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"Эсӗ пур" теекен шухӑшпа 
Чӑваш халӑх поэчӗ Генна

дий Айхи ҫак йӗркесене 1974 
ҫулта "Эсӗ - пур" сӑвӑра 
ҫырнӑ: 

"Эсӗ пур" теекен шухӑшпа 
Йӑпанатӑп, - эс сассӑр 

чухне. 
Тен, хӗртмесӗр лӑпкан 

ҫутӑпа 
Ашӑнатпӑр ҫапла -

кӗр енне... 
Ҫак сӑмахсем - "Эсӗ пур" 

тени - поэт пирки каланӑнах 
туйӑнать. Геннадий Айхи пир-
ӗнпех. Чӑваш тӗнчере пур 
чухне яланах ҫапла пулӗ. 
Эпир ҫеҫ мар, тӗнчери ытти 
халӑх та ҫакнах ҫирӗплетет. 

Чӑваш патшалӑх гумани-
тари ӑслӑлӑхӗсен институтӗ-
нче йӗркеленӗ "Геннадий Айхи 
пултарулӑхӗ: литературӑпа 
ӳнер традицийӗ тата нео
авангард" ӑслӑлӑх практика 

вӑхӑтрах "ҫак инҫеш" ытла 
инҫех те мар - эпир пурте 
Айхи поэзийӗ ҫуратнӑ ланд-
шафтсен хӑнисемех. Кулле-
нех ҫав у й - х и р п е , 
шӗшкӗлӗхпе, вӑрманпа, 
уҫланкӑпа киленетпӗр. 

Паян ҫав инҫеше пӑхма 
ҫӑмӑл, мӗншӗн тесен эпир 
кунӗпех Айхипе, сирӗнпе..." 

Ҫак шухӑшах Болонья ху-
линчи /Итали/ Паоло Галь-
вани те палӑртнӑ. 

Иртнӗ эрне кун Геннадий 
Айхи ячӗ тата ҫывӑхланчӗ 
чӑваша. Наци библиотекинче 
унӑн залӗ уҫӑлчӗ. Ҫак ӗҫ пӗр 
кун кӑтартӑвӗ мар. Коллекци 
йӗркеленесси 1988 ҫултах 
пуҫланнӑ. Пӗрремӗш кӗнеке 
К.Ивановӑн "Нарспийӗ" пул-
нӑ. Ӑна, венгр чӗлхине куҫар-
нӑскере, поэт хӑй ярса панӑ. 
Халӗ кунта - 300 кӗнеке, сӑн 

• Кунта поэзи тӗнчи хуҫаланать. 

конференцийӗ ячӗпе Польша-
ран, Америкӑран, Шотланди-
рен килнӗ саламсемпе пал-
лаштарнӑччӗ. Вӗсенче ҫеҫ 
мар иккен, Италипе Швецире, 
Норвегире те пирӗн ентешӗ-
мӗре асра тытаҫҫӗ. 

Поэтӑн ҫывӑх тусӗ Атнер 
Хусанкай Анника Бэкстрем, 
Гуннар Вэрнес тата Микаэль 
Нюдаль ҫырӑвӗпе паллаш-
тарчӗ: "Пире, паллах, сире 
ҫакӑн пек инҫетрен саламла-
ма кӑштах тунсӑхлӑ та. Ҫав 

ӳкерчӗк, видеофильм, диск, 
ӳкерчӗк тата ытти те. 

Г.Айхи залне уҫнӑ май ЧР 
Наци библиотекин сайра тӗл 
пулакан тата паха кӑларӑм-
сен пайӗн ертӳҫи Татьяна 
Николаева ҫакна пӗлтерчӗ: 

- Ҫӗнӗ залри кӗнекесен 
пуххи виҫӗ пайран тӑрать. 
Пӗри - Геннадий Николаеви
чей Раҫҫейре пичетленнӗ кӑ-
ларӑмӗсем. Ҫак коллекцие 
поэт чӑвашла тата вырӑсла 
куҫарнӑ "Франци поэчӗсем", 

"Поэты Венгрии", "Поэты 
Польши" антологисем те 
кӗреҫҫӗ. Иккӗмӗш ушкӑнра -
Геннадий Айхин коллекцийӗн-
чи кӗнекесем. Чунӗпе, кӑмӑ-
лӗпе ҫывӑх тусӗсен ӗҫӗсем-
пе пире те паллаштарасшӑн 
пулнӑ вӑл. Виҫҫӗмӗшӗ - чи 
пысӑкки. Кусем - Геннадий 
Айхи чикӗ леш енче вырӑсла 
тата ют чӗлхепе пичетлени-
сем. 1967 ҫултан пуҫласа 
паянхи кун таран кун ҫути 
курнисем. Вӗсене поэт хӑй, 
унӑн тусӗсем, сӑмахран, Па-
рижра пурӑнакан Николай 
Дронников, тӑванӗсем парне-
лене. Геннадий Николаевичӑн 
мӑшӑрӗ Галина Борисовна 
тата йӑмӑкӗ Ева Николаевна 
библиотекӑна кӑҫал кӑна 98 
кӗнекепе пуянлатрӗҫ. 

Хальхинче те парнесем 
пулчӗҫ. Галина Куборская-
Айхи иртнӗ ҫул Мускавра 
поэтӑн ҫичӗ томпа пичет-
леннӗ сӑввисен пуххине тата 
Франции илемлӗ искусстви-
семпе литературин Командор 
орденне илсе килнӗ. Ева 
Лисина хӑйӗн ашшӗн библио-
текинчи чи сумлӑ кӗнекене -
финн-угорсен "Калевала" 
эпосне тата ашшӗне, репрес-
сие лекнӗскере, 1934-1935 
ҫулсен чиккинче Улатӑр 
тӗрминче ларнӑ вӑхӑтра панӑ 
характеристикӑна парнелерӗ. 

ЧР культура министрӗн 
ҫумӗ Татьяна Казакова та 
пушӑ алӑпа пыман. Унӑн 
парни - Геннадий Айхин иртнӗ 
ҫул тата ҫак кунсенче ҫеҫ кун 
ҫути курнӑ ҫырнисен пуххи-
сем. 

Сӑрӑ шӑрши те типсе сит-
мен кӗнекен - поэтӑн вырӑс-
ла ҫырнӑ сӑввисен кӑла-
рӑмӗн - презентацийӗ те 
иртнӗ эрне кунах пулчӗ. Вӑл 
Чӑваш патшалӑх гуманитари 
ӑслӑлӑхӗсен институтӗнче 
иртрӗ. Ӑна пухса хатӗрленӗ -
Галина Куборская-Айхи. Ум 
сӑмахне Атнер Хусанкай 
ҫырнӑ. 

Асӑннӑ томра - ентешӗмӗр 

ҫур ӗмӗр вырӑс поэзииенче 
вӑй хунӑ май шӑрҫаланӑ сӑ-
вӑсем. Шӑпах ҫав, вырӑсла 
ҫырнӑ йӗркесем - ССР Союз-
ӗнче вӗсене 1991 ҫулччен 
пичетлемен, ӑнчах та тӗнчери 
50 яхӑн чӗлхене куҫарнӑскер-
сем - унӑн пултарулӑхне 
тӗнче шайне ҫӗкленӗ. Евро-
пара, АПШра, Японире, Тур-
цире тата ытти вун-вун 
ҫӗршывра Геннадий Айхи 
пирки: "Хальхи вӑхӑтри вырӑс 
поэзийӗнчи чи хӑйне евӗрлӗ 
сасӑ тата тӗнчере уйрӑлса 
тӑракан сасӑ", - тенӗ. 

Европа поэзийӗн XX ӗмӗрӗн 
иккӗмӗш ҫур ҫулӗнчи тата XXI 
ӗмӗре уҫнӑ тӗлӗнмелле поэт 
пирки ум сӑмахра тӗрлӗ 
ҫӗршывӑн филологӗсемпе 
лингвисчӗсем, философӗсем-
пе тӗпчевҫисем каланисене 
илсе кӑтартнӑ. 

Роман Якобсон, сӑмахран, 
1976 ҫулта ҫапла палӑртнӑ: 
"Геннадий Айхи - хальхи вӑ-
хӑтри вырӑс авангарчӗн экст-
раординарлӑ поэчӗ". Франци 
поэчӗ, актерӗ тата режиссере 
Антуан Витез ун пирки абсо-
лютлӑ поэт тенӗ. 

Атнер Хусанкай халӑх юр-
ринчи сӑмахсемпе - "Чӑн 
тӳпере ҫич ҫӑлтӑр, ҫиччӗшӗ 
те ҫут ҫӑлтӑр" - усӑ курса 
ҫакӑн пек пӗтӗмлету тӑвать: 
"Чӑваш сӑмахлӑхӗнче абсо-
лютлӑ тата чӑн поэтсен йыш-
не Иванова, Ҫеҫпӗле, Шеле-
пие, Элкере, Хусанкая, Мит-
тана тата Айхие кӗртнӗ пу-
лӑттӑм". 

Чӑваш кӗнеке издатель-
ствин тӗп редакторе Валерий 
Алексеев ҫак проект изда-
тельствӑн пысӑк ӗҫӗсенчен 
пӗри пулнине, ӑна Чӑваш Ен 
Президенчӗ Геннадий Айхи 
ятне ӗмӗрлӗхе хӑварас 
тӗлӗшпе кӑларнӑ хушупа 
килӗшӳллӗн пурнӑҫа кӗртни-
не палӑртрӗ. Валерий Нико
лаевич пичетрен тухнӑ 
пӗрремӗш кӗнекесене ӑна 
хатӗрлеме пулӑшнӑ ҫынсене 
парнелерӗ. 

- Ҫак кӗнекене алла тыт-
ма май килнӗ тӗк, эсир ун 
пирки чунран калаҫнине итле-
ме пултарнӑ тӑк тетем питӗ 
савӑннӑ пулӗччӗ, - терӗ Ева 
Лисина хӑйӗн тав сӑмахӗнче. 
- Тетене ырӑ тунӑ ҫынсене 
ӗмӗрӗпех сӑвап пултӑр. Олим
пиада Таллеровӑна нихӑҫан 
та тав туса пӗтерейместӗп. 
Геннадий Юмарт умӗнче 
пуҫӑма таятӑп. Чи йывӑр 
ҫулсенче пулӑшрӗҫ вӗсем. 
Ҫакна яланах асра тытӑп. 
Тавтапуҫ пуриншӗн те. 

• Надежда СМИРНОВА. 
Геннадий ВЕРБЛЮДОВ 

сӑн ӳкерчӗкӗсем 
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• Поэтам ҫӗмӗ кӗнеки. 

* Г.Куборская. 


