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СЕРГЕЙ Григорьевичын илышыж гыч, 
документлан эьгертен, ик изи илыш 
йыжыргже нерген возаш кумылем лен-
те. Палемдем: манеш-манеш почеш 
огыл, а Волжский районын админист-
рацийжын загс пблкаште кычал мумо 
документ негызещ. 

А чылажат тыглайрак сынан сомыл 
гыч тун^але. Кугу Отечественный cap 
жапыште фронтеш йомшо воин-влакын 
лумыштым "Шарнымаш книгаш" пур-
таш икмыняр землякем-влакын (Нурму-
чаш Шайра ял) шочмо ийыштым ра-
шемдаш кулын. Тидым ышташ загсыш 
миен савырнаш да архивым ончалаш 
ушешем возо. Вуйлатыше Г.А.Полони-
на мыйым порын вашлие. 

Кидышкем 1914 ийыште шуктен шо-
гымо метрический книгам нальым. Ту-
дым Сотнур черке виктарен шоген 
(тыге 1922 ий марте лийын), садланак 
кора, очыни, тудым калыкыште черке 
(церковный)книга маныныт. Книга кум 
ужашан. Икымшыштыже икшыве-вла-
кын могай числаште шочмыштым, ты-
неш пуртымо кечыштым серыме, тыгак 
лумым пуымо нерген возымо. Кокым-
шыштыжо венчаялтмым регистрироват-
лыме, кумшо книгаште колышо-влак 
нерген возымо. 

Шочшо-влакым возымаште рвезе да 
удыр чотым поена ончыктымо. Пбръеьг 
йоча чотым серымаште 151-ше номер 
йымалан 1914 ий 28 сецтябрьыште' 
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— Уке, — вашештыш тудо. Йодмем | 
почеш варажым изаж да ачаж нерген | 
шарналтен каласкалаш туьгале. 

— Ион — ачамын икымше ватыжын 
эргыже. Тудын аваже, Анна Алексеев- j 
на, самырык улмыж годымак илыш 
дене чеверласен. Шочынжо Кокласола | 
(Данилкино) ялыште, кызытсе Громов- j 
влак тукым гыч лийын. Ион Сотнур j 
шымияш школышто шинчымашым I 
нблтен, турлб пашаш коштын. 1938 i 
ийыште Совет Армий радамыш налы- | 
ныт. Житомир олаште служитлен. Со-
вет-финн сарыште лийын. 1940 ий 
декабрьыште демобилизоватлалтын. 
Варажым колхозышто тыршен. Комсо-
мол радамыште шоген. 1941 ий де- I 
кабрь гыч 1942 ий январь марте Юл i 
эн-ер воктене оборонительный рубежым 
чоьгымаште тыршен. Тиде ийынак ян-
варьыште фронтыш каяш повесткым 
кучыктеныт. Сарыш лектын кайымыж 
годым тудо каласен: "Совет эл верч, j 
Сталин верч, шунталт пурен кайымеш-
кем, фашист-влак ваштареш кредалаш г 

тун^алам". Чуваш республикысе Канаш г 
станцийыште частьым чумыреныт да ' 
фронтыш колтеныт. Тышечынак Ионын 1 

"фронтыш каена" манын увертарен воз- , 
ымо письмаже икымше да пытартыш , | 
лийын. 

Оборона министерствын рудо архи-
вше гыч колтымо кагазыште возымо: 
"Рядовой Степанов Ион Степанович, 
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шочшо да 5 октябрьыште тынеш пур-
тымо Ион лумым пуымо йочам серыме. 
Ты лум икшывылан святой Ион лумеш 
пуалтын. Святой Ионым шарныме кече 
православный черке календарь почеш 5 
октябрьыште (у стиль дене 18 октяб-
рьыште) палемдалтеш. Тунам вет тугай 
жап лийын: йоча-влаклан лумым тынеш 
пуртымо годым черкыште пуэныт. Мет-
рика книгаште Ионын ачаж ден аваж 
нерген палемдыме: "Дер. Шарибоксад, 
запасной солдат Степан Александров и 
законная жена В.Алексеева, оба право-
славные". 

Ты книгаштак "Звание, имя, отчество 
и фамилия восприемников" графаште 
вашмут тыгай: "Учитель земского учи-
лища Сергей Григорьевич Григорьев и 
заштатного псаломщика Никанора 
Александрова Троицкого дочь девица 
Клавдия". 

"Кто совершил таинство крещения" 
иодышлан вашмут тыгай: "Священник 
Михаил Сидоров и псаломщик Петр 
Грачев". Тышеч раш: Сергей Григорье-
вич Чавайн Шарибоксадыште пагалыме 
да жаплыме туныктышо лийын. Ожнат 
да кызытат православный вералан 
ушаныше еьг кум ден кума лияш, 
шочшылан кресава ден кресача лияш, 
пайрем годым пырля йуаш-кочкаш, не-
ле пагытыште икте-весылан кумылын 
полшаш эн лишыл да пагалыме еьгым 
ужеш. 

Шарибоксад школышто С.Г.Чавай-
нын туныктышылан ыштымыжым чыла-
нат палат да порын шарнат, но тудын 
кресача да кум улмыжым ялыште ша-
галынже шинчат. 

Теве Ионын шольыжо (вес вате деч 
шочшо) Иванымак налаш. Иван Степа-
нович Степанов туныктышо лийын. Ту-
дым Сотнур да Шайра кундемыште 
сайын палат. Me тудын дене пырля 
Сотнур школышто тунемынна, комсо-
мол да партий пашаштат пырля тыршен-
на, туныктымо пашаштат ик жапыштак 
лийынна. Ачаж ден аважымат сайын 
паленам. Кб шинчен нунын илымышт 
годым С.Г.Чавайн нерген раш да рада-
мын йодышт налаш? 

— Палет, Ион изатын кресачаже 
С.Г.Чавайн лийын? — йодым мый ика-
на вашлиймына годым Иван Степанович 
деч. 

1914 г. р., уроженец дер. Шарибоксад, 
призван Сотнурским РВК в январе 
1942 г. Пропал без вести в феврале 
1942 г." Тиде письма Волжск олан да 
районын "Шарнымаш книга" ямдылыме 
паша шотышто комиссийышке толын. 

Чаманен гына каласаш возеш: Ионын 
да моло ешын фотосуретыштат кодын 
огыл. Чылажат 1951 ийысе кугу пожар 
годым йулен пытен. 

Мучашлан Иван Степанович ачаж не-, 
рген каласкалыш. 

— Ачам, Александров Степан Алек-
сандрович, 1888 ийыште шочын. 
С.Г.Чавайн дене иктан^аш улыт. Шочмо 
ялысе школышто кок классым тунем 
пытарен. Полынь илышыже ял озанлык 
дене кылдалтын. Империалистический 
да граждан сар-влакын участникше 
лийын, чапаевский дивизийыште слу-
житлен. 1933 ийыште колхозыш пурен. 
Тушка озанлыкын лумжб "Илянур" 
лийын, чодыра илем лум дене. Вара-
жым колхоз Ленин лумым нумалын. 
Пашаште ударник лийын, "За доблест-
ный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 — 1945 г.г." медаль 
дене палемдалтын. 

С.Г.Чавайнын кумжо Александров 
Степан Александрович 1964 ийыште 
илыш дене чеверласен. 

Пытартышлан эше ик йодышым ра-
шемдаш кумыл лекте. Шукерте огыл 
книга кевытыште Э.Г.Чавайнын 
"С.В.Чавайн. Фото, документ да шар-
нымаш-влак. Туныктышылан пособий" 
альбом-книгам нальым. Ойлыманат 
огыл, лудшо-влаклан пеш чапле полек. 
Но икте кумылым волтыш. 7-ше стра-
ницыште возымо: "С.Г.Чавайн тунык-
тымо пашалан 20 ийым пуэн. Учитель-
ский сеМинарийым пытарымеке, ончыч 
Петъяльский начальный училищым 
вуйлатен, вара Сотнур селасе двух-
классный, Руш Шайра школышто, Ша-
рибоксад училищыште 1915 ий марте 
учительлан шоген..." 

Умылтарем: Руш Шайра ден Шари-
боксад — ик ялак. Марла — Руш 
Шайра, рушлаже — Шарибоксад. Ту-
геже "С.Г.Чавайн Шарибоксад учили-
щыште тыршен" манын возыман докан. 
Кугу писательын илыш корныжым, 
творческий да мер пашажым шымлыше 
шанче пашаен-лан чылажымат тичма-
шын рашемден пуаш тыршыман. 

В.МИЛОВИДОВ. ! 


