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Леонид Логинович Яндаков 

Марий Элын сулло журналистше, С. 

Чавайн лӱмеш Кугыжаныш 

премийын лауреатше, Россий 

писатель ушемын еҥже, Марий Элын 

калык писательже 1933 ийын Морко 

район Шӱргыялеш, индеш шочшан 

ешыште шочын. Йоча жапше сар 

жаплан логалын, сандене кандаш 

ияш икшыве-влаклан пасушто 

шӱкымат кӱраш, кугурак пашат 

логалын. Индеш ияш годым тудо 

ялысе шоҥго-влак дене ӱдаш 

коштын, сандене кугурак-влак шуко 

каласкаленыт, да тунамак самырык рвезын тӱрлӧ легенда-влак 

ушешыже кодыныт. Тудо жапыште марла книга лийын огыл, а 

рушла лудын моштен огытыл, сандене руш книга-влакын сӱретшым 

веле онченыт.  

Тунемаш 1942 ийыште каен. Школ йӱштылан кӧра тунемше-

влак мӧҥгӧ гыч, коҥылайымалан пу комыля дене нумалын, школым 

олтеныт. Л. Яндаков школышто чот сайын тунемын. Математикым, 

физикым, марий йылмым поснак чот йӧратен. Рвезе тунеммаште 

веле огыл, мер пашаштат чолгалыкым ончыктен.  

Школым пытарыме деч вара  1949 гыч 1953 ийлаште Морко 

педучилищыште тунемын. Шочмо ялже 11 меҥге тораште лийын 

гынат, эр-кас эре йолын коштын. Спортлан шӱман рвезе 

педучилищыште спорт секторлан вуйын шоген. 1953 гыч 1958 ий 

марте Л. Л. Яндаков Марий педагогический институтын 

естествознаний факультетыштыже тунемын. Чолга студент 

мастарлыкшым концертлаштат ончыктен, кеч-куштат эре ончылно 

лияш тыршен. Институтым сайын тунем пытарымыж деч вара 

Волжск районысо Кугу Парат школышто ик ий биологийым 

туныктен, да вара Ронош методистлан налыныт.   
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Морко РОНОшто 

пашам ыштымыж годым 

1960 ийыште «Алгаштарыме 

ӱдыр» пьесым возен. 1961 

ийыште 10 январьыште 

тудым писатель ушемыште 

каҥашеныт, сай мутым 

ойлен, марий театрыште 

шындаш рекомендацийым 

пуэныт. Но чаманен каласаш 

логалеш, пьесе шындалтын 

огыл. Тылеч вара коло вич ий пьесым возен огыл, но сылнымутым, 

пьесым угыч серкалаш Иван Семёнович Николаев алгаштарен. Тыге 

«Пеледыш пайрем» спектакль, вара «Воштылаш гын, воштылаш!»  

комедий, драматургийыш угыч пӧртылаш корно почылтын. М. 

Шкетан лӱмеш театрын полшымыж дене «Тулык ава» пьесе шочын, 

тиде спектакль сценыште  кайымыж деч вара моло пьесат умбакыже 

шочыч. 

 «Марий коммуна» газетын тӱҥ редакторжо Петр Корнилов 

1965 иыште газетышке литературный 

сотрудниклан пашам ышташ налын. А 

журналист семын тудо тылеч ончычат шуко 

возгален. Тиде жапыште Леонид Логинович ял 

озанлыкыште, завод ден фабриклаште тыршыше 

пашаеҥ-влак, Кугу Отечественный сарын 

ветеранже, самырык специалист да моло еҥ-

влак нерген шуко статьям возен. Калык дене 

вашлийын, кундемнан тӱрлӧ луклаштыже 

лийын, тудо шочмо калыкнан ойпогыжым 

чумырен. Чыла тидым вараже сылнымутан 

произведенийыштыже кучылтын. 

Редакцийыште пашам ыштымыж деч вара Л. Яндаков 

радиошто да телевиденийыште тыршен. Телевиденийыште ыштыме 

жапыште марий йылме дене шуко передачым ямдылен. Тудо 

пагытыште самырык коклаште поснак «Эрвий», «Пӱртӱс» передаче-

влак чапланеныт. А Кугу сарын уастникше-влак дене вашлийын 

мутланымашым йӧратен ончен.   
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1975 гыч 1993 ий марте 

Морко районышто «Марий 

коммуна» газетын собкоржо семын 

тыршен. 1993 ийыште сулен налме 

канышышке лектын. Канышыш 

лекмекыжат, Леонид Логинович  

сылнымут дене кылжым кӱрлын 

огыл. 2007 ийыште историй сынан 

«Онар», «Чоткар», «Мамич 

Бердей» романже-влак «Онар» 

книгаште савыкталтыныт. Возымыжым лудшо-влакат, критик-

шамычат кӱкшын акленыт. Леонид Логинович кусарыше семынат 

палыме. Тудо руш йылме гыч «Йоча библий» ден «У Сугыньым» 

кусарен. Ныл романже, ныл повестьше, витле наре ойлымашыже, 

латвич пьесе, йоча-влаклан возымо произведенийже-влак кӱкшын 

аклалтыт.  Но чаманен каласыман, Морко районын почётан 

гражданинже, «Пашан ветеранже» черланен, туге гынат, тӱҥалме 

пашаже умбакыжат волгыдо тӱняшке лектын, лудшо-влакым 

куандара манын, ӱшанен  кодына.      
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