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пӗ самолет штурвалне мӗн вӑйпӗтсе ҫитич- 
ченех тата куҫпа ҫӗре курми пуличченех 
алӑран вӗҫертмӗп",—тесе каланӑ пӗррехин- 
че Чкалов Сталин юлтаща.

Вӑл вара ҫак тупа туса каланӑ сӑмаха тӳрӗ кӑмӑлпа пурнӑҫ- 
ларӗ. Вӑл хӑйӗн пурнӑҫне вӗҫне ҫитичченех тӑван ҫӗршыва пачӗ, 
самолет штурвалне вӑл хӑйӗн геройла пурнӑҫӗ мӗн вёҫленичче- 
нех алӑран вӗҫертмерё.

Чкалов тройки Сталинла маршрутпа—Мускав—Удд (халӗ 
Чкалов) утравне ӑнӑҫлӑн вӗҫсе ҫитсе историллӗ вёҫев тунӑ хыҫ- 
ҫӑн, Сталин юлташ тата унӑн соратникӗсем Чкалов, Байдуков 
тэта Беляков ячӗпе янӑ телеграммӑра ҫапла ҫырнӑ:

„Сирӗн паттӑрлӑхпа, чӑтӑмлӑхпа, мастерлӑхпа, хастарлӑхпа 
тата ҫирёплёхпе мухтанатпӑр“.

Чкалов сӑнлӑхӗнче паттӑрлӑх, тимӗр пек чӑтӑмлӑх, тимлӗхпе 
мастерлӑх пӗтёҫсе тӑрать. Шӑпах ҫавӑн пек сӑнланса тӑрать те 
ӗнтӗ Совет Союзӗнчи халӑхсен ӑстӑнёнче пирӗн вӑхӑтри аслӑ 
летчик, Совет Союзён Геройё—Валерий Павлович Чкалов.

Халӑхӑн шанчӑклӑ ывӑлё, Ленин—Сталин партийён воспи
таннике Валерий Чкалов халӑх геройён чӑн-чӑн символе пулса 
тӑчӗ. Мёнпур малта пыракан этемлёх унӑн паттӑрла ӗҫёсемшӗн 
алӑ ҫупрё.

Чкаловӑн кашни вӗҫевӗ тӑван ҫӗршыва нихӑҫан манӑҫа тухми 
мухтав кӳчё, авиацине пуян опыт пачё, этемлӗхшён ҫутӑлса
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тӑракан инҫетри тата тӳпери ҫулсене уҫса пачӗ. Валерий Чка
лов хӑйён хӗрлӗ ҫунатлӑ кайӑкёпе ҫӗнӗ вырӑнсене ҫёнсе илсе 
пирён тӑван ҫёршывӑн вёҫӗ-хёррисӗр талкӑшӗ тӑрӑх вӗҫсе 
ҫӳрерё. Вӑл пёрре улӑпла сикнипех икё аслӑ материк хушшин- 
че—Совет Союзӗпе Ҫурҫӗр Америка хушшинче аслӑ ҫул хыврӗ.

Совет авиации историне Чкалов сахал мар чаплӑ страница- 
сем ҫырса кӗртрӗ.

Чкалов авиаци валли ҫуралнӑ ҫын. Вӑл высший пилотажа 
йӑлтах вӗренсе ҫитнё, вёҫсе хӑпарас тата анса ларас тӗлӗшпе 
мастер пулнӑ, вӗҫев искусствин никамран лайӑх виртуозӗ пул- 
нӑ. Калама ҫук чӑтӑмлӑ натура, ҫутҫанталӑк пӳрнӗ талант, хӑрав- 
ҫӑсӑрлӑх, чӑтӑмлӑх тата чи йывӑр положенинчен хӑвӑрт та 
тёрӗс тухма пӗлни—ҫаксем вӗсем пурте Чкалова пӳрнӗ паха- 
лӑхсем.

Чкалов пурнӑҫӑн йывӑр шкулӗ витёр тухнӑ.
Вӑл 1904 ҫулта Атӑл хёрринчи Василево слободара, котель

щик пулса ёҫлекен Павел Чкалов ҫемьинче ҫуралнӑ. Павел 
Чкалов ҫемьинче ывӑл ача ҫуралсан, кӳршёсем ашшӗпе амӑшне 
саламлама пынӑ, Павел Чкалов вара, ахаль чухне сӑмах вакла- 
ма юратманскер, ун чухне:

— Маттур ывӑл пулать,—тенӗ.
Вӑл йӑнӑшман: ачи ҫирёп ӳснӗ.
Тӑван Атӑл хӗрринчи ирӗклё пурнӑҫ, тем те пёр курса хӑюл- 

лӑн выляса ҫӳренисем—ҫаксем пурте пулас пилота воспитани 
илме пулӑшнЭ.

Ӑшӑ кунсем ҫитсе килсен Валерий иртен пуҫласа каҫченех 
Атӑл хӗрринчен татӑлма пӗлмен—шыва кӗнӗ, хӑйӑр ҫинче выртса 
хӗвелпе пиҫнӗ. Вӑл анлӑ Атӑлӑн вёҫё-хӗррисёр талккишёнче 
инҫете-инҫете ишсе кайма юратнӑ, — шыв „тӗпне ҫитес" тесе 
чӑмнӑ, шыв ҫинче шавлӑ вӑйӑсем пуҫарса янӑ.

Сывлӑхё ҫирӗп пулнӑ ун, шыв тӗпӗнче нумайччен тӑма пул- 
тарнӑ вӑл—сулӑ айне чӑмса кӗрсе хёрӗх пӗрене таран шутласа 
тухиччен ҫиеле тухмасӑр чӑтса тӑнӑ.

Хёлле вара Чкалов кунё-кунёпе йӗлтӗрпе ҫӳренё. Вӑл Атӑл 
хӗрринчи чӑнкӑ ҫырантан яп-яка шӑннӑ пӑр ҫине ҫил пек вӗҫсе 
ярӑнса анма юратнӑ. Уншӑн чӑнкӑ ҫыран та, хаяр сивӗ те хӑру- 
шӑ пулман. Ывӑннине пӗлмен вӑл, алли-урисем шӑнса хытсан 
тин килне 'таврӑннӑ.

Валерий ачаран тӗреклӗ, патмар ӳснӗ, унӑн вӑйӗ ҫулне кура 
мар пулнӑ.

Василево слободинчи ачасем час-часах ҫапӑҫнӑ, пёр-пӗрин 
ҫине хӳме пек пынӑ. Вӗсем икё ушкӑна: „пасар патӗнчисем" тата 
„сӑртрисем“ ҫине пайланнӑ. Валерий сӑрт ҫинче, Атӑл хӗрринче 
пурӑннӑ, ҫавӑнпа вӗсене псӑртрисем“ тенӗ. „Сӑртрисем" „пасар 
патӗнчисем“ ҫине кӗтӳпе тапӑннӑ. „Сӑртрисем“ хушшинче Вале
рий чи кӗҫӗнни, апла пулин те вӑл чи паттӑрри пулнӑ. Вӑл ҫапӑ- 
ҫӑва пуҫне каҫӑртса никамран хӑрамасӑр кӗрсе кайнӑ.

Шыва кӗнӗ ҫёрте, йӗлтёрпе ярӑннӑ чухне, ухутана кайсан, 
е пулӑ тытнӑ ҫӗрте—ачасен пур вӑййисенче те ушкӑнӑн пуҫлӑ- 
хё Валерий хӑй пулнӑ.
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Валерий Павлович Чкалов. 1938 ҫ.



Валерий ҫичӗ ҫулта чухне ялти шкула кайнӑ. Вӑл тӑрӑшса 
вӗреннӗ, анчах хӑйне хӑй тыткалас тӗлёшпе вӑл нихӑҫан та 
тройкӑран мала илеймен. Ялти шкултан вӗренсе тухсан вӑл 
Череповецри ремесленнӑй училищёне вӗренме кёнӗ. Училищӗрен 
вӗренсе тухма май килмен. 1918 ҫулхи граждан вӑрҫи персе 
ҫитнӗ. Ҫӗршыва вӑрҫӑ вут-кӑварӗ хьшса илнӗ. Ҫулла Валерий 
вӗренме пӑрахнӑ та, затонра ашшӗпе пёрле молотобоецӑн под- 
ручнӑйё пулса ӗҫлес тесе, киле таврӑннӑ. Унтан вӑл хӑйӑр ча- 
вакан машина ҫинче, ун хыҫҫӑн вара Атӑл тӑрӑх ҫӳрекен „Баян" 
ятлӑ (халё „Михаил Калинин") пароход ҫинче кочегар пулса ӗҫленӗ.

Анчах унта Валерие тӑвӑр та кичем пулнӑ. Унӑн тӑвӑллӑ 
натури ирёкелле туртӑннӑ, вӑл хӑйӗнче ҫӑлкуҫӗ пек тапса тара
кан пуҫарулӑхне усӑллӑ ёҫе, пархатарлӑ та харсӑр ёҫе парас- 
шӑн пулнӑ.

1919 ҫулта Чулхулара (халӗ Горький) Валерий Павлович 
пуҫласа гидросамолет курнӑ. Ӑна курсан вӑл тӗлӗнсех кайнӑ. 
Вӑл ишекен тата вӗҫекен хурҫӑ кайӑка тӗлӗнсе сӑнаса тӑнӑ. 
Самолет ҫине ларса пӑхасчӗ! — шухӑшланӑ вӑл. Ҫакӑ вара 
унӑн ёмӗчӗ пулса тӑнӑ. Пускил ҫынни авиаци механикё Влади
мир Фролищев ӑна летчиксем ҫинчен кала-кала панӑ, унӑн ка- 
лавёсем Чкаловӑн авиацире ӗҫлес хӗрӳ кӑмӑлне вӑратса ҫирёп- 
летнӗ. Вӑл вара кочегар ёҫне пӑрахса хӑйӗн ирӗкёпе Хӗрлӗ Ҫара 
каять те самолетсем юсанӑ ҫӗрте слесарь пулса ӗҫлеме тытӑнать.

Халё ӗнтӗ Чкаловӑн пёр шухӑш кӑна: „Хамӑн мёнле вӗҫме 
вӗренес-ши?“ тесе ӗмӗтленет вӑл. Кивелсе ҫитнӗ машинӑсем 
сывлӑшалла вёҫсе хӑпарнине курсан, вӑл вӗсене тёмсӗлсе ӑсатнӑ, 
вёсене вӑл тӑрӑшса вӗреннӗ, хӑш чухне хӑйне самолетпа вӗҫте- 
рекен летчиксене вӑл тем вырӑннех хунӑ. Парк начальнике патне 
пырса вӑл:

— Начальник юлташ, манӑн летчик пулас килет!—тесе пӗр- 
ре кӑна мар каланӑ.

Юлашкинчен вара ӑна Егорьевскри авиаци шкулне вӗренме 
кӗме тёл килнӗ. Кунта унӑн хӑйён пёлӳлӗхне хӑпартма тата 
хӑй юратакан авиаци ёҫне вӗренме май пулнӑ. Хёрлӗ Ҫар лет- 
чикӗн Валерий Чкаловӑн питӗ паллӑ пурнӑҫӗ ҫапла пуҫланнӑ. 
Хёрлё Ҫар тата унӑн авиацийӗн шкулӗсем—акӑ камсем Чкаловӑн 
пирвайхи учителӗсемпе наставникӗсем.

Ҫулталӑк ҫурӑ хушшинче Валерий Павлович авиаци шкулне 
теори енчен вёренсе пётернё те практикӑллӑ ӗҫе тытӑннӑ. Прак
тика тёлёшпе те вӑл лайӑх аттестаципе вёренсе тухнӑ. Унтан 
вара ӑна Мускаври высший пилотаж шкулне вӗренме илнӗ. Ку 
шкула та лайӑх вёренсе пӗтернӗ хыҫҫӑн, вӑл вара бомба пӑрах- 
ма тата пӑшал пеме вӗрентекен аслӑ шкула вёренме кёнӗ. Вӑл 
шкултан летчик-истребитель пулса тухнӑ хыҫҫӑн, ӑна Ленин
града, Ы-ски хӗрлё ялавлӑ истребительнӑй эскадрильене янӑ- 
Кунта ватӑ, опытлӑ летчиксем ӗҫленӗ. Ҫирӗм ҫулхи Валерий 
вёсем мёнле вӗҫнине питӗ тимлӗн сӑнанӑ, вӑл вӗҫевён кӑткӑс 
искусствине пётӗмёшпех вёренсе ҫитесшӗн нулнӑ, вара ӑна та 
часах вӗренсе ҫитнӗ.

Ленинградри истребительнӑй эскадрильере вӗренни Чкалов-
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шӑн питех те лайӑх шкул пулнӑ., Кивё машинӑсемпе вӑл тем 
тӗрлӗ те вӗҫнё, опытлӑ летчиксем унтан тёлённё тата вӑл хӑ- 
вӑрт ӳссе пынишён савӑннӑ. Вӑл фигурӑллӑ вӗҫевсем тунӑ, ме- 
серле вӗҫнё, шар-пилотсем ҫине тёл пеме вӗреннӗ тата боевой 
подготовка енёпе, кёске вӑхӑтрах, эскадрильери чи лайӑх летчик- 
сене хуса ҫитсе иртсе кайнӑ.

Балти тинёс флочӗн пысӑк маневрӗсенчен пёринче Чкалов 
боевой летчикӑн калама ҫук пысӑк пахалӑхӗсене кӑтартса панӑ.

Чкаловпа эскадрильери тепёр летчике — Леонтьева—от- 
ветлӑ задани панӑ: вёсен тинӗсре флагман карапне—„Марата" 
шыраса тупса, унӑн палуби ҫине вымпел пӑрахмалла пулнӑ. 
Вёсен сухопутнӑй самолетсемпе, ҫанталӑкяпӑх тӑнӑ вӑхӑтра, тав- 
рара нимён те курӑнман условире шыв ҫийӗпе вёҫсе боевой 
задание пурнӑҫламалла пулнӑ.

Часах ҫанталӑк йӑлтах пӑсӑлса кайнӑ, ҫумӑр хытӑ ҫӑва пуҫ- 
ланӑ. Икӗ сехет ҫурӑ ҫӳресен, Леонтьев задание пурнӑҫламасӑ- 
рах каялла таврӑннӑ. Тата тепӗр сехет иртет, Чкаловӑн ёнтӗ 
бензин та пӗтсе ҫитмелле, вӑл ҫаплах таврӑнман-ха. Чкалова 
шырама кайма хатёрленеҫҫӗ...

Ҫав вӑхӑтра сасартӑк Ораниенбаумран телефонпа шӑнкӑртат- 
тараҫҫё... Чкалов калаҫать! Вӑл эскадрилья командирне Антошин 
юлташа „Марата" тупса ун ҫине вымпел пӑрахни ҫинчен пӗлтер- 
нӗ. Задание пурнӑҫланӑ. Бензин ҫителёксӗр пулнӑ пирки вӑл 
Ораниенбаумран темиҫе ҫухрӑмра чиперех анса ларнӑ. Вӑл хӑй 
патне моторист яма тата бензин илсе пыма ыйтнӑ. Ирхине эска- 
дрильене вёҫсе пырсан, Чкалов:

— Эпё флагман карапне бакри бензин ҫыран хӗррине ҫитсе 
лармалӑх кӑна юличченех шырама шутларӑм,—тенӗ.

Хӗрлӗ Ҫар—чӑтӑмлӑ, паттӑр пулма вӗрентсе кӑларакан ҫирёп 
шкул. Вӑл—Чкалов натуринче питӗ лайӑх пахалӑхсене палӑрт- 
са ҫирёплетрӗ. Истребительнӑй эскадрильере пурӑннӑ вӑхӑт- 
ра Чкалов хӑй тӑрӑшуллӑ та хӑюллӑ летчик иккенне кӑтартнӑ. 
Эскадрильери летчиксем те, командирсем те, пурте ӑна 
юратнӑ.

Октябрьти революци вунӑ ҫул тултарнине уявланӑ чухне, 
эскадрильери чи лайӑх летчиксемпе пёрле, Чкалов та Мускава 
вӗҫсе кайса унти парада хутшӑннӑ. Высший пилотажӑн фигури- 
сене питё лайӑх тунӑшӑн ӑна Ворошилов юлташ награда панӑ.

Высший пилотаж искусствине вёренсе алла илесси ҫар авиа
ции летчикёсене питех те кирлӗ пулса тӑнине, юлашкинчен 
тата паттӑр летчиксен пултарулӑхёпе пёлӳлӗхё пурнӑҫри ҫапӑҫу 
хирёнче тӗрӗсленмеллине вӑл пёлсе тӑнӑ, ҫавӑнпа та сывлӑшри 
пулас ҫапӑҫусенче ҫёнтерекенни пулма хатӗрленсе пынӑ.

Каярахпа вӑл ҫапла ҫырнӑ:
«Сывлӑшри пӗртан условисенчи ҫапӑҫура самолета лайӑх 

тӗпчесе вӗреннӗ летчик кӑна, машина мӗн пама пултарнине 
пурне те илме пултаракан летчик кӑна ҫӗнтерме пултарнине 
халё пурте пӗлеҫҫё ӗнтӗ. Высший пилотаж вӑл—кучухне сыв- 
лӑшри ҫапӑҫу условийёсенчен пёрийӗ пулать. Вилём ункисем тӑвас 
ёҫ, боевой разворотсем, иммельмансем, ҫунат урлӑ ҫаврӑнасси,
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Валерий Чкалов ҫуралса ӳснӗ Василевори ҫурт (халь Чкаловск).

раверсмансем, ҫурта пек тӳрӗ улӑхас ӗҫ, пичке тӑвасси, штопор- 
семпе пикированисем туни — ҫак маневрсем пётёмпех высший 
пилотаж арсеналне кёреҫҫӗ тата вёсем летчике сывлӑшра лайӑх- 
рах положени йышӑнма пулӑшаҫҫӗ. Ҫак фигурӑсемпе усӑ курса 
хӑрушлӑх вӑхӑтӗнче летчик тӑшманран хӳтӗленме пултарать“.

„Высший пилотаж арсеналне“ питех те лайӑх пӗлнӗ пулсан 
та, Чкалов унпах нихӑҫан та лӑпланса ларман. Унӑшӗнче вӗҫем- 
сӗрех пултарулӑх вӑйӗ вӗресе тӑнӑ. Вӑл ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ экспе- 
риментсем тӑвасшӑн ҫуннӑ.

Анчах та тӗрлӗрен фигурӑллӑ вӗҫевсем тӑвас ёҫе вӗренме 
кирлине ӗнентерес ёҫ Чкаловшӑн ҫӑмӑл пулман. Чкалов экспе- 
рименчёсем ҫине?тӗрлӗ ҫынсем тёрлӗ пӑхнӑ. Ҫапӑҫура тӗл киле- 
кен темӗн чухлӗ ҫӗнӗ комбинацисене вӗреннӗ чух куҫкӗретех 
е вӑрттӑн хирёҫнине пула, Чкалов хӑш чух начальство тума 
хушман вӗҫевсем тӑва-тӑва пӑхнӑ, ҫавӑншӑн вара ӑна хӑш чух 
ятланӑ. Пултаруллӑ шухӑшсене хирӗҫ пыракан ҫынсем, тӑшман- 
сем ҫинчен каламасӑрах паллӑ, ҫав авиации питех те кирлё 
эксперименчёсене „харсӑр вӗҫевсем" тесе каланӑ.

Чӑн та, малтанхи вӑхӑтра Чкаловӑн вӗҫев практикинче 
уйрӑм харсӑр вӗҫевсем, юрӑхсӑрскерсем пулнӑ, анчах вёсем те 
Чкаловӑн паттӑрлӑхне, ҫав тери хӑравҫӑсӑрлӑхне тата мастер- 
лӑхне кӑтартса панӑ тата ҫав вӗҫевсем совет авиации историне 
саколетпа вӗҫес ӗҫри виртуозла тёслӗхсем пулса кӗрсе юлнӑ.

Валерий Павлович вӗҫес ӗҫри йӗркесене пӑхӑнмасӑр, „ытти- 
сем пек мар“ вӗҫнисем те пулнӑ. Вӑл вӑрман хӗррисем тӑрӑх, 
хырсем хушшипе е фабрикӑсен трубисем хушшипе вёҫсе тухнӑ, 
Ленинградри Исаакиевски собор тӑрринче метеор пек хӑвӑрт
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вӗҫсе ҫӳренӗ, кёпер айӗнчен тухнӑ, ҫӗр ҫумёнче пекех фигурӑллӑ 
вӗҫевсем тунӑ. Вилӗм ункисене вара вӑл вӗҫӗмсӗрех тума пул- 
тарнӑ.

Ҫаксем ҫинчен вӑл ҫапла ҫырнӑ:
„Пёррехинче эпӗ хӗрӗх пилӗк минут хушшинче икҫӗр аллӑ 

хут вилӗм ункисем турӑм. Тепрехинче — икӗ йывӑҫ хушшипе 
машинӑна хӑяккӑн тытса чи хӗсӗк тӗлтен вӗҫсе тухрӑм. Пӗрре 
тата, тётреллӗ кунсенчен пӗринче, эпӗ хам амфибие, пӑрланса 
ларнӑ пирки, ирӗксӗрех ыткӑнса пыракан паровоз умне вирелле 
тӑратрӑм та, амфибипе паровоз хушши пӗр вунӑ утӑмран ытла 
марччӗ ӗнтё,ун урлӑ сиксе каҫса, юрпа витӗннӗ теплушкӑсен 
тӑррисене йӗлтёрсемпе перӗнтермесӗр поезд хыҫӗнчи сивӗ тӗтре 
ӑшне кӗрсе ҫухалтӑм. Эпӗ ҫӗртен 30—40 метр ҫӳллӗшӗнче те 
хам пуҫа пырса кӗнӗ фигурӑсене тума юрататтӑм".

Пӗррехинче вӑл инкек курнӑ. Гомельтен Брянска вӗҫсе кайнӑ 
чухне вӑл вёҫев правилине пӑснӑ, телеграф пралукӗсем айне 
чӑмса кӗнӗ, анчах аялти йӗркере пралуксем пуррине асӑрхаман 
та, машинине ҫӗмӗрсе пӑрахнӑ. Хӑй ҫакӑн пек чарусӑрланнишён 
вара вӑл хытӑ куляннӑ!..

Ҫакнашкал ниме юрӑхсӑр харсӑрлӑха Валерий Павлович ча
сах пӑрахнӑ тата ыттисене те ҫавӑн пек хӑтланма хушман.

— Мӗн пирки ҫавӑн пек харсӑрланмалла?—тенё вӑл кай- 
ран.

Анчах вӑл вӑхӑтра авиацине хӗсёнсе кӗнӗ тӑшмансем тата 
вӗсене пулӑшакансем Чкаловӑн ҫак чарусӑр вӗҫевёсемпе усӑ 
курса, ӑна хӑйне те хёсӗрленё, унӑн творчествӑллӑ ёҫне те тир- 
кенё.

Совет авиации интересӗсене хирёҫ пыракан ҫынсем унӑн 
питех те паллӑ ӳсӗмӗсен пӗлтерӗшне витсе хунӑ тата Чкалов 
самолетсене илсе ҫӳрес ӗҫён чи лайӑх искусствине ҫӗнӗрен хыв- 
нӑ хаклӑ ҫитёнӳсене, харсӑр экспериментсем тунипе ҫӗнтерсе 
илнё ҫитёнӳсене шӑлса лартма хӑтланнӑ, ун ҫинчен элек сарнӑ, 
мӑшкӑланӑ. Чкалова „сывлӑшри лихач" теме пӑрахтарма сахал 
мар вӑхӑт кирлё пулнӑ.

1929 ҫулти декабрӗн 10-мӗшӗнче Ольга Эразмовна патне 
ҫырнӑ ҫырура Чкалов хурланса ҫапла ҫырать:

„Ку вӗт, эпё ӗҫлеме пултарайманнинчен килмест,—ку вӑл 
эпӗ ӳлӗмрен ниҫта та усӑ курма май ҫук ёҫе тума килӗш- 
меннинчен килет. Пётӗм ыйту кунта ӗҫе тӗрлӗрен ӑнланнинче... 
Эпё ыттисем пекех пулнӑ пулсан, халь вёҫнӗ пек вӗҫес ҫукчё. 
Эпё ыттисем пекех вӗҫнё пулсан, „дисциплинӑсӑр" ҫын та 
пулман пулӑттӑм. Анчах та ман вӗҫевсем ыттисенчен раснах 
пулнӑ пирки вӗсене мӗнле те пулсан паллӑ тӑвасах пулать вӗт. 
Ҫавӑнпа та ӗнтӗ манӑн вёҫевсене „сывлӑшри хулиганство" тесе 
калаҫҫӗ.

... Истребитель вырӑнӗнче пулса ҫапла вӗҫнине эпё тӗрёс тесе 
шутлатӑп, ӳлӗм тата та тӗрёс тунӑ тесе шутлӗҫ мана. Тӑшман 
айне пулас мар, ӑна хӑйне ҫӗмёрсе тӑкас тесен, пулас ҫапӑҫусене 
тухма ман яланах хатӗр тӑмалла. Ҫакна тӑвас пулсан ман хама хӑ- 
нӑхтарса ҫитермелле, ҫапӑҫура ҫёнтерӳ пулассине шанса тӑракан
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В алерий Павлович Чкалов 1936 ҫулта Удд утравӗ ҫинчен таврӑннӑ хыҫҫӑн  
Щ елковски аэродром ри митингра сӑмах калать.



тумалла. Ҫапӑҫӑва шанчӑклӑн кӗрекенни кӑна ҫёнтерекенни пу- 
лать. Хӑй пуҫӗ^ пӗтессе пӗлсе тӑрсах ыттисен пурнӑҫне хӑта- 
рассишӗн хӑйён пурнӑҫне шеллемесӗр ҫапӑҫакан боецсене ҫеҫ 
эпӗ чӑн-чӑн боец вырӑнне хуратӑп. Тӑван ҫӗршыва кирлӗ пулсан, 
зпӗ хуть те хӑҫан та ҫавӑн пек тума пултаратӑп..."

Ҫакӑн пек пысӑк тӗллевлӗ пулнӑшӑн тата тӑван ҫӗршыва 
парӑнса тӑнишӗн халӑха тага партие хирӗҫле пыракан этемсем 
ӑна хӗсӗрленӗ.

Ҫавсем хӗсӗрленине пула ӗнтӗ ҫакнашкал питех те чаплӑ 
паттар летчик-истребитель Чкалов (ӑна 1927 ҫултах Ворошилов 
юлташ лайӑх енӗпе палӑртнӑ) 1929 ҫулта Хӗрлӗ Ҫартан таврӑнать, 
пӗр вӑхӑтлӑха вӑл ӗҫсӗр ҫӳрет, унтан вара Осоавиахим органи- 
зацинче летчик пулса „Юнкерс“ самолетпа пассажирсем турт- 
тарса ҫӳрет.

Анчах Чкалов Хёрлӗ Ҫар тулашёнче юлма пултарайман, ҫар лет- 
чикӗн творчествӑллӑ ёҫӗсӗр пурӑнма пултарайман вӑл, 1930 ҫул 
вӗҫӗнче вӑл каллех ҫар авиацине ВВС НИИ-не ӗҫлеме кӗнӗ.

Кунта вӑл пётёмӗшпех инструктор ӗҫне туса пырать, ответ- 
лӑ вӗҫевсене пурнӑҫласа пырать. Вӑл хӑйӗн ӗҫне каллех ҫӗнӗ- 
рен ҫине тӑрса тӑвать. Ҫавӑнпа пӗрлех ӑна хӗсӗрлеме те пӑрах- 
маҫҫӗ. Чкалов вара Менжинский ячӗпе таракан завода ӗҫлеме 
куҫать. Унта вӑл летчик-испытатель вырӑнӗнче пулать. Кунта 
унӑн пурнӑҫёнче ҫӗнӗ тапхӑр пуҫланать. Заводри аван коллек
тив Чкаловӑн хӑюллӑ ӗҫё ҫине питӗ сисӗмлӗн пӑхать, унӑн сӑ- 
маххисене итлет.

Каярахпа, Ҫурҫӗр полюсӗ урлӑ Америкӑна вӗҫсе каҫни ҫинчен 
отчет тунӑ вӑхӑтра, Чкалов заводра ӗҫленӗ чухнехи ҫулсене ӑшӑ 
кӑмӑлпа аса илнӗ, завод коллективне вӑл юлташла пулӑшнӑшӑн 
чӗререн тав тунӑ.

„Совет Союзӗн пулас геройӗ совет авиации тӑшманӗсемпе, 
творчествӑллӑ шухӑша путарса пыракансемпе, рутинерсемпе 
кӗрешсе пысӑк ҫӗнтерӳсем тума ҫитённӗ. Чкалов ҫав-ҫавах пӗр- 
шиксӗр летчик пулса юлнӑ, унӑн каллех хӑюллӑ вёҫевсем ту
малла пулнӑ. Анчах халь ӗнтё вӑл тӑшмансемпе рутинерсене 
хӑйӗн хаклӑ эксперименчёсемпе ӑнсӑртран тунӑ вӗҫевӗсене пур- 
не те пӗр хак хурса пӗр ҫӗре купаласа хума май паман. Халӗ 
ӗнтӗ ку,—Чкалов каярахпа аса илнӗ пек— „урӑх йышши хӑю- 
лӑх—чӑннипе, пур енчен те шухӑшласа пӑхса тунӑ хӑюлӑх“ пулнӑ.

Чкалов опытсем тата экспериментсем тума нихӑҫан та пӑрах- 
ман. Вӑл хӑй тӑвакан ӗҫсене пурне те хӑйне тата хӑйӗн маши- 
нине тата та пахарах вӗҫевссм, ҫӗнтерӳсемпе харсӑр ӗҫсем 
тума хатӗрленес тӗлӗшпе тӗрёслесе пӑхни, тесе шутланӑ. Хӑйӗн 
вёҫев практикинче Чкалов йывӑр положенине, хӑй калашле, 
„шайсӑр“ ҫӗре пёрре кӑна мар ҫакланса унтан чиперех вӗҫерӗн- 
нӗ. Ҫак „сывлӑшра темтепӗр курнисем" совет тата тёнче ави
ации историне кёрсе юлнӑ.

„Пёррехинче, хӗлле, пикирующи текен вӗҫеве тунӑ чухне 
манӑн машинӑн ^йӗлтӗрне тытакан хӑлхийӗ татӑлса ӳкрӗ,—аса 
илет Чкалов.'—Йӗлтӗрӗ' ҫаврӑнса тӑма пуҫларё. Питё хӑрушӑ 
вӑхӑт килсе тухрё. Анчах эпӗ ҫухалса каймарӑм: ҫӗр ҫывӑхне
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ҫитнӗ чух мотора чарса лартса хӑвӑртлӑха пӗтернипе машинӑна 
шӑпах антарса лартрӑм.

Хытӑ вёҫекен самолетпа, шассине пуҫтармалласкерпе пулса 
иртнӗ теггӗр ӗҫ аса килчӗ. Эпӗ, анса ларас тесе, шассине кӑлар- 
ма тытӑнтӑм. Шассин сылтӑм „ури“ тухрӗ, сулахайӗ тухма- 
рӗ. Антарса лартнӑ чухне авари пуласси куҫ умӗнчех темелле. 
Машинӑна мӗнле ҫӑлас! Эпӗ самолета аялалла питё хытӑ антар
са тӑрук тӳрлетрӗм те ман ҫамка чёркуҫҫи ҫине пырса 
ҫапӑнчё. Самантлӑха ӑнран кайрӑм. Шасси ҫав-ҫавах, тӳрлен- 
мен. Машинӑна хӑвӑрт ярса икшер хут ҫавӑрттара пуҫларӑм. 
Кӑлӑхах! Унтан самолета сылтӑмалла, унтан сулахаялла ҫавӑр- 
тӑм, машинӑна месерле вырттарса вӗҫрӗм, каллех ҫӳле хӑпартӑм 
та аялалла чул пек ыткӑнтӑм. Сывлӑшра ҫакЯн пек акробати- 
кӑллӑ вӗҫевсем тунӑ хыҫҫӑн ман тӑнлавсем минтре пуҫларӗҫ, 
анчах ҫавах та эпӗ машинӑн сулахай „ури“ хӑй вырӑнне ларич- 
чен ӑна ӳпне-питне ҫавӑрма чарӑнмарӑм.

Шассин сулахай „ури“ вырӑна ларсан эпӗ ҫӑмӑллӑн сывласа 
ятӑм. Сехет ҫине пӑхатӑп—аэродром ҫинче ҫакнашкал „фокус- 
сене” эпӗ хӗрёх минут хушши туса хӑтланнӑ иккен. Ҫакнашкал 
фигурӑсене пӗрин хыҫҫӑн теприне тунине пула кӑна эпё маши- 
нӑна ҫӑлтӑм. Вӑл вӑхӑтра эпӗ шассине ҫеҫ мар вӗҫертсе ятӑм 
тата самолет ҫирӗплӗхне те тёрӗслерӗм”.

Тата ҫакӑн пек те пулса иртнӗ. Черетлӗ вӗҫев вӑхӑтӗнче 
бомбӑсем тиесе тултарнӑ самолетӑн моторёсем ёҫлеме чарӑннӑ. 
Бомбӑсене пӑрахма май килмен—аялта ҫынсем пулнӑ. Бомбӑллӑ 
самолета хӗсӗк вырӑна антарса лартас—хӑрушӑ. Ҫапах та Чка
лов самолета чиперех антарса лартнӑ. Машинӑна мастерла ан
тарса лартнипе кӑна инкекрен хӑтӑлнӑ вӑл.

Пӗррехинче, практикӑллӑ заняти вӑхӑтӗнче, Чкаловпа Байду
ков пёр-пёрин ҫине „тапӑннӑ”. Вӗсем хире-хирӗҫ вӗҫнё. Пӗр- 
пӗрин хушши 500 метр кӑна юлсан та вӗсем нихӑшӗ те аяккал- 
ла^пӑрӑнман. Машинӑсем иккӗшӗн те питех те хӑвӑрт, шӑп 
тӗлме-тёл вӗҫнӗ. Вилӗмрен ҫӑлӑнма та май ҫук темелле ёнтӗ, ан
чах шӑп ҫак вӑхӑтра вёсем, машинӑсене месерле ҫавӑрса ҫӳлелле 
ҫӗкленнӗ те, иммельмансем туса тӗрлӗ еннелле уйӑрӑлса кайнӑ. 
Чкалов хӑйӗн юлташӗпе пёрле мастерлӑхӑн ҫӗнё класне туса 
кӑтартнӑ.

„Пӗррехинче Валерий пӗр ютҫӗршывран килнӗ делегацине 
высший пилотаж туса кӑтартрӗ,—асаилет Совет Союзён Геройӗ 
Владимир Коккинаки.—Вӑраххӑн, пичке пек вёҫев тунӑ вӑхӑтра 
самолет месерле кайса ӳкрё те ҫаплипех аялалла вӑркӑнса 
анма пуҫларӗ. Эпӗ летчик, ҫавӑнпа эпӗ вӑл мӗнле положенин- 
че пулнине лайӑх чухлатӑп. Машина ҫӗрелле хӑвӑрт ҫывхарса 
пырать... Манӑн ҫӳҫ-пуҫ вирелле тӑрса кайрё. Сасартӑк ҫӗр 
ҫумёнчен ик-виҫ метрта Валерий машинӑна ӳпне вырттарчё те 
чиперех анса ларчӗ.

Самолет ларчӗ те Валерий машина ҫинчен анчё. Эпё ун 
патне ыткӑнса пытӑм.

— Эсё мён, вилес терён-им!—тесе кӑшкӑратӑп.
— Мён вилмелли пур,—лӑнкӑн ответлерё Чкалов.
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— Хӑрарӑн-и?—терӗм эпӗ, пӗлесшён пулса.
— Мӗн кирлӗ мара калаҫатӑн—мӗншӗн хӑрас?— терӗ вӑл.
Ҫапла, Чкалов пӗрре те хӑраман. Вӑл вилӗмрен ҫӳҫ пёрчи

вӗҫёнче тытӑнса юлнӑ. Авиацие пёлмен ҫын ҫакна ӑнланса 
илме пултарайман, анчах эпӗ унӑн пурнӑҫӗ вилёмпе юнашарах 
тӑнине лайӑх курса тӑтӑм, вилӗмрен ниепле те ҫӑлӑнма пулта- 
рассӑн туйӑнмарӗ вӑл мана. Ҫав тери паттӑр та хӑюллӑ пулни- 
пе кӑна Чкалов ҫак йывӑр положенинчен ҫӑлӑнма пултарнӑ“.

Самолета тӗрӗслес мгйпа вӗҫнӗ чухне Чкалов самолечӗн мо- 
торӗ пайӑн-пайӑн вакланса кайни те пулнӑ. Пилотсем калашле,. 
кунтан усалли урӑх ҫук вара. Хӑвӑрт шухӑшласа илме пултарни 
кӑна Чкалова вилёмрен ҫӑлнӑ. Чкалов самолета йӑвӑ вӑрман вар- 
рине антарса лартнӑ. Самолечё пӗтӗмпех арканса кайнӑ, Чкалов 
та пуҫне суранлатнӑ тата йывӑрах мар аманнӑ.

Чкалов ытла та хӑюллӑ ҫын пулнӑ.
Чкалов летчик-испытатель пулса ӗҫленӗ чухне 70 тӗслё само

лет ытла тёрӗсленӗ. Вӑл „Фарман—20“ самолетпа вӗҫнӗ, унтан 
в3уазенпа“, „Фоккерпа", „Авропа“, „Ньюпорпа“ вӗҫнӗ. Хамӑр 
патӑрта туса кӑларнӑ пирвайхи машинӑсене Чкалов хӗпӗртесе 
тӗрёсленё, совет конструкторӗсен ӗҫӗпе мухтаннӑ. Вӑл ҫён& 
машинӑсем тунӑ чух вёсене мӗнле тунине тимлӗн сӑнанӑ, вёсен 
конструкцийӗсене лайӑхлатма пулӑшнӑ.

Летчик-испытателён ёҫӗ епле йывӑр та кӑткӑсси пурне те 
паллӑ. Чкалов халь кӑна туса кӑларнӑ ҫӗнӗ машинӑсене тӗрӗс- 
ленӗ. Вӑл вёсен чӑтӑмлӑхне, хӑвӑрглӑхне, вӗсем ҫӳлелле мён 
таран хӑпарма тата маневрлама пултарнине тӗрӗслесе пёлнӗ, 
вёсен характерёсене, чӑтӑмлӑхӗсене вёреннӗ.

„Испытателён самолета тӗрӗсленӗ чух ӑна питӗ пысӑк на
грузка парас пулать,—кайран вара вӑл ун пек нагрузкӑна урӑх 
чӑтса курмалла мар,—тесе ҫырнӑ Чкалов летчик-испытателӗн 
ӗҫӗ ҫинчен.—Кучухнехи хӑвӑрт вӗҫекен самолетсене тёрӗслес ӗҫе 
тума летчикӑн сывлӑхӗ калама ҫук ҫирӗп пулмалла. Машина лайӑх 
иккенне туйса илме пулать, анчах ӑна ытла та хӑвӑрт вӗҫтерсе 
тӗрёслеме, вӑл мён пама пултарнине пӗтёмпех илме вӑй та 
нумай кирлё.

... Конструктор летчик-испытательтен самолета тёрӗс „диаг
ноз" лартасса кӗтет. Летчик-испытателён машинӑн тата унӑн 
нумай приборӗсен мӗнпур свойствисене пурне те хӑвӑрт вёрен
се ҫитмелле. Испытатель машинӑн уйрӑм ҫитменлӗхӗсене хӑвӑрт 
палӑртма пултарнинчен, нимрен ытла вёсен сӑлтавӗсене тӗрӗс 
палӑртма пёлнинчен пурте килет темелле“.

Чкалов летчик-испытательсем умне мӗн кӑларса тӑратнӑ, 
ҫавсене вӑл чи малтан хӑй пурнӑҫланӑ. Вӑл самолета пур 
енчен те тӗрёсленӗ, хӑйӗн тёрёс „диагнозёпе“ вӑл конструктор- 
сене машинӑсен пахалӑхне лайӑхлатма пулӑшнӑ.

Ҫӗнӗ машинӑна сывлӑшра тёрӗсленӗ чухне тем те пулма 
пултарать, ҫавӑнпа та хуть те мёнле йывӑрлӑхсене те ҫёнтерсе 
илме хатӗр тӑрас пулать, хуть те мёнле положение кёрсе ӳксен 
те, унтан ҫӑлӑнса тухмалли майсене хӑвӑрт тупас пулать. Ҫак 
ӗҫе тума мӗн чухлӗ тимлӗх кирли ҫинчен Чкалов ҫапла ҫырнӑ:
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„Сӑмахран, истребителе тӗрӗсленӗ чух эпё час-часах пике 
тӑватӑп та, ӑна сехетре 600 километр хӑвӑртлӑхпа вӗҫтерсе, ҫӳл- 
тен аялалла тӳп-турӗ вӗҫсе анатӑп. Ҫакнашкал хӑвӑртлӑхпа вёҫнӗ 
чух эсир пуҫӑра кӑларса пӑхсан, сирӗн пуҫӑр часах пӑрӑнса лар- 
нӑ пулӗччё. Пикерен тухнӑ чухне ҫур секундлӑха та пулин ча- 
рӑнса тӑрсан—ҫӗр ҫине тирӗнсе анма пулать0.

Чкалов пурнӑҫӗнчи чи паллӑ событи вӑл—Сталин юлташпа 
тёл пулни. Ҫав тӗлпулу Валерий Павлович Чкаловӑн малашнехи 
ӗҫӗнче татӑклӑ та паллӑ вырӑн йышӑнса тӑчӗ. Вӑл Чкалов мӗнле 
ӗҫре уйрӑмӑнах пултаруллине палӑртрё темелле, унӑн тӑвӑл пек 
пурнӑҫне вӑл малӑлли тӗллеве кӑтартса пачӗ, тӑван ҫӗршывшӑн 
усӑллӑ, ҫӗнӗ паттӑрла ёҫсем тума май пачӗ тата малаллахи 
ёмӗтсене пурнӑҫламалли ҫула уҫса пачӗ.

1935 ҫулхи майӑн 2-мӗшӗнче Фрунзе ячӗпе тӑракан Цент- 
ральнӑй аэродромра Ворошилов юлташ Чкалова Сталин юлташпа 
паллаштарнӑ. Сталин юлташ ӑна ыйтусем панӑ, ҫав ыйту- 
сем ҫине Чкалов панӑ ответсене вӑл тимлӗн итленӗ, унтан 
вӑл Чкалова ыйту панӑ. Мёншӗн парашютпа усӑ курмастӑн, 
мӗншён хӑть мӗнле пулсан та машинӑна ҫӑлса хӑварма тӑрӑша- 
тӑн, тесе ыйтнӑ вӑл Чкаловран.

„Эпӗ ҫапла ответлерӗм,—аса илет Чкалов,—эпӗ питӗ хаклӑ та 
опытлӑ машинӑсем ҫинче вӗҫетӗп, ҫёмӗрме шел вӗсене. Кирек 
хӑҫан та машинӑна ҫӑлма тӑрӑшатӑп, унпа пӗрле вара хама та“.

— Сирӗн пурнӑҫӑр пирёншӗн кирек мӗнле машинӑран та 
хаклӑ,—тенӗ Сталин юлташ.

Чкалов Сталин юлташпа калаҫнине асра тытса пурӑннӑ, 
ҫулпуҫӗн хаклӑ та паха сӑмахёсем ҫинчен нумайччен шухӑшласа 
-ҫӳренӗ.

„Аслӑ ҫулпуҫпа тӗл пулнӑ хыҫҫӑн ман пурнӑҫ содержанийӗ 
татах та пуянланчӗ: эпӗ малтанхинчен дисциплинӑллӑрах пулса 
вёҫме пуҫларӑм; хамӑрӑн илемлӗ тӑван ҫӗршывшӑн ӗҫлеме вӑй 
нумай хутшӑннӑ пек туйӑнчӗ мана. Сталин юлташпа тӗл пулнин 
результачӗ вӑл—эпир (Байдуков, Беляков тата эпё) Мускавран 
Удд утравё ҫине вӗҫни пулса тӑчӗ°.

Чкалова Сталин юлташпа тёл пулма пӗрре кӑна мар тӳр кил- 
яё. Кашни тёл пулмассеренех вара вӑл хумханса ҫӳренӗ.

Ҫурҫӗр полюсне вӗҫмелли плана хатёрлесен Чкалов ӑна 
пӑхса тухасса питё кётнё. Чкалова Сталин юлташ патне чённё. 
„Сталин юлташ манӑн проект ҫинчен мён кале-ши?*—тесе 
шухашлаий Чкалов.

„Халӑхсен ҫулпуҫёпе тёл пулса хумханнӑскерсем, эпир вӑл 
мён каласса кётетпёр,—тет Чкалов.—Сталин юлташ полюс ҫине 
вёҫме ирӗк парӗ-ши? Ҫак ответлӑ та хисеплё задачӑна пире шан
са парё-ши? Памасть пулсан вара?.. Анчах Сталин юлташ ҫапла 
жаларӗ:

— Мёншён-ха обязательна Ҫурҫӗр полюсне вӗҫмелле? Лет- 
чиксене пёрре те хӑрушӑ пек туйӑнмасть пулмалла—харсӑр- 
ланма хӑнӑхнӑ. Кирлё мар ҫӗртенех мӗншӗн-ха харсӑрланмалла?

Иосиф Виссарионович пире карттӑ тӑрӑх урӑх ҫула кӑтартса 
пачё: Мускав—^Камчаткӑри Петропавловск. Ку ҫул ҫинчен эпир
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нихӑҫан та шухӑшламан. Сталин юлташ сӗнёвӗ пирӗншӗн кётмен 
сенӳ пулчё, ҫав хушӑрах вӑл питӗ илӗртекенскер пулчӗ... Эпир 
ҫак маршрута часах йышӑнтӑмӑр та Сталинла маршрут тесе ят 
патӑмӑр".

Вёҫеве хатӗрленес ӗҫсене туса пӗтерсен, хӑш кун вӗҫеве тух- 
са каяссине палӑртас, умён Чкалов каллех Сталин юлташпа 
тёл пулса калаҫнӑ.

Проекта ырланӑ. Калаҫӑва пётерес умён Сталин юлташ Чка
лов тройкипе сывпуллашса, аллине чӗри тёлне тытса ҫапла ыйтнӑ:

— Ну, тӗрёссипе калӑр, сирён унта пурте йёркеллех-и, ик- 
кёленӳ ӑманё ҫук-и унта сирён?

— Ҫук, Сталин юлташ,—тенё Чкалов.—Эпир хумханмастпӑр, 
эпир вӗҫме хатёр.

Чкалов тройкин аллисене чӑмӑртаса Сталин юлташ ҫапла 
каланӑ:

— Ну, юрё ёнтӗ. Эсир шухӑшланӑ пек пултӑр.
Вӗҫме путевка панӑ.
Юлашкинчен старт та панӑ, вара хӗрлё ҫунатлй чаплӑ само

лет Мускавран Камчаткӑри Петропавловск еннелле ҫул тытнӑ.
Ҫак манӑҫа тухми кунсене пурте астӑваҫҫё. Хӑйсен мастер- 

лӑхне мобилизацилесе калама ҫук пысӑк йывӑрлӑхсене ҫӗнсе 
илсе, легендарлӑ самолетӑн экипаже сталинла задание питех те 
аван пурнӑҫларё.
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Самолет 56 сехет те 20 минут хушшинче 9.374 километр 
хушши вёҫнӗ, вӗсенчен 8.774 километр хушши маршрут тӑрӑх». 
600 километрне Ҫурҫӗр Ҫӗрёпе Охотск тинӗсӗ районӗнче пулнӑ 
циклонран пӑрӑнса иртес тӗлӗшпе вӗҫнӗ.

Чкалов тройки йывӑр вӑхӑтсене нумай чӑтса ирттернӗ,. 
анчах экипаж, питех тео чйтӑмлӑ пулнипе, вӗҫеве инҫетри Удд 
утравё ҫинче вӗҫленӗ. Йывӑрлӑхсенчен хӑраман, вӗсене паттӑр- 
рӑн ҫӗнсе илекен чӑн-чӑн большевиксем кӑна Сталинла марш
рутов вёҫме пултарнӑ. Ҫапла ҫёнсе илнӗ Чкалов пирвайхи 
чи пысӑк ҫӗнтерӗве, совет авиации пӗтӗм тёнчери ӳсӗмӗсенчен 
пёрне. Экипаж Петропавловска ҫитичченех Сталин, Молотов,. 
Орджоникидзе тата Димитров юлташсенчен хёрӳллӗ радиограм
ма илнё:

„Сирён вёҫеве пётӗм ҫёршыв сӑнаса тӑрать. Сирён ҫӗнтерӳ 
Совет ҫӗршывӗн ҫӗнтерӗвӗ пулать. Сире ӑнӑҫлӑн вӗҫме сёнет- 
пӗр. Сирён аллӑрсене хытӑ чӑмӑртатпӑр“.

Вёҫев пурнӑҫлансан пӗтӗм ҫӗршыв хёпӗртесе савӑннӑ. Мус- 
кав чаплӑ экипажа питё хаваслӑн кётсе илнё. Чкалова, Байду
кова тата Белякова Совет Союзӗн Геройӗ ятне панӑ.

Анчах Чкалов ҫак ҫитёнӳсемпех лӑпланса ларман, вӑл 
Ҫурҫӗр полюсӗ урлӑ Америкӑна вёҫсе каясси ҫинчен ҫине тӑрсах 
шухӑшланӑ. Сочинче каннӑ вӑхӑтра Сталин юлташ Чкалов, 
тройкине арӑмӗсемпе пёрле хӑй патне хӑнана чённӗ. Ҫавӑн 
чухне Валерий Павлович Ҫурҫёр полюсё урлӑ Америкӑна вӗҫсе 
каясси ҫинчен Сталин юлташран каллех тепӗр хут ыйтнӑ.

Америкӑна вӗҫсе кайма геройла тройка нумай вӑхӑт хушши 
тата питё тёплӗн хатӗрленнё. Полюс урлӑ вӗҫмелли плана туса 
хатӗрленӗ хыҫҫӑн правительство ответ парасса Чкалов хум- 
ханса кӗтнё. Пысӑк вёҫев тумалли плана ҫирӗплетнине пёлсен,. 
вӑл вара вӗҫеве питё хёрӳллӗн хатӗрленме тытӑннӑ. Анчах 
ҫирёплетнё план Водопьянов планё пулнӑ-мён, вӑл ӑна полюса 
вӗҫме хатӗрленё пулнӑ иккен. Чкалов ҫак решении тёп шухӑшне 
часах ӑнланса илеймен. Кайран тин пурте паллӑ пулнӑ. Ҫурҫӗр 
полюсӗ ҫине историллё экспедици яни Америкӑна вӗҫсе каяс 
умӗнхи хатӗрленӳ ӗҫӗнче кирлӗ тапхӑр пулса тӑчё.

Америкӑна вӗҫсе каяс умён Чкаловла тройкӑна каллех Крем
ле чёнсе илнӗ. Вӗҫеве хатӗрленсе ҫитни ҫинчен тӗплӗн ыйтса 
пӗлсен Сталин юлташ ҫапла каланӑ:

— Эпё вёсем майлӑ, анчах вӗҫев командирне Чкалов юлта- 
ша кӑшт кӑна хӑрушлӑх пулсанах, Канадӑна анса ларма хуша- 
тӑп.

„Пирӗн ҫине калама ҫук пысӑк шанӑҫ хунӑшӑн Сталин юл- 
таша тав тума сӑмах та тупса калама пултараймарӑм,—асаилет 
Чкалов.—Хаклӑ ҫулпуҫӑн аллине хытӑ чӑмӑртаса, эпӗ ҫапла 
каларӑм:

— Пирӗн ҫине шанӑҫ хунӑшӑн тавтапуҫ, Сталин юлташ. 
Эпир ӑна тӳрре кӑларӑпӑр“,—терӗм.

Самолета вӗҫеве хатӗрлесе ҫитерме пуҫланӑ. Экипажа кирлӗ 
пек оборудованисем хатӗрлесе парас ёҫе пӗтём ҫёршыв хут- 
шӑннӑ. Самолета пур енчен те тӗрёсленӗ. Пӗчӗк ҫитменлёхсене
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те палӑртса юсанӑ, тӳрлетнӗ, ҫӗнӗ приборсем вырнаҫтарса 
лартнӑ, авиаци историйӗнчи чи хӑюллӑ вӗҫеве хӑрушлатма пул- 
таракан ӗҫсене пурне те шута илнё.

Июнӗн 18-мӗшӗнче ирхине самолет старта тухнӑ...
Ҫурҫёр полюсӗ, никам пырса кӗмелле мар полюс урлӑ Аме- 

рикӑна ҫитес ҫул ҫинче Чкаловӑн паттӑр тройки мӗнле йывӑр- 
лӑхсем чӑтса ирттерни пурне те паллӑ. Сталинла маршрутпа 
вӗҫни халё ӗнтӗ Чкаловшӑн уҫӑлса ҫӳрени пек кӑна туйӑннӑ. 
Циклонсем, сӗм тӗтрелӗхсем, самолет пӑрланса ларни, Ҫурҫёр 
Америкӑн чуллӑ тӑвӗсем—ҫаксем пурте паттӑр летчиксене хар- 
сӑрланнӑшӑн такӑнтарма тӑрӑшнӑ. Анчах ҫёнтерӳ Сталин пӑхса 
ҫитӗнтернӗ ҫынсем енче пулчӗ. Нумай ҫулсем хушшинче пухӑн- 
нӑ опыт, паттӑрлӑх, чӑтӑмлӑх, хӑйсен ӗҫне питех те лайӑх пӗл- 
ни—Чкаловпа унӑн экипажне ҫӗнтерӳ тума май пачӗҫ. Само
лет 63 сехет те 25 минут хушшинче, сывлӑш ҫулӗпе шутласан 
12 пин километр хушши, ҫӗр ҫинчи ҫулпа шутласан 10 пин ки
лометр хушши ытла, вӑл шутра океанпа пӑрсем ҫийӗнчен 
5900 километр хушши вӗҫсе Портланд ҫывӑхӗнчи Ванкувер аэро- 
дромне анса ларнӑ.

Сталин юлташпа унӑн соратникӗсем панӑ телеграмма ҫак чи 
паллӑ вӗҫеве татӑклӑ хак панӑ. Телеграммӑра ҫапла каланӑ:

„Сире питӗ пысӑк ҫӗнтерӳ тунӑшӑн хӗрӳллӗн саламлатпӑр. 
Мускав—Ҫурҫӗр полюсӗ—Америкӑри Пӗрлешӳллӗ Штатсене пӗр 
анса лармасӑр геройла ӑнӑҫлӑн вӗҫсе ҫитнинчен Совет Союзӗн- 
чи пӗтӗм ӗҫҫыннисем тёлӗнсе савӑнаҫҫё. Палӑртнӑ тӗллеве пур- 
нӑҫлас ӗҫре нимле чӑрмав умӗнче те чарӑнса тӑман паттӑр Совет 
летчикӗсемпе мухтанатпӑр.

Сире ыталатпӑр, сирӗн аллӑрсене чӑмӑртатпӑр“.
Америкӑна вӗҫсе ҫитни совет авиацийё калама ҫук пысӑк ӳсӗм 

тунине тата совет летчикӗсен паттӑрлӑхне демонстрацилесе кӑ- 
тартас тӗлӗшпе кӑна мар питӗ паха—вӑл тата икӗ аслӑ ҫӗршыва 
пӗр-пӗринпе туслӑ пурӑнма май туса пачӗ. Америка халӑхӗсем 
ҫак вӗҫеве пысӑк хаваслӑхпа сӑнарӗҫ тата вёсем совет лет- 
чикёсен паттӑрлӑхӗнчен тӗлӗнсе савӑнчӗҫ. Паттӑр тройка Порт- 
ландра чухнех Рузвельтран саламлӑ телеграмма илчӗ. Кайран вара 
президент вёсене хӑй патне чӗнсе илсе йышӑнчӗ. Чкалов Амери- 
кӑна вӗҫни ҫинчен пӗтӗм тӗнче калаҫрӗ. Ҫак вӗҫев пӗтӗм тёнче 
умӗнче совет авиации вӑй-хӑватне тата совет летчикӗсен герой- 
лӑхне демонстрацилесе кӑтартрӗ.

Ҫак историллӗ икӗ вӗҫев Чкалова хӑйӗн питех те пысӑк та- 
лантне, хӑйӗн калама ҫук пысӑк мастерлӑхне кӑтартса пама май 
пачӗҫ, ӑна пирён вӑхӑтри аслӑ летчик тесе калама тивӗҫ паракан 
пахалӑхсене пурне те кӑтартса пачӗҫ.

Ҫак историллӗ икё вӗҫевре Чкалов хӑйӗн пӗтӗм пӗлӳлёхӗпе, 
экспериментсем вӗҫӗмсӗр туса пухнӑ опытпа усӑкурнӑ тата вӑл 
творчествӑллӑ шухӑшлӑ этем, Сталин вӗрентсе ҫитӗнтернӗ боец 
мён тума пултарассине кӑтартса пачӗ.

Чкалов яланах хаваслӑ пулнӑ. Вӑл хӑйне пысӑка хуман ҫын 
пулнӑ, ушкӑнпа пӗрле пурӑнма юратнӑ, юлташёсемпе тата по- 
мощникӗсемпе питё лайӑх пурӑннӑ. Америкӑна вӗҫнӗ чух вӑл йы-
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зӑр вӑхӑтсенче хӑйӗн кислородне, экипаж членёсем хушшинче 
пуринчен те чӑтӑмлӑрах пулнӑ пирки, Байдуковпа Белякова 
панӑ.

Чкалов яланах хӑйӗн экипажӗ ячӗпе калаҫнӑ, нихӑҫан та „эпӗ“ 
сӑмаха мала хурса калаҫман. Вӑл яланах: „Эпир вӗҫетпӗр“, „пирён 
экипаж ҫаксене-ҫаксене тума шутлать тата ҫаксене-ҫаксене тӑ- 
вать“,—тенӗ. Вӑл хӑйпе вӗҫекенсен тивӗҫне уйрӑмӑнах тӑрӑшса 
тата юратса паллӑ тунӑ.

Ӑна хӑй ҫинчен калама ыйтсан, вӑл хӑйпе пӗрле Удд утразё 
ҫине тата Америкӑна вӗҫнӗ ытти юлташӗсем ҫинчен каласа пана. 
Байдуков ҫинчен вӑл тёлӗнсе, савӑнса каласа панӑ, уйрӑмӑнах 
унӑн ним курӑнман вӑхӑтра вӗҫес ёҫри мастерлӑхне паллӑ тунӑ. 
Штурман ӗҫне тӑвакан Беляковран вӑл шӑлт тӗлӗннӗ. Сталинла 
маршрут тӑрӑх тата Америкӑна вӗҫнё чухнехи йывар минутсене 
асаилсе вӑл ҫапла ҫырнӑ:

„Эпир пӗр-пӗрне лайӑх пӗлетпӗр, эпир кашчин тивӗҫне тата 
ҫитменлӗхне те пӗлетпӗр, нимрен ытла эпир, ку ёнтӗ уйрӑмах 
питё пахи пулать, пӗр-пёрне шанатпӑр...

Саша Беляков мана тӗрӗс ҫул кӑтартса пырасса эпӗ яланах 
пӗлнё. Метеорологиллё йывӑр обстановкӑра темиҫе сехет хуш 
ши курмасӑр вӗҫмелли штурвала Егор Байдуков аллине 
парса, эпё канлӗ ҫывӑрма пултарнӑ“.

Байдуков ҫинчен ҫапла ҫырнӑ:
„Егор Байдуков—сывлӑшри ӑстаҫӑ, ун пек самолета пӗлӗтсем 

тата тётре витӗр илсе каякан ӑстаҫӑ-летчике пётём сывлӑш 
флочӗпе те шыраса тупас ҫук пулё. Хам эпё ун пек ӑстаҫӑ л ет 
чик тэтах пуррине пӗлместӗп. Машина тёксём шӑплӑха кёрсе 
кайсан, темиҫе сехет хушши пӗлёт те, ҫёр те, самолет ҫуначёсем 
те курӑнман вӑхӑтра Байдуков пилот вырӑнёнче ларать пулсан, 
вӑл куҫӗсене чарса приборсем мён-мён кӑтартнине тимлӗн пӑх- 
са пырать пулсан вара, лӑпкӑнах ларса пыма пулать. Машина 
пӗлётсем хушшинчен палӑртса хунӑ ҫул ҫине тухатех вара".

Беляков ҫинчен вӑл ҫапла каланӑ:
„ССР Союзён авиацийё Беляков пек штурманпа мухтанма 

пултарать. Вӑл „N0-25“ самолета тӗрёс ҫулпа илсе кайрӗ тата 
вӑл штурман ёҫне питех те аван туса пычё“.

Сталинла маршрутпа вёҫсе тухнӑ хыҫҫӑн, Чкаловран вӗҫев 
ҫинчен тёплён каласа пама ыйтсан вӑл:

„Мёскер ҫинчен каласа парас... Эпир, пӗтӗмёшпе илсен, вӑй- 
па ӗҫлекен ҫынсем. Беляков вара—пирӗн ученӑй вӑй... Вӑт вӑл 
ӑслӑ ҫын вара...“—тенё.

Пёррехинче Чкалов Америкӑна вёҫни ҫинчен тёплён каласа 
панӑ, анчах Беляковпа Байдуков хушамачёсене кӑна асӑннӑ, ва
ра калаҫӑва итлекенсенчен пӗри:

— Каласа парӑр-ха, Валерий Павлович, вӑл вӗҫевре Чкалов 
пулнӑ-и, пулман-и?—тесе ыйтнӑ.

Иглекенсем кулма чарӑнсан, Валерий Павлович каллех хӑйӗн 
тусёсем ҫинчен калама пуҫланӑ.

Чкалов пӗрремӗш класлӑ летчик пулнӑ, вӑл ҫамрӑк летчик-
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сем мёнле ӗҫленине питё тимлӗн сӑнанӑ, вӑл вёсен ӳсӗмӗсене 
кура хёпёртенё тата вёсенчен вёреннё.

„Хӑшпёр ватӑ летчиксем,—тесе ҫырнӑ Чкалов,—ҫамрӑксем 
вёсенчен лайӑхрах вӗҫнишӗн, вӗҫев техникине вёсенчен лайӑхрах 
вёренсе алла илнишӗн тӗмсёлеҫҫӗ. Эпё апла мар вара, ман ун 
пек тёмсӗлес йӑла ҫук.

Маншӑн пулсан ҫакӑ паллӑ: ҫамрӑк летчик вӗҫев техникине 
вёренсе алла илнё. Эпё вёрентнӗ вӗт ӑна, апла пулсан вӑл ман- 
ран та мён те пулин вёреннё.

Акӑ тёслёх: Эпё „У-2“ самолетпа ниепле те штопор тума 
пултараймастӑп. Эпё пёр ҫамрӑк пилот патне, хам ученик патне 
пытӑм та „Эсё ҫакна мёнле тӑвӑтӑн?“ тесе ыйтрӑм. Вӑл вара 
мана каласа пачё. Эпё вара „У-2“ самолетпа сывлӑша ҫӗкленсе 
шӑпах вӑл каланӑ тӑрӑх штопор турӑм. Мӗн вӑтанмалли пур 
кунта? Ним кӳренмелли те ҫук. Хамӑрӑн ҫамрӑк та пултаруллӑ 
кадрсем пуррине кура мухтанмалла ҫеҫ.“

Пирӗн авиации вӑйё унӑн материальнӑй чаҫӗ ҫав тери паха 
пулнинче кӑна маррине, унӑн вӑйӗ пуринчен малтан кадрсенче, 
вӑл кадрсем халӑх хушшинчен тухса пынинче пулнине Чкалов 
пит лайӑх пӗлсе тӑнӑ. Вӑл большевикла кадрсен вӑйне пӗлнё!

Удд утравӗ ҫинчен Мускава таврӑнсан, Чкалов хӑйӗн ра- 
портӗнче ҫапла ҫырнӑ:

„Манӑн, Сталин юлташ, эпир кунта виҫҫӗн мар, эпир пинён 
пулнӑ тесе кала с килет, мёншён тесен вёсем те, Сталин юлташ, 
сирён маршрута хуть те хӑҫан та пурнӑҫлама пултарӗҫ!“

Вӑл хӑйён „Наш трансполярный рейс“ ятлӑ кӗнекине ҫакӑн 
пек сӑмахсемпе вӗҫленӗ:

„Тавтапуҫ Сире, Иосиф Виссарионович! Тӑшмансем пёлсе 
тӑччӑр: правительство пӗрре чёнсенех Эсир пӑхса ҫитёнтернё 
Сталинла соколсем пиншерӗн сывлӑша ҫӗкленёҫ, хӑйсен ҫёршыв- 
не хӑйсен кӑкрипе хӳтлёҫ.“

Сталин юлташ совет авиации ҫыннисемшӗн пуриншён те еп- 
ле тимлӗн тӑрӑшнине тата вӑл ӑна тӗреклетессишӗн епле хытӑ 
тӑрӑшнине Чкалов юлташ лайӑх пёлнӗ.

Ҫын пырса курман, илтмен вырӑнсене пӑхӑнтаракан тата ҫӳ- 
лелле улӑхакан летчик вӑл хӑй пӗчченҫи кӑна маррине, унпа 
пёрле пётём ҫёршыв, чи малтан Сталин юлташ тӑнине яланах 
пёлсе туйса тӑрать...

Авиацинче Сталин ячӗ йыхрав пек ҫёнтерӳллён янтраса тӑ- 
рать. Ҫавӑнпа та летчиксем уйрӑмӑнах Сталина хытӑ юратаҫҫё, 
вӑл та вёсене юратать. Сталин вӗсене хавхалантарать, сыхласа 
усрать“.

Чкалов Сталин ятне питё те юратса ӑшӑ кӑмӑлпа асӑннӑ. Вӑл 
тйван ҫёршывшӑн, большевикла партишӗн, Сталин юлташшӑн 
хуть те хӑҫан та хӑйён пуҫне хума хатёр пулнӑ.

Сталин юлташ хӑй пӑхса ҫитӗнтернё летчика мӗнле хытӑ 
юратни те пире паллӑ.

Чкалов Сталина атте тесе чённӗ:
„Атте!
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Эпё Сталин юлташа пӗрре кӑна мар курнӑ, эпё унпа аэро- 
дромра, Кремльри чаплӑ историллё залра, унӑн простой каби- 
нетёнче тата Сочи ҫывӑхӗнчи фруктӑ йывӑҫҫисемлӗ дачӑра тӗл 
пулса калаҫнӑ. Вӑл кирек ӑҫта та пёр пекех. Унӑн кашни сӑмах- 
хинчех атте пек тӑрӑшни сисӗнетчё.“

1936 ҫулта ВКП(б) Центральный Комитечӗн постановленийӗ 
тӑрӑх Чкалова парти ретне илнё. Чкалов ВКП(б) Центральный 
Комитетне ҫапла ыйту панӑ:

„Ленин—Сталин аслӑ партийӗн членне илме ыйтатӑп.
Парти ӗҫёшӗн, ҫулпуҫӗн, учителӗн—Сталин юлташӑн директи- 

висене пурнӑҫлассишён пётём вӑя хурӑп.
„N0-25“ командире В. Ч калов/
Хасан кӳлли патёнче япони самурайӗсемпе ҫапӑҫнӑ кунсенче 

Чкалов событи мёнле аталанса пынине питё тнмлён сӑнаса тӑнӑ 
та хӑйӗн ҫывӑх юлташӗсене, легендарлӑ экипаж членӗсене—Бай- 
дуковпа Белякова ҫапла каланӑ:

„Пирӗн хатӗр тӑрас пулать. Эпир Инҫет-Хӗвелтухӑҫёнче кирек 
хӑш самантра та кирлё пулӑпӑр”.

Чкалов хамӑр авиацие тӗреклетес шухӑш-кӑмӑлпа пурӑннӑ, 
тёнчене тӗлӗнтерекен рекордсене пурне те хамӑр ҫӗршыв ывӑ- 
лӗсем ҫёнсе илччӗр тесе пурӑннӑ. Вӑл ҫӗр чӑмӑрӗ тавра вӗҫсе 
ҫаврӑнма ӗмӗтленнӗ.

Вӑл Совет Союзӗ авиациллӗ аслӑ держава пулса тӑни ҫин- 
чен, пирӗн летчиксем ҫӗнтерӳ хыҫҫӑн ҫӗнтерӳ туса пыни ҫин- 
чен мухтанса каланӑ. Эпир питё чаплӑ ҫёршывра пурӑнатпӑр,— 
тенӗ Чкалов.—пирӗн ҫынсем, пирӗн Ленин—Сталин партийӗ питӗ 
чаплӑ. Пирӗн геройла Хӗрлӗ Ҫар, геройла сталинла авиаци пур.

Совет патриочӗсем хӑйне хисепленӗшӗн Чкалов калама ҫук 
хӗпӗртенӗ, вӑл вара хайӗн землякёсене Горький суйлав округён- 
че СССР Верховный Советне депутата суйламашкӑн баллотиров
а н а  тӑма мӑнаҫланса тата савӑнса килӗшӳ панӑ. Икӗ миллион 
та пилӗкҫӗр пин суйлавҫӑ ӑна СССР Верховный Совечён На- 
циональноҫсен Советне депутата суйланӑ.

Суйлавҫӑсем умёнче сӑмах тухса каланӑ чухне Чкалов ҫапла 
каланӑ:

„Хам юратакан тӑван ҫёршыв чапёшӗн тата унӑн питӗ паллӑ 
сывлӑш флочён чапёшӗн вӑя шеллемесӗр ёҫлеме иулатӑп. СССР 
Верховный Совет депутачён аслӑ ятне варалас мар, ленинла- 
сталинла ҫултан нихӑҫан та пӑрӑнса каяс мар, халӑха, суйлав- 
ҫӑсене пӑхӑнса тӑрасси ҫинчен нихӑҫан та манса каяс мар тесе, 
иётӗм вӑя хума пулатӑп.

Эпӗ хамӑр ҫӗршывра халӑх тӑшманӗсемпе кӗрешӗп, ытах 
фашистла вӑрҫӑ чёртсе яравҫӑсем пирӗн юратнӑ тӑван ҫӗршыв 
ҫине тапӑнма хӑяҫҫӗ пулсан, эпё боевой летчик-истребитель мён 
тери мастер иккенне кӑтартӑп. Шансах тӑратӑп, тӑшмансем ун 
чух хӑйсен куҫёсемпе курсах ӗненӗҫ: Совет ҫӗршывӗнче Чка- 
ловсем, Громовсем, Байдуковсем тата Юмашевсем вёсем шухӑш- 
ланинчен темён чухлӗ нумайрах пулёҫ“.

„СССР Верховный Совет депутачӗн аслӑ ятне варалас мар“ 
тесе тупа тунине Чкалов тӳркӑмӑлпа пурнӑҫларӗ. Горький об-
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лӑҫӗнчи тата Чӑваш республикинчи суйлавҫӑсем Чкалов юлташ 
Хӑйӗн суйлавҫисемшӗн епле тӑрӑшнине тав туса аса илеҫҫӗ.

Чкалов тӑван ҫӗршывӑн юратнӑ ывӑлӗ, нумай миллионлӑ со
вет халӑхӗн юратнӑ ывӑлё пулнӑ. Халӑх Чкалов ҫинчен нумай 
легендӑсем, юмахсем тата юрӑсем хунӑ.

Калама ҫук пысӑк ӳсём тунӑ ҫын пулсан та, вӑл хӑйне шл
ейка хуман, малтанхи пек Валериех, хӑйён тусӗсем чӗннӗ пек 
„Вальках" пулнӑ.

Унӑн хаваслӑ сӑн-сӑпачӗ, ӑмӑрткайӑк куҫӗсем пек ҫиҫсе та
ракан куҫӗсем, сарлака ҫамки, вӑйлӑ сӑмси, лайӑххӑн палӑрса 
тӑракан тути тата вӑйлӑ янахӗ—ҫаксем пурте унра пысӑк вӑй 
пуррине палӑртса тӑнӑ, унпа калаҫакансене ун ҫине тимлӗн 
пӑхтарнӑ. Калаҫнӑ чух вӑл питӗ тӳррӗн калаҫнӑ, тӳрӗ калаҫ- 
нишӗн никампа та кӑмӑлсӑр пулман. Ҫынсем ун патне канаш е 
пулӑшу ыйтма пырсан, вӗсем вӑл ӑшшӑн калаҫнине туйса тӑнӑ.

Тул енчен пӑхма кӑшт лутакарахскер, вӑл уҫӑ чёреллё ҫын 
пулнӑ, питё аван юлташ тата ҫемьере питӗ аван ҫын пулнӑ.

Чкалова совет ачисем питё юратнй, вйл хӑй те вӗсене юрат- 
нӑ. Чкалов патне ачасем, рабочисем, колхозниксем, служащисем, 
красноармеецсем питё нумай ҫырусем ҫырнӑ. Ҫаксем ӗнтӗ ге- 
ройпа халӑх хушшинче татӑлми ҫыхӑну пурри ҫинчен, халӑх 
массисем ӑна хытӑ юратни ҫинчен калаҫҫӗ.

Кӗтмен ҫӗртен килсе тухнӑ инкек пирён вӑхӑтри аслӑ летчи- 
кӑн геройла пурнӑҫне пӗтерчӗ.

Чкаловӑн ятне, совет халӑхӗ юратнӑ геройӑн, сталинла ави
ации чаплӑ соколӗн ятне совет халӑхӗ сыпӑкран сыпӑка хӑйӗн 
чӗринче тытса усрё, унйн сӑн-сӑпачӗ ӗмӗр-ӗмӗрех паттӑрлӑх, 
геройлӑх, Ленин — Сталин партине чӗререн парйннин тёслӗхӗ 
пулса тӑрӗ.
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