Ила калык чонышто
2 слайд: Никандр Лекайн – мемнан республикын икымше калык писательже.
Тудын 50 ийым темымыж марте МАССР-ыште тыгай лум лийынжат огыл. 1957 ий
7 июньышто калык псиатель (поэт) лум - влакым ыштыме нерген указ лектын, а
эрлашыжым вес указ дене Никандр Сергеевич Еремеев-Лекайнлан «Марий АССРын калык писательже» лумым пуымо.
3 слайд: Н. Лекайн 1907 ий 1 июньышто Морко районысо Кораксола ялеш,
икмарда кресаньык ешеш шочын.
4 слайд: «…Ачам, Сергей Григорьевич, лудын-возен моштен огыл, пасу паша дене
илен, киндым ончен куштен… Авам, Евдокия Ивановна, ачам семынак
грамотдымо ыле, но умыржо кучык лийын: кумло ияшак колен колтыш, мемнам
тулыкеш кодыш. Мылам тунам кум ий гына ыле. Ме аван порылыкшым ужде
кушкынна…» 1947 ий.
5 слайд:
Ачаже, Сергей Григорьевич, икмарда кресаньык лийын, шке суртпечыжым пенгыдын кучен, кугезе коча-влакын йулаштымат шукташак тыршен.
6 слайд: Йыван изаже Лекандр деч куд ийлан кугурак лийын, суртышто тидымтудым ачажлан ачалкалаш полшенак шоген. Тудо граждан сарын да Кугу Ачаэл
сарын участникше.
7 слайд: 1935 ийыште Никандр Сергеевич шке илыш- корныжым Мария
Васильевна Кузьмина дене ваш уша. Тылеч вара нуно умырыштым пырля илен
эртареныт.
8 слайд: Никандр ден Мария Еремеевмытын ешыштышт кок икшыве шочын: 1939
ийыште – Аркадий да 1941 ийыште – Нина. Писатель шкеже Еремеев фамилий
дене коштын, а икшыве – влаклан Лекайн фамилийым возыктен.
9 слайд: Марий Элын кумда пасу покшелныже, кукшака верыште, ик пушенге
шога. Тиде пушенгым яшката капан, кужурак шургывылышан, ныжылге койышан
самырык марий шынден…. .
10 слайд: Н.Лекайн сарыште бронебойшик, гвардий сержант лийын. Тушман дене
кредалмаште геройлыкым ончыктымыжлан «За отвагу» медаль дене кок гана
наградитлалтын.
11 слайд: Никандр Лекайн Йошкар-Ола воктенсе Кугусолаште (Чигащево) илыш
умыржын пытартыш кечыж марте илен.

12 слайд: Писатель сар гыч серышыжым утларакшым почеламут корныла дене
серен.
13 слайд: Сар гыч портылмеке писательлан романым возаш веле огыл, тыгак
лудшо-влакын серышыштым лончылашат жап шуко кулын.
14 слайд: «Куртньо вий» романын прототипше Граждан да Кугу Ачаэл сарын
участникше Василий Федорович Краснов. Тудын нерген Лекайн эн ончычшо
«Пакет дене» ойлымашыште возен. Тыгак «Кугезе мланде» романыштат ончыктен.
15 слайд: Никандр Сергеевич Марий автономный республикым ыштыме нерген
вес кугу романым возаш кумыланын. Тыштат «Куртньо вий» романысе геройвлакак лийшаш ыльыч.
16 слайд: Н.Лекайнын сылнымут пашаж нерген критик-литературовед-влак
А. Асылбаев, Ким Васин да молат поро мутыштым каласеныт.
17 слайд: Черетан погынымаште Н.Лекайн шке трилогийжым 1955 ийыште серен
пытараш шонымыж нерген каласен. Но ты паша куштылгак лийын огыл. Ончыч
возымым ачалыме годым шуко ужашым уэш сераш логалын.
18 слайд: «Илыш – калык коклаште. Возаш кунет уло – калык дене кутыро, калык
деч тунем». – Н.Лекайн.
19 слайд: «…Мый ялеш шочынам. Йоратем мый колхозым, тудын кумда нуржым,
чевер олыкшым, оварген кушшо садшымат! Йоратем тыршен пашам ыштыше
калыкемым.». – Н.Лекайн.
20 слайд: Писатель мыскара шулышан полекымат умылен моштен.
21 слайд: «Марий коммуна» газет редакцийыште пашам ыштымыж годым Лекайн
тунамсе ял илыш нерген ятыр очеркым, статьям, ойлымашым возен. Шукыжо
«Пиалан илыш»альманахеш да «У вий» журналеш лектыныт.
22 слайд: Н.С.Лекайн Москваште СССР писатель-влакын Кокымшо да Кумшо
съездыштышт участвоватлен, РСФСР писатель-влакын Первый съездыштышт
лиймыж годымат президиумышто шинчен.
23 слайд: Марий АССР-ын икымше калык писательже Н.Лекайнын уке лиймылан
55 ий эртен. Но книгаже-влак илат, нуным изижат, кугужат лудыт. А кызытсе
серызына-влак Лекайнын шуктен толмо пашам умбакыже шуят.

