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Очерк 

Менелник, ҫуралнӑ кун. Ҫуллен пулакан, ҫуллен кӗтнӗ 
уяв вӑл. Этем тӗнчене пӗрре килет, ӳте-ӑса керсе хӑйӗн 
кунне-ҫулне теҫеткен-теҫеткен шутлама тытӑнать, мӗн ту-
нипе мӗн тумаллине картса ырлӑх пӳлмине куллен-кун 
вӑйне-халне, чунне-чӗрине хывма хыпӑнать. Вера Кузьми
нична Кузьминан (эппин пирӗн те ӗнтӗ, куракансен) ҫак 
кунсенче уявлӑ кӑмӑл. Вера Кузьминична хӑй вӑл, ахӑрт-
не, искусствӑри ҫулӗ-йӗрӗ, тӗрлӗ ӑрури куракансене кӳнӗ 
пархатарӗ пирки ӑшӗ-чиккине хӗвӗштерсех те каймасть 
пуль, мӗншӗн тесен, пирӗн шутпа, унӑн шухӑшӗ-ыначӗ ӳлӗм 

жалӑплас, ҫӗнӗ тӗс-илемпе пиелес сӑнарсем ҫинчен, ку чух-
1нехи паттӑр вӑхӑта туллин те вӗрин курӑмлакан спектакль-
семпе чӑн-чӑннипех хавхаланасси ҫинчен, коммунизм ҫурт-
не ырми-канми хӑпартакан ӗҫҫыннин мал ӗмӗтлӗ кунне-
пурнӑҫне сӑнарлӑ сӑмахпа витӗмлесси ҫинчен; эппин, хӑй 
тавакан ӗҫӗн хакне, пӗлтерӗшне лайӑх пӗлсе-курса тара
кан, ҫӗр ҫинче ку ӗҫрен пархатарлӑраххи уншӑн нимӗн те, 
нимӗн те ҫуккине ӗненсе пурӑнакан этемӗн телейӗ, савӑнӑ-

<ҫӗ ҫинчен. Пирӗншӗн вара, сцена сӑмахне темрен те,- тем-
рен те мала хуракансемшӗн, Вера Кузьминична Кузьми
нан юбилейӗ (60 ҫулӗ) — тӑван культурӑн, тӑван театр 
искусствин ҫӳллӗ , хавхалануллӑ уявё. ' В . К. Кузьминан 
ҫӗкленӳллӗ пултарулӑхӗ урлӑ эпир тӑван чӑваш театрӗн 
шайне, ӳсӗм талпӑнӑвне татах та уҫҫӑнрах, татах та курт-
тӑмӑнрах куратпӑр. В. К. Кузьмина пултарулӑхӗ вӑл со
вет ҫӗрӗнчи туслӑ йышра чечекленекен чӑваш наци искус
ствин аталанӑвӗн ҫул-йёрӗпе, ырми шыравӗсемпе ҫыхӑннӑ . 
Пӗр иккёленмесӗр калама пулать: В. К. Кузьмина пулта-
рулӑхӗ вӑл чӑваш наци театре нумай ҫулсем хушши тӑ-
рӑшса, ӗненсе пухнӑ пултарулӑх, иксӗлми ӑсталӑх шкулӗ , 
наци искусствин ӳлӗм татах та палӑрӑмлӑ ҫӗнтерӳсем ту-
маллй анлӑ та патвар мӑн ҫулӗ . 

Тӗп хуламӑр Ш у п а ш к а р . В. К. Кузьминан Ленин прос-
пектӗнчи хӑтлӑ хваттерӗ . Халӗ ҫу кунӗсем. Гастроль вӑхӑ-
тёнчи кӑшт-кашт пушӑ вӑхӑтпа усӑ курса Шупашкара кӗ-
нӗ те артистка эпир ун патӗнче шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса ла-
ратпӑр. Пӳрт тикӗс, чӑрмавсӑр шӑв-шавпа сӗрлет. Кунтах, 
ача-пӑча хӗпӗртӗвӗпе, В. К. Кузьмина мӑнукӗсем — Пе-
тӗрпе Тенгиз — хӗвӗшсе ҫӳреҫҫӗ , ывӑлӗпе кинӗн кил киле-
нӗҫлӗ сассисем илтӗнкелеҫҫӗ. М а нӑн , Вера Кузьминичнӑпа 
курнӑҫма малтанах калаҫса татӑлнӑскерӗн тата пӗр тӗрке 
ыйту хатӗрлесе хунӑскерӗн, «манӑн килеспе» «сывлӑхӑрсем 
еплерех?» тенӗ хыҫҫӑнах пӗрремӗш ыйтӑвӑмах ҫакӑ пулчӗ: 
«Телейлӗ-и эсир?» 

Телей. Кам мӗнле тӗшмӗртет пуле те ку ӑнлава, Вера 
Кузьминична явапӗ вара ҫаплараххи пулчӗ: 

«Телейлӗ пуль ӗнтӗ. Ю р а т нӑ ӗҫ пур. П . П. Хусанкайпа 
пурӑннӑ . Мӑнуксем ӳсеҫҫё — Петӗр, Тенгиз. Й ӑ х малалла 
тӑсӑлать. Сцена ҫине тухса халӑхпа тӗл пулни — телей. 
Уйрӑмах маншӑн (спектакльсенче курнӑҫнисӗр пуҫне) ку-
ракансемпе куҫа-куҫӑн ларса калаҫни, вёсен шухӑшӗсене 
njyiHH кӑмӑллӑ . Асрах-ха, акӑ , Ульяновскра ҫар училищин-
чй салтаксемпе тӗл пулни. Вӗсем мӗнле ӗмӗт-хавхаланупа 
пурӑннине куҫкӗрет пахалатӑн, вёсен куҫӗсене куратӑн — 
ҫывӑххӑн, таччӑн. Х а м ӗмӗрӗмре тӑван театр ӗҫченӗсемпе 
пӗрле, тёрлӗ ҫёре ҫитсе, пайтах та пайтах тёлпулусене 
хутшӑннӑ эпӗ . Унашкал тӗлпулусем пире ҫӑкӑр пек, сыв-
лӑш пек кирлӗ. 

Чи хакли артистшӑн — залри шӑплӑх. Чи телейлё са-
мантсем ку артистшӑн. Э с каланине сывламасӑр итлесе ла-

раҫҫӗ . Трагедире, драмӑра. . . Спектакльтен тухсан утатӑн 
та, чупса пырсах калаҫҫӗ — лайӑх вылярӑн, теҫҫӗ. 

Артистӑн кунён-ҫӗрӗн ӗҫлес пулать. Кашни сӑнарпа ҫан-
на тавӑрса ӗҫлемелле. Ёҫ вӑл — пурнӑҫ тыткӑчи. 

Калас сӑм а хӑм а каласа пётермен-ха халӑхӑма. Артист 
пурнӑҫӗ режиссертан, драматургсем мён ҫырса панинчен, 
мёнле роле выляма пӳрнинчен нумай килет. 

«Янра, гитарӑра» А мӑшӗ , « С а н сӑр пурнӑҫ ҫукра» А м ӑ -
шӗ ( Х в е т у р а ) , « Ю н л ӑ туйра» А мӑшӗ сӑнарӗсене выляма 
тӳр килчӗ мана юлашки ҫулсенче...» 

А мӑшӗ . . . Пире пурсӑмӑра та анне юратӑвӗ ҫутӑ тӗнче 
парнеленӗ, аслӑ пурнӑҫ ҫулӗ ҫине кӑларса янӑ . Анне — 
пурнӑҫ пуҫламӑшӗ , пурнӑҫ сыхчи, пурнӑҫ хӳтӗлевҫи. 

М а н а ҫапла пек туйӑнать: кашни наци театрӗн хӑй х а -
лӑхӗн ёмӗрсем витӗр чӑмӑртанса пиҫӗхнӗ чуНне-чӗрине, пу-
ян ӑс-хакӑлне упракан, пӳрнӗ вӑййи-илемӗпе ҫавӑн ҫинчен 
тӗшёллӗн шухӑшлаттаракан пултаруллӑран та пултаруллӑ 
артисчӗсем пур. Социализмлӑ искусствӑн ӑшӗ-чиккипе ки-
лӗшсе таракан наци искусствин хӑйевёрлӗхӗн управҫисем, 
теессӗм килет манӑн вӗсене. Ҫавнашкал артистсен в^ййи— 
наци характерне сӑнласа памалли художествӑллӑ эталон, 
пысӑкран та пысӑк ӑсталӑх шкулӗ . Пирён шутпа, С С С Р 
халӑх артисткин В. К. Кузьминан ҫиҫсе таракан пултару-
лӑхне шӑп та лӑп ҫак виҫепе пахаламалла та. 

В. К. Кузьмина калӑплакан сӑнарсене пӗрне пёр карта 
лартса тепӗрне, унпа шайлаштарса, виҫесёр хӑпартлантар-
са ямалли ҫук. Вёсем пурте — чӑн-чӑн ӑста касса кӑлар-
нӑ скульптурӑсем пек — яланлӑх ӑсталанӑ сӑнарсем. Са
пах та, пирӗн шутпа, В . К. Кузьмина пултарулӑхӗнчи пёр 
сӑнара уйрӑммӑн пусӑмласа палӑртмалла пек. К у вӑл 
Ч А С С Р халӑх писателен Н . Терентьевӑн «Ҫӗпёр дивизи-

СССР халӑх артистки 
В. К. КУЗЬМИНА 



йӗ» («Сансӑр пурнӑҫ ҫук») драми тӑрӑх Республикӑри 
<ҫамрӑксен театрӗ лартнӑ спектакльти Хветура сӑнарӗ . 
< В . К. Кузьминана ку сӑнара выляма Республикӑри ҫам-
рӑксен театре ятарласа чӗннӗ пулнӑ . ) Хветура — чӑваш 
ялӗсенче тӗл пулакан пин-пин чӑваш хӗрарӑмӗн пӗтӗмлет-
нӗ сӑнарӗ , символлӑ сӑнар. Тӑван Ҫӗршыва нимӗҫ вӑрӑ -
.хурахӗсенчен ҫӑлса, хӳтӗлесе хӑварма, ӗмӗртен пыракан 
сӳнми вучаха упрама хӗрӳллӗн, пӗтӗм вӑйпа, пӗтӗм чӗре 
ыратӑвӗпе чӗнекен патриотла сӑнар вӑл. Пире хӳтӗ те, 
шанчӑк та паракан вилӗмсӗр Амӑшӗ сӑнарӗ пек эппин. 
В . Кузьмина — Хветурара нимӗн те тӗлӗнмелли, нимӗн те 
хытса каймалли ҫук. Тӑван Ҫӗршывӑн чӑтӑмлӑхӗ ятне 
лартнӑ палӑк пек вӑл — ансат та тӑван, ҫӳллӗ хаваллӑ . 
Мишшана, Тӑван ывӑлне, 4 Канаш станцине курма тухнӑ 
В. Кузьмина — Хветурара эпир юлашки шанчӑкпа мӗскӗн-

ленекен хӗрарӑм сӑнарне мар, тӑван тӗпренчӗкне ҫӗнтерме, 
пил пама ӗмӗтленекен тӳсӗмлӗрен те тӳсӗмлӗ чӑваш хӗ -
рарӑмӗн сӑнарне куратпӑр. Пӗрре пӑхсан, нимӗнле траге-
дилӗх те ҫук пек ку сӑнарта. Хветура, кӑра тӗллев тытса, 
нимӗнле кирлӗ е кирлӗ мар лару-тӑрӑва та хутшӑнмасть. 
Е васкатма, е путлантарса лартма хӗрӗнсе ҫӳремест вӑл 
nyp-ҫук пӑтӑрмаха. Апла пулин те, ' Н . Терентьев пултару-
лӑхӗп е шӑранса тухнӑ Хветура сӑнарӗ — трагедиллӗ сӑнар. 
Хветура трагедилӗхӗ, пирӗн шутпа, Ҫӗршывӑн историллӗ 
лулӑмӗсенче, ҫӗршывӑн историллӗ катарксизӗсенче. Пурте 
пёлетпӗр: ҫирӗммӗш ӗмӗр социализмпа капитализм х у ш -
шинчи хирӗҫтӑрӑва (эппин, этемлӗхӗн ырӑпа усалӗ хуш-
шинчи хирӗҫтӑрӑва) нихҫанхинчен те ытларах ҫивӗчлетрё, 
ҫӗр ҫинче империалистсенчен усалтарах вӑй урӑх нимӗн те, 
нимӗн те ҫуккине яр-уҫҫӑн кӑтартса пачӗ. Ҫӗнӗ , ядерлӑ 
вӑрҫӑ тапранса каяс хӑрушлӑх тухса тӑчӗ этемлӗх умне. 
Нивушлӗ ӗмӗрсем терчӗ витӗр ҫӗнтерсе пынӑ ырӑ вӑя пу-
тареа, пачлантарса х у м а пултарайӗ-ши усал вӑй? Ни-
вушлӗ ҫӗр ҫинче сӳнсе ларӗ-ши чӗрӗ пурнӑҫ? Нивушлӗ — 
каллех трагеди? Ҫу к , пулмалла мар этемлӗх кунӗ-ҫулӗнчи 
юлашки трагеди. Ырӑ , пархатарлӑ вӑй ҫӗнтермеллех. Хве
т у р а трагедийӗ вара, пирӗн шутпа, оптимистла трагеди. 
У нӑн трагедийӗ — усал вӑй тапхӑр-тапхӑр курсе пыракан 
трагедие хӑҫан та-тӑр пурпӗр сирсе ывӑтма тӗв туни, хы-
тӑ ӗмӗтленни. А н тив, йӑтайми йывӑр хуйхӑллӑ , куҫҫуллӗ-
тертлӗ килтӗр ун тӗлне самана тӗпелӗ, анчах та вӑл пӗлет, 
шанать: ахальтен пулмӗ ывӑлӗ юхтарнӑ юн, унӑн хӗн 
тӗсӗ витӗр тел ей чечекӗ шӑтса тухӗ . 

Х а мӑр халӑхӑн тымарлӑ чӑнлӑхӗпе пӗр килекен шанчӑк-
л ӑ сӑнар, тӗрӗс тӗрӗ-илем тупма пултарчӗ В. К. Кузь
мина Хветура сӑнарне калӑпланӑ чухне. Сайра тивет каш
л и артистах кунашкал роль творчество биографийӗнче. 
К у н пек чухне вара артист пултарулӑхӗ , унӑн ӑсталӑхӗ 
туллин те сӑнарлӑн палӑрса каять, тӗрлӗ тӗспе ҫиҫме ты-
тӑнать. Куракансен шухӑш-кӑмӑлӗнче вара кунашкал шы-
рав тарӑн йӗр хӑварать, тӑван искусствӑмӑр тата тепӗр 
тутлӑхлӑ илемпе пуянланать. 

А мӑшӗ . Кил-ҫурт управҫи.. . Пӗр ӳстермесӗрех калама 
пулать: эпир палӑртнӑ пулам В. К. Кузьмина пултарулӑ-
хӗн тӗп ҫулӗ-йӗрӗ, тӗп тытӑмӗ-сулӑмӗ . Ытларах ҫак ҫул 
ҫинче тунӑ вӑл хӑйӗн ӑнӑҫӑвӗсемпе ҫитӗнӗвӗсене. «Айтар» 
спектакльти Сентиер амашӗ-и вӑл, е «Ҫылӑх» трагикоме-
дири сакӑрвунӑ ҫула ҫитнӗ Пӑлаки кинемей-и, е « Х у р а 
ҫӑкӑрти» Сайте е тата ытти постановкӑсенчи хура-шур 
мӗнне лайӑх чухлакан нумай-нумай хӗрарӑмсен сӑнарӗ-
сем-и — кашнинех вӗсене Вера Кузьминична хӑйӗн ырӑ чун-
чӗрине панӑ , хӑйӗн кӑмӑл-туйӑм ӑшшипе кӑварлатнӑ . А кӑ , 
калӑпӑр, сӑмах кӗввине тӗшше кӳме Ф. Гарсия Лоркӑн « Ю н -
л ӑ туй» трагедийӗ тӑрӑх лартнӑ спектакльти А мӑшӗ сӑ-
нарнех илер. ( К у спектакль академи драма театрӗн сце-
ни ҫинче халӗ те пысӑк ҫӗкленӳпе пырать). Мӗн чухлӗ сӑр, 

!мӗн чухлӗ кӑмӑл ӗнчи тупать В. К. Кузьмина ҫак трагедиллӗ 
сӑнара анлӑн та ирӗккӗн калӑплама. Л о р к а произведе-
нийӗнчи А мӑшӗ вӑл — ҫӗр ҫынни, туллӑ-чакӑллӑ Испани 
ҫӗрӗнче ҫирӗп тымар янӑ хресчен, кил хуҫи хӗрарӑмӗ . 
Унӑн хӗвел айӗнче курас савӑнӑҫа кулленхи тертпе, йывӑр 
та нушаллӑ ӗҫпе ҫӗнсе илмелле. Килйыш телейӗшӗн шу-
хӑшламалла тата — ывӑлӗ телейӗшӗн ӑшне вӗҫтермелле. 
Анчах «пӳрнӗ шухӑш пурте кӗреймен» тенешкел — унӑн 
шуҫӗ тӑрне купипех хуйхӑ йӑтӑнса анать, малтан, чыспа 

тивӗҫшӗн ҫапӑҫса, упӑшкипе аслӑ ывӑлӗ пуҫӗсене хураҫ -
ҫӗ, халӗ вара — кӗҫӗн ывӑлӗ пӳкле вилет. 

Амӑшӗ сӑнарӗ — трагедири пӗтӗм ӗҫ-пуҫа пӗр тӗвве ҫых-
са тӑракан сӑнар, ҫын ҫине алӑ ҫӗклекенсене хирӗҫ кала-
кан ылхан-питлев сӑмахӗ вӑл. «Ҫынсем, мирлӗн, килӗш-
терсе пурӑнӑр. Пӗр-пӗрин ҫине алӑ ҫӗклесе вӑрҫӑ ан кӑ-
ларӑр. Упрӑр хӑвӑра», те'т пек ҫӗр йӑтайми хурлӑха пут-
нӑ А мӑшӗ . Пире те, кӑткӑс та тертлӗ вӑхӑтра пурӑнакан-
сене, ҫут тӗнче ҫутине куҫ шӑрҫи пек упрама чӗннӗн ту-
йӑнать вӑл. Пурнӑҫӑн ырӑпа усалне, инкекпе савӑнӑҫ 
тупсӑмне тупсӑмлама хытӑ хыпӑнакан нумай хура-шур 
курнӑ хӗрарӑм сӑнарне калӑпланӑ кунта В. К. Кузьмина. 
Асӑннӑ трагедири В. Кузьмина — Амӑшӗ вӑл виҫесӗр та
ран хуйха-суйха путнӑ пысӑк-пысӑк Асӑрхаттару, хурлӑх-
лӑ Асӑрхаттару. Вилӗмсӗр поэт чӗри витср шӑранса тух-
нӑ ҫак сӑнар, чаплӑ артистӑн хӑвачӗпе пӗр кӗвве ӗнерӗнсе, 
пурнӑҫӑн чылай енӗсене ҫивӗччӗн пыра-пыра тӗкӗнет, ҫут 
тӗнчен хуйхӑпа терт витӗр йӑлтӑртатакан пысӑк-пысӑк 
Юратӑвне мухтать, унӑн трагедилӗхне палӑртать. 

«Ҫакна тӳрӗлени те питӗ вырӑнлӑ , — тесе ҫырать Г. Д а 
нилова «Театральная жизнь» журналта (13 № , 1972 ҫ . ) 
ҫапӑннӑ хӑйӗн «Тарханов вӗренекенӗ» статйинче, — Кузь
мина чӑсталанӑ тӗрлӗ характерлӑ нумай-нумай рольсем 
хушшинче эпир юхӑма май ҫеҫ ҫапкаланса пыракан мӗс-
кӗн те хӑйпашка хӗрарӑмсене пӑт-пат кӑна куркалатпӑр. 
Вӑл сӑнарлакан хӗрарӑмсенчен ытларахӑшӗ — хӑйсен тӗл-

левне витӗр курса таракан, пуян та ҫирӗп чун-чӗреллӗ хӗ -
рарӑмсем. Вӗсем — чӑн-чӑн пурнӑҫ хуҫисем». Тӗрӗс сӑмах-
сем! Кунта, пирӗн шутпа чи малтанах Ю . Чепуринӑн 
« Ю р , шурӑ юр» пьесинчи Н . К. Крупская рольне палӑрт-
малла. Н . К. Крупская ролӗ В. К. Кузьминан творчество 
биографийӗнче — ӑсталӑх тӳпине хӑпартмалли, асталӑх 
шайне пахаласа пӑхмалли сӑнар пулчӗ . Н. К. Крупская — 
революционер В. И. Ленин ӗҫне чунтан-чӗререн парӑннӑ 
ҫын, унӑн мӑшӑрӗ , ҫирӗп кӑмӑллӑ , пысӑк тӗллевлӗ, чӑтӑм-
лӑ этем. Н. К. Крупская ҫынлӑхне,хӑюлӑхӗпе революци 
идейисене пурнӑҫа кӗртме вӑйне-халне шеллеменнине тӗ-
рӗс палӑртса сӑнарлать Б. К. Кузьмина. 

Л . Малюгинӑн «Авалхи туссемӗнчи» Тоня, А . Арбузо-
вӑн «Танинчи» Таня, М . Горький «Старикӗнчи» Хӗр , 
Ю . Чепуринӑн «Манӑн чӗре санпари» Наҫтаҫ , Н. Терентье-
вӑн «Мӗн-ши вӑл телейри» Надя тата ытти в у н ш а р т а вун-
шар рольсенче эпир Вера Кузьминичнӑн сӑнар тӑвас хӑй-
евӗрлӗхне, ылтӑн чӑмакки пек пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн чӑмӑр-
танса пыракан творчествӑллӑ сӑн-сӑпатне куратпӑр. 

ИЛПЕК МИКУЛАЙЁПЕ Г. МИКУШКИН ҫырнй 
«ХУРА ҪӐКАР» пьесӑри ШЕРККЕЙ — СССР ха
лах артисчӗ А. К. УРГАЛКИН, САЙТЕ —СССР 
халйх артистки В. К- КУЗЬМИНА 



«Мӗнре-ши Вера Кузьминична вӑйиин вӑрттӑнлӑхӗ?» те
сен, эпӗ тӳрех, ним иккӗленмесӗрех, ҫапла ҫирӗплетсе ка
лана пулӑттӑм: унӑн чӑнлӑхӗнче, сӑнар тӗшши-эрешӗн 
ӑшӗ-чиккине пӗлсе шӗкӗлченинче. Саманапа вӑхӑтӑн ҫын 
хевтине ӳкерӗннӗ паллисене тӗрӗс тупсӑмланинче, эппин. 
Вера Кузьминичнан ӑсталӑх диапозонӗ анлӑ та тарӑн. 
М а л а р а х эпир палӑртнӑ енӗсемсӗр пуҫне куракана тӗлӗн-
термелли, шак! хытарса ямалли ӑсталӑх ӗнчисем унӑн 
пайтах та пайтах. Кӑра та вӗчӗрхенӳллӗ, хӑй кӑмӑлӗнчен 
мала нимӗне те картман е пурнӑҫ ани-ҫаранӗпе ҫӑмӑллӑн 
сиккелесе ирттерме ӗмӗтленекен хӗрарӑмсен ролёсене мӗ-
нешкел. ӑнтарса вылять вӑл тата. А кӑ , тӗслӗхшӗн, Н. Терен-
тьевӑн «Юратнаран» драминчи Тавӑрпи тата В. Алендейӑн 
«Вӗлле хурчӗ ылтӑн хурт» романе тӑрӑх лартнӑ спек
такльти Хреҫҫиех илер. Тавӑрпи — сӑвӑр. Вӑл ҫут тӗнче-
ре пӗртен-пӗр тӗрӗслӗхе анчах пӗлет, мул тӗрӗслӗхне. У н -
шӑн ытларах укҫа пухса ӗлӗкхи улпутсем евӗр ҫёрме пу-
ян пурӑнса пултӑр. Илемсӗр ӑшчиклӗ ҫын вӑл — Тавӑрпи, 
усал чӗреллӗ хӗрарӑм. Сивӗ , пире ют шухаш тапса тӑрать 
унран. Пӗлетӑркачах кас-кас ҫапла та шухӑшласа илетӗн: 
«Вера Кузьминичнӑна, ырӑ та тӳрӗ кӑмӑллӑскере, терт 
мар-ши ҫакнашкал йӑптӑх хӗрарӑмсен сӑнарӗсене выляма?» 
«Сӑнарсем тунӑ чухне хӑвӑнта ҫуккине те туртса кӑларас 
пулать, — артистка явапӗ ман шухӑшпа тӳрех тӗлме тӗл 
килчӗ. — А кӑ , «Телейсӗрскер» спектакльте вылянӑ хыҫҫӑн 
куракансем мана, калаҫма чара-чара тӑрса, «чулпа пе-
мелле сана ку рольшӗн», тетчӗҫ. «Кунашкал рольсене 
у рӑх ан выля», тетчӗҫ. Мӗн тӑвӑн, ӗҫӗмӗр пирӗн ҫавнаш-
кал». 

Хреҫҫи—чӑваш хӗрарӑмӗсен йышӗнчен тӗсесе тунӑ те-
пӗр сӑнар. Х а в а с лӑ та йӑнкӑл-янкӑлскер, вӑл пурнӑҫ 
илемне пӗчӗк савӑнӑҫсемпе киленсе ирттернинче курать. 
Уншӑн-тӑк кама тӑ-тӑр чеелӗх серепине лектерни те ырӑ 
япалах. Шӑнкӑр-шӑнкӑр сасӑпа, хӑйма нӳхрепне чӑмас чее 
кушак пек ҫулланкалать вара вӑл ун пек чух. Анчах ырӑ 
мар япала ырӑ марпах вӗҫленет, тенешкел, Хреҫҫи умне 
те ӑнсӑрт инкек сиксе тухать — чӗререн савакан ҫын-
нине, Улатие, ҫавӑраймасть вӑл хӑй енне. Хӑнӑх нӑ мес-
лечӗ унӑн шар тӳсет. Кас-кас шеллесе, хӗрхенсе те илет-
пӗр эпир В . К. Кузьминан пурнӑҫ йӗрки-аркине пӗлсе-
чухласах ҫитеймен Хреҫҫине. А н а , Тавӑрпи пек, сӗмсӗр 
те икӗпитлӗ, тӳрлетсен тӳрленейми хӗрарӑм та теессӗмӗр 
килмест пирӗн. Хӑйӗн ҫи^менлӗхӗсене те чухламасть мар 
вӑл, чухлать. Спектакль пӗтмӗшӗнче уйрӑмах ҫавна 
ҫирӗппӗн туйса илет вӑл. К у рӑпӑр : ҫитӗ-и унӑн чуна-чӗ-
рене канлӗх, шанчӑк, тӳрӗлӗх кӳрекен тӳсӗмлӗх ҫулӗ ҫине 
тухма, тасатса-ҫывӑхлатса ҫитерейӗ-ши ӑна юрату чёрт-
нӗ кӑвар? 

Тӗрлӗ сӑнар — тӗрлӗ сӑр. Мӗн тӗрлӗ сӑнар кӑна калӑп-
ламан-ши Вера Кузьминична чӑваш академи драма те-
атрӗн сцени ҫинче? Мӗн чухлӗ ҫӗнӗ шухӑш, мӗн чухлӗ са-
вӑнӑҫ кӳмен-ши вӑл чӑваш кураканӗсене? Комедиллӗ 
спектакльсенче мӗнешкел пиҫӗ тата унӑн пултарулӑхӗ! 
Хӗм сапса, айӑн-ҫийӗн ҫавӑрттарса вылять вӑл унашкал 
постановкӑсенче. Те залра ларатӑн эсӗ , те артист витӗмне 
парӑнса, сцена ҫинче вӗсемпе тан вӑйӑ вылятӑн — спек
такль вӗҫленсе урама тухсан вара тин хӑвпа халь кӑна 
пулса иртнӗ тӗлӗнтермӗшсем ҫинчен пуҫа илме пуҫлатӑн. 
«Кай-кай Ивана» комедири Кӗтерук рольне миҫе ҫӗр хут 
кӑна выляман пуль ӗнтӗ Вера Кузьминична — анчах та 
ун вӑййине курнӑҫемӗн курас килсе тӑрать, унӑя вӑййи каш-
нинчех ҫӗкленӳллӗ, кашнинчех сана, куракана, ҫывӑх. 
Ирӗккӗн, хуҫкаланмасӑр, чӑваш чунне пырса тивмелле 
вылять ӑна Вера Кузьминична, халӑх асне кӗрсе юлмал-
ла сӑнарлать. Асрах-ха Вера Кузьминична чӑваш сцени 
ҫинче ӑсталанӑ тепӗр сӑнар та — « Ю р а т у п а кавӑн» ко-
меди тӑрӑх лартнӑ спектакльти Параска сӑнарӗ . Килйыш 
вучахне «шӑлпа та, урапа та» упраса хӑварма путишле-
некен, ҫавна пула тӑпсаран вӑйкӑннӑ алапаш хӗрарӑм 
рольне вылять унта вал.Артистка кунта ӑшӑ кулӑпа пёр-
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лех гротескпа анлӑн усӑ курать. Мӗн чухлӗ илем ҫак сӑ-
нарта, мён чухлӗ пурнӑҫа юратни. 

Артист искусстви — паян, сан куҫу „умёнче пулса ирте-
кен искусство. С С С Р халӑх артистки В. К. Кузьмина ку 
таранччен ӑсталанӑ кашни роль пирки каласа-шӗкӗлчесе 
тӑма кунта майӗ те, вырӑнӗ те ҫук. Эпир, хамӑр пул-
тарнӑ таран, ҫак тӗлӗнмелле чаплӑ артистка таланчён 
хӑшпӗр тёп енёсене ҫеҫ палӑртса хӑварас терӗмӗр. Тен, 
пурне те палӑртаймарӑмӑр та-и? Паллах, палӑртайман. 
Вера Кузьминична таланчён пур енёсене те тёсесе т у х а с 
тесен, унӑн творчество биографийёнчи кашни роль пирки-
ех пайтах та пайтах кдламалла — ку вара вал тем хулӑ -
нӑш кӗнекенех ҫитӗччӗ. Эппин, мӑшӑрӗн, Чӑваш х а лӑх 
поэчён П. П . Хусанкайӑн сӑмахӗсемпе килӗшсе, пуҫӑмӑра-
тайса, эпир те ҫапла калӑпӑр: «Верук, тавсси, эс те чӑваш 
сасси!» , 

Ҫапла — чӑваш саеси! Пиншер те пиншер чӑваш ҫынни. 
ӑна хӑйён тӑванне курнӑ пек курать, чӗререн сума сӑвать,. 
унпа, пирӗн вӑхӑтри чаплӑран та чаплӑ артистпа, мухтан-
маллипех мухтанать. 

Хветӗр А Г И В Е Р 


