 
сырымыштын чийышт кушто. Нуно Совэт элым ик 
кэчыштак кӱрышт пытарынэшт да, нунын пӱйышт 
шоҥгэмыныт, лӱҥгат. Туштак ӓдак тидэ пӱйым совэт 
шэмэр-влак вэлэ огыл, нунын, шкэ кугыжанышсэ 
шэмэрыштат пэрат. Тэвэ мо нинэ -опкын йанлык- 
влакым лӱдыкта.

Тугэ гынат, нинэ капитал.ист кишкэ-влак кузэрак 
чушлат,- колышт ончэна. 1931 ийыштэ, Карольи лӱман 
ик вэнгыр помэшык, тудак банкир да граф, тыгэ 
каласыш: „Вичийаш план... писын шукталдэш... Кузэ 
гынат ‘вашкэрак ик монарэ шӱдӧ тӱжэм йэҥ дэнэ 
тарлымэ армийьш штэн, тэхникыи пытартыш. ойжо . 
почэш (танк, аэроп./1ан да т. м.) куралаҥдаш кӱлэш. 
Тидэ армий дэнэ кузэ гынат Совэт Ушэм ӱмбак сӧй 

. дэнэ. наступлэньым тӱҥалаш кӱлэш". Тыштэ чыла раш 
каласалдын. Капиталис^^-влак социализм стройымашлаи 
мэшайынэшт. Тидлан нуно Совэт эл ваштарэш сарым 
йамдылат. Умбӓкыжэ тудо банкирак тыгэракын кутыр- 
кала: Совэт Росийым. кызыт огына шалатэ 1;ын, вара- 
жым пэҥгыдэммӧҥгыжӧ вардш кодына. Тунам тӱньа
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мучко рэвольуций лийэшат, тӱньа мучко совэт влас 
шталдэш. Тэвэ 'мо дэч капиталист-влак лӱдыт. Нуно 
садланак коч куна1иат ССРУ ваштарэш сарлан йамды- 
лалдыт. Пулэмэт, курал, танк, ӓйар пуш (газ), 'аэроп- 
лан-влак — тэвэ мом нуно^мэмнан ваштӓрэш йамдылэн 
шОгат. Эрыкан рэспубликысэ шэмэр-влакым вашкэрак 
пуштэдэн п-ытараш, нуно йужышко да вӱдышкӧ шар- 
лышэ чэрымат колтэдаш тӱҥалыт.

Тугэ гынат, капитӓлибт-цлакын вуйышт, иктылан 
корышта. Кузэрак.шкэ пашачыштым совэт пашачэ-влак 
ваштарэш погЭн колташ? Шкэ пашачэ-влаклан сар 
курал кучыкташ шучката вэт. Пашачэ-влаклан кидыш- 
кышт пычал йучыктымӧҥгӧ совэт пашачэ дэй колдоз- 
ник-влакьуй огыл, шкэ капиталистыштым кыраш тӱҥа- 
лыт. Шэмэр-влак эл ваштарэш сар тӱҥалаш лӱдмашан,'' 
шучко. Капиталист-влак шкэ вуйыштым тодыштыт: 
кузэрак шкэ пашачэ-влакыштым мэмнан ваштарэш 
шыдым луктын ,колташ. Тыштэ нунылан полЛащ поп- 
влак толыт. Альэ нунын шуко аҥыртарымэ шоӱ,1кышт 
улмым нуно шинчат. Пастыр-влак шкэ шорыкыштым 
кушко шонат, тушко поктэн кэртыт. Нинэ шорык- 
влакым иктаж сэмын Совэт Ушэм ваштарэш поктэн 
ончаш ок лий гын? Тидлан'шэмэр-влакын рэлигийлан 
ӱшанымашыштым вэлэ кучылтшаш. Большэвйк-.влак 
нэргэн вэлэ шукырак шойакым колтылшаш. Ик ой 
дэнэ, йумылан ӱшанышэ шэмэр-влакым сОциалист эл 
ваштарэш кайаш тараташ кӱлэш. Тугэ гынат, поп- 
влаклан шойышташ угыч тунэмшаш укэ. Нуно рэли- 
гийлан йшанышэ шэмэрлан Совэт Росий илыш нэргэн 
мом ойлат, колышт ончэна.

Гэрманийыштэ поп-влак тыгай шомакым шалатэныт. 
Большэвик-влак, нылнэ градусан йӱштӧ годым, поп- 
влакым вӱд дэнэ йӱштылдат. Кылмыкт^>шэ попым 
пӱчкэДатат, кочкыт. Тэвэ адак поп-влакын ик шойа- 
кышт. Росийыштэ,-^ маныт,— попым налытат кидыш- 
тым да йолыштым ныл имньэ дэкэ йолыштэн,- имньэ- 
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влакым тӱрлӧ могырышкыла поктат. Тыгэ *пийалдымэ 
свӓщэник-влакым" ныл могырышко ужашлэн кӱрыш- 
тыт. Амэрикыштэ, ССРУ нэргэн адак тыгай йомакым 
шаркалэныт,—пуйто йукыдымо-влак йумылан ӱшаны- 
шэ-влакым чэркыш пЭтыратат, чэркыжым динамит 
дэнэ пудэштарат. Шуко эллаштэ поп-влак тыгай шӧйа- 
кым шаркалэныт. 1930 ийыштэ шорыкйол годым, 
Москошко Воронэжский йэпископым кондэныт. Йош- 
кар плошчадьыштэ кугу подэш 40 вэдра в^дым шол- 
тэныт. Шолшо вӱдышкӧ тидэ йэпископым пыштэны- 
тар, шӱрым шолдэнӹт» Моло поп-влакьул, тидым 
кочкаш от тӱҥал гын, тӹйымат шолдэна, манын лӱдык- 
тэн, садэ йэпископ 'шӱрым ӧкымэш пукшэныт.

Нинэ' духдвный шойакчэ-влакын ушышт кайэн, 
манын шонашатЛаийэш. Тугэ гынат, тидэ тыгэ огыл. 
Нуно кӧлан да мо вэрч шойыштмыштым^ шинчат. 
Тидэ йӧн дэнэ нуно тыМартэат вуйэшышт рэлигийын 
тӱтыражэ кодшо чыла шэмэр-влакым мэмнан вашта- 
рэш шогалтынэшт. Поп-влак шкэ капиталистыштлан 
вэс кугыжанысэ шӓмэр-влакым Совэт Ушэмысэ 
шэмэр-влак ваштарэш шогалташ нолшэныт да о н - ' 
чыкыжат полшэн шогат. Поп-влак эшэ тидэ сарлан 
лӱмжымат шонэн луктынӹт. Крэст дэнэ ' кайымаш 
(крэстовый пӧход) — тэвэ тидэ сарын лӱмжӧ. Капитӓ- 
лист да поп-влак тидэ крэстовый походым 1930 ийын, 
шошым, шташ шонэныт. Тугэ гынат, паша тыштат 
ыш ылыж. Крэстовый поход ладон пуш дэн огыл, 
пчал 'тар ӱпш дэн да совэт шэмэр-влакын вӱрышт дэн 
ӱпшалтмым, тӱньамбал чыла шэмэр-влак шижыч. Шуко 
пашачэ-влакышт шкэ пачэрышт гыч, [кийэш крэстым 
кучэн большэвик Росий ваштарэш.сарыш кайашӱжын 
коштшо поп-влакым поктэн луктыч. Пэш шуко шэмэр- 
влак поплан да йумылан ӱшанымыштым йӧршэш кудал- 
дышт. Капиталист да нунын кулышт — поп-влак тидэ 
вӱрвунчык пашаштым шуктэн ышт кэрТ. Пашачэ- 
влак тулэчат моткоч капиталист-влакым ужын кэрт-
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дымэ лийыч. Пӧп-влакын ишанышэ кӱтыштат чот 
шуэмыч.

Тидэ сарлан йамдылалтмэ гӧдым, мэмнан шкэ- 
нан дэнысэ- клас тушманна-вдак мом ыштышт? —он- 
чалына. Кулак, мэньшэвик да кугыжан ожнысо куго 
пашайэҥышт-влак' врэдитэльствым ыштыдьыч да вэс- 
кугыжаныш капиталист-влаклан кураляаҥдымэ полы- 
шым пуаш йамдылалтыч. Шкэныштын тошто каша- 
кышт дэч поп-влакат вараш ышт код. Украиныштэ 
поп-влак Совэт влас в^штарэш агитацийым ыштыльыч. 
Нуно кулак-влакын тарванымашыщтым йамдылкалышт. 
Польак-влаклан Укрӓйным шупшын налаш полшышаш 
вэрч, нуно Польшышко Йошкар армий нэргэн шпион 
(коклазэ) сэмын^ турлӧ свэдэнийым -шолып пуэдышт. 
Уло элысэ поп дэн манак-влак шошо кэчым вучымо 
сэмын, сарым вучынй'. Колхоэник-влаклан, „колхозым 
кудалтэ, садыгак тӱрэдаш ок логал“-, йэдиноличник- 
влакланжэ „колхозыш пурэт гын, шӧргалдышыштэ' 
кэчашэт вэрэштэш" манын нуно лӱдыктыльыч. Поп 
дэн манак-влакын шылтымэ пычал ӱзгарымат муэдэ- 
ныт. Л^ыгай поп-влак мом шташ шонэныт, молан 
йамдылалтыныт? Капиталист-влакын мэмнан ӱмбак 
сӧй дэн толмт>1шт годым, социалист эл аралышэ-влакын 
тупышкышт кӱзым кэраш йӧн лиймым нуно вучэныт 
да тачэ мартэат вучат, тудым нуно шонэныт, тудлан 
йамдылалдыныт.

XI

СЭКТАНТ-ВЛАК КУШКО ШУПШЫТ
Мэ поп-влак нэргэн ойлышна, Мэ шуко примэр- 

лаш, поп-влакын шэмэр-влакын курымаш тушманышт 
улмыштым’, палэн нална. Вара сэктант-влак кӧ улыт?
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Сэктант-влак шуко лӱман улыт: йэвангэлист; баптист, 
адвэнтист, молокан, духобор, чытырныщэ, тӧрыш- 
тылшӧ, чоҥэштылшэ да моло-влакат, Эн куго сэктэ- 
влӓк тидэ йэвангэлист да баптист-влак улыт. Тидэ кок 
сэктэ-влакын рэлигийышт правӧславнэ (рушла) вэран 
рэлигийжэ коклаштышт могай ойыртышышт уло? 
Шукыжо, сэкта вэран православнэ дэч куго ойырты- 
шыжо уло, манын шонат. Тидэ йоҥылыш. Сэктант- 
влакын чэркыштэ йумо кумалмашышт укэ, тугэ гынат, 
нунын шкэныштын кумалмэ вэрышт уло." Сэктант- 
влакын кужо урвалдан попышт укэ, тугэ гынат, чок-- 
лышышт уло. Йэвангэлий дэн библийым сэктант-влак 
православнэ сэ^мынак пагалат. Сэктан рэлигийжэ—тидэ 
садэ рэлигиозный йадак, лач ӱмбал койышыжо вэлэ 
вэсэ. Вара сэктант-влак Л)вэт влас ӱмбакэ кузэ ончат? 
Тыштэ айда лийжэ каласаш ок лий. Сэкта вэра кучышо 
шэмэр-влад, нунын шкэ вэраштлан ӱшанымашышт 
социалист строитэльствылан тушманым конда гынат, 
шукыжо годым совэт власын тушмӓнышт огытыл; 
тугэ гынат, сэктант-влак коклаштэ ошсо да кизытсэ 
эксплоатӓтыр-влак улыт. Тушто шуко тошто помэшык, 
калиталист, кугыжан чиновник-влак да тулэчат шуко 
кулак-влак ӱлыт. Нинэ — чоклышо, сэктант-влакын 
обшин С О ВЭТЫ Н  Ч Л Э Н Ы Ш Т  ӱлыт. Тэвэ ТВ1 вуйлатышышт- ' 
влак эксплоататыр-влак гыч улыт. Нуно совэт влӓс' 
дэн—социалист строитэльствын эн осал да активнэ 
тушманышт улыт. Нуно шукыжо годым шкэныштын 
рэлигиозно йомакыштлан шкэштат огыт ӱшанэ, тугэ 
гынат, нунылай сэктант массым совэт влас ввштарэш 
шогалташ тыршат. •

Ты сэктант-влакым вуйлатышэ-влакым сайынрак 
ончалына. Йэвангэлист-влак сэктан вуйжо Прохоров 
1927 ийыштэ вэскугыжаныш капиталист-влак дэч 
шӱдӧ тӱжэм тэҥгэ дэнэ оксам налын.. Вэскугыжаныш 
буржуазий тынар оксам молан огэш чаманэ? Тыштэ 
шкэныштын шкэныштдан полышым пуат, тэвэ молан.
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Тидэ окса контррэвЪльуцийлан, совэт власлан тушман 
ышташ каймылан вэскугыжаныш капиталист-влак ок- 
саштым. тӱжэм дэнэ огыт чаманэ.

Ындэ сэктант вэра вуйлатышэ-влак- шкэ ӱшанышэ 
кӱтыштым, Йошкар армийыш кайаш ок кӱл манын 
туныктат. В^ра нуно Гэрманий дэн кучэдалмэ сар жап 
годым мом возгӓлышт. Нуно рӓдовой сэктант-влакым 
,>батьушка кугыжа вэрч“ кырэдалаш ӱжыч. 1905 ий- 
ыштэ сэктант-влакын вуйлатышышт кидышкышт пычал 
ӱзгарым налын, кугыжа дэн помэщык-влакым аралышт. 
Граждан сар годым, - нунын вуйлатышышт фронтын 
вэс могырыштыжо шэмэр сэктант^влакым ошо-влак 
аралаш кайаш агитацийым шаркалышт. Фронтын, вэс 
могырыштыжо сэктэ вуйлатышышт-влак шэмэр сэк- 
тант-влаклан рэвольуцийым*аралаш эрыкы\^ пуэн огы- 
тыл. Сэктант вуйлатышэ эксплоататор-влак кӧн кидым 
шупшмышт раш огыл мо? Шкэ вуйлатышышт дэн 
ондалымэ рӓдовой сэктант-влак шукыжо годым, помэ- 
шык-влак дэнэ пырльа шкэ иза-шольо шэмэр, крэсаньык 
дэн пашазэ вашхарэш кырэдальыч. Вуйлатышыштым 
манаш гын, нуныжо тошто годсо жапым пӧртылдаш 
шонэн, мо вэрч кучэдалмыштым шинчэн ошо-влаклан 
полшэныт.

Сэктант-влакьш социалист строитэльствэ ӱмбакэ 
кузэрак ончымыштым налына. 1931 ийын, Донбасыштэ, 
Константиновка оласэ йандау завотышто „изак-шольак“ 
Букин дэн Букарэнко тыгэ агитацийым ыштышт: „удар- 
ничэствэ дэн социалист /дҥасымаш—тидэ антихрист 
паша“..„„Зайомлан ида пу, тудо антихрист-влакын 
пашаштым пэҥгыдэмда". Шуко вэрэжэ сэктант-влак 
мут гыч пашашкэ куснат. Оадэ Донбасыштак'„Луган- 
скайа Правда“ лӱмэш' лӱмлымӧ шахтыштэ 11 йэҥ, 
сэктант-влак тӱшка, ӱчым ыштэн машина дэн ӱзгар- 
влакым локхылыныт (пудыртылынӹт). Паша лэктыш 
тидын дэнэ очыни. изэмын. Тыжэчын, сэктант-влак 
промышлэнослан тушман ыштымэ пашаштэ поп-влак 
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дэч.шэҥгэлан котдымышт раш койэш. Вара сэктант- 
влак колхоз ӱмбак кузэрак ончат? Кулак, колхозын, 
эн ончыл тушман улмыжым мэ шинчэна. Тугэ гынат 
кулаклан йорло шинчаш вигак каласащ пайдалэ огыл; 
колхозыш ит кайэ, тидэ мланэм, кулаклан — шӱмышкӧ 
кӱзӧ кэрмэ лийэш. Тыгэ ойла гын, тудым йорло ок 
колышт. Кулак тидэ пашам поплан да сэктантлан пуа. 
Тидэ ӱшанлырак. Поп дэн сэктант-влак. чойанрак 
ойлат: колхозыш ида кайэ, тидэ йумылан эк,кэлшэ, 
кулак нэргэн нуно огытат пэлэштэ, шонат гына. 
1931 ийыштэ Моско областьыштэ, Кавэрин йалсовэ- 
тыштэ ̂  сэктант ӱдрамаш Цаплина тыгай шомакым 
шарэн: „Пэрвый августышто кава гыч христос шкэ 
толэшат, чыла колхозник-влакым сакэн пуштэш". 
Тидын почэш йумылан ӱшаныШэ 47 колхозник-влак 
лӱдмышт дэнэ колхоз гыч лэктыч, Тыжэчын коймо 
сэмын, кулаклан сэктант-влакьш йыдмышт да христос 
нэргэн йомак колдымо пэш пайдалэ. Тэвэ адак колхоз- 
влак дэнэ кучэдалмэ вэс йӧн. Кузьминскайа йалыштэ 
(Йӱдйымал Кубань) 1931'ийын, кэҥэжым тыгай паша 
лийын. Колхоз ӱдрамаш-влак тавэ • дэкэ толыныт, 
Ончо-йан, тавэ воктэн шоҥго кугыза шинча. П<угыза 
колхоз ӱдрамаш-влакым кӱдыкыжӧ ӱжэшат, Йэгипэ- 
тыш мийэнамат тужэч шуко сай ладаным кондэнам, 
манэш. „Ладаным налза, вӱдэш лугалдызат, тидэ свӓтой 
вӱдым вольыкланда, тазалыкла^ышт йӱктыза". Колхоз, 
сӧсна ашнышэ колхоз улмаш. Йумылан ӱшанышэ кол- 
хоз ӱдрамаш-влак кугызалан ӱщанэнытат, „ладаным" 
погэн налын, сӧснаштлан йӱктэныТ. Тэвэ. мо лэктэ: 
сӧсна-влак иктэ почэш вэсэ колаш тӱҥальыч* Тавэ 
дэкэ куржын мийышт. Тушто кугыза укэат. ВрЗчым 
ӱжын кондышт. Врач, сӧсна-влак мышьйак (наргӱ- 
мыж) кочмо дэнэ колэныг, маньэ. „Коштшым“.вашкэ 
кучышт. Тудо баптист, сэктант, тошто вакш оза улмаш. 
Тудын дэнэ дидэ „свӓтой ладаным" шуко муныт. ' 

Шуко вэрлаштэ сэкгант-влак колхоз ооалтыш да 
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вольык вичалашкэ „йошкар агытаным" колтылыт. Ик 
тошто Владимирский губэрнан Мэлэнковский райо- 
ныштыжо гына сэктант-влак колхозлаштэ ныл гана 
тулым чыкэныт. Сэктант-влак вара мом шташ шонат? 
Тудым мэ тэвэ ик паша гыч палэн налына. Шошо 
ага кампаньын вийын кайымэ жапыштыжэ Чуваш 
рэспубликыштэ, Опиры йалыштэ сэктант-влак а^ита- 
цийым колтышт: „Колхозыш ида возалт, тушто кому- 
нист мландэ, мландэ дэн пырльа осал шулышым налыда. 
Пасуэш ида удӧ. Иктат огэш удӧ гын, чыла Совэт 
Ушэм'удалтдэ кодэш, тунам еовэт влӓсшат кавара“. 
Тыштэ сэктант-влак шкэ шонымыштым шиждэ кодын 
раш ойлэн пуэныт. Тидэ шонымашышт —сӧвэт власым 
кошартымаш да власым помэшык, капцталист да кулак- 
влаклан пӧрылтымаш. Нинэ сэктант-влакым йандар ву- 
дыш луктын чын чурийыштым ужмӧҥгӧ нуно чылашт 
Гайак кулак улмыштым палалдэ (Гэрасимов, ФӦдорОв, 
Николайэв, Кузьмин). .

Сэктант-влакын нуйлатышышт вэскугыжаныш ка- 
питалист интэрвэнт-влаклан полшымо шотыштат 
поп-влак дэч вараш огыт код. Рудӧ Шэмрокан об- 
ластьыштэ фӧдоровэц-влакын сэктышт пашам ыштыш. 
Сэктым кулак-влак вуйлатэныт. Нуно контррэвольуци- 
онно агитацийым ыштылыныт, колхоз-влакыш тулым 
чыкэдылыныт, совэт пашайэҥ-влакым пуштэдэныт. 
Фӧдоровэц-влак шуко ,рар куралым шолып шылдэн 
кийыктэныт, сар пашаланат тунэмыныт. Тидэ нуны- 
лан молан кулэш лийын? Тидэ раш *пӓлэ. Фӧдоровэц- 
влак кидышкышт сар кур.алым налын, вэскугыжаныш . 
капиталист-влаклан совэт элым сар дэнэ пэраш пол- 
шаш йамдылалдыныт. Тидэ сэктэ вэс .кугыжаныш- 

ллак дэн кылым кӱчэн, тудсэч оксам. налэдэн илэн.
Ындэ мэмнан сэктант-влак дэнэ палласымына гыч 

пунчалымат ышташ лийэш. Ик пунчал: сэктэ активист- 
вуйлатышышт-влак, поп-влак гайак эксплоататыр, 
кулак-влак аралышэ да контррэвольуционьэр улыт. 
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Вэс пунчал: рӓдовой сэктант-влак коклаштэ, шкэ клас 
тушманышт-влакын копашкыш1' логалшэ, шуко шэмэр- 
влак улыт. Шкэныштын сэктыштэ, лиймышт дэнэ нинэ 
шэмэр сэктант-влак социалист строитэльствылан, тыгэ 
лиййиӧҥгӧ шканыштат, куго тушманым кондат. Сэктант 
эксплоататыр-влак социалист строитэльствэ ваштарэш 
шинчэн, сознатэльнэ кырэдалыт гын, шэмэр сэктант- 
влак тудым щинчыдэгэчэ, шкэ ӱшанымышт дэн 
социалист строитэльствын тэмпшым кучат.

Сэктант вуйлатышэ-влакын рэвольуцийлан да мэм- 
нан Строитэльствылан, поп-влак гайак, тушман улмыш- 
тым, мэ кӱшнӧ ужна. Тыгат каласэн кэртыт: вара 
сэктэ вэран рэлигий шкэжэ тушманым конда альэ 
укэ? Ала чыла азапшат сэктэ виктарышэ-влакыштэ 
вэлэ? Тидлан тыгэ каласаш кӱлэш: Кэч могай рэли-
гийат, туштӓк сэктант вэратуныктымашат (йэвангэ- 
лист, баптист, адвэнтист ца тулэч молыжат), рэвольу- 
цийланат, социалист строитэльствыланат куго туш- 
ман улэш. Сэктэ 'туныктымаш лышыл йэҥым йӧра- 
тымэ нэргэн ойлэн, „лышыл йэҥэт" кэрэк капиталист, 
кулак ал1̂ э пашачэ лийжэ, манын Шэмэрым рэвольу- 
ционно кучэдӓлмашкэ ушнаш ок кӱштӧ.
- Сэктант туныктымаш, социалист стройко да колэк- 

тивлымэ ваштарэш туныкта. Сэктант-влак, мландэ 
ӱмбалнэ шкэ колэктив пийалым стройымым кудалтэн, 
укэ христос-йумы.н кокымышо кана мландыш пӧртыл- 
мыжым да райысэ пийалан илымым вучат. Сэктант- 
влак туныктымаш агротэхникэ, шурно лэктыш^ колхоз- 
влакым органивационно-озанлык шотышто пэц^гыдэм- 
даш' кучэдалмаш гыч кораҥдэн, кава гыч полышым 
вучаш туныкта. Тыжэчын, сэктант рлакын обшинышт 
ошсо капиталист, гэнэрал, помэшык, кулак дэч посна 
лийэш гынат, тушманлыкышт ок пытэ. Сэктант-влакын 
идэологийышт шкэ шотышт дэн — тидэ социалист 
стройкын корно ӱмбалнэ кийшэ кашка улэш.
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XII

ЙУМЫЛАН ӰШАНЫМАШ
СОЦИАЛИСТ СТРОИТЭЛЬСТВЫШТЭ •
ПАША ШТАШ ОК МЭШАЙЭ МАНМЭ ЧЫН МО

Тымартэн мэ вэра пашайэҥ-влакын кӧнтррэвольу- 
ций ыштылмыщтым йандар вудыш луктын чурийыш- 
тым ончыктэн толна. Поп, манак да сэктант-влакын 
вуйлатышышт — тидэ курымашлык эксплоататыр-влак 
улмыштым, мэ палэн нална. Нинэ шорык -коваштэ 
чийшэ пирэ улыт. Нуно кэрэк кунамат эксплоата- 
тыр-влак дэнэ пьТрльа уль1ныт да кэрэк куштат нуҥыла- 
нак полш5ныт. Тугэ гынат, мланна каласэн кэртыт, сай, 

'ӱҥышӧ, йывыжа попат улыт, сай попым гына погаш 
кӱлэш, нуно нимогай тушманымат. огыт ыштэ вэт. 
Тыгай шонымаш вожгычшак йоҥылыш. Духовэнствэ 
•чумыржо эксплоататыр-влаклан полша: поп-влакын 
служитлымэ рэлйгийышт — шэмэр-влакыи тушмаи- 
жэ; рэлигий, шэмэр-влакым мут колыштшо да ӱҥышӧ 
лийаш -туныкта; туДЪ нуным шкэ орландарышышт дэн 
кучэдалаш эрыкым ок пу; тудо шэмэр-влаклан эксплоа- 
татыр-влакын пызырымыштлан тупым пӱгырташ ш уй; 
тудо пашачэ дэн крэсаньык-влакын вуйыштым йӧра- 
тымэ да чытымэ мут дэнэ тэма, пызырымаш дэн экс- 
плоатацийым мокта. Укэлык, шужымаш, пашаукэлык— 
йумо дэчын,— маныт поп-влак,— йумо тидэ йӧсылык- 
влакым мэмнан йазыкан улмыланна колта; тыгэ лий- 
мӧҥгӧ, сай^лыш  вэрч кучэдалман огыл, кумалман да 
нэлым чытыман. Тыгэ рэлигий туныкта, поп-влак калас- 
калат. Тыгай каласкалымаш кӧлан пайдалэ? Палэ, 
помэшык, капиталист, кулак, фабрикант-влаклан. Палэ, 
паша альэ вэс* попын сай, ӱҥышылыкыштыжӧ огыл. 
Капиталист фабрикыштэ пашачылан, альэ помэшык 
имэнийыштэ батраклан тудын озажэ „поро“ альэ осал
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^лмаштэ пашажэ укэ; тудым „поро" фабрикант альэ 
помэшык эксплоатируйымо дэнэ нигунамат куштылго 
ок лий. Тидын сэмынак, 1нэмэрлӓнат, тудым рэлигий 
аҥыртыш дэйэ „сай“ альэ осал поп аҥыртӓра, сады- 
гак. Рэлигий шкэжэ шэмэр-влаклан тушманлэ улэш, 
нунылан у, социалист обшэствым< штэн шукта- 
шышт мэшайа. ,

КызЫт шэмэр-влак социализмым стройат. Эксплоа- 
татыршлак духовэнствэ (вэ^)а . пашайэҥ-влак) дэнэ 
пырльа социализм ваштарэш кучэдалыт. Тугэ гынат, 
шэмэр-влак коклаштэ альэ йумылан ӱшанышэ-влак 
шагалак огытыл. Нунат социализмым стройат. Тыгэ- 
ракын, йумылан ӱшанышэ шуко шэмэр-влак шкэныш- 
тын ӱшанымышт мэмнан строитэльствэланна нигу- 
нарат огы^Гмэшайэ, манын ойлат.'Тидэ чын мо? Айста 
тэргэн налына. Ончычак, йумылан ушанышэ шэмэр, 
кол мурдаштэ улмо сэмын, шТсэ. пастырышт дэн духов- 
ный плэныштэ улэш. Кӱтычӧ кӱтыжым кушко шона, 
тушко кондыштэш. Нинэ пас1ыр-влак шкэшт Кушко 
шупшмыштым мэ факт-влакыштэ ужна. Шуко йорло 
да марда-влак, лач нинэ пастыр-влак шкэныштын , 
рэлигиозно вӱраҥ мучашыштышт йӱчымылац гына, 
колхозыш огыт пуро. Ончылно мэ попын „тыгэ 
йумылан кэлша" манмыжэ почэш, йумылан ушанышэ, 
колхозыш тул чыкыман пашам тэргыШна. Вара мо 
лэктэш? Духовэнствэ контррэволуций вэлнэ шога. 
Рэлигиозно шӱртӧ-влакэш пижын, тудо кулак-влак 
вэлыштэ йумылан ӱшанышэ шуко шэмэр-влакым кучэн 
шога. Йумылан ӱшанымаш — тидэ шэмэр-влакын мэм- 
нан.клас тушманна-влак рӓтышкэ шогалмыштын чийжэ 
улэш. —«

Тугэ гынат, тидэ альэ чыла огыл. Йумылан ӱша- 
нышэ пашач^э рэлигиозно пайрэм '-годым пашашкэ 
огэш лэк. Йумылан ӱшанышэ пашачын станокшо 
колышо сэмын шогаш тӱҥалэш. Завотышто ик паша 
вэс пашаш пижэш. Ончалат, пошкудо станок-влакат
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начаррак паша шташ тӱҥалыт. Мучашэшыжэ тавар  ̂
ыштэн шуктыдымаш лийэш. Тыштэ кӧ титакан? Ти-  ̂
такан — йумӹлан ӱшанышэ йэҥын вуйыштыжо шин- , 
чышэ рэлигий. . ’ ,

Туштак адак, йумылан ушаш?1шэ пашачэ каваштэ, 
райысэ садыштэ улшо пнйал илышлан ушана. Тидын 
дэнэ мландэ ӱмбалнэ пийалым тапташ ойжо лушка. 
Кажнэ пашачылан йумын вийлан ӱшаньшан огыл, ко- 
мунист партий вуйлатымэ почэш, чыла шэмэр-влаклан 
мландэ ӱмбалан пийал стройышо шкэ класшын вий- 
жылан ӱшаныман.

Вара йалыштэ паша кузэрак кайа? Колхоз-влак — 
йорло дэн марда-влаклан сай- илыш дэк кайшашдык 
ик тӱҥ корно улыт. Тугэ гынат, йумылан ӱшанымаш 
йэдинодичникым колхозыш пурымо дэч шукыж годым'

' кучэн шога. Кблхозышто поп-влак огыт лий; колхо- • 
зышто — йумыдымо-влак улыт; йумо пуа гын, колхоз 
дэч поснат сайын илаш тӱҥалына; пийалым колхоз 
огыл, кава йумо пуа; чылажат йумо шонымо сэмын; 
йумо дэч посна омса лодэмымат от вончӧ — тыгэ 
шукыж годым йумылан ӱшанышэ' йэдиноличник ку- 
тыра. Рэлигий тудӹм кулак, поп, шогавуй да посна 
озанлыкын йорлылышко дэкэ йолЫшта. Чын, 1931 
ийын шыжымланак йорло да марда-влакын 60 про- 
цэнтат утларакшэ колхозышто улыт. Шуко шэмэрым 
рэлигий чарэн кэртын огыл. Тугэ гынат, рэлигий 
колхозыштат пэш чот тушманым ыштылэш. Йумыдымо 
колхозник, эрыктымэ сортовой шурным удаш кӱлэш 
манэш. Йумылан ӱшанышэ колхозник поп мутым 
шарналда: „кумалын, кэрэк ошмам ӱдӧ, киндан лийат“. 
Кукшо ий толын пэрыш. Йумыдымо пасуэш вӱдым 
шаваш тӱҥалэш. Йумылан ӱшанӹшэ кумалтыш нэргэн 
мутым луктэш. Врэдитэль-влак шурно ло^тылаш ту- 
ҥалыч. Йумыдымо ойла: „кочо йадлан олӓш кайаш 
кулэш“. Йумылан ушанышэ йумын вудьш пасуш 
шыжыкташ каҥашым пуа. Пэш талын Удымӧ пагыт.
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Кажнэ ^шагатщат шэргэ. Тушто адак' троицэ пайрэм 
шзын. Йумыдымо парушко пашаш кайа. Кажнэ кэчэ — 
ийдалук мучко пукша. Йумылан ӱшанышэ — чэркыш 
кайа альэ олымбалнэ киййлдэш.' Вэс кана пасушто 
Шурно йӱр сэмын йога. Йумыдымо эр ӱжара гыч кас 
ӱжара мартэ пасушто, турэдмаштэ. Йумылан ушанышэ 
„ильан кэчым", „сурэмым", „спасым" альэ иктаж 
могай вэс пайрэмым ыштылэш. Ийдалык мучко ру- 
шарньа дэн да мойын пырльа рэлигиозный' пайрэм- 
влак чылажэ 98 пог̂ ^̂ на. Йа'л озанлыбыштэ шагал гын 
100 кэчэ свӓтой йрэдитэльствэ лийэда. Йуцыдымо 
колхозник шкэ йал озандык пашажым ийкэчым ончэн 
туҥалэш. Ик ий вэс ийлан ок тол. Ийкэчэ каласа гын, 
колхоз-влак куралаш, удаш, Шурно погаш учашымэ 
шот дэнэ ончычырак тӱҥалаш да пытараш тыршат. 
Йумылан ушанышын шкэнжын йуМын шудымӧ срокшо 
улӧ. Чылажат свӓтой-влаклаЦ пайлымэ. Йэрэма — туа- 
рышэ, Йэлэна—йытын удышӧ, Ирина—шындылшэ; 
Йов — пурса шындышэ, Лэонтий—кийар ,шындылшэ, 
Акулина — поч шогалтышэ. Тидэ свӓтой пуйто ущкал 
дэч пормым пӧкта. Молыжо • ӱдышащ срокым пӧлат. 
Шурно погымынат свӓтойышт улыт: Натальйа—^шӱльӧ 
турэдшэ, Ана — крпналышэ, Никита — рэвэ пӱчк^- 
дышэ^ Никола—кочанкэ погышо, Прасковьйа—турж- 
шо. Йумылан ушанышэ нинэ свӓтОй-влак дэч тӱрлӧ 
шурнылан сай шурно лэктышым вуча.

Кызыт колхозлаштэ шурно лэктышым .нӧлталаш 
пэш кӱлэшан паша шога. ,Вара нинэ „свӓтой“-влак 
дэнэ шурнӧ лэктышым нӧлталаш лийэш мо?

Вольык ашнымашым шараш — колхӧз-влакын изэ 
пашаштак огыл. Йумыдымо колхозник-влактидэ пашам 
шукташ йӧным шинчат: вольык ончымаштэ обэзличкэ 
дэн уравниловкым пытараш, кормым силослымаш, по- 
род (урлык) сайэмдымаш, йандар, волгыдо вӱта, вольык 
чэрланымэ кудлаштэ — вэтэринар. Йумылан ӱшанышэ 
кушко шупшэш? Тудын тыштат кажнэ вольыклан
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посна свӓтой спэциалист уло. ^Флор дэн Лавр — 
имньэ-ончышо, Власий — ушкал ончышо, Василий — 
сӧсна ончышо, Тэрэнтий — чывэ ончышо, Зосима 
соловэцкий — мӱкш ончышо. Пуйто нунӹн полшӹмо 
дэнэ имньэ-влак тыртыш, ушкал-влак шӧран, да мӱкш- 
влакат мӱйым шукӧ нумалшан лийыт. Рэлигий тэвэ 
кушкӧ шупшэш. Тудо йумылан ӱшанышэ колхозникым 
чын корно дэч ӧрдышкӧ кораҥда. Рэлигий тудын 
шинчажым пидэш. Комунист партийын ончыктымо 
корнышкыжо кок йолжо дэнат х^галаш тудо мэшайа. 
Комунист партий ончыктӹмо корныжо —соцтаҥасы- 
маш дэн да ударничэствэ дэнэ пэҥгыдэмдымэ колэк- 
тивнэ паша улэш. Тидэ паШам чын, моштэн орга- 
ниаовайымаш, машинаҥдымаш, агроном науко почэш 
ыштаШ кӱлэш.

Тугэ гынат, альэ тидат рэлигийын пытартӹш туш- 
манлыкшэ огыл. Рэлигий культурлан вийаҥашыжэ 
эрыкым ок пу.

Йумылан ӱшанышэ шукыжо годым школ, газэт, лудмо 
пӧрт дэч лӱдэш. Йумылан ӱщанышэ радиом шукыж 
годым антихрист манын лӱмда. ТрубаШкэ чорт шкэ 
ойла манэш.

Тылэч посна рэлигий шэмэр-влак дэ'ч шуко срэд- 
ствам пога. Кугу йал, рэлигиозно пайрэмлан да поп- 
влаклан ийдалукышто ик шот дэнэ тӱжэм тэҥгэ нарэ 
пытара. Тыгай йал рэлигийым кудалта ыльэ гын, куго 
экономийан лийэш ыльэ. Пэрвой ийыштэ манына, куго 
вольык вӱтам ышташ ыльэ. Вэс ийыштэ — 20—'30 ур- 
лыкаш пырэзым налаш. Кумышо ийыштэ — школым 
штэн шындаш да т. м. Тидым чыла рэлигий нэлэш. 
Рэлигий —йал озанлыкыштэ пэш шучко локтылчо. 
Кукшо ийат, шолэмат, пожарат, ты ӱҥышӧ, кочан 
йад рэлигий зийан кондӹмо нарэ тушманым ок 
кондо. ^ '

^Ындэ мэмнан тӱҥ йодыщланна раш каласаш лийэш; 
„Йумылан ӱшанымаш шэмэрлан социализм стройаш ок
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мэшайэ, манмэ чын мо?' Вашмзгг иктэ вэлэ;—укэ, 
чын огыл. Йумылан ӱшанымаШ шэмэрлан социалист 
стройкышто ӓктивнэ, сознатэльнэ, тӱрыс акашан 
пашайэҥ лийашыжэ пэш чот да пэшакат чот мэ- 
шайа. Йумылан ӱшанымаш пашачылан сай произ- 
водствэнник лийашыжэ мэшайа. Йумылан ӱшӓны- 
маш колхозниклан социалист йал озанлык вэрч 
кучэдалмаштэ ончыл рӓдыштэ лийашыжэ мэшайа. 
Рэлигий шэмэрьш сусырта, тӱлышта. Сусыр, тӱ- 
гыжгӧ йэҥ нигунамат таза йэҥ сэмын пашам штэн 
огэш кэрт.

XIII

ЙУМЫЛАН ӰШАНЫШЭ ШЭМЭРЛАН 
МОМ ШАРНЛШ КӰЛЭШ

1. Йэҥ-влакын илышыштжлас кучэдалмашэш штал- 
дэш. Кызытэш альэ шэмэр-влак лач Росийыштэ гына эк- 
сплоататы.р-влакым сӱмырышт. Шэмэр-влак уло вий- 
ыштым социализм стройымашкэ пыштат. Пэрэн сӱмы- 
рымӧ эксплоататыр-влакын кодшышт-влак уло вийыш- 
тым социалист стройкым кӱрылшаш вэрч пыштат. 
Духовэнствэ тидэ кучэдалмаш дэч ӧрдыштӧ лийын 
ргэш кэрт.

2. Рэвольуций дэч ончыч чэркэ дэн монастыр-влак 
пойанлык шотыштышт помэшык, капиталист да кулак- 
влак' дэнэ ик рӓтыштэ шогышт.

3. Кугыжан влас годым поп дэн манак-влак капи- 
-талист, прмэшык, кулак да нунын кугыжаштлан
полшышт, кэрэк кунамат пашачэ дэн крэсаньык- 
влакын рэвольуционно тарванымашышт ваштарэш 
кучэдӓльыч.

4. Окчабрысэ рэвольуций жап годым, вэра паша- ■
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йэҥ-влак кидышкышт крэстым да пулэмэтым налын, 
пашачэ дэн крэсаньык-влак ваштарэш кырэдӓльыЧ.

5. Граждан сар годсо ийлаштэ вэра паша1нэҥ- 
влак ошо-влак вэлыштэ ыльыч, пашачэ клас да 
крэсаньык-влак дэнэ кырэдальыч.

6. Поп дэн малак-влак уло вийышт дэнэ индус- 
трийаҥдымэ, колэктивлымэ^ культур рэвольуций 
да совэт власын чыла мэроприйатийжэ ваштарэш 
кучэдалыт. '

7. Вэс кугыжанысэ капиталист-влак кэрэк кунамат 
Совэт эл ваштарэш сарым йамдылат. Кулак да чэр- 
кызэ-влак вэскугыжаныцг интэрвэнт импэрналист- 
влакын ӱшанлэ сойузникышт улыт.

8. Сэктант-влакын рэлигийышт шэмэр-влакЛ а̂н, поп- 
влакын рэлигий гайак, отравэ улэш. Сэктант-влакын 
вуйлатышышт прп-влак гайак, социалнст строитэль- 
ствын тушманыШт улыт.

9. Социализм пашалан да йумылан ӱшанышылан 
шкаланжат поп-влцк да сэктант-влакын вуйлать 
шышт вэлэ тушманым кондат огыл, шэмэр-влакы < 
йумылӓн ӱшанымашыштат куго тушманым конда.

10. Чэркэ да сэктант-влакын кумалдыш вэрышт — 
контррэвольуцийын пыжашыжэ ульы. Чэркэ да сэк- 
тӓнт-влакын омса лодэмыштым вончымӧҥгӧ, шэмэр шкэ 
клас тушмӓныштын кӱчышкышт пэрнат.

1к Поп да сэктант-влакын чоклызышт дэч вэлэ 
огыл, рэлигнй дэч шкэжэ дэчат ойырлаш кӱлэш. 
Рэлигий социалист строитэльствылан мэшайа.

12. Рэлигиозно аҥыртыш дэч утлымӧҥгӧ гына, 
активнэ, сознатэльнэ социализм строичыл лийаш 
лийэш.
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